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GewaardeeFde C.D.L.-g~noten,

Het zalnietJlang·meer duren,
of de zc~erdoet'háèr intrede,
eh met haà:i-"'een nieuw C.D .L.-
be stuur+èn eEm grotendeels (?)
vernieuwde redactie. Al bhans ,
dat is de bedoeling.
Als 'we de algemene opninie ~~
ons periodiek gepeild hebben,
is CHIMICA ACTA wel in goede
aarde gevallen en het is daar-
6m,dat we het plan hebben op-
gevat,volgend jaar in een an-
dere vermte verschijnen die
nog meer aah zal slaan,nl. in
off-set drukTEen gemakkelijke
opgave zal dat niet zijn,voor-
al de fi'narrcielekant dru~:t
zwaar,maar met een uitge~rei-
de advert ent.Lecampa.gne.i.hopen
we dit toch te verwezenlijk~n .

Als U daarbij een gewijzigde
redactie denkt, mag U vûlgend
jaar een pericdiek verwachten,
dat alle feilen van het h~idi~
ge zal missen. ,
Dat het·laatste,w.oorè. ever de
~ecenterijknkar voren getre~
clèn 'problemen in en__J;'pndom,hoJ

"

C.D.L. neg niet gezegd is~zal
~'~~idelijk worden uit de ~n-
ij" \
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gezonden brieven van deze keer.
We zijn van mening, dat dit
geschrijf wèl zijn zin kan
hebben, maar dan moet de dis-
cussie toch van algemenere
aard word-en, ·m.a.w. we willen
nogmaals benadrukken dat het
de' subdisputenraad is, die
zich uit dient te spreken o-
ver de huidige problematiek,
die eigenlijk hier op neer
komt, dat men het er niet over
eens is, wat de preciese taak
is van een C.D.L.-bestuur, en
wat buiten haar bevoegdheden
ligt. Enerzijds klaagt men o-
ver het feit dat het bestuur
te weinig bevoegdheden dele-
geert, anderzijds dat het be-
stuur te weinig doet. Als het
toekomstige bestuur wist, wat
haar leden van haar verwach-
ten zou dat wel zo plezierig
zijn. Een langere- - handhaving
van de status quo is ~onder
meer ongewenst. '.

Tot ons leedwezen hebben we
afscheid moeten nemen van on-
ze gewaardeerde t~kena~~;stu-
dieredenen dwongen hem ~aar-
toe. Gelukkig wordt dit nummer
al weer verlucht met de pro-
ducten van zijn :opvolger.

De winnende lezing van het
Ipterois-putair Concours, die
we':vorige maal wegens pl,aats-
gebrek niet konden opnemen,
staat deze maal in volle glo-
rie op de pagina's 23 t/m 3C

Verder -Ls er we i.na g nieuws t
melden van het redactionele
front, behalve dat we U at-
tent willen maken op pag. 31,
als .•.begrijpt wat ik bedoel.

Red.

RECTIFICATIES:
Wederom is er een etnstige

stijlfout geslopen in een van
onze artikelen, waar we zelf
steil van achterover zijn ge-
slagen. We mogen wel zeggen,
het toppunt van stijlloosheid,
want stijl en steil is twee.
(pagina 11 middenin).

WIJ ATTENDEREN U HIER, OP DE
DIES VAN FARCE OP 29 JUNI a.s.
INZAGE IN HET PROGRAMMA ( AU-
TORALLY,DINER,FEEST) EN INTE-
KENLIJST OP DE LABORATORIA.
BEPROEF UW RIJ:VAARDIGHEID OP
HET CIRCUIT VAN· ZANDVQORT!

Dit nummer bevat bij wijze van
uitzondering 2 x 16 pagina's,in
plaats van de gebruikelijke
zestien. Wellicht dat we dit
Jompenseren door de laatste
maal alleen het blauwe omslag
te versturen.

Adreswijzigingen gaarne naar
het v:ertrouwde adres.
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z I GEI NEl GEZO DE I GEI
Het ZlJ ons vergund nog eenmaal te reageren op het bril-

jante en uiterst stijlvolle commentaar, waarmede het CDL-
bestuur h6eft gemeend de door ons geworpen knuppel uit
zijn hoenderhok te moeten weren.
Welnu : wij zijn getroffen!
Wij zijn diep getroffen door de grootse en meeslepende

wijze, waarop dit bestuur zich heeft verdedigd op die
fronten,waar het niet werd aangevallen, terwijl de o:i.der-·
werpen waarop wij"""'"ö!iZeaanval wèl gericht hadden "nauwe-
lijks au serieux genomen kunnen worden".
En hoe was die verdediging georganiseerd! Onze bestuurs-

leden hadden speciaal voordeze gelegenheid hun voorraadje
hooggepolitoerden veredeld bargoens onder het stQf van de
rommelzolder vandaangehaald om zich de "flauwe en kinder-
achtige", respectievelijk "rancuneuze, met stenen gelar-
deerde galsapspuiende, kant noch wal rakende, asemende"
tegenstanders van het lijf te houden.
Nu hadden wij dit alles nog als een vrolijke noot in deze
woordenwisseling kunnen opvatten, ware het niet, dat het
CDL-bestuur en helaas ook de CAL-redactie er de voorkeur
aan gaven de strijd ondergronds voort te zetten door het
poneren van ee n aantal verdachtmakingen en halve waarheden
die met het onderwerp als zodanig niets te maken hebben.
Wij citeren:

"Beide briefschrijvers waren uitgenodigd, persoonlijk
enige toelichting te geven op hun epistel, aan welke uit-
nodiging overigens alleen de Heer van Logchem gevolg had
gegeven" (red).
U had moeten weten,redactionele Heer Bommel, dat de Heer

Kuiper op het tijdstip van de betreffende subdisputenraad
door ziekte verhinderd was en zich daarvoor had laten ex-
cuseren.
Wij citeren verder:

"••••als wel bedenkingen van iemand, die zijn rancuneu-
ze gevoelens manifesteert in de productie van een grote
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hoeveelheid galsap ••••• 11 (bestuu.r).
En als klap op de vuurpijl:

1I••••Misschien dat er iets tussen de regels door te
lezen is. Wij hebben de indruk van wel, maar weten niet
watll. (red).

Vooral met deze
waardig concurrent
benul, waarover we
insinueren.

Heeft Heer Bommel wellicht ambities in de richting van de
zondagspers?
Bepalen wij ons thans echter tot ons eigenlijke onderwerp.
Wij citeren opnieuw het bestuur:

"Wanneer wij voorbijgaan aan kreten als lIivoren toren"-
bestuur, dat onbekend is, etc. (die populaire jongens kun-
nen wij inderdaad beter terugnemen), welke nauwelijks au
seriex genomen kunnen worden ••••• "

Jawel, maar dat IIvoorbij gaan aan" is nu toevallig juist
het enige, wat U niet had moeten doen. Juist in die "kre-
ten" schuilt namelijk de kern van ons betoog: ze hebben
direct betrekking op de uiterst armetierige communicatie
tussen bestuur en leden en daar -en alleen daar- was het
ons om begonnen.

Heeft dit bestuur namelijk één van ons ooit, bij enige
gelegenheid horen beweren, dat het tekort zou schieten op
het gebied van de organisatie van activiteiten (al zouden
wij niet willen ontkennen dat aan de inhoud van een aantal
activiteiten nog wel het een-en-ander te verbeteren valt)?
Neen, illuster CDL-bestuur, daar ligt het kritieke punt
niet.

Waar wij bezwaar tegen maken en waar U, alsmaar denkende
in de bekrompenheid van Uw eigen schoolreisjeswereld geen
oog voor heeft (of wilt hebben), is het feit dat U, wan-
neer U eenmaal een activiteit georganiseerd heeft, met de
handen o.p de buik gevouwen rustig gaat zitten afwachten of
de CDL-leden zO vriendelijk zouden willen zijn hun mede-
werking toe te zeggen. We zijn nl. van mening, dat een
CDL-bestuur meer dient te zijn dan een in stilte werkend
apparaat, waarvan de leden eens per maand middels de dis-
putenraad (waar de Heer Barents representatief pleegt te
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2iitten gapen) en het krantje iets vernemen.
-_,Daarom ,zouden wij graag zien dat:

i;a) het be stnrur wat meer enthous'ias'me'opbracht voo r 'de ei-
'gen actLv'itaiten en wat minder opereerde vanuät' de fata-
Li s.tdsche Lns t.e.LlLngs "het wo rdt iecier"jaar za gedaan, dus
in-vredesnaam .deze keer maar weer zo'••.'.'"

b) het bestuur, door een grot'erepersoonlijke inzet bin-
nen de ve r enf gä.ng , door het 'be s tuu r : als' instituut een
"image" van activi te'it ;te gevén·en tevens door meer ver-
antwoordelijkheid: te delegeren (o.a. naar de subdisputen)
:äijn eigen enthousiasmeoverdro'eg' op de leden, zodat deze
de indruk krijgen, direct bij het CDL':'bèleidbetrokken te
zijn.

Dit, geacht CDL-bestuur, is niet iets dat bereikt kan
worden door het alsmàar doen van positieve suggesties'on-
zerzijdsJ dit i~ iets wat louter en álleên afhankelijk ls
van de vraag of het CDL-bestuur de juiste mentaliteit ,1e-
gens en het nodige respect ~ zijn vereniging kan op-
brengen.

M. Kuiper G. van L~gchem
P.S. Wij kunnen ons zo langzamerhand indenken, dat de Clan
Barents er behagen in schept, on~ op een lijn te stellen
met de Nazi's, maar toch getuigt het onzes inziens van
weinig piäteit jegens de gebeurtenissen uit het recent
verleden, om een met zoveel tragiek geladen citaat als dat
waa rme'e het CDL-bestuur zijn brief beslui t, in deze" woor-
denwisseling in te lassen.

Geachte Heer van Logchem,
Zoals U ziet is

het U inderdaad nog eenmaal verguna geweest, in deze "kc-
lommen" Uw licht te laten schijnen 0ver de duistere impas-

.se waarin het CDL, volgens U, en met U vele anderen, ge-
leidelijk aan geraakt is.

De redactie plaatst deze brief met een aanmerkelijk gro-
ter,genoegen dan Uw voorgaande. Over de reden daarvoor kan
nauwelijks enige twijfel bestaan. Immers, zÖungGnuenoeG~d
en weinig opbouwend deze eerste brièf mocht zijn, zo onge-
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meen duidelijk en rijk aan suggesties is bovenstaand.e '-zij
het nog steed's wat wrange- permev ruch b , Suggesties)overi-
gens, die nog wel. enige nadere uitwerking behoeven Om tot
prabt:ûsche ' resultaten te kunnenl'e,iAen. Want - dàt' er aan
verticale- c-ommunicatie iets orrtb re ek t en dat daaz Let s 'aan
ge d.aan vmoe t word~!1, {è.oor een gz-o t er-é persoOnlijke'-inz.et),
iEl een uitgemaakte zaak; een zaak waar wtj allemaal nauw
'bij betrokken zijn. De vraag blijft' aileë'n, hoe. (Heb~"+ik
al e eris eerder geschreven). Het zou derhal've o,pz:l..n zijn,
het oplossen van d~t probleem als huiswerk .IlltE?~.t~geyen
aan het bestuur a.Ll.é é n , I~, z i.e hier nogmaals. .e en. .taak veor
de subdj.s pu te nr-aad , ",<,: - ,
Niettemin ben ik toch wel ingenomen met deze nadere', toe-

lichting; Uw vorige schrijven was werkelijk van dien aard,
dat .hdez op nauwe Ldj ks. een redelijk an bwoor-dj v I'aa b Js tiaan
.den' zinvolle discus sie, ve:cwacht kon 'worden.' Ile redactie
heeft in dat stadium dan ook. niet ge t r-anh t , in een weder -
woor d. een bèpaa;Lde, stelling in te 'nemeri. '.:, .'"

Jammer genoe-g echter 'heeft u dit niet helemaal 'hegrepe'n,
gezien het feit dat V.mi1n redactionele opmerking over het

.i' mogelijk' tussen de regels door le zeri van Uw brief ganee-.
~lijk moet hebben- 'mäave.rs t aan , De red-ener;i.ng ,p.le inij{ieze
,mögelijkheid' deed ponerèn, was'de v-qlgende: Wanneer iema;nd
,zoveel' moei te; neemt om een ingezonden, stuk 'ter redactie
.aan te bieden, dart' moet deze, daaz-mee bepaald ie.,ts, te zeggen
hebben dat de moeite ian het schrijven, waard. is. Als,na
zorgvuldige lezing van alie regels niets- hiervan blijkt,
dan komen wij door combineren en deduceren tot de slotsom,
dat de kern Van ~et betoogt~ssen de regels staat. Geluk-
kig .ge e.ft U zelf toe dat di t zo is'; immers zegt U niet
ltaJ,:;verwegeUw; brief: "Juist in die t kreten 'schuilt til'. de
ke rn ,van ons, betoog" • Welnu, die kern was' 'Lnde r-d'a.ad "gae'd
verschqlen tus sen bij,na, evenveel -alleen op e f'f'e c't ,ge'-
richte:" woerden, als waarvan het .be'stuuz- zich b'ediende'in
há,<;1rweerwoord. Wij echr-even jve r de-rvda't wij' ge eri 'üfee hdd-
·cr~:h,. wat er dan wel te Le.aeri was, . tussen' die regels .D'a:t
was vanzelfsprekend niet juist-;c' daarover hadden -win naitiè:"
lijk d~ideliJke ,ideeën, maa.r- wij- ach tt en het 'niet' . onze
taak', Uw brief voor onze lezers "hinein te interpretieren"
Uw tweede brief lost echter Dok dat probleem op.
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Wat betreft Uw onvriendelijke opmerking, dat wij met dGZ~
zinsnede iets zouden insinueren 1 berust dus op een PlJj1"-
lijk misverstand Uwerzijds. Blijf ik mij afvragen, ~at C~

dan wel te insinueren valt, maar kennelijk is de Hr Bom~eJ
daar niet slim genoeg voor. Maar, een Bommel blijft altiji
een Heer, en een Heer insinueert niet, ook al zou hij pre-
cies weten wat; dat had ~9 toch moeten begrijpen, jonGe
vriend.

Overigens, wat betreft mlJn betiteling van Heer Bommel;-
de oplettende lezertjes zullen begrep':m hebben dat o.ez0
metaphoor slaan moet op zi jn oppervlakkigheid en onwetenc~-"
heid-; hoop ik door dit antwoord duidelijk gemaakt te heb-
ben waarom ik in eerste instantie niet geneigd was, mij-
zelf in het "literaire" strijdgewoel te me nge n , he t geei
zonder verdere explicatie licht verkeerd uitgelegd ha~
kunnen worden.

Tenslotte wil ik U er aan herinneren, dat C.A.I,. eon ....J2.-

tijnse meervoudsvorm vertegenwoordigd; om tweeêrlei reder
is het lidwoordje Ihe t I hier niet op zijn plaats. \7aaI'V'a: l

acta. Dat wij wat slordig met onze klassieken zlJn CDS~-
sprongen, is voor U hopelijk nog geen reden c~ •••.•

UT dienstwillige Hoofdredacteur.

Geachte Heer Kuiper,
Bovanstaa~d antw~ord

is, voor zover het UYI ge zamen La j k schrijv en betreft ,na1-UUI"·.
lijk ook aan U gericht. Daarnaast '\7ild.eik hier gaazno l'
persoonlijk mijn excuses aanbieden voor het fei"c d3t ik U.
zond er het zelf te vi lLen , heb afgcsohi Lde r'd als Leuan d
die niet bereid zou zijn,zln geschriften mondeling te ~8r-
dedigen of nader uiteen te zotten. Ik ~as van Uw ~jck~c
niet op de hoogte, waarschijnlijk omdat ik enige min~~en
te laat ter subdisputenraad verscheen. Moge Uw goede n~~m
van alle smet gezuiverd zijn.

Uw dienstwillige Hoofdredact8ur.
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Tenslotte nog een laatste brief over hetzelfde onderwerp.
Na deze gelezen te hebben, zult U begrijpen dat wij ver-
baasd waren, in een z6 lyrisch geschreven epistel zo'n
nuchtere visie··te ontwaren. Wij ·mcgen wel zeggen dat dit
een verademing was na zoveel geëmotioneerd geredekavel.

Aan de redactie
Onder het neerschrijven van een aantal deftige integraal-
tekens werd er in de tuin beneden een aria gefloten als
aankondiging van de nieuwe C.A.L.Ja,het was de postbode.
De blijheid, of is het de blijdte (het is de blijdschap;
red), waarmee ik het zo onmisbare blad verwelkomde ,ver-
dween als sneeuw voor de zon, toen ik de inhoud ervan be-
keek. Mijn hospita heeft de boze brieven gelezen en zij
klemde de handen in elkaar, uitroepende: "Sjonge, sjunge,
die studente benne overal hetzelfde, altijd maar kibbelp.
onder mekaarlt.
Geachte briefschrijvers, wie zegt dat het C.D.L.-bestuur
niet geweldig zijn best doet?Ik neem zelfs voetstoots aan
dat dit zo is. In plaats van deze kritiek, zou het aanbG··
veling verdienen enkele suggesties in het midden te bren-
gen, die het bestuur al of niet zou kunnen uitvoeren.
Het is duidelijk dat er hier en daar iets scheef zit,
maar weet iemand precies te definieren waar? Ik gelo0f
dat de leden van het C.D.L én de leden van het C.D.L.-be-
stuur beiden schuldig zijn. Wij moeten de beroemd-en-be-
ruchte spreuk van Karl Marx een ander aanzien geven.

ItLeden van ons aller C.D.L., verenigt Uit
Het is per slot van rekening net één Mei geweest. Als wij
een oplossing willen vinden voor het probleem van de in-
activiteit van een aantal C.D.L.-Ieden, dan moeten we dat
met ons allen doen en er niet het C.D.L.-bestuur voor la-
ten opdraaien. Bovendien komt er zéker geen oplossing als
we elkaar met allerlei boze brieven te lijf gaan, wan~
hierdoor 0~tstaat er voor de lezers een gezellige corres-
pondentie p+us een massa rancunes. Resultaat: nul.
Dat er veel leden zijn die het C.D.L.-bestuur niet kennen
is het gevolg van een heftige kettingreeutie,die al vanaf
october alle activiteiten ondermijnt.Waren de eerstejaars
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en thous ä as be:r geweest voor het vch'ends ch week-end en op de
verscheidene excursies, georganiseerd' door' het bestuur,
dan wi,sten zij nu pr-ecd es , ,welke naam d.n 'het be stuu'r bij

,welk gezicht hoorde en of de quaeltrix soms een ladder in
haar kousen had.

') . ,
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.En nu, hoe komt het dat ZlJ niet in groten getale naar
het week-end getrokken zijn? Omdat het C.D.L.-bestuur er
te weinig reclame voor maakte. Zegt men. Dit is een vici-
euze cirkel geworden die niemand tot nu toe heeft kunnen
verbreken.

Het ligt werkelijk niet aan het bestuur alleen. Mijnheer
Kuiper en mijnheer van Logehem, (het spijt me, dat ik zo
officieel moet zijn), het ligt aan ons allemaal.
U zult toch moeten toegeven, dat het bestuur voor de Lin-

nenlandse excursie genoeg propaganda heeft geffiaakt,meer
zelfs dan in de vorige jaren. Wat ter wereld is dan de
oorzaak dat er ditmaal een aantal leden gesmeekt~oestworden
om mee te gaan? Terwijl vorig jaar tweemaal zoveel le-
den zich inschreven dan er meekonden? Een vereniging kan
ook wel eens een inzinking hebben. Nog geen reden om daar
niets aan te deen, maar waarom op deze manier;?
Want waarom hebt U een gesprek met het C.D.L.-bestuur ver-
meden, zoals in de C.A.L. staat? U had in Uw handjes moe-
ten klappen toen het contact met U zocht. In dat gesprek
had U Uw ideeën kunnen uiteenzetten, zoals U denkt dat het
wel moet.

Práát het eens uit, in plaats van al dat geschrijf, pra-
ten verbroedert, heus. En nu niet onmiddelijk zeggen:
"Voordat ik me met hén verbroeder ••••• "
Beleg een vergadering of een borrel, maar niet dit. Dit

is allemaal zinloos. Het komt wel weer in orde. Laten de
leden en het bestuur elkaar wat meer tegemoet treden en
laten wij onze vernietigende kritiek v66r ens houden. Waar
twéé kijven, hebben nog altijd twé~ sehrild. ,.
En als het U nu nog steeds zo hoog zit; bedenk dan dat er

o~er twee maanden een ander C.D.L.-bestuurover de leden
heers~, een,C.D.L.-bestuur dat alles and~r~ ~al aanpakken
en misschien zelfs wel in Uw eigen straatje)

Carla R. Smit.
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In ons vorige nummer maakten wij melding van enige admi-'
nisimtieve moeilijkheden in ons adresseersysteem. Op het
moment van publicatie waren deze echter al weer opgelost.

Al~ ~. kQ..\~\~ GA L V\U-WlYl14Ä

'tIv..~~ 1- iS ~o..\ ~o~

;\,... V"' ~ 1.0 l'S ho(..\.V~· V- ~

5" "rs\().o..\ do..f\ 'n~.b .L, nu.n'\ -

mLr' b h (~t o Y\t v 0... r"I ~ n .

Po.a..r i~ 8 w~ ~ro..~C\ v... ,·L
hQ.'o\>eo s c..h ,. ~,F j ~ ~\,\.J H oOf
Jo. ~ 'r\u.m W\Lr b rv ClJ e ~\ \.4 ""-j cl
~ r j, t ~0..1' 0.('\ckr 5 ~ 0 m m ; ~ e
á:\s c,l.L <;S, ~ S .'" i ~\ \"Y\ eer- vo \ ~~I')

·Tro\AW',1(\ s \Q u'"' do.)- de r-ec\.<l t'\ toL
~e.t"2e\Ç •.~ Je. '3G\.~11 kûÇ\-
~\..r~~Y\.. .

Maar nu zitten we met een nieuw pz-ob Leem ,. Onderstaand, aan
ons geadresseerd verzoek hebben wij trachten te decoderen.
Het is ons niet gelukt. Misschien dat een van U het ont -
raadselen kan. De volgende gegevens staan tot Uwer be-
schikking: V = 5, 7 j 5, .~.= 6. Hebt ti in de gaten wat wij
volgens deze briefschrijver in de gat en hebben'? Wij niet.

-12-



LEEG
donderdagmorgen J J .32 uur

BELLEN
donderdagmorgen 1l.34 uur (05700-J 1341)

VOL!
vrijdagmorgen 8.57 uurc=-~--"......

En zo gaat het ook met de andere
1227 "Baker" laboratorium
chemicaliën die wij alle in voor-'\,
raad hebben. Bel voor 12 uur en
wij verzenden dezelfde dag.
Vraag meteen de Noury-Baker
katalogus aan: 1228 "Baker"
chemicaliën binnen 24 uur.

NOURY-BAKER N.V·+e
LABORATORIUM-CHEMICALIEN

POSTBUS 1 • DEVENTER



Aardolleprodukten en aardgas leveren 57%
van alle verbruikte energie.

1966•
t890

11

1990

11 Aardolieprodukten en
aardgas zullen 70% van
alle energiebehoeften
moeten kunnen dekken.
En deze energiebehoefte
zal zeker tweemaal zo
groot zijn ale In 1966.

Academici

Het aandeel dat de
aardolie·lndustrle 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 V/H

SROCADES-STHEEMAN & PHARMACIA

Sedert 1800 stelt Brocades zich ten doei
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.



18 april, SHELL-excursie voor
candidaten,naar het research-
laboratorium in Amsterdam.

Op verzoek van het C.D.L.-
bestuur liet men ons kennis
maken met wat facetten van ie
research die in Amsterdam ge-
pleegd wtrdt, en werden ie
ketels en de pijpen de ketels
en pijpen gelaten. Wél liet
men cns 's~middags zien hoe
men van een laboratori~mproef
vialèen proces.ep laboratori-
umschaal en een proeffabriek
tot het uiteindelijke fabri-
oagepr-o ces kwam.Zéér interes-
sant!

Omdat de crganische chemie
in Leiden, zc'n grote plaats
inneemt ,had men ,deze richting
gekozen cm ons ~r, een en an-
ier ever te vertellen.
1e de 1-5 Terhuizing van het

·H-atoom bij cycloheptatrieen
2e de isomerisatie van alkyl
Garboniumionen.

- Het derde cnderwerp lag op
het gebied van de heterogene
katalyse: de polymerisatie
van olefinen m.b.v.het Zieg-
lér,Natta proces. In aanslui-
ting cp de lEzingen konden we
wat vrij rondlcpen,op het or-
ganischchemischlabcratorium •

Dat van de sprekers) .er twee
oud-Leienaren ,waIen 'e~ één
zelfs cud C.D.L~-praeses deed
ons Leidsche hart goed.
Een uitstekende excursie!

M. ',: "-15-



EUROBioCHEMi~.
door J;r.J: c./J. VóorhorJT.

Indien we het functioneren yan de hersenen willen gaan
begrijpen en een biochemische benad~ring kiezen, dan die-
nen we te b~seffen dat we rekening mesten hcuden met de
zuiver chemische aspecten van verschill~nde!. typen v~rbin~
dingen en systemen. Zo zijn er de ~toffen, die uit ele-
menten te maken zijn (b.v. het evenwicht ,van ,kooldioxide
met water tot carbonaat ), naast meer ingewikkelde verbin-
dingen ':d'ie we in de natuur aantreffen, al zouden ze ;in
principe synthetisch te maken zijn (b.v. ~nzymreacties ),

Tenslotte zijn er de bioche~isch reacties waarbij de be-
nodigde st.ructuren zo ingewikkeld; zijn dat ze waar-s chi.jn-
lijk nooit in vitro gemaakt ~unnen worden (,b.v. ~~~cties
waarbij celbestanddelen als mitochondria e.d. ee~ rol spe-
len ; mitochondria zijn kleine intracellul~ire structuren,
die voo.r de energie van de cel zorgen ). ~

U ziet, om tot de biochemie te komen zijn we van een
eenvoudig systeem naar een meer gecpmpliceerd systeem; .gekc-
men. De benadering is ook van de ingewikkelde kant ~ogelijb
vanaf de zeer gecompliceerde neurofysiologie komen we stapje
voor stapje tot het relatief eenvoudige systeem, van de neu-
robiochemie.

Op het biochemisch laboratorium i~. L~iden is e+ een
werkgroep, die zich bezighoudt met de n~urobiochemie.Dit
onderzoek was aanvankelijk gericht op de mito~hondri~n uit
zenuwweefsels, waarin ook enzymen zitten,welke nauw betrok-
ken zijn bij de specifieke hersenstofwisseling.

Naderhand zijn er ook andere onderzoeken aangevat, zoals
naar de binding aan hersenstructuren van geneesmidde~en met
werking op het centrale zenuwstelsel( psycho-f~rmac~ ) I en

-16-



Een zenuwcel dient voor de commurticàtie iusèen verschil-
lend~'deién va~ h~t lichaam. Het döoigeven' '~an' boodschappen
gebeurt door middel jvan impulsen. Het is te'vergelijken met
een rllorsesysteèmwaä.rbij alle signalen even lang zijn: de
frequentie is niet constant. De zenuwcel ( zie figuur 1 )

heeft een impulsintvangend op-
pervlak, DENDRIETEN (een deel
gespecialiseerd om een impuls
te ontgangen b.v. van een an-
dere zenuwcel of van een zin-
tuig ), een impuls geleidenè
oppervlak cf AXON en een im-
pulsafgevend oppervlak, de
ei.ndknopj es, waar de impulsen
(=DE ,boodschappen) dcürgege -
ven worden aan velgende cellen
b.v. een andere zenuwcel of een
spier, orgaan.

De eigenschap van zenuwweef-
sel is, dat elke impuls die
voortgeleid wordt eer. ccnstante
grootte heeft. Er is of een im-
puls of geen impuls. Dit is de
alles-of-niets wet. De voortge-
leiding van deze impuls is het
gevolg van ionenstromen door
het axon-membraan loodrecht up
de richting van de geleiding ,
en is dus een electrisch ver-
schijnsel. Langs het zenuwmem-
braan wandelt deze_impuls naar
het zenuwui teinde, waar hij aEU
een volgende cel --wj"..r.d.t doorge
geven.

Het zenuwuiteinde bestaat

naar de impulsoverdracht.
Dit laatste )onderzoek zal

( ik neem aan dat U dátbent,
b~nt ), na~er'inleid~ri.

.l>!..,driet - boc> W\

(Ol'\t: \l11""setl c:(e
ctlL4lHop~.s)

'J>e,.~k<lr-yQf\.
(k't"" +ceWchCla."",)

a. )(..0"

(tMr'4ls 9etei d.th at
tlalore" )

Q.lton· bool1'\.rje .•.
e.i.l'ld..knorjes.
(lWlr\oLl, ctf~e~et\~)

SCHIM. ".t. ZENU'JCH

ik voor U, belarigstell~nien,
nu U toch tot zover gekomen

-11-



uit een knepje waarin naast enkelè' rilitocl}ondria.vel'~Jtot
1'6.000) kleine "bLaa.sjes ·.voorkomen (zie figUur 2). In deze
~laasjes zit een stof ~elke dóor de aankomende impuls ~rij-
gemaakt kan werden: de transmitterst6f.De hoeveelhéid wel-
ke.vrijkomt is afhankelijk van de aard van het zenuwu:i,tein-
de"en diens voorgeschiedenis. Deze overè.rachtstof diffun-
'deert naar è_e centactplaats van te velgende cel. 'Deze
plaats heet SYNAPS. De transmi ttor . werkt 'daar 'in cp het

.i.:.

S1.na.pHKhe
bi 4.a.s je $'

Ut\u\4I.uHe'ftdD,. J
. I<I\Op ~

o

ScheMCt

membraan van' de volgende cel en bewerKsteiligt daar een re-
vervelg "pag. 21



Dictaat cahiers
o.a. plastic ringband en

100 vel dictaat papier
te samen f 2.59

BALLPOINT VANAF F 0.15

I DEL A A G S T E P R I] ZEN I
KANTOORBOEKHANDEL
GEBR. WINTER
STATIONSWEG 18, LEIDEN, TELEF. 21731

WIJNHANDEL .n
SLlJTE~~ U':::'(9(91f1;

KRAAIERSTRAAT 1, hoek Nieuwe Rijn
Telefoon 20229

STUDENTEN - GENERATIES

lang een vertrouwd adres voor alle

dranken, bij alle gelegenheden

een
leuk LL,em,elje ot
aparle corsage
NATUURLIJ K NAAR

/IJ "
,,~elJina

Hogewoerd 93

Telefoon 24537

Leiden

Het zal ~ waarschijnlijk be-
kend zijn dat ervolgensdes _
kundigen in Leiden behoefte
bestaat aan een nieuwe, ge-
mengde gezelligheidsvereni-
ging.
1e Er bestaat een sterke
trend binnen het C.D.L. én
haar subdisputen naar een
groot aantal manifestaties
van sportieve aard of wat
daar VOOr door moet gaan.
2e Binnenkort zal men weke-
lijks een C.D.L.-Iunch kun-
nen genieten.
3e Over een C.D.L.-borrel ~
sterk gedacht.
Binnenkort is dan ook de aan-
kondiging te verwachten van
een fusie tussen "De Leidse!:€'
Flesch" en het C.D.J;,.)en te-
gelijkertijd zal de leden een
beginselverklaring van gezel-
ligheid worden voorgelegd.
Waarmee beide verenigingen in
de reeds genoemde behoefte
voorzien zullen hebben.
Uit betrouwbare bron heb ik
vernomen, dat reeds deze zo-
mer begonnen zal worden met
de verbouwing van de oude la-
boratoria tot 's-lands indruk··
wekkendste studentensociëteit.

-19- vervolg pag. 32
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actie, waardoor deze cel op zijn beur-t een. impuls kan .door-
geven.

Deze transmittors hebben een eenvoudige chemische struc-
tuur: b.v~ acetylcholine ( (CH,),-N+-CH2-CH2-0-CO-CH3)" .
Vaak zijn het aminen ( no~adrenaline, 5-hydroxytryptamine).
Misschien hebben vele eenvoudige aminozuren ook een trans-
mi ttorfunctie, genoemd wordt het glutamine zuur., asparagine-
zuur en het gamma-amino-boterzuur.

Een impuls ontstaat door inwerking van de transmittor-
stof op de volgende cel. Of dit gebeurt is afhankelijk van
de gezamenlijke invloed van de duizenden synapsen op z~n
oppervlak. v/at het aandeel van onze ene synaps is, is af-
hankelijk van de grootte van de prikkel van de vrijkomeide
transmi ttor en de ho eve elhe Ld transmi ttor is weer afhanke-
lijk van het synapsmechanisme. Nu zijn, we aangeland bij een
zeer belangrijk,punt, n.l. of een impuls ,wordt doorgegeven
of· niet. Dit is o.a. afhankelijk van. de effectiviteit van
de synaps.

Als we bepaalde indrukken doorgeven aan het zenuwstelsel,
dan is dat wat er uit komt, de reactie, afhankelijk hoe ue
indrukken verwerkt worden. Dus ook of impulsen doorgégeven
worden of niet; derhalve is'd~ reactie direct afhankelijk
van het synapsmechanisme.U begrijpt dat dit konsekwenties
heeft voor het leerproces, het geheugen en misschien zelfs
voor de intelligentie. De impulsoverdracht is het aangrij-
pingspunt voor veel geneesmiddelen (b.v.bloeddrukregule-
rende stoffen, misschien ook wel stoffen'als ·L.S~D~). Veel,
giften als insectenbestrij dingsmiddelen , cor-Logs gassen ,en
slangegiften werken dOOr het impulsove4b!achtmechanisme te
ontwrichten.

Nu proberen we de processen, die tijdens de lmpulsover-
dracht plaatsvinden op moleculair niveau, te begrijpen. Hoe
en waar wcrdt de transmittor gemaakt,hoe wordt deze opge-
slagen, hoe wordt deze vrijgemaakt onder invloed van de im-
puls, welke overdrachtsstoffen spelen een rol, wat is de
aard van de receptor, welke invloed heeft de verandering va~
de receptor?? En zo kunnen vele vragen gesteld worden. De
antwoorden, die momenteel gegeven kunnen worden, zijn even-
eens legio. Wel valt op dat se,in het algemeen minder con-
creet zijn dan de bijbehorende vragen en vaak schijnbaar iL

-21-
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strijd met elkaar.
Nu de praktijk. Hersenweefsel van ,witte rattGn. worden op

een zachtzinnige manier fijngemalen en in een wate:r;i..geop-
lossing, .z.adat kleine deel tjes heel blijven en grotere kapot
gaan. De zenuwui teinden scheuren bij deze behande L'ing af
en de memb.ranen stuiten zich weer. De kunstmatige nieuwge-
vormde deel tjes noemen we zenuwui teinde-deel tje'$ met de af-
korting ( V.E.P.; Nerve-ending-particles ). Met behulp van
centrifugeringstechnieken kunnen deze deeltjes geisoleerd

'worden. Ze worden gescheiden doordat ze van andere deeltjes
verschillen in sedimentàti~snelheid.

Met behulp van de electronenmicroscoop kontroleren we of
we de deeltjes inderdaad in handen hebben gekregen. Enzym-
bepalingen kunnen ons helpen te localiseren, waar welke
celstructuren teruggevonden kunnen' worden. De enzymen van de
ei troenzuurcyclus, b.v. barnsteenzuur-èiehydrog(;l'nese,zijn' in
mitochondria gelocaliseerd. Vinden we nu barnsteenzuur-dehy-
droxygenase activiteit, dan I ~eten we dat we mitachondria
hebben. De 'opname vantransmittor in de blaasjes kan bestu-
deerd worden met behulp van radioactieve stoffen. De concen-
traties zijn n.l. zo laag dat chemische bepalinge~ niet' toe-
rei)<en., Als we met ionen een zenuwirripuls kunnen imiteren
hebben we een in-vitro systeem, dat eenvoudiger dan het in-
vivo systeem van de neurofysioloog bestudeert kan worden.

Ik'hoop dat ik,U enig idee 'gegeven heb van de proplemen
waar wij aan werken.. Bent U geinteresseerd, dan kan ik U ,het
rijk geillustreerde boekje van Dr. J.P. Schade,"De functie
van het zenuwstelsel", van harte aanbevelen.
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Ret is steeds we er indrukwekkend, .te.constateren, he e Ln-.
ventief'de wetenschappelijke onderzoekers in de Engel~~ta;...
Läge 'laiiden -en met name in Amer:i,ka-zijn", als het gaat cm
het creëren van ,nieuwe wetenschappelijke. terminolcgieën.
Zo krijgen wij in het verloop van deze lezing te maken met
een categorie chemische verbindingen, samengevat· onder de
veelbelovende en -vooral op z l:q Amerikaans uitgesprokEm,;..
vlot in de mond liggende t.erm: Sex_attractants, waar-mee
men dan louter en alleen doelt op eenaantal··geurende
stoffen , .di,evrouwelijke insecten ge.bruiken om hun soort-
genoten van de andere kunne aan te lokken. Hoe pover en
weinig plastisch is hierbij vergeleken helaaS het Neder-
lands, dat het niet verder brengt dan het wat gezapig
klinkende: Sexuele lokstoffen.

Het bestaan van deze sex-attractants werd eigenlijk mih
of meer bij toeval ontdekt, toen men op een. gegeven moment
constateerde dat bepaalde geurende stoffen· alleen grote
zwermen mannelijke insec~en aantrokken. Men bemerkte te~
vens dat de. activiteit van deze stoffen bijzonder groot
was, erime~ besefte dat hier een ideaal wapen in de oorlog
tegen de insecten voor het grijpen lag. Derhalve werd a-
cuut de chemische wetenschap ingeschakeld. om te proberen
de samenstelling van deze lokstoffen te achterhalen en de-
ze zo mogelijk te synthetiseren. TOE;'lnhet onderzoek een-
maal van de grond was, _kwam daarbij nog de..vr-aag aan de
orde in hoeverre het mogelijk was, varianten van de biolo-
gisch'actieve lokstof te vinden, waarvan .de werking nog
groter was.
Eén van de eerste slachtoffers .van de 9ntwikkeling werd

'de zijdevlinder -in wétenschappelijke termen Bombyx Morj
geheten. Àls er .ooit sprake is geweest van een scheikundig
onderzoek volgens de rechtto~-rechtaan-methode van "kop_
kleppen'voor en doorextraheren", dan is het wel in dit ge-
val. De sexuele lokstof van Bombyx Mori wordt afgescheiden
door geurklieren die zich in het achterlijf van de vrouwe-·
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lijke vlinders bevinden. Men had dus in de eerste plaats
achterlijven nodig. Welaan, geen nood: om deze te verkrij-
gen knipte men driehonderddertienduizend vrouwelijke zij-
devlinpers in tweeën en ve r-aame Lde " de ach t er-eLnd j es , Toen
de berg groot genoeg was, werd het geheel fijngestamr~ en
gahomogeru eeer-d ; Vervolgens liet men op di t mengsel het
comple)te arsenaal van oplosmiddelen ·1'os en na twee jaar
extraheren en indampen kreeg men tenslotte vier milligram
zuivere lokstof in handen. Naar de voortbrenger ervan werd
~eze stof Bombycol gedoopt. De activiteit van zuiver Bom-
bycol bleek bijzonder hoog te zijn: een oplossing van
slechts 10-18 gram/cc. petroleumether bleek+0~doe~de om
de.mannelijke vlinders te prikkelen. In het ~erder~ver-
loop van het o~derzoek werd ook de structuur van Bombycol
nog opgehelderd. Men bleek te maken te hebben met eeri vrij
lange koolstofketen met aan het eind een alcoh61~iche
groep en ongeveer halverwege de keten twee geconjuge~rde
dubbele banden. Dit laatste opent de mogelijkheid vartl het
bestaan van nog drie andere stereo-isbmeren~ Deze w~rden
dan ook gesynthetiseerd en een van deze isomeren bleek n~g
veél actiever te zijn dan het nat]J.urlijkeBornby coL, ."

Na Bombyx Mori moesten nog tal van andere vlindersoorten,
waar onde r- de plakkervlinder , op grote schaal het achter-
lijf -en daarmee het leven- laten ter isolering en· struc-
tuurop~eldering van hun respectievelijke sex-attractants.

Van recentere datum, en zowel uit ethisch als uit weten-
schappelijk oogpunt veel subtieler, is het onderzoek naar
de lokstof van de kakkerlak of Periplaneta 'Americana. Voor
di t experiment verzamelde men ongeveer tienduizend maagde.-
lijke vrouwelijke exemplaren in een aantal melkbussen,
waardoor een constante stroom gezuiverde lucht geleid werd.
De uitstromende lucht werd vervolgens gevoerd door een met
vast C02 gekoeld vat, waarin de door de kakkerlakken:afge-
scheiden vluchtige stoffen, waaronder de lokstof; werden
verzameld. Zo kreeg men na verloop van tijd zonder a~ te
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veel moeite een vrij eenvoudig te bewerken mengsel, waar-
uit de lokstof tamelijk snel kon worden geisoleerd. Het
bleek in dit geval te gaan om een nogal gecompliceerde es-
ter, met als meest opvallende kenmerk het optreden van een
cyclopropaanring.
Ook met deze methode zijn inmiddels de lokstoffen van ecn

aantal insecten op succesvolle wijze geisoleerd en geïden-
tifiaeerd.

Naast dit puur analytische werk heeft men ook enige sex.,
attractants ontdekt, do OT gebruik te maken van een systeem
van gericht toeval. Zo constateerde men op een gegeven mo-
ment dat bij een bepaald soort fruitvliegje -0.8 Ceratitis
Capitata- de mannelijke exemplaren werden aangetrokken
door angelicazaadolie. Er moest dus kennelijk een lokstof
zijn. 00 achter do identiteit hiervan te komen, sloeg men
niet aan het scheitrec~teren~ maar men liet de mannel~jke
Cera titis domwe g de geuren van enige dui zenden w i Llekeur l-
ge organische stoffen opsnuiven, en lette daarbij op zijn
reactie. Het resultaat was vorrassend: men vond niet é6n
doch meerdere stoffen die een positieve reactie tot stand
brachten. De tot nu toe verondersteld8 specifiteit van de
lokstoffen bleek dus slechts in zoverre te bestaan, dat
één soort insect gevoelig is voor meedare) specifiek bij
dit inGect behorende, lokstoffen. Zo is nog altijd niet
uitgemaakt of een i~ het geval van de Cer&titis eigenlijk
reeds de echte natuu=lijke lokstof ontdekt heeft of niet,
temeer nog omd at men van de gevonden actieve stoffen een
groot aantal varianten met verschillende activit9iten
heeft kunnen synthetiseren.

Voor de wetenschappelijke onder~oekers die eon en ander
trachten te verklaren, betekent dit verschijnsel uiteraard
een aanmerkelijke vergroting van de proble~atiek. Het is
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daarentegen een meevaller voor hen, die oetrokken zijn bij
de practische insectenbestrijding,om~at'zij nu op een vrij
eenvoudige manier in staat zijn lokstoffen te ontdekken en
te fabriceren.

Twee van de synthetische lokstoffen die op deze manier
ontdekt werden, zijn "medlure" voor de Ceratitis en "cue -
lure" voor de meloenvlieg (Dacus Cucurbitae).

CH3-R-O-C6H4tCH2-CH2-~-CH3 (Cuelure)
o C

CH - CH ' .. <

CHC 2 2) CH-C-O-GH~CY ~CB {Mhdlure)él CH2 - CH2 Ö CH 2 3
Sinds, nu ongeveer tien jaar gelede~, he.t onderzo,ek'·paar

de .-sexuelelokstöffen/van de'.gr-ond kwaIl\,heeft men de che-.
mische samenètel~in~ ~an een groot aantal. lokstoffen,~aar-

.onder .die van d'e"bahanenvli~g :en de koninginnebij ":.:kunne n
achterhalen,' :z·o'datmeh nu een redelijk overzicht. h~§zft'o-
ver een reekss€x-attractants. Eén van de meest opyallende
ve rschi j nseLen- hierbij is, dat men bij de ze Loka t o.f'f'en .
.a.lLermdns t kan spreken van een groep chemisch'. ~è~w&nte

_ verbindingen, zoals bijvoorbeeld bij de steroïden of de ei-·
. wi tten.De lokstoffen van de meeste insecten zijp. zo volle-

dig van elkaar verschillend, dat aan enige systematiek
vooralshog: "niet te dénk~n val~. Integendeel: Sommige on-

.derzoekers gaan zelfs '~civer'te veronders~ellen dat de~e
lokstoffe~·in wèzen slechts afvalproducten zijn, waaraan

.door de vrouwelijke insecten toch nog een nuttig doel L:an
_worden ·gegeven.
.~én ding hebben de bi610gisch adtieve lokstoffen in ~eaer
geval wél gemeen: hun'ongelofelijk sterke werking. Een e7.-

. .i
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periment' met de dennezaagwesp (Disprion Simi3jis),vormt
hiervann~g eens een overduidelijk bewijs. Eén vrouwelijk
exemplaar van deze insectensoort werd als lokaas bev-est:i.gl
aan een kunstmatig vervaardigd soo~t spirineweb. Binnen
dertig seconden vlogen de 'eerste mannetjes 'in de val en
vijf uur later' was dit aantal gegroeid tot plusminus ze-
venduizend. Ook de daaropvolgende dagen bleek het wijfj~
nog goed voor ongeveer duizend mannen per dag en zelfs na-
dat ze op de v'ijfde dag gestorven was, wist ze nog drie
dagen lang wespen van de andere kunne te verschalken. Het
uiteindelijk resultaat was, dat deze ene vrouwelijke wesp
in acht dagen, ruim elfduizend mannen te erg was geweest,
voorwaar een resultaat om jaloers op te zijn ••••

Waaruit de prikkelende werking van de sex-attraotants be-
staat is een nog onopgehelderd probleem, hoewel men a~ge-
meen aanneemt dat hier sprake is van een olfactorisch pro-
ces. Dat deze vorm van communicatie-op-lange-afstand juist
bij insecten zo hoog ontwikkeld is, behoeft geen opzien te
baren, omdat hier sprake is vaneen communicatiesysteem op
moleculair niveau, waarvoor slechts kleine ontvangers -na-
melijk de voelsprieten- nodig zijn.Hierdoor wordt het door
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het insect te verVOeren lichaamsgewicht niet onnodig over-
groot. In wezen is het zelfs zo, dat bij de meeste vlie-
gende insecten de reukorganen de belangrijkste zintuigen
zijn, belangrijker nog èan de ogen die in feite alleen ge-
bruikt worden voor het maken van koerscorrecties tijdens
de vlucht en het signaleren van obstakels en dergelijket

Het zoeken van vcedsel en het contact met de andere sexe,
de twee belangrijkste levensverrichtingen van het Ln seob ,
geschieden echter grotendeels door middel van de reuk~rga-,
nen.

Wat er precies gebeurt wanneer de lokstoffen in contact
komen met de voelsprieten van de mannetjes, is een nog e-
ven groot raadsel als de vraag wat er gebeurt als W1J e9n
bepaalde stof ruiken. Het gaat hier om de fundementels
vraag~ hoe de gewaarwording van een geur tot stanè k0Dt.
Uit de grote verscheidenheid aan lokstoffen kan men re3d~
afleiden dat dit probleem moeilijk iets te maken kan het-
ben met de chemische samenstelling van het molecuul. D~
laatste jaren is er een hypothese ontwikkeld die 1e p~i~·
kelende werking van de stoffen op de reukorganen tc:::_.~'.'''·;···
aan het optreden van laagfrequente atomaire trilliD?en b:.!l
nen het molecuul. De juistheid van deze hypothese is evea-
wel nog allerminst vastgesteld,en zelfs al was dit het ge··
val dan nog zou de vraag blijven bestaan in hoeverre het
reukorgaan van een insect (zo er van een reukorgaan ge-
sproken kan worden) net zo reageert op deze vibraties al~
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dat van de mens, met andere woorden in hoeverre een insect
hetzelfde ruikt als wat wij ruiken.

Het is hier niet de plaats om op deze problemen, waarvan
de oplossing nog wel enige decennia op zich zal laten
wachten, dieper in te gaan. Het onderzoek op dit gebied
bevindt zich nog in een beginstadium en wij zullen voorlo-
pig moeten volstaan met de constatering dat er een aantal
tamelijk eenvoudige organische verbindingen bestaan, die
al dit vliegend mannenvolk tot zulke doldrieste daden
brengen. In die tussentijd zullen nog enige miljarden man-
nelijke insecten hun verwachte honey-moon trip zien verke~
ren in een enkele reis hiernamaals. Als al die brave huis-
vaders, toen zij hun nakroost het verhaal van de vlinders
en de bijtjes vertelden, dàt geweten hadden ••.•••
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1. De 41e dies zal dit jaar werden gehouden op 8 juni;
op het programma staat een lezing van Prof. Froen-
tjes om 16.00 uur in de collegezaal Anorganische che-
mie eL een feestavond waarop tevens geroeletteerd en
ge-bingo-d zal worden. Aanvang 20.30 uur cp Augusti-
nus, Rapenburg 24.

2. De buitenlandse excursie náar Engeland die op 18 ju-
nu van start 'zal gaan, heeft het volgende programrra:

, h18 juni - 12.00 vertrek uit Hoek van Hol-
land

19 "juni - B~zoek'aan Vnilever te Purfleet
20 juni - Bezoek aan Aspro te Slough

Theateravond
woensdag 21 juni - 'sMorgens excursie naar Londen

Bezoek aan Beecham te Maidenhead
donderdag 22 juni - National Gallery wordt 's ochtends

bezocht en 's middags Schweppes
te Sidcup.
's Avonds is er een ontvangst door
de Londense Universiteit.

vrijdag 23 juni - Bezoek aan Evershed & Vignoles
zaterdag 24 juni - Vrij in Londen en een rondvaart
zondag 25 juni - Vertrek naar Hoek van Holland

3. De jaarvergadering zal plaats vinden op 30 juni a.s.

zondag

maandag
dinsdag
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Langs deze weg doe ik echter een beroep op alle gelijkge-
stemden tezamen een nieuwe studievereniging voor chemische
studenten op te richten,om aldus de weinige inspraak die we
hebben uit te kunnen breiden en een reëlere inhoud te geve~

H.M. Bolle

1967
Cand. G C.M.P. de Jonge van Ellemeet .
Doet. F.A ."yan der Kr ogt

Mej •.A. ,de Graäff
16 Mei 1967

Cand. E J.A. Groenewegen
F Mevr. M.C. van Es-van der Lecq
G P.C.Th.M. Jonkheer
G P.C.M.~van Woerkom
G J .A~J'.Vink
G P.L.:de Haseth
G 'L. van Leeuwen
G V~~. Nickolson

J .W. Bj-arid eon.
W.L. Driessen

Doet.
•..J'.
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Verkade repen

6 heerlijke smaken voor fijnproevers I

J. GINSBERG Kort Rapenburg 17 - Leiden
Tel e f 00 n 01710 - 226 66

U N IVERSITEITS BO EK HAN DEL
EN ANTIQUARIAAT

Gespecialiseerd in natuurwetenschappen

*: Wetenschappelijke werken op elk gebied

* Binnen- en buitenlandse literatuur
*: Pocketbooks
*: 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 - 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



COMMUNIQUE STUDIERAAD CHEMIE DD. 25-4-'67 en 25-5-'67

1, Aan de docenten van het 1e jaar is verzocht college- en tentamenstof
te omschrijven en bekend te maken.

2. Bestelboekjes voor bestellingen buitenlandse literatuur tegen geredu-
ceerde prijs via Bookimpex zijn verkrijgbaar bij het Voorkandidaten-
bureau.

)~ Pro et Contra organiseert een discussie in October a.s. over Prof.
Heyn 1sart. "Is het lot van massa-colleges bezegeld?" Prof. Heyn zal
hieraan deelnemen en aan de hand van de binnen gekomen reacties een
inleiding houden. Commentaar kunt U schriftelijk indienen bij Praesi-
d.i um F::cultaturn,Rapenburg 6.

~- 0 :rS;-"L'_z(>:.._~.!~9.-_i_erj_chting
Voerlichting om aan het einde 1e jaar een keuze te maken uit de rich-
tingen 81 t/m 84 blijkt onvoldoende.
Aan ele Or.derwijs Commissie is verzocht vóór Mei 168 een stencil uit te
geven, waarin de 4 verschillende studierichtingen nauwkeuriger worden
omschreven. Ook zal er een commissie in het leven geroepen worden, die
do stude~ten van advies kan dienen.
V.v,'.o.de studie na het candidaatsexamen zal getracht worden meer in-
forma7.ies te verkrijgen over de toekomstmogelijkheden i.v.m. de keuze
vsn het hoofdvak.

5. Prof. Staverman zal onderzoeken of het mogelijkis studeerruimte be-
schik~aar te stellen in het chemiecomplex.

6. Door de Onderwijs Commissie is e~: aan de 1e jaars docenten gevraagd
hun mening te geven over het instellen van toetsen (zoals zij thans
reeds bestaan bij Inleiding Organische Chemie) om regelmatiger studie
door de studenten te bevorderen.


