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COMMUNIQ,UE STUDIERAAD CHEMIE
(n.~.v.de vergaderi~g van 17 Februari j.l.)
1) De resultaten van de enquetes onder de eerstejaars

van Dr. den Os en studenten zullen schriftelijk
worden ui tge'werkt en voorzien van ccmmentaar en
suggesties aan de leden van de Studieraad worden
toegezonden. Uitvoerigè bespreking inde volgende
vergadering van de St"r-Ldieraadop 21 Maart as.

2) Dr. den Os zal de assistenten van het Propaedeu-
tisch Chemisch Practicum verzoeken de verslaien
zo beknopt mogelijk te laten maken(bv. alleen ver-

,wijzen naar literatuur in de verslagen) en voorts
nagaan of het maken van v~rslagen in de practicum-
tijd ~an worden ingepast.

3) Gesuggereerd werd ts.overwegen de mogelijkhèid het
eerste ~emest~riets te verlichten en het tweede te

·verzwaren. Hierover·waren de meningen verdeeld. Te-
genstander was Prof. Sachtler, di~ van mening is,
qat dit alle~n m~ar het verschuiven van (~anpassings)
moeilijkheden zou betekenen. ,

4) Prof. Staverman en Dr. den Os zullen een gesprek
hebben met Dr. van 'den Meydenberg over Natuurkunde.
Dit gesprek heeft inmiddels plaats gehad. Resultaat
is dat het 2e deeltentamen in September op twee ma-
nieren zal worden afgenomen:
1) Tentamen, gebaseerd voor de helft op het werkcol-

lege en voor de helft cp de collegestof na Kerst-
mis.

2) Tentamen, gebaseerd op het werkcollege en op de
gehele collegestof.

liegenen die een 4 of minder voor het 1e deeltenta-
men hebben behaald moeten deelnemen aan het 2e deel-
tentamen volgens de tweede manier. Bij het bepalen
van het eindresultaat wordt voor hen geen rekening
gehouden met het 1e deeltentamen.
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5) In een bijeenkomst van coordinatoren en juniormentc
ren zijn de volgende punten naar voren gekomen:
~wenselijkheid van betere voorlichting van junior

mentoren en studenten t.a.v. tentameneisen, studie-
programma, enz.

b) wensel~jkheid Van verstrekking van vragenl~jsten,
oude tentamenopgaven, syllabi n.b.t. alle colle-
ges. Beide punten zullen schriftelijk aan de Cn-
derwijs Commissie worden voorgelegd.

6) In de volgende vergadering zal ook het studieprogram-
ma en daarrriesamenhangend~ de zwaarte er van bespro-
ken worden.

7) In de Onderwijscommissie is besloten, dat de cursus .
Röntgellanalyse voor practicanten zal vervallen. Tijd-
stip nog niet bekend.

S) ,Wiskunde
Tentamenopgaven van voorgaande tentamen verkrijgbaar
bij Mathematisch Instituut (Secr. Prof. Murre).
Tentamens tof voor het groot tentamen 22 Mei wordt be-
kend gemaakt. Voor komende 2e deeltentamen wat moei-
·lijk. Hangt er van af hoever Prof. Murre komt, en
wat hij behandelt. In het algemeen stof van het col-
lege en practicum, maar wordt studenten bij cöllege
en practicum bekend gemaakte
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Studiegenoten van Lvgdvhvm,
.,

Nu de dies al weer lang en
breed ac'hter de rug is, begint
het eind van. het studiejaar
in zicht te komen, hetgeen
zich weerspiegelt in een ver-
hoging van COL-activiteiten.

Over .een paar dagen h~bben
we het Interdisputair Con~ ..
cours, een evenement van de
eerste orde. Wehkbben de in-
tentie de beste lezingen te
publiceren, maar laat dat
vooral geen r.eden zijn om
niet persoonlijk het Concour~
met Uw aanwezigheid ob~ te
vrolijken. Dat laatste is be-

. .'paald een "must" •.
Er begint eindelijk wat le-.

ven te komen in de studieaan-
gelegenheden. Enquetes en ons
publiciteitsmedium hebben er
voo r gezorgd dat de belanç;heb-
bende student begrip tEgint te,
krijgen' voor .het werk van de
Studieraad, hetgeen geleid
heeft tot alvast ~~n ingezon-
den stuk. De Studieraad be-
gint zijn anonimiteit kenne-,
lijk te verliezen.

Dit nummer is trouwens hele-
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maal op de protest-toer; ons
motto op de omslag wordt ten
tweede male publiekelijk aan
de kaak gesteld. ~erst door
St~ Nicolaas, die natuurlijk
een expert is op ditklassie-
ke ~ebied, enige mciande~ te-
r,ug; en nu door .een land- en
st4diegenoot die onze geringe
taalbeheersing betr8urt~ Zelf
doen we dat natuurlijk ook.

Van onze kant valt er Dok
watts protesteren maar daar-
voor moet U bladzijde 24 maar
opslaan.

Ook Professor Sachtler
schreef op on~ verzoek iets
over de studie, een vrij lang
stuk, maar z~ér de moeite
waard om te lezen.

Een ijzersterke excursie
naar de Hoogovens en'één naar
de Esso, bij wel~e laatste e-
nige Li ede n eni qsz Lneondar de
olie raakten, nl~ van d~ bij
de Junch geserveerds7 bijna
ongelimiteerd~ hoeveelheid
sherry en wijn.

Vanzelfsprekend is er ook
weer een werkgroepje dat be-
sproken worpt. Dat hoeft ei-
genlijk geen betoog meer.

Wat er verder ter redactie-
tafel is gekomen moet U zelf
maar zien •.

Tot ziens bij het Intetdis-
putair Concours + (Ook voor
chemici geldt: Uit, goed voor
U !)

Redactie

RECTIFICATIE
In het vorige nummer is tot

onze spijt in het artikel
"Kritikater vult aan" een ge-
deelte van de tekst op hin-
derlijke wijze weggevallen.
Pag. ll, 3e alinea: De Hoog -
leraren hebben zowel een we-
tenschappelijke 21s 8en orga-
niserende taak. Zij zullen
moeten beseffen, dat kritiek
op hun organisatie allerminst
kritiek op hun wetenschappe -
lijke merites i's..•
=============================

Copij en mededelingen voor
het volgende nummer moeten
uiterlijk op 30 maart in het
bezit von de redactie zijn.
=============================

Di t nummer bevat biJ un jz e
van uitzondering zesendertig

.pagina' a•. De lJolgende nummers
zullen in de regel zestien pa-
.gina's bevatten~

Red.
~============================

ADRES\fIJZIGINGEH
U wordt verzocht Uw adres-
wijzigingen te sturen aan
het redactiesecretariaat
Haar1emmerstraat 107
Leiden. ' .

Red.
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mijne;Heren,
J , .Bestaat de mcçe.Lä jkheLd wellicht om de slagzin, of botor

het motto, op de omslag van h~t Leidsch Chemisch krantje
te veranderen ~n DE BOND OPTImvm ? .

Het verrast mij dat hier ter stede blijkbaar onvoldoende
contact is met de alpha-mensen, voorzover men blijkbaar
zijn allerelementairste Latijn is vergeten, om. dergelijke
kreten even op juistheid te laten.controleren. Kortom,het
huidige motto DE BONI oPTImVm betekent niets. Potjeslatijn.

In kàn me voorstellen dat de indruk van potjeslatijn een
vooropgezette ia. Deze zou echter farmaceuten en medici
meer passen dan chemici, die wat het gebruik van Latijn en
Grieks betreft altijd redelijk piëteitsvol met deze talen
zijn omgesprongen.

D.J. Sikkema

De klassieke blunder is niet meer te herstellen, daar alle
mmmmmm omslagen in ~~n keer zijn gedrukt. Nostra culpal
Peccamus. Overigens dachten we dat ons mot~o Grieks was.

(Red.)
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CHEMISCH DISPUUT LEIDEN
OPGERICHT 20 MEI 1926

•

EXCURSIES
Tot onZEJ spijt IflU.,!:'(lf\ wij mcde de l on, dat do candidatenex-

cursie naar het ShOll-resoarchlaboratGrium, welke medic
maart zcu plaatsvindü" dLor omstandighedon aldaar uitge-
st8ld moot worden. G8hoopt wcrdt deze in april-mei te on~
dernemen.

Binnenkort zullen nadEJre mededelingen volgen betreffende
de binnenlandse excursie, welke eind april gehouden zaJ.
uror donmaar het u i.torste zuid-westen van Nederland., [en
iedor'spitse zijn. aandAcht.

Wellicht ten ovetvloedo zij vermeld, dat hot Interdispu-
tair Ccncours dit jaar op dinsdag 7 maart in het Collo~uium-
zaaltje van het Organisch·Labcratcrium, Hugo de Grootstraat
gehouden zal worden. Het programm~ geeft een lezing, een
klenkspel en een improvisatie. Wij r~kGnen cp Uw aller aan-
wozigheid.

.,BESTUURSmUTATIES

Quinta Essontia:
"F.J. Platzek, praeses
mej. A~m. Kruisbeek, ab-actis
J.A.M. van Bexsol, quaestor
Ab-actiaat: Spoorsingel 77, Delft
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STUDIE RAAD FUNCTIONEERT NIET J

Naar aanleiding van het communiquá dat de Studieraad
heeft uitgegeven na de vergadering van 17 januari j.l. I

wil' ik gaarne enkele opmerkingen maken'. ,
Oe Studieraad is ingesteld om de belangen van de stu~

denten te behartigen. Het is dus noodzakelijk dat de
studentleden van de Studieraad weten wat er onder de,
studenten, loeft t.a.v. de studie. Uit het ccmmuniqué
blijkt, en ,ieder kan dat constateren, dat het contact
tussen de studenten en de studieraad bedroevend is.

Oe enig mogelijke conclusie is dus dat de studieraad
niet functioneert !

Het lijkt mij geen wezenlijke v~rbet~iing indien tus-
sen de studenten en,de ~tudieiaad allerlei commissies en
coordi~~toren geschakeld worden teneinde het contact wat
op te vijzelen.

Het systeem moet, indien enigszins mogelijk, zo een-
voudig mogelijk gehouden worden.

mijn suggesties ter verbetering zijn de volgende:
a. Uit ieder jaar wordt iemand gekozen om zitting te

nemen in de studieraad. Er worden verkiezingen ge-
houden waar ook niet C.D.L.-Ieden aan mee kunnen
doen.

b. De studentleden van de studieraad beleggen regelma-
tig vergaderingen, op welke door de studenten vragen
gesteld kunnen worden over de werkzaamheden van de
studentleden in de raad.

Het contact tussen de studenten van eenzelfde jaar is
voldoende, althans naar mijn ervaring, dat een studie-
raad met studentleden uit verschillende jaren goed zal
fun6tioneren. Verder is 'het systeem simpel zodat de stu-
denten nauw bij de werkzaamheden van de raad betrokken
zullen blijven.

H.L. mULDER

(voor reactie z.o.z.)
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De Heer Mulder zal begrijpen, dat de aanhef van zlJn
brief mij enigszins grieft. Toch zal ik proberen niet al
te emotioneel fe reageren.

Dat er iets schort aan wat men noemt de communicatie
had de studieraad eerder in de gaten dan de Heer Mulder,
getuige het communiqué en het plan een studenten-studie~
commissie in het leven te roepen.

Wil een studieraad een dyna~isch instituut blijven, dan
moeten er vooral niet te veSl personen in zitte~.Uit
elk-jC;l.ÇI;r'_,(fénzou nae r-komen .op; vijf studenten m.irurnaa L,
Bovelldi'sn"1s het allerminst voldoende ",ëJ1t'" elk jaar een
vertegenwoordiger te hebben. Mag ik de Heer m. er op wij-
zen,. dat hoew~l hij een jaargeno6t van me schijnt te zijn
ik niet de 'eer heb ••••• l

He~ zal ook hem bekend zijn, .da t voo r-aI na het eerste
jaar de verschillende ~ichtingen uit elkaar' groeien. Op
practicum heeft men het meeste contact met ja~rgenoten en
het is d~n ook onze bedoeling om hieruit vertegenfuoo~di-
gers_ in een stud, studiecommis.sie samen .te br-enqen,

Een tweed~ bezwaar van jaarvertegenwoordigers in de
studieraad is dat bij voorkéur geen eerste- en tweed~-
jaars hiervoor in aanmerking moeten 'komen; daar het werk
van de a t.ud.ieraad vooral de eerste jaren betreft is het
nodig, dat de studenten in de studiGraad enige afstand en
een compleet overzicht over di é problematiek hebben.

Na overwegen van voor en tegen en overleg met C.D.L. en
Subdisputenraad hebben we een stud. studiecommissie.het
beste alternatief gevonden.

Nu maar hopen, dat er voldoende belangstellenden zijn.
Wellicht is de Heer M, bereid zijn krachten er aan te ge-
ven;

Eén misverstand wil ik tenslotte nog uit de weg:ruimen.
De ~tudenten van de .studieraad worden gekozen en ook
niet-C.D.L.~leden hebben dan een vinger in de pap.

H.M. Bolle
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REIZEN MET EN ZONDER OVERSTAPJES
door Prof. Dr. W. M. H. Sachtler

De twee belangrijkste beslissingen die ieder mens in zlJn
leven neemt, te weten de keuze van de huwelijkspartner en
de beroepskeuze, hebben gemeen:

L, dat zij vaak op grond van irrelevante b'eslissingen
worden genomen;

2. dat een verkeerde beslissing vaak tot levenslang
verdriet kan leiden. •

Daar het niet mijn b~doeling is in deze kolommen over het
probleem van de keuze van de huwelijkspartner uit te w~i-
den zal de oplettende lezer uit deze aanhef kunnen aflei-
deo dat in dit stuk enige beschouwingen over de beroeps-
keuze, of in het bijzonder over de keuze van studievak en
studierichting zijn ~pgenomen.
Oe vnlgende bespiegelingen zijn ontleend aan informele

gesprekken tussen leden van de Studieraad Chemie. In deze
gesprekken bleek dat het wenselijk zou zijn meer aandacht
t€ best€den aan de consequenties die de keuze van studie-
vak en studierichting voor het leven van een jong student
heeft. . .

In Ben gunstige positie. verkeert hij die reeds op jonge
leeftijd een duidelijke combinatie van aanleg en interesse
voor ~~n bepaald vak bespeurt. Voor hem is de keuze van
studievak en studierichting geen probleem; hij hoeft dit
stuk dan vak niet te lezen.

Vele jon~e mensen hebben echter op de leeftijd dat zij de
middelbare school verlaten nog geen duidelijke voorstel-
ling van dB inhoud van een bepaald beroep. Toch moeten zij
kiezen en met deze keuze een beslissing nemen ~ie voor hun
gehele lev~ tot het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd consequenties heeft voor voldoening of frustratie
in hun wer~voor succes of teleurstelling, voor maatschap-
pelijke waardering of zieligheid. maar al te vaak staan de
motieven die bij deze beslissing een rol spelen in geen
enkele verhouding tot de draagwijdte van het te nemen be-
sluit.
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Jan besluit scheikunde te studeren, bijvoorbeeld omdat
zijn vriendje Kees het ook doet, of omdat oom Bart heeft
gehoo~d dat je daarmee veel geld kunt verdi~nen. Of omdat
Jan toevallig op een HBS zat waar de scheikundeleraar een
goed didact was,de lessen met grappige verhalen kruidde of
door milde rapportcijfers veraangenaamde.

Als Jan dan op de Universiteit binnen het eerste studie-
jaar ontdekt dat hij een vak gekozen heeft waar hij in het
geheel niet voor geknipt is, blijft de schade tenminste
nog beperkt. Jan verandert van vak en heeft slechts(?) ~~n
jaar van zijn leven verspeeld. Veel erger is het als Jan
pas op zijn dertigste bemerkt dat hij eigenlijk een ander
ber.~ had moeten kiezen. Dan is het meestal te laat om de
fout te herstellen; het resultaat is doorsukkelen tot zijn
60e of 65e jaar, frustratie sn/of'een maagzweer.

Op de Universiteit aangekomen ontdekt de eerstejaars stu-
d~nt in de 6hemie dat opnieuw een belangrijke beslissing
van hem wordt verwacht. Hij moet kiezen tussen de studie-
richtingen S I t/m S 4. Ditmaal lijkt het besluit minder
j J'I''''0f>T':dl}p) tI'ddr' \I\~\\ }"b.n 1'.()t.:J kc", G'Jerst.appen. Immers,
elk van de vier carid i daa tsaxarnar.s geeft het re~hi: in eJk
chemie-hoofdvak af te studeren. Dit neemt echter .niet weg
dat het in~tappen in de verkeerde trein vaak studi~vertra-
gsnd uIerkt.
lliie b.v. S 2 kiest en na het candidaatsexamen in de theo~

retische ( organische of anor~anische ) che~ie afstudeert,
zal gedwongen zijn om zich als candidaat de kennis in de
wiskunde eig~n te maken, die hij met S 4 reeds voor het
candidaatsexamen .had kunnen vergaren. Hetzelfde geldt mu-
tatis mutandis, voor andere reizen met overctapjes wanneer
in het begin de verkeerde trein werd genomen.

Groot was derhalve mijn verbazing toen studentleden ,van
de studieraad mij verzekerden dat het merendeel van de
eerstejaars-studenten bij de keus van de studierichting
nauwelijks over een beroepskeuze denkt maar slechts de ob-
stakels vergelijkt die de vier richtingen in de eerste
studiejaren bieden. Als de studie tot het candidaatsexamen
0i~~:jaar duurt, terwijl men in totaal (studie meeg~re-
kElnd) gedurende 40 jaren de scheikunde gaat, beoefenen,
kernen deze motieven overeen met die van een treinreiziger
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Aardolleprodukten en aardgas leveren 57%
van alle verbruikte energie.

1966•
1890

11

1990

• AardoUeprodukten en
aardgas zuUen 70% van
811eenergiebehoeften
moeten kunnen dekken.
En deze energiebehoefte
zal zeker tweemaal zo
groot zijn als In 1966.

Academici
Het aandeel dat de
aardolle-lndustr1e heeft In de
energievoorziening van de
wereld Is nog niet In procenten
uit te drukken.

zullen moeten helpen
dit alles mogelijk te maken.
De KoninklijkeIShelI Groep biedt
een goede toekomst in een onderneming
die in méér dan 100 landen werkt.

N.V. KONINKLIJKE PHARMACEUTISCHE FABRIEKEN VlH

BROCADES-STHEEMAN & PHARMACIA

Sedert 1800 stelt Brocades zich ten doel
een assortiment preparaten te brengen
voor genezing van mens en dier, waarvan
een .aantal belangrijke producten in eigen
research-laboratorium ontwikkeld werden.
Dankzij de gelukkige combinatie van erva-
ring en toepassing van de modernste
onderzoek- en produktiemethoden, . heeft
Brocades mede haar bijdrage kunnen leve-
ren aan de verbetering van de volksge-
zondheid en levensomstandigheden.



die voor een lange spoorreis die trein kiest die gedurende
de eerste tien procent van de route het mooiste uitzicht
biedt. Als deze reiziger op het Centraal Station te Am-
sterdam kiezen moet, of hij een kaartje naar Warschau of
een naar Parijs zal kopen, zou hij dus zijn beslissing
uitsluitend van de vraag laten afhangen, of hij liever
door de Veluwe rijdt of de Bollenvelden bij Lisse aan-
schouwt. Voor een twintig-jarige student die zich op een
levensreis van 40 jaren begeeft, blijf ik deze motivering
nogal wonderlijk vinden.

Nu geef ik graag toe dat een reis met overstapjes in som-
mige gevallen voordelen kan bieden vergeleken met een di-
recte reis. Zo zijn de bio- en organische chemici erg blij
met medewerkers die een degelijke wis- en natuurkunde op-
leiding hebben gehad en bij de heterogene katalyse zijn
candidaten met een organische vakkennis zeer welkom.G§vaar-
lijkt het echter wanneer de reis route volgens het princi p e
van de weg van de minste weerstand wordt uitgestippeld en
vooral wanneer daarbij slechts de relatief kleine versch~
len in obstakels gedurende de eerste 10% van de tota le reis
in beschouwing worden genomen.

De Subfaculteit voor Chemie en met name de leden van de
onderwijscommissie hebben hun uiterste best gedaan om de
programma's van de vier studierichtingen even zwaar te ma-
ken. misschien is dit niet helemaal gelukt, hetgeen trouw-
ens ook niet exact mogelijk is, er bestaat immers geen ob-
jectieve graadmeter voor de "zwaarte" van een bepaald stu-
dieprogramma daar deze sterk afhangt van de individuele
aanleg van de student.

Toen ik zo onvoorzichtig was in de Studieraad Chemie mijn
verbazing te laten blijken over de irrelevante motieven
welke - volgens mijn gesprekspartners - bij de keuze van
de studierichting voor vele studenten een dominerende rol
spelen, werd mij gevraagd om daar tegenover te stellen
welke motieven volgens mij nu wel doorslaggevend zouden
moeten zijn. mij werd zelfs gevraagd deze kwestie in Chi-
mica Acta Lvgdvni ter discussie te stellen. Ik zal mij aan
dit verzoek niet onttrekken. Ik besef echter dat ik hier-
bij slechts een aantal punten kan aanstippen die ik per-
soonlijk van belang acht. Indien hierdoor sommige lezers
Xwordt
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tot instemmende of afwijzende reacties worden geprikkeld:
beschouw ik mij~taak als ~olb~acht. Terwille vqn de be-
knoptheid zal ik mijn opvatting .comprimer~hin een~~{etal
adviezen:
Ten eerste: Gnothi se auton ~
Probeer voor Uzelf'uit te vinden waarvoor U de meeste aan-
leg heeft, wat U in de chemie het meeste boeit en waarQmU
eigenlijk de chemie als studievak heeft gekozen.
Is het de voldoening van het vergaren. van inzicht in de
natuurwetenschappen, het exacte denken of de vreugde bij
het b~reiden van een nieuwe stof of het verrichten van
nauwk~urige analyses? meent U tot de. kleine groep t~ beho-
ren die later in de voorste linie van het chemische pio-
nierswerk zal staan of denkt U dat U zich beter thuis zult
voelen in de grote groep van industriele chemici, die de
mensheid vah nuttige producten en de werkgever van een be-
hoorlijke omzet verzekeren? Heeft U plezier om aan anderen
met g~duld iets uitte leggen, bezit U didactische gaven
of voelt U zelf een paedagogische roeping? Zult U zich la-
ter g~lûkki~ ~~elen w~nneer U wetenschappelijke wetkzaam-

. 'I

o.i
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hed.~n.gepaard gaan met organisatorische verantwoordelijk-
heden~ 'of wilt U als deskundig chemicus de arts terzijde
staan?
Ten tweede; Et semper respice fine~ :
Beoordeel de richtingen ..waartussen U wei felt niet uitslui-
tend n8:ar -de studieuoeken en de spectaculaire "Highlights"
maar ga zelf eens kijken hoe de man die het vak beoefent ,
in. feite zijn ~agelijks werk beleeft. Oe voldoening welke
direct ~f indirect uit het werk voortvloeit is van 'volko-
men ver,schillende aard voor de klinische chemicus die in
een ziekenhuis 'helpt mensen te genezen, voor de leraar aan
een middelbare ,school die tot geestelijke vorming van jon-
Qe mensen wil bijdragen, voor de preparatieve organicus in
~e,pharmaceutische industrie die nieuwe geneesmiddelen
cntw~kkelt, voo i de chemicus bij de gemeentelijke water-
leiding, Vo~r de bedrijfschemicus in een grote raffinade-
rij die met geweldige investeringen en moderne hulpmiddel-
en draait., VRor de scheikundige in een klein bedrijf waar
één ~oede uitvinding het bedrijfsresultaat kan ve röubbe L-
envc f vertienvoudigen, voor de rnder zceker- in "acout Inq" .
en ."-cevel<pment" in een groot industrieel laboratorium
waar men èf naar nieuwe wegen zoekt, ~f van een idee dat
er cp papier goed ,ui~ziet een bruikbaar proces probeert te
maken, voor de pio~ier die tip een cverheids- of industri-
eel laboratlJrium de natuurwetten te lijf gaat, etc. etc.

Als U 'op gron.d van advies no , 1 tot een goede zetfanaly-
se ben~ gekomen, zal het U mogelijk zijn cm na het opvol-
gen van advies no. 2 te ontdekken waarvoQr U de best pas-
sende plaats is ~n welke studierichting .U hiervoor de
meeste doelmatige voorbereiding biedt.

Rest neg de vraag cf deze plaats ook beschikbaar is. Op
dit~]enblik is in Nederland de vraag naár afgestudeerde
chemici van elke pluimage zeer'groot. Voor hen die binnen
de eerstv.olgende jaren afstuderen zijn de beroepskansen
derhalve ~ltstekend.

Voor de Jongere studenten, met name de eerstejaars, is de
situatie minder cverzichtelijk. Aan de Nederlandse Univer-
siteiten en technische hogescholen ontvangen thans meer
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mensen .een opleiding in de scheikunde dan ooit te voren.
Daar de leeftijdsopbouw van de ch~mici in Nede~land ~een
pyramide met een brede basis en een smalle top is, zal. in
de eerstkomende jaren het afvloeien van oudere chemici die
de pensioengerechtigde,leeftijdb:ereiken veel, qe rLnqe r zijn
dan de toevoer van· jonge pas afgestudeerde chemici. Het
aantal act~eve chemic~ waarover industrie, middelbaar onder-
wijs en overheidsinstituien ku~nen beschikken zal dus aan-
zienlijk toene~en., Dee~istejaars student tealiseeit zich
dat enige duizendtallen oudere studenten, candidaten en
promovendi_die in hu~ .studie reeds verder zijn gevorderd
naar de thans' vacante plaatsen zullen solliciteren, voordat
hij, de 'eèrstejaars stud~nt van nu~, hiervoor de kans krij~.
Voor hem bestaat derhalve de beho,efle'aan een .toekomstprog-
nose van de verdere ontwikkeling in de verschillende cheffii-
sche specialismen in Ne~erlahd ••. " .

Nu is het maken van een ioekomstprogno~e een uitermate
hachelijke zaak. In de laatste twee decennia was ~de, ont-
wikkeling Van de chemie ",ermate .st or-rnacht.Lç dat 'In·~~t-v et:«
leden gedane voor9pellin~en .vaak door de,feiten weiBen ge-
logenstraft. Het is' ~erh~ive "begrij~elij~ dat iedereen
thans zeer terughourlend is met het uiten van nieuwe voor-
spellingen en zich liever .niet op dit glibberige pad beçeeft.

Ik meen echter, dat het probleem van voldoende belang is
om ~~ entge aandacht aan te schenken. misschien zou het
COL de'KNCV kunnen aansporen om een' landelijke enquete te
organiseren teneinde gegeven~ te verkrijgen waarqp een
verantwoorde schatting van de behqefte aan afgestudeerde
chemische specialisten in het tijdvak 1975-1985 kan wcirden
gebaseerd. . .

Voorshands zijn onze eerstejaars studeriten voor de, b~oor-
, Ideling van hun beroepskansen op gebrekkig~efundeerde in-

drukken aangewezen. Zo" ben ik er persoonlijk van overtuigd
dat de Nederlandse chemi~che industrie zeer gezond is en
ook in de toekomst verder zal groeien, tenzij er een in-
grijpende verslechtering van het econorru eche kLimaa t
plaats vindt. De te verwachten toehame vaQ het ~a~tal 6he-
mici in Nederland hoeft derhalve niet tot 'een vermindering
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van de beroepskansen te leiden. Een belangrijke voorwaarde
hiervoor is echter dat de verdeling van de afstuderende
chemici over de verschillende specialismen evenwichtig is.
D.w.z. in overeenstemming met de relatieve behoeften.
Reden tot ongerustheid zou kunnen bestaan wanneer een te
groot aantal, b.v. 50%, van de Nederlandse chemische stu-
denten zich op een zelfde richting zou concentreren. Voor

kLt:lN STUKJe

I•

een dergelijke situatie is het niet moeilijk om te voor-
spellen dat het aantal specialisten in dit ene onderdeel
der chemie b.v. vertienvoudigt, terwijl hst tota~e aantal
chemici slechts verdubbelt. Het staat echter als een paal
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boven water, dat de concurrentie-positie van de sollici-
tant aanzienlijk slechter wordt, wanneer het aantal mede-
sollicitanten met een factor tien toeneemt. De situatie op
de arbeidsmarkt wordt nu eenmaal beheerst door het even-
wicht tussen vraag en aanbod. Het hangt mede van Uw be-
slissing af cm te verhinderen, dat dit evenwicht in een
richting verschoven wordt, die voor Uzelf bijzonder on-
prettig zou zijn. Bovendien zou ik een al te onevenwichti-
ge verdeling over de verschillende studierichtingen nog om
een andere reden betreuren; want een te sterke concentra-
tie op een specialisme zou eo ipso meemrengen dat het
schrijnende tekort aan degelijk opgeleide specialisten in
alle andere chemische takken in het Nederlandse bedrijfs-
leven zou blijven voortbestaan.

Zolang we niet over een betrouwbare prognose beschikken,
lijkt het mij niet verantwoord, deze gedachte verder te
concretiseren. mijn laatste advies zou ik derhalve op dit
ogenblik slechts zeer voorzichtig als volgt willen formu-
leren:
Ten derde: Neem Uw beslissinq strikt individueel!
Of, anders gezegd, het is gevaarlijk een bepaalde richting
uitsluitend daarom te kiezen, omdat de meeste jaargenoten
dit ook doen. Wanneer U zich persoonlijk aangetrokken
voelt tot de richting x, Uw vriendjes echter allemaal
richting y kiezen, neem dan vooral x l Uw vriendjes zullen
U dan misschien een ongezellige kniesoor vinden, maar U
kunt zich er mee troosten dat door hun beslissing indirect
Uw eigen beroepskansen worden vergroot. De houding "Ik doe
wat alle anderen doen" mag dan van toepassing zijn bij het
kopen van een minirok of spijkerbroek, deze houding is
weinig zinvol zodra Uw eigen concurrentie-positie in het
geding komt.

Tot besluit wil ik herhalen dat voor Uw reis door de che-
mie 90% zwaarder telt dan 10%. Het verdient derhalve aan-
beveling om reeds voor het insta~pen in de trein enige
verbeeldingskracht op te brengen en in gedachten bij het
mogelijke einddoel van deze enkele reis te vertoeven. Want
voor deze reis worden geen retourtjes verkocht l!

W.m.H. Sachtler
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ie
is een grote stuwkracht

Voorzien van een goede do-
sis scepsis, immers de ESSo
heeft cp ons verzoek in CAL
te adverteren geen sjoege ge-
geven, stapte onze verslagge-
ver de bar vroege cchtend na
de verkiezingen achter de
vertrGuwde CDL-gezichten in
de bus.

Het eerste opmerkelijke (of
zo langzamerhand vertrouwde)
feit, dat me trof waren de
eerstejaars, die er niet wa-
ren. Ook het aantal vrouwe-
lijke deelnemers stelde te-
leur. Janneke zou die dag nog
vele malen moeten horen, dat
ze de enige "zurakke " in hat
gezelschap was.

In het kantoor van ESSo Ne-
derland in de Botlek kregen
we allereerst een uiteenzet-
ting\cverhet ontstaan van
het Standard\oil concern. Het
is een lichaam met autonome
ledematen. maar er is een
uitgebreid spel van coordina -
tie, centralisatie en uitwis-
se~ï~g tussen de diverse zus-
ter-, dochter- en andere fa-
milie-ondernemingen.

Daarna volgde een uiteen-
zetting over het proces. Van
ruwe olie, gefractioneerde

dest~llatie, mengen, opvoeren·-
van op taanqe ta L, enz. ; het·~ ....
werd ons op de bekende dy~de-

:liJke De Iftse wijze-voor,ge-
schotelde
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Na de koffie en een orienta-
tiB met behulp van een maket-
te werden we wederom in de
bus geladen. Langs een uitge-
breid park van pijpen, tanks
en torens kwamen we in het
product7controle-lab. en wat
verd~r bracht een uitstapje
ons in de hoofdcontrole-kamer
waar we zagen ,hee het mcge-
lijk is met tien man een hele
Tijgerfabr~ek in' bedwang te
houden.

Hierna velgde een lunch,
die ons wederom de overtui-
ging gaf: het gaat goed met
d8 chemische industrie.

Dankbaar en vooral voldaan
lieten we Lns terug rijden.

Piet

IJM IDE
met een mini-bus sn engeveer

achttien CDL-ers vertrokken
wij de 26e januari naar Hoog-
cvens IJmuiden voor een excur-
sie die, hoe kan het ook an-
ders, bestond uit een lezing
~ver het bedrijf, sen rondlei-
ding' en een goed verzorgde
lunch.

Het bedrijf dat zo'n 50 jaar
bestaat, verstookt per jaar
een 1,3 miljoen ton steenkool' -

HOOG

~~;r
'1.' •••.. ", __

OVE s
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om 2,8 miljoen ton ruw lJzer
te produceren.We brachten een
bezoe~ aan de oxystaalfabriek
wa~p een groot deel van dit
ijzer met behulp van .e an
stroom zuivere zuur~tof tot
staal met eep laag koolstof-
gehalte wordt àm~evormd. Een
dimpoaan ts vertoning.

s'Ochtends 'kregen we een
"-:fr'.-'uitgebreid beeld voorgescho-

teld, v~n de werkzaamheden die
er dagelijk~ verricht worden
op de diverse bedrijfs~~bora-

"1..; •.

(verplicht) uit de EGKS.
,H~t ~elangrijk~~e gedeelte
van de laboratoriumwerkzoam-
heden bestaat uit kwalitoits-
controle tijdens het proces,
waarvoor in enkele minuten
uit smeltmohsters analyses
worden, g~pleegd van verschil-
lende elementen. Vooral zwa-
vel is een onguur element in
de samenstelling van hoog-
waardige producten. Analyses
worden m.b.v. ~en compute~
uitgevoerd door o.a.vacuum-

tori~ waar zo'n 500 man werk
zaamzijn. (Tctaal heef~ het
bBdrijf een 18.00D werk'ilelllers
in dienst ). Per man wordt er
op, hst lab gemiddeld een ,dei:
tigduizend guJ.den per .jaar
.ui tgegev8n:::~afi''research.

Opvallend ~as het te verné-
men dat de benodigde steen-
kool vocr'SO% uit de V.S. be-
trokken wordt ómdat deze veel
goedkoper .Ls dan onze Limburg-
se kolen~Dndanks de vervoers-
kasten. De andere 50% komt

emissiespectrometers, die van
twaalf' elementen' binnen de
minuut de percentages kan ge-
ven.'"

E~~ andere methode is die
mehgén r6ntgenfluorescentie-

';1 appá'ta'at,speciaal voor oxy-
houdend~ sta~l~oorten.

Het bedrL'jf heert 200 km ef':':",
gen spoor en 50 loc's;niette-
min ging de rondlei~ingp~r

-bus,dezelfde w~k'rmee we gek;]"
men waren en ';)tehsioHe' ook
weer ve trokken;:

..'
"

! .i: ..
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~ IN MEMORIAM ?

Wie de activiteiten en ex-
cursies van het C.D.l. de af-
gelopen tijd nauwlettend ge-
volgd heeft, komt tot merk-
waardige conclusies inzake de
activiteiten van haar leden,
in het bijzonder de jongere
garde e :

Al enkele jaren is er een ze-
kere tendens waar te nemen van
verminderende animo voor het
C.D.l., en dit jaar mag er
wel gesproken worden van een
"hoogst verontrustende toe-
stand". Niettemin is het CDl-
bestuur actiever dan Doit in
het organiseren van excursies.
Het is juist daarom zo verwon-
derlijk dat zo weinigen de
moeite nemen, gebruik te ma-
ken van al de faciliteiten
die het C.D.l. biedt.

Afgelopen excursie naar de
Hoogovens kon zich verheugen
in een recordaantal excur-
sisten van achttien man, het
bestuur incluis. Een treffend
voorbeeld nietwaar !

Als,we ons de animo voor het
laatste lustrum te binnen
brengen, geloven we bijna dat
er een ernstige epidemie on-
der de leidsohe Chemici heeft
geheerst. Hst, archief wijst
evenwel anders uit: er zijn

- (vervolg op p, 27) 24
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HEBBEN STUDENTEN DE UITSLAG
VOOR HET NAKIJKEN ?

Na een prestatie mag, als
het niet direct liefdadig-
heid betreft, een contra-
prestatie verwacht worden.
En tentamen-doen is niet
wat je noemt liefdadigheid
bedrijven.

Hoogleraren hebben het
druk, maar dat is nog geen
excuus om tentaminandi twee
maanden op uitslag te laten
wachten.

Velen maken een tentamen-
programma en dat kan hope-
loos in de war raken als je
lange tijd in het ongewisse
blijft over het resultaat
van een bepaalde prestatie.
Bovendien kan onzekerheid
psychologisch ongunstig wer-
keil.

Wie tentamen doet heeft
zo niet jet juridische, dan
toch het morele recht op
een snelle uitslag. Al was
het alleen maar om de
vriendjes zekerheid te ver-
schaffen omtrent de toege-
zegde borrel.

Hrt1B.
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nog steeds zorn 600 C.D.l.-
leden. 'Kerfn~n~Jk hebben W1J

hier te maken met het bekende
verschijnsel van de "trage
massa". Als de wetten -der me-
chanica ook hier gelden, moet
er met een beetje inspanning
toch wel beweging in te krij-
gen zijn. De vraag is alleen
hoe.

Typerend is dat deze apathia
communis vooral is aan te
treffen bij het eerste jaar,
dat honderdtwintig man sterk
een niet te verwaarlozen fac-
tor is in het ledental van
het C.D.l. De bijna volle-
dige passiviteit drukt be-
paald een stempel op het ·ver-

.,enigingsleven, vooral in de
subdisputen waar slechts der-
tig procent van alie nieuwe
leden is ondergebracht. De
rest heeft het niet noodzake-
lijk of wenselijk geacht ook
maar enige interesse op te
b r enqen ,

Dat hieraan wat gedaan dient
te worden is duidelijk. Wat

zlJn de oorzaken en wat is er
aan te doen,?'

Het meest gebruikte argument
is: "Geen tijd, we hebben on-
ze practica èn onze verslagen
te maken". Er valt niet te
ontkennen dat het rooster erg
zwaar is, maar helemaal nooit
eens tijd, dat is ongeloof-
waardig; anders zou het woord
studie al lang vervangen zijn
door het woord dwangarbeid,
quod absurdum.

Vervelender is het als een
excursie vlak voor een' tenta-
men valt. Een taak voor het
bestuur dit zoveel mogelijk
te \"(]]j)rkomen.Ook zou het
veel zin hebben wat meei ie-
clame te maken voor evenemen-
ten. De prikborden op het lab
worden meestal beschouwd als
decoratieve wandversiering en
meer niet. En ook'dit perio-
diek wordt k8nn~lijk niet zo
goed gelezen als'Donald Duck.

Deze slogan zou de Uwe moe-
ten worden:Kbm, vlieg er eens
uit, Dat vliegen is gezonder
dan U denkt. !

---=== == ==== == =:== =::: =::: ==:::. ==:=::: ==:::::: ===::: ==::: ==:::::: ==::: =::: = == =:::= = = == :::.~ ==::: =::::..- =

."P. W. VAN••"'-'.J
spraken
met

praeses van de 29 e congrescommissie der O.N. 7~,r-.

zie pagina 34.
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MER TOCH HOE STERK
oftewel de actieve werkzaamheden van
de isotopenafdeling Organische Chemie

door Drs. L Schutte

De trouwe lezers van James Bond verhalen zullen zich her.inneren
hoe deze held tijdens een van zijn belevenissen (1) slinks een
zendertje in de auto- van de tegenpartij wegmoffelt. De 11 radio-
straling" van dit zendertje stelt Bond in staat de vijand te vol-
gen zonder dat deze in de· gaten heeft dat er iets bijzonders aan
de hand is: de auto van de tege-npartij is ongemerkt gemerkt (on-
geacht h3t merk van de automobiel).

Oe werkzaamheden van de isotopenafdeling zijn misschien minder
spectaculair, maar het 'merken van moleculen mat een 11 stra.Land" a-
toom met het oogmerk het reactiepad van dit molecule: te . volgen
is vaak even doel tre ffend àls de methode van geheim agent 007:.-
Ik zal trachten enige reacties die op de isotopenafdeling zijnon-
derzocht, op Bondige wijze te beschrijven.

Oe isotopenafdeling ~s 'een service-afdeling~ Dit betekent, dat
verschillende soorten onderzoek, waarbij men in een bepaald sta-
dium isotopen nodig heeft, bij deze afdeling uro r-den-onderz cch t of
uitbesteed. De rádioactieve isutopen die in de organische chemie
het veelvuldigst ~orden i~egepast zijn:13H (afT, triti~m)~ 14C,
32p, 35S, 36C1, 8 BI' en lro

Verschillende uitwisselingsreacties zijn met behulp van iS.otopen
onderzochto_ .

1) Oe uitwisseling
(Dr. J. Wolters

14van fenylkwikacetaat en C-benzeen
en Drs. J. Spierenburg) (2).

c,
'YOC O~

\-
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Deze reactie bleek bij 1500 te verlopen. Het ligt in de bedoel-
~.n,gook de snelheid van evenwichtsinstelling na te gaan.
2) Fotochemische uitwissel,ing van m-rutroanisool en methanol'

(Drs ••Dof. Nijhoff,mej~ril. de Boer)' (3)

? + HOCH~
, .' .;;

Deze uitwisseling bleek niet plaats te vinden, Zodat deze reac-
tie geen verklaring kan leveren voor de doving die optreedt bij
de fotochemische reactie van m-nitroanisool met loog tot m-nitro
fenol.
3) migraties van broom in broomfenanthrolen

(Dr. J. van der Linde, mej. m.G.Hft Zahdman en meVr.-Gom. van
Hoeve-Brouwer)

10-broomfenanthrol-9 3-brbomfenanthrol-9
~~nrieer radioacti~f H82Br in het mediJm werd gevoegd, bleken d8
broomf~nanthrolen met v~rschillende snelheden-r~dioactiviteitco

;~e nemen. Twee verschillende ~echahismen kunnen dit verschUnsei
verklaren: '
a. het broomatoom op de 10-plaats wisselt snel uit met HBi in
het'medium en de,migratie verloo~t intramo18culair~
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b. het HSr trekt een Br+ uit de ring en het ontstane Br2 bro-
meert een ander molecule fenanthrol. Hierbij verwacht men de
vorming van fenanthrol en dibroomfenanthrol. Deze verbindingen
werden niet waargenomen, maar ~it komt wellicht o~dat zij niet
van de monobroomverbindingen gescheiden kunnen worden:

De onderzoekingen worden voortgezet met een eenvoudiger "bro -
mofiel" systeem, dat der broomnaftholen, waarbij minder neven-
reacties optreden en waarbij een chromatografische scheiding
der verschillende verbindingen reeds gelukt is (door "Groo t
Slam" Ben Paul).

,

l-broomnafthol-2 6-broomnafthol-2
Het opsporen uan reactieproducten wordt vergemakkelijkt en in
veèl gevallen eerst mogelijk'dobr uit te gaan van radioactief
qemerkte verbindingen.
lj' ünde rsoek naar eventuele overstralingsproducten X en Y van

previtamine 0
(mej. Drs. Sanders, mevr. U. Brongersma-Oosterhoff) (4)

lumisterol
1'1? ~ ?X ( ergosterol« ) previt.D( ) tachysterol ~ Y

Het ontstaan van overbestralingsproducten X en Y werd gepos-
tuleerd omdat bij bestraling van ergosterol en tachysteroll5%
van.de stof niet kon worden teru~~evDnden in de bekende prod-
ucten. Door uit te gaan van met C gemerkte ergosterol hoop-
ten we .ds stoffen X en Y te kunnen aantonen.' Dat er echter .op
geeQehkele wijze andere radioactieve producten dan de vier
bovengenoemde ~tQffen gevonden werden, bewijst dat X,en Y of
niet te scheiden zijn van de andere verbindingen of, hetgeen
waarschijnlijker is, in het geheel·niet bestaan.
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2) Opsporen van producten van de afbraakreactie van histidine
__met jodiljm( 5,6 ),."Doo r uit te gaan van me t 14C ge(1lerktehis-\

tidinemoleculen en radioactief jodium, 131127 was het OP~PQ,..,.,·
ren van de reactieproducten betrekkelijk eenvoudig. .

1*
1 > cq..

'* ••
HO-C-C-C:l

fl /1o C

11. '> ê o. 1.
*1 -lt" 1';.-r .•

__ "..;...1 ~>HCI~+1

Bovend i en kan met behulp van een zogenaamde "isötopen-ve-rdun-
ningsanalyse" worden vastgesteld dat er 3 atomen C02 per mole~
cu1e histidine ontstaan:
C H r N BI 150H- pHB,3HCO- HCI C 0 + 3NH+4 + 1316 9~2 3 + 2 + 500 3 + 3 + 2 4

'. + 4H
2
0

met deze r-ad lcac t i eve stoffen kr-),gnuok stabiele tussenproduc-
ten wordèn entdekt. Dit waren monojoodhistidine, dijoodhisti-
dine en een nog niet geidentificeerd, instabiel ~roduct, ~Br-
moedelijk idijoodhistidine.

Een heel andere toepassing van isctopen is het isotoopeffect,
hetgeen ~an de isotopenafdeling, zo belust op effectbejag,nie~
onopgemerktvo,orbiJ' gaat..

Een chemische bindinç{ (Chemical Bond, gee'n familiebinding met
James} is iets steviger met een zwaarder isotoop (C-H is 8,3
en C-D is 6,0 kcal/mol). Tengevolge hiervan kunnen verschuivin-
gen qjtreqeh in vibratiespectraen in evenwichtsligginge\l.VàQrts
kèh 8en~k{netisc~'isof6opeffebt optrederi: wènneer in d~' o~Br-
~angstoestand van de ~nelheidsbepalend~ sia~ de band met ~et
isctoop grctendee1s verbroken is, kan men verwachten dat het
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verbreken van de band met het zwaarder isotoop langzamer ver-
loopt.
1.Th~tmische deca~boxylering van malonzuur

(mej. m.G~H. Zandman, mej. J.L.E.A. Gastelaais).

14 12 12 12Daar de C- C band sterker is dan de C- C band, verwacht
men dat reactieconstante kl groter is dan "k2. Als kl gelijkZOJ

zijn aan k2' zou de specifieke activiteit (de hoeveelheid l4C
per mo~) van het gevormde C02 de helft bedragen van die van
het malonzuur v66r de reactie. Uit de afwijking van deze waar-
den kan het iS0toopeffect worden berekend:

14ma1onz _ 14CO
2=--------------~ = ----~-- - 114CO 14CO

2 2
= 1,06

14malonz

. ". J "

2. Fdtodecarboxy1eringvan p-nitrofenylazijnzuur
(mej. J.L.E.A.Gastelaars), (7)

Het 14C02 dat werd gevormd bleek steeds binnen de foutengrens
(2%) dezel fde specifieke activiteit te vertonen als het uit-
g~h~dmateriaal. Het isotoopeffect is gelljkaan 1,00•

." 1 '; . !. . . .
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3. Foto~riesreactie van p-methoxyfenylacetaat (7,8).

jO

H CO~O-o-C-CH,
J '\._ 1/

C

_..:..:h...::...J!_~) H~CO -0::- OH
'c:- C 1"1,/j . .,
o

Ook bij deze reactie bleek het isotoopeffect gelijk te zlJn 1,00.
Daar in beid~ fotochemische processen het verbreken vànde band
met het 14C-isotoop snelheidsbepalend is, betekent het niet op··
treden van een isotoopeffect dat deze band in de overgangstoestand
niet merkbaar is uitgerekt.

Op het ogenblik zijn onderzoekingen aan d~ gang 6ver het eventu-
eel optreden van een isotoopeffect bij fotosubstituties aan cE bsn-
zeenring (9) (N. de Boer, H.B.W.· Bunnik) en bij thermische aroma-
tische joderingen (mej. M.J.P. Lanzing). . .

In het bovenstaande heb ik een indruk willen geven van de weten-
schappelijke zaken waar de isotopen~fdeiingzich zoal mee bezig-
houdt.
UiEratuur:
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Ian Fleming, Goldfinger
J. Wolters, proefschrift Leiden 1965
D.F. Nijhoff, proefschrift Leiden, in
Mej. G. Sanders, proefschrift Leide~;
L. Schutte, proefschrift Leiden 1964~
L. Schutte, E. Havinga, Rec. Trav. Ch~m~, in
L. Schutte, E. Havinga, Tetrahedron, indruk
\J.L. Stratenus, proefschrift L~ide~ 1966"
O.A. d~ Bie, proefschrift Leiden 1966 .

voorbetèiding'
in voorbereiding

i. .

druk
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"mET DE WERKELIJKHEID KUN JE NIET WERKEN"
Stationsweg .46? 6e verdieping: Hoofdkwartier ONTFN-Cong- ,-7

rescommissie.
Achter de spontaan door marianne geserveerde koffie had-
den wij een openhartig gesprek met de Heer P.W. van Hoeve
en zijn-naaste medewerkers.

HET WORDT GEEN COL-lUsTRUm :
Hoe zijn de subfatulteiten vertegenwoo~digd in de congtes-"
commissie ?
Van Hoeve: "Wel, voor ieder één, er zitter echter drie
chemici in" (onderdruljtgegrinnik van de andere commissie-
leden). .
Waarom deze onevenredige verdeling ?
Van Hoeve: "Toen ik gevraagd werd, heb ik gezegd het w~l
te willen doen, maar dan met tweo mensendie:ik go~d kende" ,
Er zijlgeen protesten tegen gekomen ? \
Van Hoeve (aarzelend): "N~e, men k~ek wel een bee~je·bs-
denkelijk, maar protesten, nee".' Volgens Van Hoeve is het ':
echter niet merkbaar aan het prbgramma, hoogstens aan de
sfeer in de congresço~~iS$ie maar dat h~eft au fond niets
met het cong~es te make8.

'.J

mODEL: SCHEMATISCH EN OPERATIONEEL KARAKTER
Het idee voor het thema' is ontstaan naar aanleiding van
een Studium Generale OVer het model. De lezingen zullen
op het congres echter toegespitst zijn op de toepassingen
belicht vanuit de speciale vakgebieden.
Prof. Van Peursen zal het congres inleiden met een verhan-
deling over de zuiver filosofische aspecten.
Op het onlangs gehouden sprekersdiner is men tot de vol-
gende conclusies gekomen: Het model moet een geschemati-
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seerde afbeelding van de werkelijkheid z~Jn, waarbij d3
nadruk ligt op het geschematiseerde; maar wel in Gen ruime
betekenis. Bovendien moet het model Operationeel zijn; je
moet er mee kunnen werken~ Aan de werkelijkheid heb je
niets.
VOORBEREIDINGSTIJD EIGENLIJK VEEL TE KORT!
U bent half November begonnen, U heeft Uw tijd hard nodig,
veronderstel ik ?
Van Hoeve: "Ja, het is te kort, veel te kort".
Wij hebben gehoord, dat U naar de wintersport bent geweest.
Is dat niet de oorzaak van het tijdsgebrêk en heeft het de
anderen niet te veel belast ?
Van Hoeve (onzeker): "Misschien wel, ja".
(De andere commissieleden gaven geen merkbare reactie).
LEIDSCH OCHTENDJE VOOR "BUITENLANDERS"
Zijn er nog programmapunten, die anders zijn dan ~ndere ja-
ren ?
Van Hoeve: "Wij hebben voor niet Leienaren een Leidsch och-
tendje". De "Buitenlanders" worden dan door hun vaklabo -
ratorium hier rondgeleid".
"Omdat er in Leiden geen zaal groo.t genoeg is om all e
300-350 congresgangers te herbergen, zullen er steeds twee
lezingen tegelijkertijd zijn. Alleen de inleiding van
Van Peursen wordt in het Groot Auditorium gehouden; ..mocht
dat te klein zijn, dan kan met behulp van het televisiecir-
cuit in de filmzaal de lezing worden gevolgd". . .•"c -; :. ". .~

HUISVESTING
Hoe verwacht U dat de verhouding Leienaren - niet Leienaren
zal liggen.
Van Hoeve: "Ongeveer fifty-fi fty".
Er moeten dus ongeveer 150 mensen ondergebracht worden;hoe
wilt U dat regelen?
Van Hoeve: "Dat weten we nog niet helemaal, maar een ieder
die ruimte beschikbaar heeft, wordt verzocht het congres -
bureau even te bellen". (48333, toestel 3115, red.)
Bij het arriveren van een nieuwe zending programmaboekjes
werden de commissie-leden zo werklustig, dat de twee CAL-
redacteuren vreesden in het arbeidsproces te worden opge-
nomen, zodat zij ijlings de benen nameno Vijftigduizend
adresbandjes plakken is zelfs hen te veel (ruim tweemaal
de jaaroplage van CALo
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31 januari 1957-:
Cand. E

F
G

A.p.m. meyknecht
mej. C.J.' Blacqui~re
H.P. van Keulen'
mej. A.T. Potjer

Doct.,' mej. E. Volt!'ln"

14 februari 1967:
Cand~ F 'R~P.l.S. Vleeet

F.W.B. Schrader
R.F. van Croonenborgh

GJ.Th.D.~e Tombe
G. Van Logehem
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Verkade repen

6 heerlijke smaken voor fijnproevers I

UNIVERSITEITSBOEKHANDEL
EN ANTIQUARIAAT

.J. GINSBERG Kort Rapenburg 17 - Leiden
Tel e f 00 n 01710 - 2 26 66

Gespecialiseerd in natuurwetenschappen

-I< Wetenschappelijke werken op elk gebied

-I< Binnen- en buitenlandse literatuur

-I< Pocketbooks

-I< Toezending van catalogi op aanvraag

Voor al Uw Dames- en Heren
Dokters- en Lab.-jassen

UW "DE BERKEL SPECIALIST"
•Immerman

LEI DEN HAARLEMMERSTRAAT 203/205 M TELEFOON 21072

ALKMAAR LANGESTRAAT 4 - TELEFOON 12231



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

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

<~>

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

AATSMIJNEN/DSM


