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LE I DSCH CHEMISCH PE RIODlEK 

3e jaargang nummer 1 

Het past een nieuwe redactie terug te blik
ken. Dat is zeker nu zeer gerechtvaardigd, 
de vorige redactie heeft een grote prestatie 
geleverd door een studentenblad in een nieuwe 
vorm een superbe inhoud te geven . 

Onze drukker, die Chimica Acta overigens 
rekent onder de beste studentenbladen, heeft 
echter een nogal pessimistische filosofie: het 
eerste jaar van een blad krijgt men de moei 
lijkheden onder de knie, tijdens het tweede 
jaar bouwt men uit, terwijl het bouwwerk in 

het tweede jaar met moeite moet worden be
hoed voor ineenstorting. Dat is helaas reeds 
min of meer gebleken, vandaar dit verlate 
eerste nummer, de derde jaargang nummer 
één. 

Een andere redactie, een ander beleid. 
Waar de vorige redactie schreef: "In ons 

beleid gedurende de afgelopen jaargang van 
Chimica Acta hebben wij ons nooit laten ver
leiden tot het innemen .van expliciete stand
punten i,nzake actuele kwesties", zullen wij 

verschijnt 2x per kwartaal 

dit jaar het tegenovergestelde beleid trach
ten te voeren. Niet om de objectiviteit in de 
grond te boren, niet om de gedachten en i
dee~n van de redactie zaligmakend te doen 
zijn en z é é r zeker niet om onze namen te 
zetten bij bepaalde redactionele kantteke
ningen: wél vanwege de gedachte van het en
gagement met de omringende (universitaire) 
wereld, waarin uiteraard chemie en bioche
mie de belangrijkste plaatsen zullen inne
men. Genoegzaam is bekend dat de chemicus 
in de wereld "plain and dull" genoemd wordt, 
vastgekluisterd zit aan zijn laboratoriumta
fel en wiens vrouw lelijk, lang en brildra
gend is . Hetgeen om onmiddellijke reactie 
vraagt. Het image van de chemicus verdient 
een beter lot. (Een enquête aan de universi 
teit van York, Engeland wees uit dat de che
mici tot de intelligentste academici behoren). 
Juist vanwege zijn capaciteiten is een che
misch student in staat zijn menig over de 
universitaire wereld te vormen en uit te dra
gen . Een chemisch student aan de Leidse 
Universiteit is niet een veredeld-soort-2de 
klas-reizend-middelbaar-scholier. Een re
delijk grote (sub )faculteit verdient niet een 
predicaat " weggestopt in de polder" op de 
straklijnige voorgevel te krijgen. De (sub)
faculteit st á á t in de universitaire wereld, 
waarin veel belangrijks . gebeurt of niet ge
beurt. De studenten aan die (sub )-faculteit 
kunnen zich niet aan die gemeenschap ont
trekken. Elders in dit blad betoogt de prae
ses C. D. L. ongeveerhetzelfde en voegt daar 
zeer concrete voorstellen aan toe. 

Teneinde de chemie-student sociaal te en-
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gageren met het (universitair) gebeuren zal 
de redactie -waar mogelijk -proberen door 
stellingname reacties te ontlokken bij dele
zers of minstens een denkproces op gang te 
brengen .. Ch~mica Acta heeft zich - dankzij 
de volled1ge mzet van de vorige redactie een 
plaats veroverd, een belangrijke plaats. De 
nieuwe redactie wil daarbij de (ere mie) stu
dent eenzelfde plaats laten innemen , Geen 
kreten als : "Steunt SVB", "Steunt de KRU", 
"Weg met de ~as eisten". Meer vinden wij het 
op onze weg hggen, belangrijke algemene u
niversitaire zaken te vermelden en te bekri
tiseren. Als er geschopt moet worden zal 
dit slechts gebeuren om de studenten b~en 
o?z~ ~sub)faculteit wakker te krijgen. Acti
vitelt 1s een goed ding. Activiteit van üonge) 
studenten kán een belangrijke invloed hebben 
op het totale maatschappelijk gebeuren. 

red. 
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STILTE 

ROND SCHANSTRA 

Er heeft zich onlangs een uitermate betreurenswaardig incident voorgedaan, dat heeft ge
resulteerd in het ontslag van de voor vele studenten belangrijkste sociale schakel in de che
mische ketting, hl. Mej. G. L. Schans tra, cq. dé CSA, cq. hét informatiebureau bij uitstek 
voor studenten en staf. 

Zonder diep in te gaan op de ontslagaanvrage en de inwilliging daarvan - de juistheid ervan 
zal althans hier niet in twijfel worden getrokken - moet het volgende mij toch van het hart: 

Sedert de ontslagaanvrage heeft er op het laboratorium een stilte gehangen, die slechts werd 
verbroken door de meest wilde geruchten van studentenzijde . De staf heeft zich teruggetrok
ken in zijn schulp en wilde in zijn apathie zijn mening niet doen kennen: toch was het juist 
ook de staf, die ongelo.oflijk veel nut heeft gehad van het instituut Schanstra. Ook de hoog
leraren moeten al zeer lang het nut (zo niet de sociale dan wel de informatieve zijde) van de 
CSA, zoals die door Mej. Schanstra vrijwel geheel zelfstandig was opgebouwd, hebben inge
zien. 

Toch hebben de voor het ontslag verantwoordelijke personen het gepresteerd Mej. Schan -
stra zonder nader officieel overleg over bv. een compromisvoorstel (of wijziging en preci
sering van haar functieomschrijving) te laten gaan, in stilte! TI{ verwijt niemand het ontslág, 
edoch, ik verwijt de stafleden dat zij door hun apathie het hebben doen voorkomen, alsof 
Mej. Schanstra nooit iets voor hen zou hebben gepresteerd; zij waren toch niet báng hun 
mond open te doen? 

Ik verwijt de hoogleraren, dat zij zonder zich nader op de hoogte te stellen van de verdien
sten van Mej. Schanstra en zonder zich te realiseren wat de gevolgen van haar ontslag voor 
de Leidse chemische wereld zouden zijn, haar hebben laten vallen. 

Dit mag geen requiem worden, maar er zal een stilte op het lab blijven hangen, er zal een 
informatielacune ontstaan, en de personen, die zich nu niet uiten, zullen ipv . Mej. Schan
stra een arsenaal telefoonnummers moeten draaien om vergelijkbare informatie te verkrij
gen. Wij hebben het dan niet eens over de grandioze sociale rol die Mej. Schanstra heeft ver
vuld en die we zullen missen. Daarom, Mej. Schanstra, bedankt voor alles! 

F. Libeton. 



NOGMAALS SCHANSTRA 
Als oud-redacteur zou ik gaarne van de kolommen van Uw periodiek gebruik maken voor 

een korte beschouwing. Er is nogal het één-en-ander gebeurd in de periode tussen het ver
schijnen van het laatste nummer der vorige jaargang en het verschijnen van dit nummer. 
Dieptepunt in dit opzicht was het ontstaan van een situatie, die heeft geleid tot de ontslagaan
vrage van een der meest centrale figuren in het communicatiesysteem van de Subfaculteit: 
Mej. Schans tra, temeer, wanneer men de aanleiding daartoe van wat meer nabij ·kent. 

Th: had nu, ruim een half jaar geleden het voorrecht als student zitting te kunnen nemen in 
de redactiecommissie tot samenstelling van een "Studiegids Chemie". Th: beschouw dit daar
om als een voorrecht, omdat je daardoor als student een unieke gelegenheid krijgt om je in
zicht in de structuur van de Subfaculteit en de interne verhoudingen te verdiepen. 

Wel: dit laatste is dan ook gebeurd, zij het in negatieve zin. De meest ernstige teleurstel
ling was voor mij de constatering, dat, bij het redigeren van de Studiegids, de algemene lei
ding niet werd gegeven door degene, die daartoe door de Subfaculteit was aangewezen. Het 
gevolg hiervan was namelijk, dat voor mij niet alleen de gezagspositie van deze functionaris 
maar met hem die van de hele Subfaculteitaan waarde inboette. 

Dat acht ik gevaarlijk. 
Immers: waar aan een Universiteit sprake is van een overdracht van kennis moet, naar 

mijn meniJlg, de partij, die deze kennis moet overdragen, metterdaad het gezag bezitten om 
zulks met succes te kunnen doen, daar anders het risico dreigt, dat deze kennis door de an
dere partij niet als gefundeerd zal worden geaccepteerd. 

Om misverstanden te voorkomen: onder gezag versta ik hier niet een institutioneel over
wicht, gebaseerd op wetten en titels, maar een natuurlijk overwicht, gebaseerd op meerde
re kennis, inzichten en capaciteiten. 

Bij het redigeren van de Studiegids nu, werd mij helaas op een gegeven moment duidelijk, 
dat je, als student, zelf met initiatieven zou moeten komen om de zaak in gang te zetten. 

Dat is dan nog tot daar aan toe. 
Wanneer daarna echter duidelijk wordt, dat je de zaak ook nog zelf in gang moet houden, 

valt daarmee een groot deel van het vertrouwen weg, met het gevolg, dat je overmoedig 
wordt en "het zelf wel even denkt op te kunnen knappen". 

Hoewel ik hier uiteraard niet namens Mej. Schanstra spreek, dacht ik wel te mogen con
cluderen, dat deze situatie vanuit haar standpunt weinig anders lag, dan vanuit het mijne 
gedurende die bewuste periode. 

Dat dit tenslotte heeft geleid tot een levensgrote kortsluiting tussen haar en degene, die 
haar werkzaamheden, zeker ten aanzien van die Studiegids, had moeten leiden, was daarom 
weliswaar in zekere mate te voor zien, maar valt in elk geval ten zeerste te betreuren, in 
aanmerking genomen, dat Mej. Schanstra kans zag in luttele jaren uit het niets een tamelijk 
perfect draaiende Centrale Studenten Administratie, die ik, vooral als communicatiecentra
le van het allergrootste balang ·achtte, op poten te zetten. Th: heb sterk de indruk, dat men 
van Subfaculteitswege de capaciteiten van Mej. Schanstra op dit gebied schromelijk heeft 
onderschat. Wat hier gebeurt is, was bij een beter inzicht en tijdig ingrijpen van de Subfa
culteit, mijns inziens, niet nodig geweest. 

Laten we hopen, dat in elk geval die Studiegids nog wordt uitgegeven, 
Bij wij ze van troostprijs ...... . 

G. van Logehem. 



INSTRUMENTS BY 
PERKIN ELMER NEDERLAND 

Instrument division 

Coleman division 

Ultek division 

Boller & Chivens division 

Infrarood Spectrofotometers 
Ultra -violet/ zichtbaar Spectrofotometers 
Atomaire Absorptie Spectrofotometers 
Laser-Raman Spectrometers 
Massa Spectrometers 
N.M. R. Spectrometers 
Fluorescentie Spectrofotometers 
D. S. C. Calorimeter 
Sorptometer 
Speetre-polarimeter 
Gaschromatografen 
Gaschromatograaf Computer 
C. H. N. Analyzer 
Digitale aflees instrumenten 
Electroforese apparatuur 
Lasers 
Digitale encoders 
Precisie potentiometers 
Aminozuur analysatoren 
Integratoren 
Recorders 

pH meters 
Colorimeters 
Galvanometers 
Nephelemeters 
V1amfotometers 

en andere instrumenten voor klinisch 
en industrieel gebruik 

Statische vacuum pompen, 
-systemen en instrumentatie 

Astronomische instrumenten 
Sateliet telescopen 
Schmidt meteor camera's 
Ster camera's 
Telescoop spectrometers 
Interferometers 

PERKIN-ELMER fabriceert verder instrumenten voor militaire doeleinden zoals 
supersnelle camera's, spectrometers voor inbouw in raketten, optische componenten, 
periscopen, en optische systemen voor ruimte-onderzoek. 

PERKIN ELMER NEDERLAND N.V. 
PERKIN - ELMER NEDERLAND N.V. 
van Foreestweg 4, tel. 01730-35916 

DELFT 
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Visitekaartjes 
Verlovingskaartjes 
Huwelijkskaarten 
Geboortekaartjes 

Verenigingsdrukwerk 
Programma 's 
Briefpapier 
Enveloppen 
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verenigingsbladen 

proefschriften 

plakplaatjes 

verlovingskaartjes 

huwelijkscirculaires 

speciale aanbieding 
stencilpapier 
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STUDIERAAD 
en STUDIECOMMISSIE 

Al eerder werd in Chimica Acta ingegaan op de activiteiten van studieraad en studiecom
missie; ik wil in het nu volgende artikel nader ingaan op de achtergronden van deze organen. 
Daarbij richt ik me niet alleen tot de eerstejaars, maar ook tot de vele oudrejaars, die niet 
of nauwelijks op de hoogte zijn van het bestaan van deze instellingen. Laatstgenoemd feit is 
een belangrijk probleem, nl. het communicatieprobleem, enerzijds tussen studenten en do
centen en anderzijds tussen studenten onderling. 

Vroeger, ik spreek van jaren her, waren er weinig studenten en veel hoogleraren: het con
tact was beter en verliep vlotter, iedereen kende iedereen . Dat is veranderd: nu er een 
groot aantal studenten chemie gaat studeren, is er veel minder persoonlijk contact tussen 
hoogleraren en studenten, terwijl door deze massaliteit ook andere problemen gaan mee
spreken. Door het oprichten van een overlegorgaan, de studieraad, is de ergste communi
catiestoornis opgelost; er kwam echter een nieuw probleem voor terug': kwam de mening van 
de studentleden van de studieraad wel overeen met die van hun achterban, waren zij repre
sentatief voor dé Scheikundestudent ? Een ieder zal inzien, dat dit in genen dele het geval 
behóefde te zijn. Het gevolg was een grote afstand tussen studenten en hun vertegenwoordi 
gers, die ver buiten het bereik van de student (die vaak niet eens wist, of wéét, wie hem 
vertegenwoordigde) met de hoogleraren in overleg traden. 

Dit probleem werd in september 1967 aangepakt door het oprichten van de studiecommis
sie. Deze bestaat uit drie vertegenwoordigers van de eerste vier jaren, drie candidaten en 
de studentleden van de studieraad. Deze studiecommissie moest zorgdragen voor het zo 
noodzakelijke contact met de achterban. In de practijk hadden de studentleden echter ener
zijds wel een groter reservoir van meningen tot hun beschikking, waarin zij plannen en idee 
~n van zichzelf of anderen (meestal docenten) konden toetsen, maar doordat de studiecom
missieleden niet gekozen maar aangewezen werden hadden zij nog steeds geen repreáenta
tieve mening. Buitendien zag een aantal leden de zaak meer als een aardig baantje dan als 
een bezigheid, die actieve participatie vereist. Het enthousiasme liep terug en de vergade
ringen werden minder bezocht. 

Wat kan hier nu aan gedaan worden? 
Allereerst zal het enthousiasme en de inzet van de leden zelf moeten komen. Daarom mo
gen enkurmen alleen diegenen die actief mee willen denkenlid worden van de studiecommis
sie. 
Ten tweede zullen de leden door hun achterban gekozen dienen te worden d.m.v. open ver-
kiezingen. · 
Pas als deze punten verwezenlijkt zijn, kurmen we pretenderen dat de studiecommissie de 
vergaarbak is van meningen van de Leidse scheikundestudent. 

In concreto: birmenkort zullen er verkiezingen worden gehouden: iedereen kan zich candi
daat stellen, de aanmeldingsprocedure zal nog nader bekend gemaakt worden. In de komen
de tijd zal naast specüieke studieproblematiek (tentamenregelingen, collegeroosters, pro
paedeuse) ook algemene onderwijsproblematiek ter sprake komen, in de nabije toek;omst 
vooral n. a. v. de nota Post u mus (het instellen van het baccalaureaat etc. ) . 

Rest mij nog er op te wijzen, dat iedereen, die belangstelling heeft voor de onderwijspr?
blematiek altijd welkom is op de studievergaderingen. De vergaderingen worden geconvo
ceerd op de laboratoria en de stukken zijn verkrijgbaar bij de studentleden of bij de CSA. 



COMMUNIQUE 

STUDIERAAD 

9 juli 1968 

MUTATIES 

Ir. Hessel verlaat de studieraad . Aan de 
stafraad is verzocht in deze vacature te voor
zien . De heer H.M. Bolle wordt opgevolgd 
door de heer J.A.M. van Boxsel. 

MINIUMREG LEMENT STUDIERADEN 

Besproken werd of het nodig was een re
glement op te stellen. De algemene mening 
was, dat dit op het moment niet zo dringend 
was, maar dat het in tijden, dat de studie
raad stroef zou functioneren, prettig zou zijn 
om op terug te vallen. Prof. Staverman gaat 
een concept ontwerpen aan de hand van voor- . 
stellen van het Presidium Facultatum. 

OVERLEG PlllLOSOPlllSCHE FACULTEIT 
EN PLAATSELIJKE KAMER VAN VERENI
GINGEN 

Een van de verzoeken van de P.K.v.V.was: 
geen tentamens voor Kerstmis. Na enige ge
dachtenwisseling kwam de studieraad tot de 
conclusie dat de eerstejaars-student voor 
Kerstmis al met studeren begonnen moet 
zijn . Dit neemt niet weg, dat gelegenheid 
tot integreren in het studentenleven geboden 
moet worden . Te ontmoedigende resultaten 
zijn daarom ongewenst. In de practijk wer-

den de toetsen voor Kerstmis al niet te moei
lijk gemaakten bleven ze dicht bij de op col
lege behandelde stof. 

PROPAEDEUSE REGELING 

Gevraagd werd of het niet mogelijk was , 
dat eerstejaars met slechte resultaten er al 
eerder op werden gewezen dat hun practi -
cumresultaten bedenkelijk stemmen. Dr. den 
Os deelt mede, dat de resultaten tussentijds 
kunnen worden opgevraagd en dat de ve~sla -
gen in de toekomst niet meer door de eigen 
assistenten, maar door een centrale instan
tie zullen worden nagekeken. 

EERSTEJAARSPRAe TI CUM 
NATUURKUNDE 

De gehele studieraad stelde zich achter een 
plan afkomstig van de studiecommissie CDL. 
De hoofdlijnen hiervan zijn: 
1. Een andere opzet van de verslagen. 

Geen onnodiguitvoerige verslagen maken, 
theoretische vragen voor de proef beant
woorden en resultaten op het practicum 
verwerken. 

2. Sommige voor een chemicus weinig inte
ressante proeven afschaffen, zo omwer
ken dat ze wel zinvol zijn of als demon
stratieproef opzetten. 

Na overleg met de leider van het natuurkun
de practicum zullen de resultaten nader be
kend gemaakt worden. 



ENQUETE VAN IDE BIOLOGEN. 

Door de studiecommissie van de biologen 
is een grote enquète opgezet onder alle stu 
denten over alle onderdelen van de studie, 
waarbij zeer veel feiten en meningen mate 
riaal vrijkwamen. 

De docenten van de Subfaculteit stellenprijs 
op een dergelijk onderzoek in onze Subfacul
teit . Een studentlid van de Studieraad zal 
zich hiermee bezig houden bijgestaan door 
leden van de Studiecommissie. Om practi
sche redenen zal de enquète zich voorlopig 
beperken tot het huidige eerstejaar en opge
zet worden in samenwerking met het Bureau 
Onderzoek Onderwijs. 

~ti9-~ 
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WISKUNDE 

Uit de Studiecommissie is een nota voort
gekomen met de voorstellen: 
Inhoud: afschaffen college, uitbr.engen colle
gedictaat, uitbreiding werkcolleges met the
oretische behandeling van op dezelfde middag 
te behandelen stof. 

In de Studieraad bleek dat iedereen voelde 
voor het uitgeven van een dictaat, maar men 
was het niet eens over afschaffing van het 
college. Bij het overleg met de wiskunde-do
centen zal een student betrokken worden. 

DISCUSSIENOTA Drs. J.J.C. Mulder. 

Aan het eind van zijn zittings-periode als 
co~rdinator van juniormentoren heeft Drs . 
Mulder enige gedachten over het juniormen
toraat op papier gesteld.(ook andere zaken). 

Enige belangrijke punten hieruit: junior -
mentoraat: open sollicitatie procedure en één 
coördinator. (Beiden al verwezenlijkt). 
Eerstejaarsstudie: onverwachte toetsen. On
derwijscommissie en Studieraad: Student in 
0. C. en hele 0. C. in de Studie raad. 
Tentameneisen: voor vrijstelling van tenta 
men moeten in de chemische vakken alle 
toetsen afzonderlijk voldoende zijn. Voor de 
eerstejaarsverklaring mag hooguit één che
misch vak onvoldoende zijn. 

3 .september 1968. 

CURSUS GLASBLAZEN EN ELECTRONICA 

zich hiervoor opgegeven heb
ben nadere mededelingen ont
vangen. 

"SUPERMENTOR" 

Vanaf dit studiejaar zal één co~rdinator het 
werk van de juniormentoren co~rdineren. 

Daar het wenselijk is, dat deze co~rdinator 
tevens lid is van de 0. C . , is Dr. den Os aan 
gezocht en bereid gevonden om zich met de -
ze functie te belasten. Hij zal dan echter be
danken als lid van de Studieraad. 

CONCEPT REGLEMENT STUDIERAAD 

Het concept reglement Studieraad opgesteld 
door Prof. Staverman wordt met enkele a
mendementen aangenomen en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de &lbfaculteit en het C. D. L. 
Het reglement legt in grote lijnen de huidige 
gan van zaken vast met name wat betreft 't 
benoemingsbeleid en taken en bevoegdheden. 



1 october 1968. 

CURSUS GLASBLAZEN 

De heer R. J. de Kievit zal met de lijst van 
geihteresseerden naar Dr. Roorda gaan, die 
heeft toegezegd een en ander te zullen rege
len. 

DICTAAT OOSTERHOFF 

Een voorstel van de 0. C. tot wijziging van 
de eisen voor de eerstejaars-verklaring is 
besproken. De Studieraad kan zich met dit 
voorstel verenigen, stelt '"ehter voor dat de 
bepaling: "De toetsen voor een bepaald vak 
moeten alle voldoende zijn om vrijstelling 
van het tentamen te verkrijgen", vervangen 
wordt door: "Om vrijstelling voor e·en ten
tamen in een bepaald chemisch vak te ver
krijgen, moet een student voor de toetsen 
voor dit vak gemiddeld voldoende hebben be
haald, terwijl het cijfer voor de laatste toets 
niet lager dan een 5 mag zijn". 

De Studieraad wil hiermee bereiken , dat 
het mislukken in een van de toetsen door een 
goed resultaat in een volgende toets gecom
penseerd kan worden. 

COMMUNICATIE TUSSEN STUDENTEN EN 
ONDERWIJSCOMMISSIE 

Ter vergadering waren drie discussiestuk
ken aanwezig. Prof. Staverman stelt dat gro
tere communicatie wenselijk is en dat dit ge
~ffectueerd zal worden door de Studie-raad 
bijtijds door de O.C. in te laten lichten over 
nieuwe plannen, zoals overigens reeds be
sloten is. Een vaste student in de 0. C. wijst 
hij af omdat: 
1. de docenten hun verantwoordelijkheid als 

ambtenaar niet kunnen delen met een ver
tegenwoordiger van een belangengroep. 

2. uitvoering van een beleid gescheiden dient 
te zijn van inspraak namens de diverse 

betrokken groepen. 
3. de student numeriek en qua desk:>mdigheid 

in de minderheid is, zodat hij op omstre
den punten weinig zou kunnen bereiken. 

Ook voor de toekomst ziet hij weinig heil in 
gemengde commissies als uitvoerende orga
nen. 

Prof . Sachtler wil de studenten zo actief 
mogelijk bij de opzet van hun studie betrek
ken en is ook voor een scheiding van beslis
sende en uitvoerende instanties . Teneinde 
het communicatieprobleem op te lossen stelt 
hij voor, dat de 0. C. bij de uitvoering van 
regelingen die op het initiatief van studenten 
teruggaan , een terzake deskundige student 
van de Studieraad (of Studiecommissie) uit
nodigt, om het plan toe te lichten. 

Verder dringt hij erop aan, dat de Studie
raad zich weinig aantrekt van allerlei mode
kreten zoals "openheid". Hij wil alle partij -
en de kans gunnen hun plannen in eigen kring 
te laten rijpen. 

In het stuk van studenten-zijde wordt be
twijfeld, dat de 0. C. alleen een uitvoerend 
orgaan is. Zij heeft mogelijkheden tot eigen 
beslissingen binnen een ruime opdracht. 

Verder worden een paar voorbeelden gege
ven van het slecht functioneren van de weg 
studenten/ docenten, ook wat betreft de infor
matie van docenten naar studenten. Over een 
student in de 0. C. is gesteld: 
1. dat deze een soort assistentschap zou 

moeten hebben, om hem niet in een uit
zonderingspositie te zetten; 

2. dat het grote voordeel, dat hij zijn mede
studenten kan inlichten over de argumen
ten van een besluit in de 0. C. opweegt 
tegen het nadeel dat hij een besluit waar 
hij het niet mee eens is, moet uitvoeren. 

In deze discussie wordt duidelijk , dat de 
aangehaalde voorbeelden van slechte com -
municatie achterhaald zijn , daar door in -
middels ingevoerde regelingen de communi
catie reeds is verbeterd. Overigens beperk
te de discussie zich tot het toelichten van de 
gegeven agendapunten en werd besloten deze 
discussie op de volgende vergaderingen voort 
te zetten, waarvoor de studentleden hun re
acties op de twee docentenstukken op schrift 
zullen stellen. 

J.A.M. van Boxsel, 
Studentlid Studieraad. 



EERSTEJAARS 
Eerstejaars, met Uw inschrijving behoort U tot de groep der chemische studenten. Chi

mica Acta heet U welkom in deze editie, die voor een deel speciaal voor U werd samenge
steld, want U zoekt nog een weg door de doolhof der Leidse namen: ALSV, VLSF, PFLS , 
CDL, CAL, CSA, enz. U zult met enthousiasme zijn begonnen aan Uw practica en colleges. 
Over dit alles krijgt U nadere informaties in dit nummer, maar voor alles maakt U kennis 
met een Chemisch Periodiek welke zich - naar de vurige wens van de redactie - zal outwik
delen tot condensatiekern van alle feiten, gebeurtenissen en meningen die in de Leidse che
mische wereld gisten en er uit gedestilleerd kunnen worden. Even zeer - en parallel hier
mee -hoopt de redactie via analytische beschouwingen bij de lezers gedachten tot reactie te 
brengen, waaruit nieuwe meningen gesynthetiseerd kunnen worden. (Beter één Vogel in de 
hand, dan tien in de lu0ht). 

Wij stellen ons voor dat ook U, eerstejaars, het Chimica Acta léést én kritisch beschouwt. 
Uit Uw jaar zal ook een redactie worden samengesteld. Alle ogen zijn op U gericht, temeer 
daar Uw aantal overtroffen wordt door alle andere jaren die vóór U hun studie in de schei
kunde . aanvingen. U moet U een plaats veroveren, met een geringer aantal jaargenoten dan 
voorheen. Vecht ervoor! 

U allen hebt te Leiden een taak, namelijk chemici te worden, mensen van het vak, waard 
om een plaats in de gemeenschap in te nemen. Die plaats zult U moeten waarmaken. Zo iets 
gebeurt al tijdens Uw studie. U moet weloverwogen zijn, kritisch ten opzichte van Uw werk 
en de omringende wereld. U zult begrijpen, dat niemand a priori een standpunt kan bepalen, 
maar het gefundeerd en goed gel.bformeerd moet vormen. Indien U leest, dan het Chimica 
Acta daarbij een (kleine) helpende hand bieden. 

Eerstejaars, de wereld van klassikaalleren heeft voor U plaats gemaakt voor individueel 
studeren en presteren. De steun die U krijgt, van studieraad, studiecommissie, oudrejaars, 
practicumleiders, lectoren en hoogleraren, berust voor meer dan de helft op Uw wil, Uw 
enthousiasme, Uw doorzettingsvermogen, Uw activiteit. Het conglomeraat van studierich
tingen aan de Leidse Universiteit is als de oude stad zeld: een wirwar van straten en stegen, 
waarin ieder zijn weg dient te zoeken, met ijver en volharding, want het doctoraalexamen 
is ieders doel. Chimica Acta kan -nogmaals - een leidraad zijn op Uw zoekende weg. Het 
zal U informatie verschaffen en meningen geven over en uit een hoekje der Universiteit: de 
Scheikundige (sub)faculteit. 

Eerstejaars, de wereld der Societas Studiosarurn heeft U opgenomen. Met nadruk· socie
tas. Want m~.t het ~sluit~n van Uw practicumkastje of het sluiten van de collegedeu;en ach
ter U -terWIJl U misschien spoorslags naar elders vertrekt -bent U nog steeds (chemisch) 
s~~ent, lid der civitas, deel van de universitaire wereld. Met rechten en plichten. Ieder 
k~IJ~ te maken met problemen en feiten, waarover op de middelbare school slechts "onder 
leidmg ':'an" ~esproken werd. Hier dient ieder echter zijn eigen mening te vormen. Kriti
sche · l!mversltelt, gezelligheidsverenigingen, "Parijs", de pil, orgaantransplantaties, eu _ 
thanasie.' ~tudentenhuwelijk, studentenpolitiek, kortom zaken die onze aandacht blijven vra
gen, Chi:r~nca Acta ~al -ten derde ma~e. zij het hi~r gezegd - ook hier niet aan voorbij gaan. 

Echter m deze drie gevallen, Uw kritische houdmg ten opzichte van Uw werk, het behalen 
van het doctoraalexamen en Uw plaats in de gemeenschap blijkt één punt centraal te staan. 
activiteit. · 

Eerstejaars: succes! 



CHEMIE 
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LucAs 
Wanneer we het C. D. L. aan een kritisch onderzoek onderwerpen komen we tot de conclu

sie: en vele besturen voor ons, dat er gebrek aan activiteit is bij zijn leden. Nu kunnen we 
van onze leden voor onze activiteiten zoals lezingen en excursies niet meer verwachten dan 
dat ze komen en interesse tonen. Daarnaast bestaan er ook organen waarbij een positieve 
inbreng van de leden verwacht wordt - ik doel hier op onze studie-commissie en subdispu
ten - die echter uitblijft. 

Het grote probleem van de zuivere studie-belangenbehartiging schuilt hierin dat een te 
kleine groep zich intensief met deze problematiek bezig houdt. Dat deze groep zo klein is 
ligt volgens mij aan het ontbreken van contact tussen deze groep en de overige leden. Nog te 
veel wordt onze belangenbehartiging gezien als een probleem waarmee je je alleen bezig 
houdt wanneer je in de studieraad cq. studiecommissie zit. In feite zou iedere chemiestu
dent zijn mening moeten hebben over onderwijszaken. Ik geloof dat wanneer de subdisputen 
meer aan de doelstellingen van het C. D. L. zouden beantwoorden, hierdoor de discussie en 
informatie de studieraad en studiecommissie de zekerheid geeft namens wie ze spreken. 

het C.D .L. bestuur 



Langzamerhand zien we dat de studiebelangenbehartiging steeds meer buiten het C. D. L. 
om plaats vindt . In feite verwonder ik mij hier niet om, ik geloof namelijk dat het door de 
omvang en het specifieke karakter van deze behartiging onmogelijk is om beide taken te 
combineren. Wel acht ik het van enorm belang, dat het C. D. L . alles zal doen aan het acti
veren van de chemiestudent, en zodoende iedereen meer te betrekken in het studie-raads 
werk. Ik zou de functie van het C. D. L. hierbij willen omschrijven als een pressiegroep met 
een dienstverlenend karakter. Dat een gezonde belangenbehartiging zonder sociaal contact 
tussen de leden onderling waardeloos is, zal niemand ontkennen. Immers zonder dit con
tact zou onze studiecommissie en daarmee de studieraad zich in een communicatievacuum 
bevinden. 

Veelal heerst binnen de subdisputen de mening dat er buiten colleges en practica niet over 
de studie gepraat dient te worden; dit is een aanvechtbare stelling. Juist door het contact 
met andere dan alleen jaargenoten verschaft men zich een informatie die van essentieel be
lang is voor de verdere studie. Ik zou het daarom bijna verplicht willen stellen dat iedere 
eerstejaars lid wordt van een subdispuut. De subdisputen zouden meer gelegenheid moeten 
geven tot het vormen van de mening van de student, zodat het C. D. L. zich met recht een 
studievereniging zou kunnen noemen. Het bestuur juicht het daarom toe, dat er onlangs een 
subdispuut is opgericht: Querilanterix, dat de nadruk legt op de studiebelangenbehartiging. 

Volgens ons zal in de toekomst hierdoor ook de subdisputenraad meer betrokken gaan wor
den bij de belangenbehartiging. 

Een ontwikkeling die zich reeds onder het bestuur Dessing-Gertenbach heeft ingezet nl. 
het contact industrie -student zullen wij mede meer inhoud proberen te geven door het op
richten van een werkgroep, die de verantwoordelijkheid van de chemicus tov. de maatschap
pij bediscussieert. Ikzelf zit op het ogenblik in een commissie van de 0. C.S. N. die bezig is 
met het opstellen van een rapport voor de industrie, over de vorm waarin de studieverenig
ingen het liefst een excursie gegoten zagen. We zullen mijn inziens aan .een excursie een 
meer sociaal karakter moeten geven, door onderwerpen op het programma te laten zetten 
zoals: organisatie en economie van het bedrijf, industrie en ontwikkelingshulp, en verder 
meer persoonlijk contact met de academici binnen het bedrijf . . 

Harry J. Lucas . 
h.t. praeses C.D.L. 

QUAE..STRIX. 



QUERULANTERIX 
Al enige jaren valt er een bewustwordingsproces onder de studenten waar te nemen. Hoe

wel deze bewustwording nog slechts in geringe mate in nederland op gang is gekomen, heeft 
zij in het buitenland reeds tot ware explosies geleid. Dat dit proces inderdaad een bewust
wordingsproces is, wordt bewezen uit het feit, dat bijvoorbeeld de franse mei-revolutie ge
dragen werd door grote aantallen studenten, die zich enige maanden tevoren nog nergens 
mee bemoeiden. 

Dit bewustwordingsproces heeft zich nu dus ook tot nederland uitgebreid. Het begrip "k'ri
tiese universiteit" sloeg uit duitsland naar ons over en vele mensen sloegen aan het werk. 

· Zij richtten werkgroepjes op in het kader van de kritiese universiteit, waarin men de voor
handen literatuur ging bestuderen. (bijvoorbeeld het zo langzamerhand beroemde One-di
mensional Man). Mede dankzij enkele professoren - sommigen waren de studentenbeweging 
in hun inzichten al ver voor -heeft dit bewustwordingsproces al geleid tot enkele verande~ 
ringen in de universitaire structuren. In nijmegenbijvoorbeeld eksperimenteert men met de 
zogenaamde raden-universiteit: de psychologiese fakulteit wordt bestuurd door professoren, 
wetenschappelijke staf en studenten gezamenlijk. 

De in dit bewustwordingsproces gevormde inzichten zullen uitgewerkt moeten worden en 
met de huidige situatie gekonfronteerd. Wegen zullen moeten worden aangegeven om de als 
onjuist ervaren situaties te veranderen. Hiervoor is al veel werk verricht, het overgrote 
gedeelte ligt echter nog braak. Slechts op enkele fekulteiten is er al een diskussie aan de 
gang over punten als demokratisering van de universiteit, doel van de universiteit enz. De 
diskussies dreigen echter beperkt te blijven tot een kleine kern aktievelingen. Vele studen
ten ervaren dit soort diskussies als niet van wezenlijk belang, omdat zij niet inzien, dat 
juist deze ongeihteresseerdheid ertoe bijdraagt de huidige maatschappij -organisatie met 
haar fouten te handhaven. Zij zien niet in dat deze ongeihteresseerdheid door de maatschap
pij zèlf ge1'nduceerd is. Allerlei mechanismen werken binnen de huidige hoog ge1'ndustrali
seerde maatschappij, die ervoor zorg dragen , dat .een groot aantal gevaarlijke en zelfs 
angstwekkende tendenzen: ontwikkeling van het zogenaamde war-fare-state verschijnsel , 
verwatering van de demokratie, het doel worden van de produktie ipv. middel, ontwikkeling 
van "the end of ideology" ideologie~n enz. Het ·noemen van deze tendenzen alleen al maakt 
de indruk van "spijkers op laag water zoeken", wat eens te meer een aanwij zing is voor de 
effectiviteit van deze mechanismen. 

Het onderkennen van deze mechanismen is eigenlijk het bewustwordingsproces zèlf. 
Bijna alle studenten, die "bewust" geworden zijn, zijn aktief - soms vervallen in een ver

schrikkelijke fanaticiteit - begonnen aan de uitwerking van hun analyses tot praktiese richt
lijnen, aan het maken van analyses op specifiekere punten, aan het katalyseren van de be
wustwording onder andere studenten. In dit kader is ook het dispuut Querulanterix opgericht. 
Op 20 juni 1968 hebben hiertoe een aantal chemiestudenten het initiatief genomen om binnen 
de subfaculteit der scheikunde aan het werk te gaan. Binnen het dispuut, subdispuut van het 
CDL, zijn werkgroepen gevormd, die zich bezig houden met specifieke problemen als zin en 
werkwijze van de bestaande studieraad en studiecommissie, de invloed van het bedrijfsleven 
op het hier gepleegde wetenschappelijk onderzoek enz. 

Iedereen, die belangstelling . heeft, kan ten alle tijde lid worden van ons dispuut, hij hoeft 
slechts even kontakt op te nemen met p.j. bekooy (piet), oppenheimstraat 85 in leiden. 

rnarijn westerink. 

Opname van dit artikel impliceert niet, dat de redactie het met de inhoud eens is. Red. 



HARD-EDGE, 
een harde rechtse 1n het gelaat. 

Fietsend door Leidens binnenstad, ontdekte ik een aantal fel gekleurde voorwerpen. Ge
~mailleerde platen, palen, buizenconstructies, en voorwerpen, die nog het meest lijken op 
de bomen die kinderen op de fröbelschool tekenen: ik werd geconfronteerd met de tentoon
stelling "248 objecten" georganiseerd door het Leids Academisch Kunstcentrum. 

Objectkunst wordt het genoemd en het heelde grootste overzichtstentoonstelling te zijn van 
wat er op dit gebied (hard-edge zoals het ook genoemd wordt) in Nederland is gepresenteerd. 
Th: moet bij het zien van die objecten steeds denken aan een merkwaardig boekje: 91 stellin
gen. Een filosofie voor het cybernetisch-biotechnische tijdperk, door dr . C . W. Rietdijk,wis
kundige. Deze man schrijft in zijn eerste stelling onder andere: 

"Wij leven en het post - christelijke en pre-cybernetische tijd
perk. Maar onze waarden en normen zijn nog gevormd in een 
vorig tijdvak". 

Om een indruk te krijgen van zijn denken volgt hier stelling 2: 

"Het alles beheersende gebeuren van dit tijdperk is de ver
snelde ontwikkeling van wetenschap en techniek. Het staat in 
het teken van de tweede industri~le revolutie, van de cyberne
tica en de bioteclmiek. De vragen van leven en dood, van lij
den en geluk en ten dele van goed en kwaad zullen uiteindelijk 
worden opgelost in de laboratoria. Niet door de haarkloverij
en van de alfa-filosofen. De essentia van het bestaan is gele
gen in communicatie en informatie, in feiten en relaties tus
sen feiten. 

Een deel van stelling 4: 

"De voortbrenging van menselijk lichaam zal ophouden een 
kwestie te zijn van huisindustrie en particulier initiatief". 

Rietdijk geeft Zijn rationeel "brave-new-world-achtig" nonconformisme in de vorm van 
stellingen met ingrijpende, oorspronkelijke en vaak huiveringwekkend concrete voorstellen 
tot hervorming. Hervorming van onder andere de gangbare opvattingen over kunst, maat
schappij en geesteswetenschappen. 

Nieuwere stromingen in de kunst maakt gebruik van computers. De kunstenaar "program
meert", het scheppend talent blijkt vertaalbaar te zijn in termen van een algol-knobbel, of 
van goed kunnen tellen in het tweetallig stelsel. Zelfs in dierentuinen laat men apen kunst 
bedrijven . Als curiosum wordt het grif verkocht. 



Immobiliteit, niet-ge~ngageerd zijn is een 
wezenlijk element van deze pre-cyberneti-
sche tijd. 

Rietdijk geeft in zijn 61ste stelling het vol
gende: 

"Immpbilisme, welke leidt tot een mentali
teit van geestelijke onvruchtbaarheid. DE;J 
mentaliteit waarin ook de afwezigheid van 
elke bemoeienis met belangrijke, ingrijpen
de en aangrijpende (emotionele ) waarheden 
en ontroeringen welhaast tot een leerstelling 
is geworden. Te weinig realiseert men zich 
verder dat de afwezigheid van bewogenheid 
en het besef ergens belang bij te )lebben, de 
meest voorkomende oorzaak is van confor
misme". 

Dit echter niet alleen in de kunst: kijk naar 
de politiek. Geleuter in de kamer vanaf pa
piertjes vol cliché's, de vorige avand tijdens 
de koffie bij moe neergekrabbeld. 

Onpersoonlijke kunst, slaat aan bij het im 
mense onpersoonlijke publiek, sociale onbe
wogenheid is een maatstaf voor de verkoop
baarheid van het kunstvoorwerp. (Zie de a -
pen -kunst). 

Rietdijk vervolgt zijn stelling 61 met: 
"Dit nog afgezien van het feit dat ergens belang bij hebben de 
motor is van werkelijk denken, dus de bron van eigen oordeeL 
Afwezigheid van dramatiek en geladenheid, het géén werkelijk 
belang bij iets hebben, is eenvoudig een kwestie van emotio
nele bloedarmoede en van middelmatigheid". 

Rietdijk's analyse van de hedendaagse kunst blijkt wonderwel toepasbaar op de objectkunst. 
Dit deed mij met nieuwsgierigheid naar de opening van de tentoonstelling gaan op 11 october 
j .I. Daar zou de :directeur van het Kröller - Muller museum de opening verrichten en dus iets 
positiefs zeggen over deze tentoonstelling. . 

In zijn helder betoog schitterde het woord engagement slechts door afwezigheid. Nergens 
besprak hij de waarde van de kunstvorm.Hij kon slechts feiten constateren (zoals: de schîl 
derkunst ontdeed zich van de lijst -vierkant of zonder kader -het kwam los van de muur , 
tenslotte was er geen muur of wand meer nodig; dit gevoegd bij de ontwikkeling in de beeld
houwkunst, waar niet alleen meer brons of steen werd gebruikt, maar ook kleur, en voilá 
de ontmoeting levert de objectkunst). Typerend voor zijn betoog was de argumentatie voor 
zijn aanwezigheid op de opening: zijn binding met het LAK tijdens zijn studententijd (en dus 
niet zijn binding met de obj ectkunst). 

Het moge ten overvloede duidelijk zijn: de organisatoren van de tentoonstelling hadden het 
geld beter kunnen besteden, dan daarvoor ons een harde-rechtse-dreun te geven. 
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Reeds voor het einde van het afgelopen studiejaar was het concept voor een geheel nieuwe 
opzet van de studiegids gereed en werd het verspreid onder de professoren, lectoren en an
dere belanghebbenden. Nadat vele gedeelten volkomen waren herschreven door bovenge
noemde autoriteiten, werd in de grote vacantie de definitieve versie uitgetypt, gestencild, 
verlucht met enkele foto's, en ten behoeve van een aanblik, die meer in overeenstemming 
was met de voorwaar uitstekende en informatieve inhoud, vervoerd naar een drukkerij. Van
af het moment, dat de correcties op het concept "binnen" waren, heeft, buiten Mej. G. L. 
Schanstra en de inmiddels in de industrie opgenomen G. van Loghem, zich niemand van de 
voor de uitgave verantwoordelijke redactiecommissie meer voor zijn taak geïnteresseerd, 
de technische karweitjes werden dan ook door andere studenten opgeknapt. 

Wie schetst onze verbazing, dat, toen de studiegids vrijwel geheel was ingebonden, de 
uitgave ervan werd verboden, omdat de verantwoordelijke personen de definitieve versie 
niet hadden kunnen inzien, naar het gerucht gaat, orridat Mej. Schanstra hed geweigerd de 
definitieve versie ter inzage te geven! Voor zover mij, die destijds vrijwel elke dag ap de 
CSA binnenliep, bekend, werd aldaar continu aan de studiegids gewerkt en werden telefo
nisch vragen reeds rechtstreeks uit de gids beantwoord. 

Inmiddels schijnen de moeilijkheden grotendeels te zijn opgelost, zodat binnenkort de stu 
diegids waarschijnlijk wel verkrijgbaar zal zijn op de kamer die vroeger CSA heette. Zoals 
gezegd, alles over scheikunde voor- en na- het candidaatsexamen staat erin! 

F. Libeton. 



Immobiliteit, niet-get;ngageerd zijn is een 
wezenlijk element van deze pre- cyberneti-
sche tijd. 

Rietdijk geeft in zijn 61ste stelling het vol-
gende: 

"lmmC)bilisme, welke leidt tot een mentali 
teit van geestelijke onvruchtbaarheid . De 
mentaliteit waarin ook de afwezigheid van 

Tot op heden plaatsgevonden activiteiten: 
woensdag 28 augustus werden de eerstejaars chemici ontvangen door de subfaculteit . Na een 
lunch in de "Burcht" , waar onder andere gesproken werd door Prof. Kooyman, vertrok men 
naar het Leeuwenhoekcomplex. Hier volgde een lezing van Dr . Louw met als onderwerp: 
"Chemie Studeren" . Vervolgens konden de eerstejaars in contact komen met oudrejaars, 
waarna Dr. Roorda een in- en rondleiding hield. 

Als tweede activiteit dient de viswedstrijd tussen studenten en personeel te worden ge
noemd. Er was sprake van een succes . 

De heer H. N. Regeer won met een totale vislengte van 50 cm. terwijl de poedelprijs werd 
toegekend aan de heer J . A. S. Maas, die het presteerde een bovenmaatse vis van 15 cm . te 
vangen . Een opmerkelijke prestatie werd geleverd door Mej . Schanstra, die een paling van 
28 cm . ving. · 

EXCURSIES. 

Volgens oud Leids mos begint de lijst van excursies altijd met een bierexcursie. Welnu, 
donderdag 31 october is het zover. Dan zal een excursie naar Heineken Rotterdam plaats 
vinden . De bus zal die dag klaar staan op het stationsplein om 13.15 uur. 

De tweede excursie zal een candidatenexcursie naar Philips worden. die op donderdag 14 
november zal starten om 8. 00 uur bij Albert's Corner; kosten f 6, 50 . 

Op donderdag 12 december zal een praecandidatenexcursie naar Shell Pernis plaatsvin 
den die een geheel nieuwe opzet heeft. 's Morgens zal op Pernis één fabricageproces aan de 
hand van een blauwdruk worden behandeld, tijdens de lunch bestaat gelegenheid met chemi
ci uit het bedrijf in contact te treden, 's middags zullen op Ten Werve een . tweetal le -; 
zingen worden gehouden (organisatie en economie van het bedrijf en de relatie industrie/ 
ontwikkelingshulp). De dag wordt besloten met een borreltje. Vertrek vanaf Albert's Corner 
om· 8. 30 uur; kosten f 5, -- per persoon. 

SPORTONTMOETING . 

Op donderdag 7 november zal een sportontmoeting plaatsvinden tussen het C . D. L . en de 
Leidsche Fles. Dit alles manifesteert zich op het P.P . P. te 15.30uur, teneinde te zien 
wat men op het gebied van voetbal en hockey presteert in de P.F . L. S. 

N. B . Het opgeven en betalen voor excursies of andere activiteiten kan plaatsvinden op de 
0 ~ C. D. L. -kamer (gebouw LMUY bibliotheek) iedere dag tussen twee en vier uur 'smid

dags. 
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• n1euwe wegen 

Staatsmljnen/DSM is als chemisch concern 
op weg naar een nieuw perspectief. Dat blijkt 
uit velerlei feiten zoals • het gebruik van 
nieuwe grondstoffen benzine en aardgas, 
waarvoor speciale pijpleidingen zijn aangelegd 
van het Botlekgebied en van Slochteren naar 
Staatsmijnen/DSM • de bouw van fabrieken 
voor nieuwe produkten zoals de kunsthars 
melamine, de synthetische rubber KELTAN* 
en de eiwitbouwstof lysine • de voortduren
de uitbreidingen van bestaande installaties 
voor produktie van kunstmest, plastics en 
caprolactam (grondstof voor nylon) • de 
groelendEt buitenlandse contacten (export van 
produkten, van "know how" en de vestiging 
In andere.landen). Deze ontwikkeling is mede 
te danken aan de intensieve reseach op 
chemisch terrein. 

Enige researchterreinen van Staatsmljnen/DSM zijn: 
synthese van organische en anorganische produkten -
ontwikkeling van polymerisatietechnieken - onderzoek 
naar nieuwe katalysatoren - analytisch onderzoek met 
behulp van o.a. lonenwissellngschromatografle, rönt
genfluorescentie, gaschromatografie - procesregeling 
met behulp van in-line computer- fundamenteel onder
zoek naar molecuulstructuren met behulp van o.a. 
electronen- en kernspinresonantie en massaspectro
metrie - technologisch onderzoek. 

• handelsmerk van Staatsmljnen/DSM 

<~> 
staatsmijnen/dsm 



WIJNHANDEL n 
SLIJTE~~ U~ootn 

de chocolade reep 
van de fijnproevers 

Voor a l Uw Dames- en H·eren-, 

Dokters- en Lab.-j assen 

Uw .,de Berkelspec ia list 
KRAAIERSTRAAT 1, hoek Nieuwe Rijn 
Telefoon 20229 TIMMERMAN 

STUDENTEN- GENERATIES 

lang een vertrouwd adres voor alle 

dranken, bij alle ge legen heden 

UNIVERSITEITSBOEKHANDEL 
EN ANTIQUARIAAT 

HAARLEMMERSTRAAT 203 - 205 
LEIDEN TELEFOON 21072 

J. GINSBERG Kort Rapenburg 17 - Leiden 
Te I e f o o n 0 1 7 1 0 - 2 26 66 

Gespecialiseerd in natuurwetenschappen Filiaal: Breestraat 7 - Leiden 

• Wetenschappelijke werken op elk gebied 

• Binnen- en buitenlandse literatuur 

• Pocketbooks 

• Toezending van catalogi op aanvraag 



OLYMPUS-MICROSCOPEN 
STUDIE· en PRAKTIJKMIUROSCOOP 

Oculairen 5 x en P10 x, objectieven 

lOx, 40x, olie-immersie 100 x. Aangeb. 

kruistafel met nonius, viervoudig re

volver, lenzen coated. Prijs f 595.

"londer olie-immersie. Prijs f 487.

De kwaliteit van optiek en mechanisme 

is uitstekend. 10 jaar schriftelijke ga

rantie. De microscopen worden vrij

blijvend gedemonstreerd. 

GEBR.PAES N.V. 

naast Stadsgehoorzaal 

BREESTRAAT 58, TELEFOON 23620 

LEIDEN 

N RC één van de goede dingen in uw leven 

c Noteer mij voor een proefabonnement op 
de Nieuwe Rotterdamse Courant van drie 
weken voor f 1.25, welk bedrag ik op uw 
girorekening 40 zal overmaken, 

Naam 

Adres 

c een kwartaalabonnement à f 15.50. Eerst 
krijg ik de NRC TWEE WEKEN GRATIS 

Woonplaats -------------------

S.v.p. invullen met blokletters, 
uitknippen en in gesloten en· 
velop zonder postzegel zenden 
aan: Abonnementenadministra
tie Nieuwe Rotterdamse Cou
rant, Antwoordnummer 1168, 
Rotterdam. 



QUAESTUUR. 

De quaestrix richt tot allen een vriendelijk verzoek, zo snel mogelijk uw contributie te be
talen. Deze bedraagt: a) f 5, -- voor het C. D. L. -lidmaatschap, hetgeen te betalen is door 

middel van overschrijving op postgirorekening 613060 ten name van 
quaestrix C. D. L. postbus 75 Leiden. 

b) f 9, 50 voor het lidmaatschap P.F. L.S. 

SUBDISPUTEN. 

Tijdens een tweetallunches op 7 en 8 october en tijdens de Leidse Chemische Dagen heb
ben de eerstejaars de gelegenheid gehad met de subdisputen kennis te maken. Van de moge
lijkheid om via een strookje hun voorkeur kenbaar te maken, hebben 70 van de 109 eerste
jaars gebruik gemaakt. Toch zijn degenen die niets van zich hebben laten horen alsnogdoor 
een subdispuut aangeschreven. Het bestuur dringt er bij alle eèrstejaars op aan lid te wor
den van een subdispuut, want juist hiArbinnen leeft het C. D. L. 

ORGANISATIE - CHEMIE-STUDENTEN - NEDERLAND. 

Onlangs is onder redactie van de 0. C. S. N. een boekje uitgegeven: Chemie Research aan 
de Nederlandse Universiteiten en Hogescholen. Het beoogt een verruiming van keuze van 
hoofd- en nevenvakken voor chemiestudenten. In dit boekje treft U een omschrijving aan van 
alle mogelijkheden om na uw candidaatsexamen buiten onze universiteit een keuze te doen 
uit afstudeeronderwerpen. Tegen contante betaling van f 5, -- op de C. D. L. kamer te koop. 

WERKGROEP. 

Chemici en sociologen zullen binnenkort samen discussies opzetten over de verantwoor
delijkheden van de wetenschapbeoefenaar. Dit zal geschieden aan de hand van het boekje: 
"The social role of the man of knowledge", en met medewerking van 2 stafleden. Belang
stellenden kunnen zich opgeven op deC. D. L. -kamer; de werkgroep zal half november star
ten. 

VERSLAG EERSTEJAARSWEEKEND. 

Dankzij behulpzaam pendelen zijn vele Leidse chemici 11 october in "de Witte Raaf" ge
arriveerd teneinde aldaar het eerstejaarsweekend te vieren. Na de koffie volgde ontspan
ning: "Allez France". De volgende morgen werd het accent verlegd naar studievoor lichting. 
De voordracht van Dr. R. Louw over studiemethodieken en-technieken resulteerde in een 
uitgebreide discussie, niet alleen in de zaal, maar ook achter de groene tafel. 

Na de lunch volgde een voordracht over de studieraad en studiecommissie ,die zeer in
structief moet zijn geweest. 

De beruchte laatste avond werd ook nu weer gevuld met chemische roulette, waarbij opge
merkt zient te worden dat een effectievecroupier nauwkeuriger kan werken (zie vorige jaren) 
dan twee enthousiaste 'am•ateurs. We hebben overigens zelden mensen zo fanatiek zien ver
liezen! Velen bleken iets aan de avond te hebben ovwrgehouden, zodat veel animo voor de 
prijsuitreiking bestond. 

Na het sluiten van de bar, bleek hoe de kracht van een heer kan zijn. 
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CHEMISCH FEEST 1968 

Het jaarlijkse chemische uitje (uit-je) staat weer voor de deur. Gewoontegetrouw wordt 
dit feest door het tweedejaar georganiseerd. Teneinde een grote opkomst te katalyseren, zal 
het enzym moeten worden gegenereerd door een zo groot mogelijke hoeveelheid tweedejaars, 
die hun grote individuele kwaliteiten !runnen botvieren bij het cre~ren van idee~n, het schrij 
ven van teksten, het ontwerpen van decors en programmaboekje, het bespelen van willekeu 
rig welk instrument, en anderszins. 

Het resultaat van alle inspanningen zal voor het voetlicht gebracht worden door - tegen die 
tijd -ervaren cabaretiers; hun kwinken en grollen zullen hopelijk ook, in Uw geachte aan
wezigheid, ten gehore worden gebracht. Voor het eerst sinds jàren zal het gedeelte na de 
pauze gevuld worden door een muziekgezelschap, dat het aanhoren waard is. 

Kaarten zijn onder andere verkrijgbaar op de C. D. L. -kamer; prijs f 3, 50 per persoon, 
f 5, --per paar. 

Ten behoeve van tweedejaars, die zich nog 
niet genoeg betrokken voelen bij dit ge beu
ren, volgt hier het actieadres: 
M. Laane, Flanorpad 2b, Leiden. 

SUBDISPUTEN OBJECTIEF 

In aanvulling op het artikel van de heer C. D. Lucas, die niet nader inging op de subdispu 
ten, het volgende: 
Er opereren, in theorie binnen, maar in de practijk los van het C. D. L. een tiental subdis
puten, die nader omschreven !runnen worden aan de hand van de mentaliteit binnen het sub
dispuut. Ze hebben gemeen, dat ze sociaal contact tussen de verschïnende jaren met min of 
meer "Erfolg" voorstaan. De opnameprocedure varieert van zuur hospitium tot vergadering 
met eerstejaars, die tezamen een door een oudrejaars te houden lezing bediscussieren. 
Sommige van de subdisputen zijn introvert, andere staan uitgebreid contact met andere 
subdisputen voor door middel van onder andere sportontmoetingen. 

Wij raden de eerstejaars, en oudrejaars die nog geen subdispuutlid zijn, aan zich te doen 
opnemen in een of meer subdisputen, omdat men daar naast sociaal contact in de vorm van 
borrels, lezingen, sportontmoetingen etc. ook · studieproblemen (verslagen, tentameneis en) 
kan bespreken met oudrejaars. 

Wij wensen de subdisputen Atomoi, Chemophop, Farce, Io Flectamus, Kathoor, Queetal, 
Quinta Essentia, RealL, SN 17 en het nieuwe, serieuze, KRU gerichte Querillantrix, een 
actief jaar toe. 

Red. 



REDMED 

Korter. 
1968 werd door de jubilerende KNCV uitge
roepen tot "chemiejaar". Het enige dat ero
ver gezegd kan worden, is dat er niets over 
te zeggen valt. 

Donderdag 5-12-19- 26 november a.s. zal 
Prof. Hooghaar van 17. 00 - 18. 00 uur een 
college geven: "scheikunde en haar plaats in 
de wetenschappen" (zaal X,academiegebouw). 
Besproken worden de samenhang tussen de 
specialismen van de scheikunde en zijn plaats 
te-midden van de andere disciplines. Ook 
wordt uit historisch oogpunt het chemisch 
denken behandeld. 

De heer C. D. Lucas gaat in zijn artikel in 
op de positieve relatie industrie-student, na 
een ode te hebben gebracht aan het dispuut 
Querulantrix, dat juist de gevaren van de re
latie industrie-universiteit aan de kaak poogt 
te stellen. Dit is een discutabele discrepan-, 
tie. 

eSA-informatie is bij Dr. Buigrok verkrijg
baar. 

Ingezonden stukken voor het volgende num
mer dienen binnen te zijn vóór 20 november . 

U wordt verzocht adreswijzigingen zo snel 
mogelijk aan de redactie door te geven. 

Ons correspondentie-adres is: 
CRIMICA ACTA LVGDVNI, 
Chemiecomplex (CDL- kamer), 
Postbus 75, Leiden. 
Telefoon: 48333-4481. 

Inmiddels is de studiegids in omloop geko
men, althans verspreid; de bezwaren van de 
verantwoordelijke personen culmineerden in 
de opdracht, dat de foto's uit de gids verwij
derd moesten worden; toch bevatten de - gra
tis -uitgegeven exemplaren nog foto 's. 
De betekenis en de zin van het verwijderen 
van (o.a.) lab-foto's uit een studiegids ont
gaat ons. 

EXAMENS 

Cadidaats letter F: 
N.H.A. van Ham 

Candidaats letter G: 
J.A.M. van Boxsel 
T. P. Groen 

Doctoraal: 
F. C. Hiller 
H.E. t'Sas 

15 october 1968. 

Candidaats letter F: 
M. van den Brink 
J.F.M. vanEwijk 
0. L. Maaskant 
S. Valkerna 
R. C. C. Wegman 

Candidaats letter G: 
Mej. J.J.M. van Rhijn 

29 october 1968 

Candidaats letter F: 
L. Jonker 

Candidaats letter G: 
G.M.A. van Beynum 
A.J.H.M. van Lieshout 
L. Karssen 
Mej. M.C. Klein 
G. Koorevaar 

Doctoraal: 
J. P.J. Castenmilier 
W. Dorrepaal 
J. G. Haasnoot (cum laude) 

REDACTIE: 

Mej. T. van Duijn 
Mevr. Q. Th.M. Libeton-Disseldorp 
Mej. A.A.M. van Lierop 
J.A. M. van Boxsel 
H. D. K. Codêe 
M. J. Giphart 
F. S. M. van Kleef 
F. Libeton 
J. Veldt 
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