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LEIDSCH CHEMISCH PE RIODlEK 

derde jaargang nummer vijf maart 1969 verschijnt 2x per kwartaal. 

Ik heb mezelf wel eens afgevraagd waarom 
wij chemiestudenten nog altijd officieel 'stu
denten in de natuurphilosophische faculteit' 
genoemd worden. Als je er goed over nadenkt 
en er een woordenboek bijhaalt, kom je voor 
een verrassend resultaat te staan. 

Verklarende woordenboeken schieten vaak 
op onverklaarbare wijze tekort bij het zoe
ken naar een exacte scherpe formulering van 
een bepaald begrip. Zo ook hier: als natuur
philosophie betekent wat het woordenboek ons 
probeert te vertellen, dan slaat het als zoda
nig al vele (studenten) generaties niet meer op 
ons arme zwoegers, die het overgrote deel 
van hun studietijd moeten verdoen met het ab
sorberen van kennis, inprenten van begrippen 

doorslikken en mond weer goed dicht. 'Het 
voer is opgediend, h. h. natuurphilosophen; 
dat jullie er gêên indigestie van mogen krij -
gen' , om de woorden van een bekend auteur 
te verminken. 

Natuurlijk is dat niet altijd zo geweest, 
langgeleden was daar zelfs geen sprake van . 
Toen Dalton en Laveisier nog leefden, kon de 
hele scheikunde in één Aula-pocket. Eén a
vondje gezellig bij de kachel zitten lezen en 
je bezat voldoende ondergrond om het grote 
onbekende land van de scheikunde te gaan ex
ploreren, in het geheel niet gehinderd door 
stapels reisfolders die je toch maar naar een 
vooraf bepaalde en bekende plaats leidden . 

Je hoeft de bibliotheek maar binnen te lo
pÈm om te zien dat die jongens toen voor de 
donder niet stil gezeten hebben. Dàt. was na
tuurphilosophie bedrijven, dàt gaf voldoe
ning, _maardat was dan ook niet voor de eer
ste de beste weggelegd; een middelbare
schooldiploma was daarvoor toen net zoveel 
waard als een bankbiljet van twintig gulden 
nu. ~aar werd dan ook onderzoek gepleegd 
omwille van :het onderzoek zelf, het praeti
scha nut was van secundair belang. 

Jawel, jawel, lieve reageerbuiskinderen, 
daar hebben wij vandaag den dag weinig kaas 
van gegeten, dat is zogezegd geheel en al 
verànderd. Het grote land van de chemie is 

en onthouden van feiten, en dat allemaal op zo langzamerhand volkomen volgebouwd . 
universele maat gesneden, kant enklaar voor Alle 92 elementen zijn lang geleden al out
massale consumptie door ongeveer alle che- dekt; over die paar 'synthetische' extra ale 
miestudenten van de hele wereld. Geen won- menten praten we dan maar niet; •t is wel 
der dat er wel eens ontevredenheid ontstaat. aardig natuurlijk als grapje maar niet direct 
We moeten de tot nu toe bekende chemische geschikt als bouwmateriaal, ofhetmoest zijn 
kennis slikken als een soort medicijn om la- voor luchtkastelen, die bestaan immers ook 
ter voldoende gezond en sterk te zijn daarmee maar even. 
ons brood te verdienen. De natuurvorsende Hoe het ook .zijn moge, zelfs de brilliant
kant komt er in de regel maar slecht van af; ste broeders zijn tegenwoordig, dank zij de 
en philosopheren over hetgeen men opsteekt erfenis van hun illustere voorgangers, ge
is er helemaal niet meer bij. Waarom mate- dwongen zich een behoorlijk eind door de nog 
rie onder de loupe nemen die allang op juist- steeds in versneld tempo groeiende welbeken
heiden waarde is getoetst? Dus: mond open, derijstebrijbergvanfeitenkennisheentewor-



stelen, voordat ze ook maar een beetje aan 
·echt scheppend werk toekomen. 

Het is gemakkelijk het onderwijssysteem de 
schuld te geven van het feit dat we te wein:\1; 
creatief mogen bezigzijn; tè gemakkelijk als 
je het mij vraagt. Persoonlijk ben ik ervan 
overtuigd dat het merendeel van ons, hoewel 
misschien in het begin niet, maar dan toch na 
verloop van tijd zeker wel, zijn studie gaat 
zien als een voorbereiding op een latere car
rière in een maatschappij waar het salaris 
een belangrijker rol speelt dan de drang tot 
ontdekken, tot experimenteren. Is dat nu het 
gevolg van de huidige vorm van onderwijs of 
ruilt men zijn idealen met het naderen van 
het eind der studie uit materialistisch oog-
punt zonder meer tbch wel voor een meer 

wezenlijken is, wordt de aandacht al gauw ge
richt op banale materiele zaken. 

Zo is het met ons nu ook een beetje; het 
geheimzinnige van de scheikunde gaat er 
steeds meer af en zoeken naar inzicht wordt 
vervimgen door zoeken naar een manier om 
geld te verdienen . 

En zo is het maar net. De steen der wij
zen is gevonden, ons rest uitsluitend het ma
ken van goud. Prozaïsche industrie, bij jou 
kunnen we wat dat betreft nog wel terecht, we 
worden er aan de universiteit tenslotte voor 
afgericht ...... 

nuchter en aards motief? OUD 
Welke van de twee mogelijkheden ook waar J N H 

is, je kan die rijstebrijberg in geen van bei-
de gevallen negeren; en zonder tot een af-
schuwelijk specialisme over te gaan, is het 
derhalve onmogelijk onderzoek te plegen in 
de trant van een eeuw geleden. Alleen uitge- REDACTIONEEL 
breide teams van zeer vakbekwame jongens BLURP 
kunnen nog iets nieuws brengen, en ook niet LEIDSCHE CHEMICI GEBIOLOGEERD 
zonder daarbij een enorme hoeveelheid rou- PAPENDOM OF ROOMSOOS 
tinewerkzaamheden te moeten verrichten. CDL COMMUNIQUE 

Je zou een soort parallel kunnen trekken VOEDSELCONSERVERING EN KLEURING 
met de oude alchemisten. Die semi-tovenaars ABC OORLOG 
zochten ook eerst naar de steen der wijzen, POSTHUMUS EN DE RADENUNIVERSITEIT 
maar toen ze tot de ontdekking kwamen dat derde aflevering 
zoiets er voor hèn niet inzat, kozen ze eie- DE MUIS KRIJGT EEN STAART 
ren voor hun geld, gouden eieren wel te ver- STUDIERAADSCOMMUNIQUE 
staan: ze probeerden goud te maken! Een REDMED EN EXAMENS 
soort middeleeuwse valsemunters zou je kun-
nen denken. Tragische mentaliteitsverande-
ring! Waar een esoterisch ideaal niet te vel'-



LE IDSCHE CHEMICI 

GEBIOLOGEERD 

Leiden is een gezapi.g provinciestadje. Zoiets drukt een stempel op de 
er gehuisvest is, de studenten incluis. Wij Leienaren zijn niet ga<1w onder de indruk van 
iets; er gebeurt nu eenmaal zo weinig plotseling. Meestal wordt er over ven1ieuwingen 
tijdenlang gedebatteerd en gediscussteerè.; iedereen weet tenslotte wel wat er komen gaat 
en als het komt, is niemand dan ook erg verbaasd meer. Ook wij chemici, p:ropaedeutici 
of hoogbouwers, het is om het even, kmmen ons niet aa11 die spheer onttrekken. 

Toch, wie de mening is toegedarm dat er maar weinig schokkends kan gebeuren in ons 
Leidschec4emischewereldje, zal raar opkijken bij het volgende nieuws dat wij heel toe -
vallig uit wat men noemt 'doorgaans betrouwbare bron' vernamen. 

Als wij inderdaad juist gel'nformeerd zijn, en als alles volgens plan verloopt, zal met 
ingang van het volgende academische jaar een groot aantal biologen, voornamelijk eer -
ste en tweedejaars, hun practica gaan volgen op het, pardon op bns, chemiecomplex. 

Gebrek aan ruimte op de biologie-practica in de Nonnensteeg en Kaiserstraat, hebben 
curatoren doen besluiten een deel van de biologen onder te brengen in het chemiecomplex 
onder het motto dat daar voorlopig toch ruimte over is die rendabel gemaakt zou kunnen 
worden. Deze maatregel zal uiteraard een tijdelijk karakter krijgen, maar de toestand 
kennende, zou dat toch nog wel enige jaren kunnen duren. 

Op het eerste gezicht is het niet helemaal onredelijk dat de biologen hun ruimtepro
bleem op deze wijze willen oplossen, tenslotte onze S-2 mensen zijn ookgeregeld ·te gast 
bij de biologen. Maar in dit geval gaat het om biologenpractica voor chemici. Hier gaat 
het evenwel om een inwoning van een geheel ander karakter en veel grotere omvang. Het 
ligt zelfs in de bedoeling een aantal candidaten op de hoogbouw te installeren, een groep 
die enigszins chemisch gericht werk doet, voor zover dat bij biologen mogelijk is. Cura
toren zijn van mening, dat er in de toekomst een nauwere samenwerking op biologisch en 
chemisch gebied aan onze universiteit moet worden gelilduceerd om bij te blijven bij de 
huidige ontwikkelingen op dit gebied in de wereld. Het schijnt dus niet alleen ruimtege
brek te zijn geweest, dat de universiteitsleiding heeft doen besluiten tot deze maatregel. 

Wat wij van deze toestanden moeten denken weten wij niet. Het heeft nu eenmaal nooit 
erg geboterd tussen chemici en biologen; het mentaliteitsverschil is daarvoor ook veel te 
groot. Wij willen het woord parasiteren niet in de mond nemen, maar of er in de komen
de tijd een symbiose kan ontstaan, die niet tot grote wrijvingen aanleiding gaat geven, 
lijkt ons nauwelijks mogelijk . Wij hebben in principe niets tegen biologen, maar zoveel 
ruimte hebben we nu ook weer niet en zeker niet over een paar jaar. 

Een geheel andere zaak is het feit dat er zoveel geheimzinnigheid om deze kwestie 
schijnt te bestaan. Je zou toch mogen verwachten dat een zo ingrijpende maatregel ter 
kennis wordt gesteld aan de betrokken studenten. Niets is echter minder het geval ge
weest. Het feit dat de studieraad niet op de hoogte is geweest van deze verandering, maakt 
dit instituut tot weinig meer dan een aanfluiting als overlegorgaan. 

Kort en goed, we vragenons af of in deze tijd van inspraak en openheid er niet een loop
je met ons wordt genomen. Dat onze toekomstige collegezalen ook door anderen gebruikt 
gaan worden, is nog te accepteren, maar dat we in de toekomst ook onze practicumruim
te moeten delen met 'andersdenkenden' is toch al te gortig. 

Laten we hopen dat niet iedereen als gebiologeerd door deze feiten afwacht tot we van
daag of morgen opgescheept zitten met een situatie die voor niemand aantrekkelijk is , 
en die wellicht voorkomen had kunnen worden door diepgaand en serieus overleg met de 
betrokken instanties. Niemand wil tenslotte op deze manier bij de neus genomen worden, 
of wel soms? 



PAPENDOM of ROOMSOOS 

Herinneringen aan een uitstapje naar Nijmegen 

OYIU. ~VQ. '-'~.lo\:,~~\::~Q.. 

In een artikelenserie, die in november 1967 een aanvang nam, wordt getracht U enig 
inzicht te geven in de wijze waarop aan andere Nederlandse universiteiten scheikunde gedo
ceerd, gepractiseerd en gestudeerd wordt . Het komende artikel is wellicht het laatste uit 
deze serie. 

Jawel, jawel, lieve reageerbuiskinderen, op 12 maart j.l. zijnMijnheerdeUilenLowie
ke de Vos op reis geweest naar het verre buitenbos. 

Midden in de nacht, het krieken der euchtend was juist gepleegd, en een grote loomheid 
was nog over ons, vingen wij onze reis aan, opwegnaarde (Rooms) Katholieke Universi
teit te Nijmegen. De afgevaardigde van de Nijmeegse Chemievereniging 'Demokritos' ont
haalde ons op het station, in sobere kledij. Reeds bij het savoureren van een kopje koffie 
in de stationsrestauratie kwamen wij veel wederwaardigheden te weet over de studie in de 
chemie te Noviomagis. De subfaculteit scheikunde, onderdeel van de Faculteit der Wiskun
de en Natuurwetenschappen is 7 jaar jong. In 1962 kwam de behuizing voor de gehele facul 
teit gereed, en binnenkort zal de nodige uitbreiding een feit zijn, terwijl men hoopt dat er 
over enkele jaren een campus à la Drienerloo zal bestaan. Het is gezien de jonge leeftijd 
van de faculteit niet verwonderlijk dat het aantal studenten kleiner is dan in Leiden, nl. 
ongeveer 350 tegen plusminus 800. Het aantal eerstejaars is echter gelijk. 

Nadat de koffiekopjes geledigd waren, bracht een bus van de GVD (Gelderse Vervoers 
Dienst) ons naar het faculteitscomplex. Temidden van luisterrijke bossen en modderpaden 
rezen grauwe grijze steenmassa's op, gelijkend op fabriekscomplexen roekeloos en on
artistiek neergeplant in de buitenbosjes van de Keizer Karel Stad. Via een wederom on
kunstig en rommelig concentraat fietsen, met of zonder hulpmotor, betraden we het bol 
werk natuurphiloE:•)phen. Het gebouw, van binnen niet veel beter dan van buiten, huis -
vestte. het gehele congl.:.meraat van biologen, wis - en natuurkunstenaren en chemicandi, 
die kris -kras :::;>or mekander lopen zonder zich iets van welke botsingatheorie dan ook am 
te trekken. Het vourdeel hiervan is natuurlijk wel dat je je als bêta 1s lekker onder elkaar 
voelt; een uitstekend eenzijdig gericht samenzijn. Jawel, jawel ........ . 

Wat onmiddellijk in het oog viel bij het bezoek aan college- en practicumzalen was de aan
wezigheid van kruisbeelden (gefourneerd door curatoren), en het duidelijk merkbare Zuid
nederlandse accent (of spraakgebrek?). In vergelijking met onze hoogbouw en LMUY viel 
het chemiecomplexderRoomschen wat tegen; kleine zalen, slecht afgewerkt en · allemaal 
vrij povertjes. De bibliotheek bestond uit twee lokaliteiten, niet veel groterdanhet zaal
tje 003 bij ons. 

De invloed van het Zuiden werd nog duidelijker merkbaar bij het betreden van de prac 
ticumzaal van eerste- en derdejaars; een grote Brabantse industrie had tientallen tv-toe 
stellen geleverd, waarmee audio-visueel onderricht gegeven diende te worden. Een hoofd -
assistent doet voor de camera een proef .voor, en de gehele goegemeentekan zijn verrich
tingen gadeslaan. Wel aardig in de moderne onderwijstechnieken, maar je vraagt je af 
of ze voor dat geld niet beter een fietsenkelder of behoorlijke garderobe hadden kunnen 
aanschaffen. 
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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 KEL TAN* 
en de eiwitbouwstof lysine • de voortduren
de uitbreidingen van bestaande installaties 
voor produktie van kunstmest, plastics en 
caprolactam (grondstof voor nylon) • de 
groeiendit 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 StaatsmUnen/DSM zUn: 
synthese van organische en anorganische produkten -
ontwikke l ing van polymerisatietechnieken - onderzoek 
naar nieuwe katalysatoren - analytisch onderzoek met 
behulp van o.a . lonenwlsselingschromatografle, rönt
genfluorescentie, gaschromatografie - procesregeling 
met behulp van ln-line computer· fundamenteel onder
zoek naar molecuulstructuren met behulp van o.a. 
electronen· en kernspinresonantie en massaspectro
metrie - technolog isch onderzoek. 

• handelsmerk van Staatsmljnen/DSM 

<~> 
staatsmijnen/dsm 



Om nu echter te voorkomen dat U denkt dat wij al te chauvinistisch zijn t . a.v. de 
Leidsche situatie en slechts kritiek kunnen leveren op de Nijmeegse toestanden, is het 
dienstig nu het eigenlijke doel van onze excursie uit de doeken te doen. Dit doel was twee
ledig. Ten eerste: de sfeer proeven van een vrij jonge Universiteit .waar men, nog niet 
vastgeroest in tradities en conventies, enerzijds een soepel onderwijs kan volgen, ander
zijds, omdat men nog steeds in een experimenteel stadium verkeert, de huidige roep om 
herstructurering en vernieuwing van het onderwijs in extenso gestalte kan geven. Nijme
gen loopt in feite immers voorop op de weg naar aanpassing van de universitaire studie 
aan het huidige maatschappelijk bestel. 

Als tweede doel hadden wij ons gesteld het bestuderen van de nacandidaatsstudie. Om 
over praecandidaatsstudie te schrijven is immers enigszins irrelevant; men stapt nu een
maal, 'ü at all', meer over van de ene naar de andere universiteit na het candidaats dan 
ervoor. 

Over de sfeer in Nijmegen moet gezegd worden dat zij zeer verschilt ten opzichte van 
de Leidsche. Wanneer je zo langs de practicum- en collegezalen loopt, valt je op dat al 
les wat soepeler is en, nogmaals, minder traditioneel dan in Leiden: negentig procent loopt 
in snelle spijkerbroek en hippe colltrui, witte overhemden en dassen schijnen taboe. Een 
Leidsch student, gekleed in kotspak met vest en 'clubtie' bleek daar een unicum. Uit ge
sprekken bleek echter wel dat het contact met hoogleraren en staf heel wat informeler, 
dus prettiger verloopt dan in Leiden. Zo gebeurt het niet zelden dathooglerarenaanwezig 
zijn bij candidaatsborrels in kroegen en intieme café's bij de haven. In Leiden is het vrij 
uitzonderlijk wanneer hoogleraren verschijnen bij doctoraalborrels, laat staan dat zij 
zich verwaardigen zich te mengen onder de studenten bij bijvoorbeeld een chemieca -
fé (overigens onbekend maar ook onnodig in Nijmegen). Tja, in Nijmegen schijnt de prof 
meer interesse te hebben voor de student, niet alleen op studiegebied maar ook wat be
treft de subactiviteiten. De hoogleraar is dan ook alleen verbonden aan de universiteit, 
en niet ook nog eens aan een chemische of semi- chemische industrie zoals teveel in Lei..:. 
den het geval is. De subfaculteitsvereniging 'Demokritos' is echter in vergelijking met 
ons CDL op gezelligheidsgebied niets waard. Zij kent weinig excursies, geen subdispu
ten en dus ook geen IDC. Het schijnt alleen maar de studiebelangen van haar leden te be 
hartigen, hetgeen nu niet bepaald leidt tot een grote homogeniteit en nauw contact tussen 
de studenten onderling. De indruk die we kregen, was dat de Nijmeegse student meer stu 
deert dan student is . 



Over de doctoraalstudie: Alvorens men aan zijn doctoraal gaat beginnen, dient men ook 
in Nijmegen met goed gevolg zijn candidaatsexamen afgelegd te hebben. Over de praecan
didaatsstudie zullen we kort zijn. Ook hier de bekende vier richtingen, zoals het aan al
le chemiefaculteiten in nederland geregeld is. De studie verschiit derhalve wat dat be
treft weinig met die in Leiden; de aard van de practica is wellicht enigszins anders, en 
er wordt een college philosophie (de ethiek voor de natuurwetenschapsbeoefenaar) gegeven. 
(Wanneer zou men daar in Leiden eens mee kunnen beginnen?). 

Nijmegen kent de volgende hoofdvakken: 
Anorganische chemie (Professor Steggerda) 
Organische chemie (Professor Nivard) 
Physische chemie, macromoleculen (Professor van Os) 
Physische chemie, ESR en quanturnmechanica ( Professor de Boer) 
Biochemie (Professor Bonting en Professor Bloemendal) 
Pharmacologie ( Professor van Rossum) 

Zes hoofdvakken dus, terwijl Leiden er tweemaal zoveel heeft. Nijmegen kent geen thep
retische organische chemie, Leiden geen pharmacologie, althans niet als hoofdvak voor 
chemici. Hoofdvakken waar nog geen leerstoel voor is maar wel docenten, zijn de volgen
de: 

Chemische kristallografie 
Klinische chemie 
Physische chemie, kinetiek en katalyse 

zodat de Nijmegenaar de keuze heeft uit negen hoofdvakken van toch wel uiteenlopend ka
rakter. Een duidelijke voor-keur voor een bepaald hoofdvak is er in Nijmegen niet. Wan
neer een werkgroep onderbezet dreigt te raken, maakt de hoogleraar wat reclame, en 
alles loopt weer op rolletjes. 

Evenals in Leiden pleegt de candidaat met de docent van het gekozen hoofdvak overleg 
omtrent de te kiezen bijvakken. Een gemaakte keuze dient de goedkeuring van de subfa
culteit weg te dragen. 

De eisen voor het hoofdvak zijn: 
- practisch werk van ongeveer tien netto werkmaanden, vaak als voo:.. ""'"'~ ~~ 

ding op het promotieonderzoek, met tussentijdse en afsluitende rapporten. 
- het zelfstandig bestuderen van algemene litteratuur, en litteratuur die op 

eigen werk betrekking heeft. 



- het volgen van doctoraalcolleges (twee uur per week) gedurende twee sernes
ters. 

-het actief deelnemen aan werkbesprekingen, afdelingscolloquia en een alge
meen chemiecolloquium; voor het laatste houdt men in het algemeen bij het 
afsluiten van het eigen onderzoek een voordracht. 

-het schrijven van een scriptie. 
In het algemeen wordt voor de bijvakstudie het volgende geeist: 

- hetvolgen van een doctoraalcollege (2 uur per week) gedurende een sernes -
ter. 

- het actief deelnemen aan werkbesprekingen en afdelingscolloquia gedurende 
één semester en het zelf verzorgen van één of enkele daarvan. 

- op sommige afdelingen wordt een scriptie gevraagd over een bepaald litte -
ratuuronderzoek (2 á 3 weken). 

- practisch werk gedurende ongeveer 5 netto werkmaanden. Dit kan bestaan uit 
korte cursorische practica, een klein eigen onderzoek of werk in het kader 
van researchgroepen, die op de afdeling werkzaam zijn. Hierover moeten 
tussentijdse en afsluitende rapporten gemaakt worden. 

- het zelfstandig bestuderen van algemene litteratuur t>n van litteratuur, die op 
het eigen werk betrekking hebben. 

-deelnemen aan het wekelijkse algemene chemiecólloquium. 

Behalve een hoofdvak en een bijväk kiest 
men een tweede bijvak (zelfde eisen als het 
eerste), of men volgt 3 à 4 doctoraal colle -
ges in verschillende onderdelen der chemie. 
Theoretisch gesproken kan men in onge -
veer 2 jaar zijn doctoraalstudie voltooien , 
zodat het mogelijk is in 5 jaar af te stude -
ren. In practijk zal hiervan natuurlijk niet 
zoveel terechtkomen, - studeren is leuk, stu
dent zijn echter leuker - ; meestal loopt het 
uit tot 2-! à 3 jaar. 

Een heel ander punt van verschil met Leiden is, dat op het faculteitsterrein een noodge
bouw staat, waar het IOWO, Instituut voor Onderzoek van het Wetenschappelijk Onder -
wijs gevestigd is. Iedere maand verschijnt daarvan de 'IOWO Mededelingen', waar hoog
leraren en stafleden hun visie op de onderwijsvernieuwing ten beste geven. 

Deze mededelingen worden gedrukt bij de Offsetdrukkerij van de 
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen! 

De conclusies die we tenslotte Jrunnen trekken, zijn de volgende: 
- Qua gezelligheid lijkt het ons voor de Leidsche student niet zo aantrekkelijk in Nij -

megen te studeren, temeer daar vorig jaar de eerste chemica haar candidaats 
examen in Nijmegen behaalde! 

- Het genoemde contact van hoogleraren en staf met de student, is iets waar we in 
Leiden jaloers op kunnen zijn, evenals het college philosophie. 

- De doctoraalstudie spitst zich niet toe op een bepaald vakgebied, zoals in Leiden 
bij de organische chemie wel eens het geval is. 

- Het feit dat de afdeling Biochemie zowel onder de Scheikundige als onder de Medi
sche Faculteit valt, bevordert zeker hét vruchtbare contact tussen theorie (chemi
ei) en practijk (medici). 

- Het houden van colloquia vóór het doctoraal zoU in Leiden ook best verplicht gesteld 
kunnen worden. 

- Toch is ons chemiecomplex erg luxe en uitstekend geoutilleerd ... · .. .. 
F. S. M. van Kleef. 



COMMUNIQUE 

Op woensdag 26 februari heette het CDL-bestuur Prof. E. Vogel welkom op het chemie
complex. De voordracht, die een enorme belangstelling genoot, heeft het bestuur het ver
trouwen gegeven dit soort activiteiten in de toekomst te herhalen. 

De Staatsmijnen werden op 13 en 14 maart bevolkt door eengroepvan30candidaten. De 
excursie mocht bijzonder geslaagd heten. Dit zal mede te danken zijn aan de opbouw van het 
programma, dat naast een beperkte keuze uit specifieke wetenschappelijke onderwerpen 
ook liet zien dat de problematiek inzake inspraak bij Universiteit en Industrie in feite pa
rallellopen. 

Dat de discussies rond de nota Posthumus op gang komen, zal niemand ontkennen. Daar
om hebben CDL-bestuur en studentleden van de Studieraad besloten om onder alle schei
kunde studenten de 'LEIDRAAD', uitgegeven doorhet LandelijkCollege,uit te geven. Dege
nen, die nog geen exemplaar hebben, kunnen dit afhalen op de CDL-kamer. Mogelijk zal 
deze 'LEIDRAAD ' de. student tot kritisch denken aanzetten, zodat binnen niet al te lange tijd 
ook binnen onze subfaculteit, in samenwerking met de studentleden Studieraad een discussie 
opgezet kan worden. 

Donderdag 20 maart werd de bridge-drivegehouden, met alsinzetdeCDL-beker, waar
bij de CDL-beker definitief in handen kwam vanAgnes vanLieropen Tijn Stevens, terwijl 
het echtpaar Libeton als eeuwige tweede eindigde. 

Het programma voor april luidt als volgt: 
Op 16, 17 en 18 april zal de binnenlandse excursie voor praecandidaten gehouden worden. 

Op het programmastàanonderanderebezoekenaandeKZO (Delfzijl}, AKU (Emmen) en A
grunol. Voorts zal veel aandacht besteed worden aanhet contact met buitenlanders. Dit 
contact zal geconcretiseerd worden in een overnachting te Drienerloo en een te Groningen. 
Misschien overbodig, maar we maken de eerstejaars erop attent, dat dit een unieke gele 
genheid is om ook eens in te tekenen. De kosten zullen ongeveer }30,- bedragen. 

H.J. Lucas . 

. @ 
Oranjeboom 

'n Vorstelijk glas bier 
.11 .JIJ 
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(~ VOEDSELCONSERVERING 

en -KLEURING 
'-

In hoofdzaak zijn voedingsmiddelen vrijwel uitsluitend van organische oorsprong. Voed
sel kan allerlei veranderingen ondergaan door post-mortale afbraakprocessen of aange -
tast worden door micro-organismen. Dit hangt samen met het feit dat de ingewikkelde or
ganische stoffen van planten en dieren worden afgebroken tot eenvoudige verbindingen, wel
ke opnieuw door levende planten en dieren kunnen worden gebruikt. Zonder deze kringloop 
zou het leven onmogelijk zijn. Hieruit vloeit voort dat een levensmiddel slechts gedurende 
een betrekkelijk korte, van tal van omstandigheden afhankelijke tijd kan worden bewaard, 
tenzij men speciale maatregelen treft. Deze maatregelen vat men samen in het begrip ver
duurzamen of conserveren. Door conservering worden de natuurlijke afbraakprocessen ge
remd en voor kortere of langere tijd uitgesteld. Men dient te beseffen dat het heel moei
lijk is een voedingsmiddel zodanig te conserveren dat het onbeperkt houdbaar is. Bij de 
fabricage van verduurzaamde voedingsmiddelen wordt dit ook niet nagestreefd. Het doel 
van de conservering is slechts het verlengen van de bewaarduur tot aan het vermoedelijk 
moment van consumptie waarbij vanzelfsprekend een ruime veiligheidsmarge in acht geno
men moet worden. 

Vele conserveringsmethoden brengen een verandering van consistentie teweeg waaron
der verkleuring, zodat men bijvoorbeeld kleurstoffen dient toe te voegen of kleurfixaties 
om de natuurlijke toestand te verkrijgen of te behouden. Behalve hetfeit dat een voedings
middel appetijtelijk moet zijn voor de consument moet het voldoende 
voedingswaarde hebben, moet het in deugdelijke toestand verkeren , 
deugdelijk van samenstelling en uiteraard niet toxisch zijn. 

Een veel voorkomende vorm van bederf is de verandering van chemische, biochemische 
en fysische aard, zoals oxidatie, denaturatie, Maillardreacties, verkleuring, afbraak van 
koolhydraten, vetten, DNA en RNA . De reactie van Maillard voltrekt zich tussen verbindin
gen met een aminogroep (eiwitten en aminozuren) en aldehyden (bv. glucose en fructose) 
en uit zich in een bruinkleuring met als secundaire verschijnselen een smaakafwijking 
(hooismaak van gedroogde groenten) en vermindering van de voedingswaarde. De reactie 
verloopt als volgt: 

R'-NH + R"-CH=O -7 R"-CH -N=CH-R' + H 0 --7 malanotden +Cl 
eiwit 2 aldehyd conden~aat 2 2 

Melanofden zijn bruingekleurde dikwijls onoplosbare verbindingen van onbekende structuur. 
De kleur verloopt vankleurloos naar crème of geel naar bruin of zwartbruin. Een manier 
om deze reactie te voorkomen is tijdens de conservering so2-gas of natriumsulfiet toe te 
voegen. De remmende werking van het sulfiet ligt in het felt dat daardoor één der he• 
gincomponenten van de Maillardreactie volgens: 

R-CH=O + NaHSO ) R-CH2-0H + Na2S03 
wordt weggenomen. Dit is dus een ~orm van kleurfixatie. Bij langbewaren verdwijnt ech
ter deze werking doordat het sulfiet door luchtoxidatie wordt omgezet in sulfaat. De reac
tie wordt begunstigd door hoge vochtigheid en hoge pH zodat drogen en toevoegen van zuur 
de reactie voorkomen. Hiervoor wordtbijnaaltijd benzo~zuurofsorbinezuur gebruikt. De
ze zuren kunnen in lageconcentratie worden gebruiktenheinvloeden de smaak niet ofnau
welijks. 

Oxidatie doet de voedingswaarde van de levensmiddelen achteruit gaan. Met name vi
tamines, chlorophyl en andere kleurstoffen worden door de lucht geoxideerd. Bovendien 
katalyseren vele enzymen zoals bv. peroxydasen en lipasen de oxidatie van voedingsb~
standdelen (bv. vetten). Niet enzymatische oxidatieswordenvooral tegengegaandoor anti
oxidantia zoals sarbinazuur en sulfiet. De oxidatieve enzymen worden kapotgemaakt door 
verhitting (denaturatie), belgeon echter ook andere eiwitten denatureert. ~' 



De allerbelangrijkste vorm van bederf is het microbi~le bederf. Microörganismen ge
bruiken voedingsmiddelen als hun voedingsbron en kunnen daarin ongewenste omzettingen 
veroorzaken. De meeste microheesten veroorzaken een ongewenste kleur en kunnenkwa 
lijk riekende gassen produceren (H2S). Deze veranderingen van consistentie zijn vaak on
gevaarlijk maar makenhet voedsel niet appetijtelijk. Enkele daarentegen vormen vergif
ten (blauwzuur, carcinogene stoffen) en zijn dus een gevaar voor de mens. Ook pathogene 
bacteri~n kunnen zich ontwikkelen. Bestrijding van deze microl)rganismen is het hoofddoel 
van de conservering. De ontwikkeling van deze beesten kan tegengegaan worden door stof -
fen toe te voegen die de evenwichtsvochtigheid verlagen, zoals zout, suikers en alcohol. 
Halophyle en osmophyle gisten en verschillende lactobacillen zijn hiertegen bestand. Ve
le microl)rganismen kunnen in een zuur milieu niet groeien zodat toevoeging van zuren een 
conserverendeuitwerking heeft. Een derde mogelijkheid totvernietiging of groeiremming 
van micror,rganismen vormen de chemische conserveringsmiddelen in engere zin. Deze 
chemicali~n remmen de es sentiele stofwisselingsprocessen door de actieve plaatsen van en· 
zymen te bezetten. Meest verbreide conserveringsmiddelen zijn H2so3, benzo~zuur en de 
laatste tijd voornamelijk s orbinezuur. De werking ervan geschiedt l:hj lage pH . Dit bezwaar 
is op te heffen door de zuren te veresteren zodat ze ook in een alkalisch milieu werkzaam 
zijn; met name de esters van para -hydroxybenzo~zuur zijn bij zonder geschikt .De juiste wer
king is nog onbekend maarproefondervindelijk zijn goede resultaten bereikt. Zelfs antibi 
otica als penicilline en streptomycine zijn voorgesteld als conserveringsmiddelen. Hier 
kleven echter veel nadelen aan omdat deze stoffen vrij specifiek zijn en vele organismen 
een resistentie opbouwen zodat penicilline niet meer als medicijn ~ .. ,.. .., 
gebruikt kan worden. ·r · 

Sinds 1961 worden experimenten gedaan met een nieuwemanier 
1 

e 
van conserveren: de bestraling. '' " '' '' 

In principe is het niet moeilijk microheesten te doden door bestraling, het is mogeliJk 
met deze methode een in microbiologisch opzicht volkomen stabiel product te verkrijgen. 
Is echter voor de gewenste houdbaarheid van een product een inactivering van enzymen 
nodig, dan is een combinatie met andere conserveringsmethoden vereist, daar voor een ir
reversibele inactivering een straling nodig is die een tienmaal zo hoge dosis nodig heeft 
als voor de microBrganismen, als gevolg waarvan zeer reactieve verbindingen ontstaan . 
De hierdoor ingeleide chemische reacties kunnen tevens het product uit organoleptisch 
oogpunt onaanvaardbaar maken. Bij plantaardige producten, vooral bij fruit en groenten is 
bestraling·van groot belang om versheid te garanderen. Bij de stralingsexperimenten maakt 
men voornamelijk gebruik van electronenstraling van lage energie die wordt gekenmerkt 
door een gering doordringend vermogen (êên Me V. electronen dringen in materiaal met een 
densiteit van 1 niet dieper door dan 5 mm . ). Deze oppervlaktebestraling is in principe af
doende daar het bederf van zacht fruit wordt bespoedigd door het tot ontwikkeling komen 
van schimmels en gisten op het oppervlak van de vrucht . De kwetsbaarheid van zacht fruit, 
de gangbare verpakking en transportproblemen door de stralingsbron maken deze opper
vlaktebestraling in practijk echternauwelijks uitvoerbaar. Men gebruikt daarom voorzacht 
fruit een stralingsbron die eenpenetrerende straling produceert (electromagnetische stra
lingsbron). Oppervlaktebestraling is dus slechts te gebruiken als zowel de vorm als de con
sistentie van de vrucht een roterende beweging in het stralingsveld toelaten, en verdient 
in die gevallen de voorkeur door onder andere de kostprijs . Een bijkomstig maar toch 
belangrijk voordeel van de straling is dat insecten, larven enzovoorts die op fruit en 
groenten kunnen voorkomen, tegelijkertijd worden gedood. Dit kan zelfs het primaire doel 
zijn, zoals het desinfecteren van graanvoorraden en meelproducten, waarvan de toepas
sing in India in vergevorderd stadium is . Bij bestraling van vlees, vis en zuivelproducten 
is vrijwel altijd een combinatie met andere conserveringsmiddelen vereist. 

Ten aanzien van consumptiebetrouwbaarheid van bestraald voedsel zijn nimmer hogere 
eisen gesteld aan een conserveringsmethode als bij deze. Er treden vier vragen op de 
voorgrond: 

1. Veroorzaakt bestraling de vorming van toxische en/ of carcinogene stoffen . 
2. Is bestraald voedsel in bacteriologisch opzicht betrouwbaar. 



3. Wordt er radioactiviteit in het voedsel ge!hduceerd. 
4. Is de voedingswaarde gelijkgebleven. ,". '11. . . 

Deskundigen zijn tot de volgende conclusies gekome.n: '~ '\;~ , C .. ··· . 
ad. 1. Van de vorming van deze stoffen 1s tot nu toe bij ·. · §I 

· de gebruikelijke doses niets gebleken. 
ad. 2. Het aangeven van normen ter bestraling van bacteriologische betrouw

baarheid van bestraalde voedingsmiddelen geeft de microbioloog nog de 
meeste moeilijkheden, er zijn echter nog positieve aanwij zingen dat de 
betrouwbaarheid van de voedingsmiddelen ongunstig wo,rdt beinvloed. 

ad. 3. De inductie van radioactiviteit in voedsel is afhankelijk van de energie 
van de toegepaste straling. Gammastralen afkomstig van Cobalt-60 en 
Caesium-137 en electronen met een energie lager dan 10 MeV. veroor
zaken geen inductie van radioactiviteit. 

ad. 4. Voedingswaarde wordt nagenoeg niet beinvloed, doch men dient reke
ning te houden met enige destructie van vitamines. 

De toepassingsmogelijkheden van de bestraling maken deze me
thoden tot een zeer belangrijke conservering. Men is dan ook be
zig om naarstig de efficiente toepassing van het bestralingsproces 
van een aantal economisch belangrijke producten op semi-indus -
triele schaal te onderzoeken. 

We hebben reeds gezien dat sulfiet de Maillardreactie tegengaat. De kleuring van le
vensmiddelen komt niet zozeer neer op het toevoegen van kleurstoffen als wel op het fix
eren van de natuurlijke kleurstoffen. Zo wordt bij groenten in het chlorophyl A en B het 
magnesiumion vervangen door het tweewaardige koperion, dat zich sterker bindt aan het 
chlorophyl en niet zo gemakkelijk geoxideerd wordt. De kleurstof in het vlees, het myo
globine bevat tweewaardig ijzer. Hieraan wordt een nitriet of een nitraat toegevoegd, zo
dat oxidatie geremd wordt . Ook wordt veel gebruik gemaakt van natuurlijke kleurstoffen 
zoals de flavonolen en de boter• en kaaskleurstof afkomstig van het annatozaad. De synthe -
tische kleurstoffen die in de handel gebruikt worden, zijn in 1959 door de wet aan banden ge
legd. De zgn. warenwetgeeft eenpositieve lijst van 12 in water oplosbare stoffen. Kleur
stoffen die in vet oplosbaar zijn, zijn verboden. Het is namelijk gebleken dat zeer veel ge
bruikte synthetische kleurstoffen een sterk carcinogeen karakter hebben. Het vroeger veel 
gebruikte botergeel bleek bij dierproeven binnen één maand een hele populatie ratten te 
kunnen doden. 

De meeste kleurstoffen zijn azo-verbindingen: Van de twaalf in de warenwet genoemde 
kleurstoffen zijn er slechts vier practisch bruikbaar, nl. azurubine, tartrazine,chinoline
geel en brilliantzwart Bn. , de andere zijn lichtgevoelig en/ of niet geschikt voor so2- of 
zuurhoudende producten. 

ON=N-o-N~H3)1 N..qsON=N-GN(cH~)1 
Botergeel (carcinogeen) Methyloranje (niet carcinogeen) 

Zoals uit bovenstaande formules blijkt, kan een groep verschil uitmaken in het carcino
gene karakter van de stof; met name de sulfaatsubstituanten van een bepaalde verbinding 
zijn duidelijk minder carcinogeen. , 

Onderzoek hierover is verricht door Prof. Dr. G. Hecht en gepubliceerd in: 'Toxicolo -
gischen Daten von Farbstoffen und ihre Zulassung für Lebensmittel in verschierlenen Län
dern',zusammengesteld in Auftrag vonder Commission durch Prof. Dr. G. Hecht, Wup
pertal-Elberfeld, Mitteilung no. 6 vonder Farbstoffencommission 
vonder Deutsche Forschugsgemeinschaft. Zweiten Auflage 1957 , 
Wiesbaden Verlag, Franz zum Schluss. 





A B C 

oorlog 
De niet-conventionele oorlogvoering is altijd aan veel meer discussie onderhevig ge

weest dan de zogenaamde conventionele, hoewel de inhoud van dit begrip in de loop der 
tijden veranderd is. Zo werd in de middeleeuwen het buskruit onder de niet-conventione 
le strijdmiddelen gerekend. Tegenwoordig vatten we onder dit begrip de atomaire, biolo
gische en chemische strijdmiddelen samen. 

Naar aanleiding van het gebruik op grote schaal van gifgassen in de Eerste Wereldoor
log (voornamelijk chloorgas en mosterdgas) werd na de oorlog het protocol van Genève 
opgesteld waarbij het gebruik van chemische middelen voor oorlogvoering werd verboden. 
Aan dit protocol moet een uiterst twijfelachtige waarde worden toegekend omdat bijvoor
beeldAmerika. dit protocol nooit heeft geratificeerd en Rusland zich het recht heeft voor
behouden in geval van een aanval met chemische middelen te retali~ren, zodat in beide 
landen op grote schaal offensieve research op het gebied van chemische, en tegenwoordig 
ook biologische, oorlogvoering plaats vindt . Ook controle op naleving van de bepalingen 
van het protocol zijn vrijwel onmogelijk, daar bijvoorbeeld elke fabriek van insecticiden 
met geringe moeite is om te bouwen tot een fabriek voor gifgassen. Het zijn in de Tweede 
Wereldoorlogdan ookmeermotieven van strategische aard geweest dan volkenrechtelijke, 
die het gebruik van chemische wapens hebben tegengehouden. 

Tijdens de laatste oorlog wordt er een geheel nieuw wapen aan het arsenaal van niet
conventionele strijdmiddelen toegevoegd: de kernbom. Iedereen kent natuurlijk het ver
haal van de ontwikkeling van de bom. De ontwikkeling kwam op gang nadat een aantal ge
leerden de Amerikaanse regering attent had gemaakt op de mogelijkheden die de kern
splijting in zich had. Daarbij kwam de angst dat de Duitsers ook met de ontwikkeling van 
eenkernwapenbezigwaren. In het grootste geheim werd de constructie ondernomen. Tij
dens de bouw verviel de voornaamste rechtvaardigingsgrond voor de constructie, doordat 
Duitsland capituleerde. Het "point of no return" was echter al bereikt, en de ontwikkeling 
werd voortgezet met het argument dat de atoombom Japan sneller tot een capitulatie zou 
dwingen. Toen begon een aantal geleerden te beseffen aan welk een verschrikkelijk wapen 
zij hadden meegewerkt en er werden pogingen ondernomen om het afwerpen van de bom 
boven bevolkt gebied tegen te houden. Het enige resultaat echter, dat deze protestenheb
ben gehad, was dat de bom niet boven de historische tempelstad Kyoto werd afgeworpen, 
maar boven de industriestad Hirosjima. 

Dit was de eerste maal dat het probleem van de verantwoordelijkheid van de weten
schapsman voor de toepassingen van zijn werk met die scherpte werd gesteld. Met de ont
ploffing van de atoombom werd een bres geslage in de muur die wetenschap en maat
schappij tot dan toe had gescheiden. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat juist de atoom 
fysicihet probleem van de verantwoordelijkheid van de wetenschapsman hebben aangevat. 
Behoefte aan internationale contacten en de idee dat de wetenschapsmensen misschien de 
politici en de publieke opinie zouden kunnen belilvloeden, leidden tot de oprichting van de 
Pugwash-beweging. Deze beweging, die voor fysici is opgericht, heeft zich geleidelijk 
ontwikkeld, zodat tegenwoordig ook de gevaren van biologische en chemische oorlogvoe
ring onderwerp van de discussies uitmaken. De behoefte aan een discussie-forum in eigen 
kring leidde tot de oprichting van het Bulletin of the Atomie Scientists, waarin gepoogd 
wordt de ontwikkeling van een wetenschapsethiek te begeleiden. 



•I 

De vraagkangesteld worden of de wetenschapsman een bijzondere verantwoordelijkheid 
heeft voor datgene, dat door de politici met zijn ontdekkfugen gedaan wordt. (In het geval 
datdewetenschapsmanmeewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe wapens lijkt mij de ver
antwoordelijkheid zonder meer duidelijk). Sommigen wijzen deze bijzondere verantwoor
delijkheid af, onder meer op grond van het feit dat in een democratie de volksvertegen
woordiging over het al of niet gebruiken van vernietigingawapens beslist. Afgezien nog 
van de vraag of dot inderdaad de feitelijke situatie is, kan een dergelijke beslissing na
tuurlijk alleen maar gegrondvest zijn op volledige iHformatie omtrent alle consequenties 
van vervaardiging en gebruik van deze wapens. Vanuit zijn positie heeft de wetenschaps
man een veel groter overzich1overdezedingen, zodat m.i. deminimale verantwoordelijk
heid ligt ten aanzien van het verspreiden van deze informatie. Dit betekent onder andere, 
dat de resultaten van het onderzoek openbaar dienen te zijn. 

Daar de discussie over de problematiek van de verantwoordelijkheid van de wetenschaps
man weer zijn opgelaaid, onder andere door artikelen in Science en Nature over de bio
logische en chemische oorlogvoering, het verschijnen van "Unless peace comes" van Ni
gel Calder, het door de KRO uitgezonden symposion over ABC -oorlogvoering van het Ver
bond van Wetenschappelijke Onderzoekers en de Dies-colleges, met name het college van 
Prof. Dr. A. Quispel (zie Acta et Agenda 20 febr. ) , leek het de Philosophische Faculteit 
der Leidsche Studenten het juiste ogenblik om ook de discussie onder de studenten, als 
toekomstige wetenschapsbeoefenaren, op gang te brengen. Hiertoe organiseert de Facul
teit op de avonden 21, 24 en 28 april een Symposion over de gevaren van Atomaire, Bio
logische en Chemische oorlogvoering. 

Daar het houden van zinvolle discussies alleen mogelijk is indien informatie beschik
baar is zal een aantal deskundigen de problematiek van verschillende zijden belichten en 
feitelijke informatie geven, waarna in discussies met de sprekers tot een verdere stand
puntsbepaling kan worden gekomen. 

Als inleiding op het Symposion zal een syllabus worden uitgegeven met onder andere 
artikelen uit Science en Nature en een litteratuurlij st. Deze syllabus zal vanaf eind maart 
op de Faculteitskamer, Witte Singel 103 en de A. L.S. V., Witte Singel 25 verkrijgbaar 
zijn. 

De lezingen zullen worden gehouden in de Grote Collegezaal, Stationsplein 10 en om 
19.30 aanvangen. 

PROGRAMMA 

Maandag 21 aprih Prof. Dr. A. Qulspel (Leiden): 

Prof. Dr. J.A. Cohen (RVO/TNO): 

Donderdag 24 april: Prof. Dr. H.J. Groenewold .(Groningen): 

Dr. A.J.J. Ooms (RVO/TNO): 

Maandag 28 april: Dr. J . F. Ph. Hers (Leiden): 

Prof. Dr. M. Jeuken S.J. (Leiden): 

Herbleiden en Oqtbladeringsmiddelen. 

Defensief onderzoek betreffende ABC
oorlog bij RVO/TNO. 

Natuuronderzoekers en hun wapens, 
nucleaire oorlogvoering. 

Chemische oorlogvoering. 

Biologische oorlogvoering. 

Ethische aspecten. 

De lezingen zullen gehouden worden in de Grote Collegezaal, Stationsplein 10, Leiden en om 1~. 30 uur aanvangen. 



POSTHUMUS 

en de RADENUNIVERSITEIT 

l1erstructuering van hoger onderwijs 

8SfiS ~ 
In deze aflevering van de serie artikelen naar aanleiding van de nota Posthumus komt al

lereerst aan de orde de plaats van het hoger beroepsonderwijs en de voorstellen die gedaan 
zijn om de verhouding met het wetenschappelijk beleid af te bakenen. In het tweede gedeel
te zullen enige concrete voorstellen gedaan worden om de discussies eindelijk eens van de 
grond te krijgen. 

VERHOUDING TOT HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 

Ter memo re ring nog even de mening van Posthumus hierover. Er bestaat een samenh_;ug 
tussen hethogerberoepsonderwijs en het universitair onderwijs. De studenten kunnen van 
dezelfde schooltypen komen en zijn uit dezelfde leeftijdsgroepen. Verder zorgt de univer
siteit in toenemende mate voor een beroepsopleiding. Scheiding van beiden kan leiden·tot 
vervreemding en verspilling van financi~n en onderwijsmiddelen. Zou men de doelstellin
gen van het universitair onderwijs tot het gehele tertiair onderwijs willen uitbreiden, dan 
zqu dit een omwenteling zijn met zoveel juridische en maatschappelijke complicaties, dat 
de hervormingen aan de universiteit onaanvaardbaar vertraagd zouden worden. Ook stelt 
hij nog dat een gehele reorganisatie van het tertiaire onderwijs nog zeer moeizaam zal ver
lopen, zolang de nieuwe vormen van middelbaar onderwijs, VWO en HAVO, bun functies 
nog niet geoperationaliseerd hebben. Beide ide~.e11zijn echter zekervoor discussie vat
baar. 

Maar daarover dadelijk. Volledigheidshalve eerst de ide~n van de schrijvers van de Ra
denuniversiteit. Zij hebben het nergens expliciet over het hoger beroepsonderwijs; maar 
hoe zij denken over het hoger beroepsonderwijs als beroepsopleiding, is ook rechtstreeks 
van toepassing op de studenten van het HBO. Een citaat: 

'Waar het een realiteit is dat bij het grootste gedeelte van de studenten studieinter
esse en maatschappelijke verwachting gericht zijn op sociale beroepspractijk en so
ciale promotie, kan daarin in de opleiding niet voorbij worden gegaan. Dit impli
ceert niet de rechtstreekse inwilliging van de eisen die uit de actuele beroepsprac
tijk aan de opleiding worden gesteld. Maar het betekent dat in de beroepsopleiding 
zelf kritisch gereflecteerd moet worden op de plaats en de organisatie van het beroep , 
waarvoor wordt opgeleid: dat in de opleiding de werkelijkheid van de beroepsuitoe
fening geïnventariseerd wordt, marges daarin worden opgespoord voor zelfstandige 
beslissingsmogelijkheden en progressieve vernieuwingen. Studenten moeten tijdens 
hun studie theoretisch worden voorbereid op practica en stages, zodatzi}wordenge
vrijwaard van een naïef overnemen van de 'regels uit de practijk'. Ervaringen uit 
practica en stages worden na afloop daarvan weer kritisch ge~volueerd. 



Maar nu terug naar de be~taande structuren. Deze zagen er tot voor de invoering van de 
mammootwet als volgt uit (zie fig. 1). . . 

Na invoeringvan demammoetwet zou het onderwijs er als volgt uit gaan z1en ( z1e fig. 2 ) · 

Dr 

----- -· Mr I Drs 
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HBO wo 
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fig. 1 fig. 2 

De structuurvoorstellen voor het hoger onderwijsbrachten een nieuwelement binnen,de 
practijkgerichte graad: het baccelaureaat. Hiervoor waren twee alternatieven. Het zoge
naamde I- en Y -plan: 

Dr r----, Dr.-----. 
I-plan Y·plan 

bac ~-- ___ ...._ __ .,. 
cand '"--- -- -· .----~bac 

prop~---------- prop1------- ..._--- ---

Deze plannen zijn inmiddels door de Nota Posthumus achterhaald. Zijn structuur ziet 
er als volgt uit: 
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INSTRUMENTS BY 
PERKIN ELMER 

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 
Vlamfotometers 

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 
Interfarometers 

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 
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De Raad van studerenden (de NSR van het HBO) is het helemaal niet eens metdepositie 
van het HBO. Enige jaren geleden is het begoDJl"'n met een poging de sociaal-economische 
situatie van de student bij het HBO op te vijzelen tot het niveau van de student bij het ho
ger onderwijs. Met de indiening van hetÀ-planhebben zij zich nu ook geworpen op onder 
wijspolitieke aangelegenheden . Hun ide~n zijn in een aantal stellingen neergelegd, waar 
van de belangrijkste zijn: 

- Ook het HBO heeft recht op juridisch vastgelegde doelstellingen en r egelin
gen die het nastreven daarvan garanderen. 

- Bij dragen tot de eèonomische groei van de samenleving is slechts één van de 
doelstellingen van het onderwijs. 

- Daarom moeten de doelstellingen van alle vormen van onderwijs ter discussie 
gesteld worden en vervolgens ondubbelzinnig worden vastgelegd. 

- Als doelstellingen van het tertiair onderwijs zien zij: 
1. Het bijbrengen van de kennis en de vaardigheden benodigd voor de latere 
beroepsuitoefening. 
2. Teneinde het individu een maximale bijdrage te laten leveren aan de cul 
turele ontwikkeling en economische groei, te zorgen met benutting van al het 
aanwezige talent, dat de juiste persoon op de juiste plaats in de samenleving 
terechtkomt. 
3. Bijdragen tot de persoonlijkheidsvorming van het individu door een basis 
te verschaffen om zich maximaal te kunnen ontplooien. 

- In het HBO treedt een verwetenschappelijking op in de benadering van prac
tische problemen. 

- Ermoetêênsysteemkomenvoor tertiair onderwijs,waarbinneneen organisch 
geheel ont staat van opleidingen, in gerichtheid varierend van zuiver weten
schappelijk tot. sterk practisch gericht. In zo'n systeem wor dt zowel tegemoet 
gekomen aan de eisen van de samenleving als aan intelligentie- karakter- en 
interesseverschillen van de student. 

- Het hoger onderwijs is een kaste: het heeft geen doorstroming met het HBO 
- Instituten voor '!Vetenschapsbeoefening moeten wat betreft beheer en finan-
ci~n losstaat van instituten voor hoger onderwijs. 

Op grond van deze redenering, komen zij tot een volgende structuur: Einddiploma's van 
het VWO en het HAVO geven beide toegang tot het hoger onderwijs. Dit begint met een naar 
vooropleiding gedifferentieerd brugjaar dat met een propaedeuse besloten wordt . Hierna 
treedt nog verdere differentiering op door de keuze van een rompprogramma plus keuze
pakken. Alle opleidingen eindigen met het meesterexamen. Degenen die zich verder- in 
een wetenschap willen specialiseren, kunnen als betaald assistent- onderzoeker promove
ren "bij een instituut voor wetenscha:psbeoefening. Grafisch uitgebeeld in fig . 

..---Dr 

-__ ._ ___ , 

vwo HAVO 



Een voorstel dat in dezelfde richting denkt komt van Dr. Gras en Mr. des Tombe uit U
trecht. Hun voorstel heet het 'Grote Boom-plan' en behelst het volgende: Een systeem 
voor hoger onderwijs met: 

- een vrij beperkt aantal basisopleidingen van één jaar. Het niveau hiervan zou 
iets lagerkomen te liggen dan het huidige universitair onderwijs voor eerste
jaars. 

-een groot aantal redelijk gespecialiseerde studies van 2 à 3 jaar, afgesloten 
door behalen van een graad (bijvoorbeeld Meester), waarvan slechts bepaal
de gericht zijn op het beoefenen van wetenschap. 

- een aantal vervolgcursussen, bijvoorbeeld beroepsopleidingen voor artsen 
en leraren, researchopleiding. 

In beide laatstgenoemde plannen wordt in ruime mate tegemoetgekomen aan de mogelijkheid 
tot doorstroming en differentiatie. Zij miskennen echter in zekere zin de reeds bestaande 
taakdifferentiering tussen HAVO en VWO. Erisalshetwarenog vanuit het VHMO gerede
neerd. 

Een structuurvoorstel dat hier meer rekening mee houdt, is afkomstig van een commissie 
uit Nijmegen onder leiding van Prof. Wissink, die een suggestie van Prof. Hofstee heeft 
uitgewerkt. Het beoogt een afstemming van enkele vormen van HBO op de overeenkomstige 
sector van het WO. In deze opzet sluit het HBO aan op het HAVO, het WO op het VWO. 

Beideopleidingenkenneneenpropaedeusenaéênjaar, met na dit jaar eenoverstapmoge
lijkheid van WO naar HBO. Na4jaarverkrijgtmeninbeideopleidingen de graad van mees
ter met de aantekening W (wetenschappelijk) of P (practijkgericht). Bij het HBO krijgt 
men de· aantekening P, met de mogelijkheidvoorintelligente studenten om een brugperio
de voor W te volgen; aan het WO kan men na vier jaar , eventueel na een candidaatsex
amen na drie jaar, waarbij een W of Padvies wordt gegeven, de aantekening W of Pver
krijgen. In een variant van dit plan moet men dezeP-aantekening afzonderlijk halen in 
een aparte brugperiode. Deze zou dan bijvoorbeeld de leraarsopleiding kunnen inhouden. 
De aantekening W geeft het recht tot promoveren. (schema ) . 

Deze regeling zou kunnen gelden voor de MO-opleidingen, voor HTS'ers en voor sociale 
academies . 

Verder is verschillende malen het voorstel gedaan te komen tot co~rdinatie· op plaatselijk 
niveau vfln beheers- en onderwijstechnische zaken. Als voorbeeld: De universiteit van. Sro
ningen zou met de HBO-instellingen van de 3 noordelijke provincies op kunnen gaan in een 
'Universiteit van het Noorden'. 

Hoewel de voorstellen nogal van elkaar afwijken op sommige punten, berusten zij in grote 
lijnen op dezelfde ideMn, en geven zij maatregelen die hetzelfde beogen. 

0 

Men zal toe moeten geven dat het verschil tussen het HBO en WO in feite gradueel is,en 
met meer gevangen kan worden in termen als 'wetenschappelijk', 'academisch 1 of 'prae -
tisch' 0 Bovendien is het nog steeds een vreemde zaak, dat HBO 'ers verschoond blijven van 
het recht op algemene vorming, het kweken van maatschappelijke verantwoordelijkheiden 
het krijgen van inzicht in de samenhang der wetenschap, terwijl ook zij later verantwoor
delijke posities in het bedrijfsleven en onderwijs innemen. En er zijn vele redenen: door-



stroming, status, overwegingen van economische en onderwijstechnische efficientie, om 
de HBO- studenten uit hun getsoleerde kleine instituten te halen. 

Het is daarom zinvol om in het kader van Posthumus, hoewel hij er zelfniet om gevraagd 
heeft, eens te kijken naar de verhoudingen tussen de opleidingen in de chemie, voorzover 
deze op HAVO en VWO aansluiten, en eens te kijken in hoeverre bijvoorbeeld een affilia
tie van een universiteit of TH aan een HTS zin zou kunnen hebben. Hierover zal nog nade
re informatie gebracht worden. 

Verklaringen van afkor.t\ngen: WO: Wetenschappelijk onderwijs (universiteit en hoge
scholen). 

PLAN VOOR DE DISCUSSIES 

HBO: Hoger beroepsonderwijs. 
VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (nu gym
nasium en atheneum, zes jaar). 
HAVO: Hoger algemeen vormend onderwijs (opvolger van 
de MMS maar gemengd en met veel bredere differentie
ring, vijf jaar). 

Zoals U weet, zijn er door het ministerie termijnen gesteld waarbinnen de resultaten 
van de discussies binnen moeten zijn. Om hieraan te voldoen is vrij onmogelijk. Doch het 
verdient aanbeveling zo snel mogelijk te beginnen. 

Allereerst het bespreken in kleine kring. 
1. De studieraad houdt er zich mee bezig. De resultaten zullen snel bekend gemaakt 
worden. 
2. Querulanterix heeft een werkgroep 'Posthumus '. Meldt U aan bij de studentleden 
van de Studieraad of Querulanterix. Bij grote belangstelling kunnen meerder~ werk
groepen beginnen. 
3. De andere subdisputen wordt verzocht van Posthumus een vast punt van de agen
da te maken. Verdere mogelijkheden: organiseer een avond samen met Querulante
rix, en/ of nodig één of meer studentleden van de studieraad uit. 
4. Zij die reeds in een van de andere werkgroepen zitten, kunnenhundeelproblemen 
gaan bekijken in het licht van de hele herstructurering. 

Hoe het verder zal verlopen, is al in grote lijnen bekend. Er zal in ieder geval door de 
studentleden van de Studieraad een discussieavond gehouden worden, en zo mogelijk ook 
met de gehele Studieraad, een discussie tezamen met staf en hoogleraren. Maar dit zal 
voor het grootste gedeelte afhangen van het enthousiasme. Verder zal een landelijk con
gres gehouden worden in Nijmegen. Ook hiervan zullen nog nadere mededelingengedaan 
worden. 

Om de discussies een beetje in goede banen te leiden, wordt iedereen verzocht gebruik 
te maken van de 'LEIDRAAD', uitgegeven door het landelijk college. Deze is gratis op de 
CDL-kamer af te halen; er zijn er 200 besteld. Bij grotere belangstelling worden er door 
het CDL nog meer verspreid. Deze 'LEIDRAAD' is gekozen omdat zij kort en overzichte
lijk is, en aan het eind van elk gedeelte een aantal vragen bevat, die ziéh zeer goed voor 
discussies lenen. Toch heeft zij enkele zeer grote bezwaren. Zij volgt de nota wel erg 
slaafs, besteedt weinig aandacht aan andere voorstellen, en wat wel de grootste tekortko
ming is, zij gaat niet in op de achtergronden van de nota . Daarom dienen de volgende vra
gen zeker gesteld - en zo mogelijk beantwoord - te worden: 

1. Wat zijn de belangrijkste achtergronden van het aandringen op studieduurverkor -
ting . 
2. Wat zijn de directe en indirecte effecten van Posthumus' voorstellen. 
3. In hoeverre werken deze effecten ten voordele of ten nadele van een verbetering. 
4. Welke andere benaderingswijzen zijn mogelijk. 
5. Sluiten de voorstellen van Posthumus aan bij de nieuwere visies op het onderwijs? 

In een volgend artikel zal hierop nader worden ingegaan. 
Maar nu aan de slag! J. A. M. van Boxsel. 



DE MUIS KRIJGT 

EEN STAART 
Met dit model willen we de activiteiten van de onderzoekgroep, die onder leiding staat 

van Prof. Dr. L. Bosch, enigszins illustreren. Deze groep houdt zich bezig met het mo
leculair biologisch onderwerp: de eiwitsynthese. Dit is een onderzoek naarhetmechanis
me van de eiwitsynthese in een levend organisme. Een directe bestudering van de eiwitsyn
these in de cel, 'in vivo', geeft zeer grote problemen. Daarom wordt gewerkt met een cel
vrij extract van een microorganisme, waarvan op eenvoudige wijze redelijke hoeveelheden 
kunnen worden gekweekt. Het gebruikte organisme is de darmbacterie Escherichia Coli . 
Een celvrij extract wordt verkregen door enkele grammen van de bacterie fijn te wrijven 
met aluminiumoxide. Daarmee worden de celwanden stukgewreven en komt het cytoplasma 
vrij. In dit cytoplasma komen de volgende belangrijke macromoleculen voor: 

desoxyribonucleïnezuur (DNA) 
boodschapper ribonucleïnezuur (mRNA) 
transport ribonucleïnezuur (tRNA) 
ribosomen 
enzymen. 

Het DNA-molecuul in de cel zorgt voor de overdracht van de genetische informatie 
Populair gezegd: het zorgt ervoor dat moeder en dochter dezelfde eigenschappen bezitten. 
Dit komt doordat de nucleotiden, de bouwstenen waaruit dit DNA is opgebouwd, een vaste 
volgorde bezitten. Deze vaste volgorde wordt gehandhaafd waanneer een nieuw DNA wordt ge
synthetiseerd. Hierbij treedt het aanwezige DNA als matrijs op. Dit is een gevolg van de 
waterstofbrugvorming tussen adenine en thymidine of tussen guanine en cytosine. Dit zijn 
de twee purine- en twee pyrimidinebasen, die hi de bouwstenen van het DNA, de nucleotiden 
voorkomen. Opdezelfdewijzewaarophet DNA een vaste nucleotidenvolgorde krijgt, omdat 
het van een oorspronkelijke DNA is afgelezen, krijgt een RNA -molecuul een vaste volgorde 
RNA's worden van de DNA's afgelezen. (fig . l) 
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Van dit RNA is een gedeelte boodschapper RNA, het bevat de informatie voor de aminozuur -
yolgorde van één of meerdere eiwitten. Deze informatie is vastgelegd in een tripletcode. 
Dit wil zeggen de code voor een aminozuur wordt weergegeven door drie opeenvolgende nu
cleotiden van het mRNA .De tripletcode op het mRNA wordt herkend door een ander RNA
molecuul, het transport-RNA. Dit tRNA heeft een gevouwen structuur. Aan een uiteinde is 
een aminozuur gebonden, terwijl aan het andere uiteinde de herkenningsplaats voor het code
triplet van het mRNA zich bevindt . Deze herkenningsplaats heet anticodon. De herkenning 
tussen anticodon en codon (tripletcode) gebeurt door dezelfde baseparing (adenine- uracil 
of guanine-cytosine) als hierboven beschreven voor de duplicering van het DNA-molecuul 
of de synthese van een RNA -molecuul. Op deze wijze is de vertalingvan een tripletcode op 
het DNA in een bepaald aminozuur vastgelegd. 
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t. RNA 

Eenglobaalbeeldvandeeiwitsynthesewordtweergegeven in fig. 2. Het deeltje dat hier 
bij centraal staat is het ribosoom. Het ribosoom bestaat uit twee sub -eenheden, het 308 en 
het 50Sdeeltje (deS staat voor de sedimentatieconstante Svedberg). Op dit deeltje worden 
mRNA entRNAbij elkaar gebracht. Ditgebeurtop zodanige wijze dat twee codons van het 
mRNA twee tRNA 'smet de daaraan gebonden aminozuren binden. Deze aminozurenworden 
enzymatisch tot een dipeptide verknoopt. Doordat nu ieder volgend codon van het mRNA een 
nieuw tRNA herkent en dit steeds weer van het reeds aanwezige peptide wordt gebonden , 
wordt het eiwit gesynthetiseerd. Het ribosoom ziet er schematisch uit als een muis, diè 
langs een draad (het mRNA) loopt . Naarmate de muis verder loopt, wordt zijn staart 
langer. Bij ieder codon dat hij passeert, komt er een aminozuur bij. 

De groep eiwitbiosynthese houdt zich bezig met een aantal aspecten van dit mechanis 
me. Op een van deze deelproblemen wilde ik verder ingaan. Dit is de initiatie van de ei
witsynthese. Anders gezegd: Op welke manier wordt het complex opgebouwd uit de ver
schillende bestanddelen. Daarbij wordt mRNA, geïsoleerd uit een virus, gebruikt. Be 
paalde virussen bevatten een mRNA molecuul dat op eenvoudige manier kan worden ge
ïsoleerd en gezuiverd. 

Voordat we hierover beginnen een opmerking over de muis in het spel. Het ribosoom 
kan makkelijk in zijn subeenheden uiteenvallen. Iedere subeenheid bevat een RNA mole~ 
cuul, waaromheen eiwitten zijn gegroepeerd. Deze eiwitten katalyseren een aantal van de 
reacties die nodig zijn voor de eiwitsynthese . Eenaantal van deze eiwitten kan van het ri
bosoom worden verwijderd, zonder dat het zij~ activiteit totaal verliest. Door de ribaso
male eiwitten te scheiden en de gescheiden fracties afzonderlijk toe te voegen, wordt ge
tracht informatie te verkrijgen over de initiatie van de eiwitsynthese. Deze heeft tot re 
sultaat: de binding van de eerste twee aminoacyl - tRNA 's op de juiste plaats, zodat de eer-
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st~. peptideband kan worden gevormd. Men heeft ontdekt dat het eerste aminozuur geen 
vrlJe -NH2 groep bevat . De -NH2 groep is geformyleerd. Deze geformyleerde -NH grotp 
komt al~eëh. voor bij methionine. De ladingeverdeling bij de vorming van de eerste ~epti
deband 1s h1erdoor ongeveer gelijk aan die bij de vorming van de tweede en volgende ban
den. Het is nu mogelijk de opbouw van het initiatiecomplex te bestuderen door mRNA, ri 
bosomen in F met-tRNA bij elkaar te voegen. De eiwitten die van het ribosoom zijn verwij 
derd, hebben een grote invloed op de vorming van het initiatiecomplex. 

TR.A NI>FE"rl. Q.N fl ,_,__ __ 

Omdat in de mèeste gevallen kleine hoeveelheden van de macromoleculen kunnen 
worden geïsoleerd, in de orde van grootte van pg. of mg, wordt het grootste deel van de ex
perimenten uitgevoerd me t radioactieve isotopen. De RNA moleculen worden meestal ge 
labeld met Phosphor-32, de aminozuren met Tritium of Koolstof-14. 

Bij de isolering van de verschillende preparaten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 
ultracentrifuges. De reactiemengsels worden geanalyseerd met behulp van chromatogra
phie en electrophorese . Sinds kort heeft de afdeling de beschikking over een aminozuu!'
analysator. Een zeer elegante techniek voor de analyse van reactiemengsels is de su
crose-gradient techniek. Hierbij worden de bestanddelen gescheiden naar hun sedimen
tatiesnelheid in de ultracentrüuge. Door een gat onderin de centrifugebuis te prikken, 
kunnen de verschillende bestanddelen van het mengsel worden gescheiden en geanalyseerd. 

Meestal wordt in deze stukjes een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor doe -
torandi of promovendi, die hebben deelgenomen aan het beschreven onderzoek, een po
sitie te vinden in industrie of ander werkterrein. Overal waar een biochemicus gevraagd 
wordt, kan men terecht . 

Een duidelijk overzicht van de moleculaire biologie is te vinden in J . D. Watson's Mo
lecular Biology of the Gene. 

Drs. W. Rozenboom 



STUDIERAAD 

Tot onze spijt kunnen wij deze maal geen verslag van de laatste studieraadsvergadering 
plaats eh. Naar een van de studentleden ons meedeelde, heeft hij noch een van zijn colle
ga's tijd kunnen vrijmaken hier iets over te publiceren. Naar het ons voorkomt, moet het 
dan wel hoog tijd worden dat er een vijfde studentlid bijkomt, of zouden onze afgevaarclig.
den hun taak tè serieus opvatten? 

CURSUS GLASBLAZEN 

De voorbereiding voor deze cursus is al in een vergevorderd stadium. Op een bijeenkomst 
belegd met de Heer van de Poel (chef glasblazerij) en diegenen, die zich voor deze cur
sus hadden opgegeven (er waren er helaas maar twee aanwezig!) is een voorlopig pro
gramma opgesteld met onder andere het oefenen met linker- en rechterhand, het trekken 
van een capillair,het maken van s~eltpunts8uisjes,het lassen van einden met gelijke dia
meter, het maken van bochten (90 en 180 ), open en dichtmaken van ampullen (onder 
atmospherische druk en onder hoge druk). Het ligt in de bedoeling deze cursus te geven 
in tien avonden van twee uur te beginnen na de Paasvakantie. De kosten hieraan verbonden, 
zijn f30,- (vooraf te betalen), waarvan de helft door curatoren terugbetaald wordt, als 
men de cursus helemaal volgt. 

Iedereen die belangstelling heeft voor deze cursus, kan zich hiervoor opgeven bij de 
CSA (ook diegenen, die zich reeds opgegeven hadden, maar niet op de bijeenkomst zijn 
geweest). 

Haast U, aangezien er maar een beperkt aantal plaatsen (ongeveer twaalf) beschikbaar 
zijn. 

ROOS EN 

olympus 

R. J. de Kievit, 
studentlid studieraad. 

« » OPTIEK 
» MED. INSTR. 

• microscopen 
RUIME SORTERING IN GLASWERK - VEILIGHEIDSBRILLEN 

e.a. LABORATORIUM-MATERIALEN 

• KORT GALGEWATER 1 lEIDEN TEL. 20375 • 



redmed 
CillMICA ACTA LVGDVNI 

Leidsch Chemisch Periodiek 
abonnement voor CDL-leden fl. 1. 50 voor 8 
nummers; losse abonnementen fl. 3. 50opgi· 
ronurnroer 1491645 t.n.v. quaestor CAL te 
Leiden. Correspondentieadres: Postbus 75 te 
Leiden. 

Dit was het vijfde nummer van deze jaar
gang. Verschijninga datum 1 april. 
Copij voor het volgende nummer dient uiter
lijk donderdag 17 april in ons bezit te zijn. 

examens 
examens 4 maart: 

candidaats, 
S-4 H.A. Fraterman 
f R.N.M. Horsten 
f R. Lepoole 
g S.J. H. Ferrier 

doctoraal, 
R.J. Joostensz van IJsseldijk 

examens 18 maart: 

candidaats, 
f E. de Greef Als U Uw adreswijzigingen niet aan ons door 

geeft, krijgt U ons krantje op het oude adres ~ ~·.it. ~~~~oofd 
toegezonden. Wij heten namelijk geen Sher- g w. Soaderhuizen 
loek Holmes. Als U niet schrijven kan ( wij 
krijgen wel eens die indruk), mag het ook 
wel mondeling worden overgebracht op de 
CDL-kamer. 

doctoraal, 
F. C . den Hollander 
W. L. van Iterson 
Mej . A. H. J.lll. Fleur (cum laude) 

H t rtik 1 'V ds 1 S. J . R. Rinses 
e a e oe e conservering-en kleuring'-------------------

was de ingezonden lezing van Kathoor voor 't 
IDC. Niet de winnende lezing overigens, die 
komt een volgende keer aan bod. 

~REDACTIEREDACTIEREDACTIEREDACT 
~ ~ 
~ ~ 
~ . ~ 
b J. Veldt, manager disease a 
<!! H.D.K. Codée,ma.Iiagèr disease :1> 
fJ F. S. M. van Kleef, manager disease Q 
~ Mej . T. van Duyn, subscriptiollll ~ 
~Mej. A.A.M. van Lierop, temporarily ~ 
0 retired . a 
~ J.A.M. van Boxsel, penfriend :1> 
A o 
~ ~ 
~OVml1I.3:LLOVU3:1!3:LLOVU3:1!3:1.LOVU1!3: 

BRIDEGECOMPETITIE EXIT 

Ondanks vele welwillende pogingen van de re
dactie, heeft zij te weinig reacties ontvangen 
om de voorgestelde bridge-competitie voor 
subdisputen doorgang te laten vinden; en dan 
te bedenken dat de CDL-bridgedrive eengro
te opkomst te zien gaf. Conclusie van Uw re

. dacteur: bridge- drives -you -crazy. 

BESTUURSWISSELING 

Het bestuur van het subdispuut Atomoi voor 
het jaar 1969/70 is als volgt samengesteld: 

A. T. M. Brand, praeses 
Mej. T.W. Roskam, abactis 
A. C. L. Verheij, quaestor 
J.W. Jansse , assessor 

Abactiaat: Morsstraat 4 te Leiden. 
Indien er nog tweedejaars lid wiilen worden 
van Atomoi kunnen zij een briefje schrijven 
naar het abactiaat. Zij krijgen dan eenuitno
diging voor een bijeenkomst. 
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