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3e jaargang nr. 2 december 1968 verschijnt 2x per kwartaal 

Een frontale blunder? 
Een weloverwogen dichterlijke vrijheid? 
Een puur atavisme? 
Of was het gewoon een drukfout? 
De scherpzinnige lezer zal het in elk geval 

wel opgevallen zijn, dat er al weer iets mis 
was met de voorpagina. Ook ons trouwens; 
toen we het gedrukt zagen tenminste . ... 

Beschouwt U het maar als ontsproten aan 
een zeker sentiment ten opzichte van de al
lereerste jaargang, waar de toenmalige re
dactie ook zo'n pijnlijk gebrek aan elemen
taire kennis van het Latijn releveerde op haar 
omslag. 

Kort en goed, ons periodiek, Jatvelenove 
rigens nog hardnekkig CAL blijven noemen, 
luistert nog immer naar de naam CRIMICA 
ACTA LVGDVNI, en niet anders . 

Maar genoeg hierover. Alle volgende num 
mers zullen weer in een onberispelijk jasje 
steken, zodat de nu verschenen exemplaren 
zullen gaan behoren tot veelgevraagde zeld
zame misdrukken. 

Een geheel ander chapiter. 
Veel dingen zouden- als U er niet door an

deren opmerkzaam op zou worden gemaakt -
zonder meer aan U voorbijgaan. Het is dan 
ook geen geheim, dat onze redactie 'op het o
genblik, wat men tegenwoordig noemt 'in be
weging' is. 

'Hoera, het zou tijd worden', zullen vele 
progressieve jongeren uitroepen. Maar zó 
bedoelen we het niet helemaal. De kwestie is 
alleen maar deze. De reçlactievan het vorige 
nummer is niet geheel dezelfde meer als de 
huidige, en de nabije toekomst zal nog meer 
veranderingen in zich herbergen. Nieuwko
mers gaan en verschijnen, oudgedienden even
eens. Welke invloed dit hebben zal op hetre
dactionele beleid is een moeilijk te voorspel
len zaak. Hetzou in ieder gevalgeen onguns
tige uitwerking hebben, als we de toestand 
binnenkorte tijd zouden kunnen stabiliseren. 
Enige redactionele aanvulling zou evenwel 
niet geheel ongewenst zijn . 

Afgelopen maand heeft de president van de 
Haagse rechtbank uitspraak ~edaan in het ge
ding over de door de Medische Faculteit te 
Leiden aangekondigde 'numerus fixus' . 'In 
strijd met de wet', was de Hoogedelachtbare 
mening en de uitspraak was dienovereenkom
stig. 

Als de ideeën van Professor Posthumus, 
zoals hij ze uiteenzette in zijn discussienota, 
verwezenlijkt zullen worden, zal de wet op 
het wetenschappelijk onderwijs wellicht zo
danig veranderen, dat in de toekomst een 
dergelijke uitspraak niet meer te verwachten 
is . Ook wij chemici zullen dan geconfron
teerd worden met soortgelijke maatregelen. 

Daarom heeft de redactie gemeend toch 
maar enige ruimte te moeten reserveren voor 
de nota Posthumus. Ook al heeft iedereen, 
die zich voor deze materie interesseert, al 
lang en breed een mening hierover, toch zul
len er nog voldoende lezers overblijven, voor 
wie 'De Nota Posthumus' een inhoudsloos be
grip is. Voor die lezers zijn deze pagina's 
dan bedoeld. 

De laatste weken van het jaar zijn voor ons 
chemici altijd vol afwisseling. Bijna alle 
subdisputen hebben dies of lustrum gevierd. 
Ook het chemisch feest is de revue weer 
gepasseerd en het heeft ons bij biJna alle ge-



legenheden in toenemende mate verheugd, te 
mogen constateren, dat de tendens van afne
mende belangstelling voor het C. D. L. en 
subdisputen, die de laatste jaren duidelijk 
merkbaar was, nagenoeg geheel is verdwe
nen. Het algemene enthousiasmevan het hui
dige eerstejaar is hier zeker niet in de laat
ste plaats oorzaak van. Bravo! 

En hiermee luiden wij dan officieel het 
Chemie Jaar 1968 uit. 

De redactie wenst al haar lezers prettige 
kerstdagen en een voorspoedig '69 toe. 

Red. 

P. S. Omdat we op het moment van schrij
ven nog een beetje in de Sinterklaassfeer 
zitten, kunnen we niet nalaten na al dit pro
za nog een klein stukje poezie toe te voegen. 

Uw redacteur uit Leiden 
wil even d!t bestrij den : 
CHIMICA = CHEMICA, 
is bepaald geen logica . 
Waar chemica en chemicus, 
- anti numerus fixus -
soms 't principe huldigen 
zich te vermenigvuldigen, 
heeft CRIMICA in haar bestaan 
nimmer nog zoiets gedaan. 
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INGEZONDEN 
Geachte redactie, 

Naar aanleiding van een tweetal artikelen in het laatste nummer van CAL van de heren 
van Logehem en Libeton over de gebeurtenissen rond het vertrek van Mej. Schanstra, zou
den wij enige opmerkingen willen plaatsen. 

Beide schrijvers gaan uitvoerig in op de "sociale rol" van Mej. Schanstra en op de chaos 
die na haar vertrek zou ontstaan. Wij zouden deze rol graag aan een nader onderzoek willen 
onderwerpen. Allereerst menen wij hieraan twee aspecten te kunnen onderscheiden, een in
formatief en een adviserend aspect. De informatie kan in twee groepen worden ingedeeld: 
1. Zakelijke informatie, zoals tentamendata en -cijfers , practicum- en collegeroosters , 

tentamenopgaven en dictaten. Hierover bestaan geen problemen, met dit als belangrijkste 
doel voor ogen is de CSA door de subfaculteit in het leven geroepen. 

2. Gegevens over personen en structuren binnen de subfaculteit, "inside information". H3t 
kan niet ontkend worden , dat Mej . Schanstra hierin in ruime mate voorzag . Men kan 
echter niet stellen dat studenten hier aanspraak op kunnen maken. 

Een student kan advies nodig hebben bij de volgende problemen: persoonlijke moeilijkhe 
den, studiemoeilijkheden, militaire dienst, financi~le moeilijkheden, etc. Voor alles zijn 
al jaren hoog gekwalüiceerde adviseurs aanwezig die ten allen tijde bereid zijn te helpen, 
en van wie niet bekend is, dat ze het te druk hebben. Bedoeld zijn de decanen, psychologen, 
eventueel pastores en de hoogleraren en andere docenten. Men kan stellen dat voor de eer 
stejaars-studenten een drempelvrees bestaat, zeker in hun relate met de laatste twee ca
tegorie~n. hoewel dit naar de mening van dezen volstrekt niet nodig is. 

Toch heeft de subfaculteit om dit te ondervangen het juniormentoraat ingevoerd. Niette
min was in de laatste taakomschrijving van Mej. Schanstra een plaats ingeruimd voor deze 
zaken. Wij hebben deze analyse gemaakt om enige extatische opmerkingen tot hun ware pro
porties terug te brengen. 

Wij zouden nog willen wijzen op enige onjuistheden, die in hoge mate, maar ten onrechte, 
beledigend zijn: 
- De staf wordt apathie verweten. Over de staf in het algemeen durven wij geen uitspraak 

te doen, maar het is ons bekend, dat de stafraad contact heeft opgenomen met de subfa
culteit over de ontslagaanvrage van Mej. Schanstra en naar aanleiding daarvan van ver 
dere initiatieven heeft afgezien, 

- Er wordt gesteld dat alles "in stilte" gebeurde, wij zouden dit liever discretie noemen. 
- Ernstige verwijten worden de hoogleraren gemaakt, zij zouden niet gedacht hebben aan 

een nieuwe taakomschrijving of compromisvoorstel. In werkelijkheid wisten de hoogle 
raren al enige tijd waar het om ging en hadden nog kort voor de ontslagaanvrage een 
nieuwe taakomschrijving gemaakt, en er is na de ontslagaanvrage van Mej. Schanstra nog 
diverse malen met haar gepraat. 

Verder worden in diverse artikelen en mededelingen allerlei dubieuze toestanden geïnsi 
nueerd, waarvoor geen steekhoudende argumentatie wordt aangevoerd. Wij achten het bo -
vendien niet geheel eerlijk dat een gesprek doortwee onzer met de subfaculteit niet vermeld 
is. 

Deze brief hebben wij geschreven in de hoop dat de discussie over het vertrek van Mej . 
Schanstra hiermee gesloten is, niet om de zaak te verdoezelen, maar omdat geen van de 
partijen er nog baat bij heeft . 

Namens CDL-bestuur en studentleden studieraad, 
H.J. Lucas, 
R. J . de Kievit, 
J.A.M. van Boxsel. 

De redactie geeft hierbij de heer Libeton de gelegenheid, zijn persoonlijke visie op deze 
kwestie nogmaals toe te lichten, hoewel zij zelf de discussie ook gaarne gesloten zag. 
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COMMENTAAR: 

N.a.v. de ingezonden brief van de Heren CDL-bestuursleden en Heren studentleden van 
de studieraad zou ik gaarne enige dingen rechtzetten. In mijn artikeltje heb ik inderdaad de 
vergissing gemaakt het gedrag van studenten en vooral studentenvertegenwoordigers niet aan 
de kaak te stellen; ik moet, na Uw brief, nu zelfs concluderen, dat U van de aan de orde 
gestelde zaak nooit veel hebt begrepen en fn Uw brief een - verkeerd - gebruik maakt van 
door derden verschafte gegevens. 

Immers, U zegt zo goed op de hoogte te zijn van het doen en laten van Mej. Schanstra op 
de CSA, dat U het geven van 'inside information', d.w. z. niet - zakelijke (evt. bekritiseren
de) gegevens over haar werkgevers, boven iedere twijfel verheven acht. Volgens mij bént 
U in 't geheel niet op de hoogte geweest van de rol van Mej. Schanstra. U poogt de sociale 
rol van een persoon te splitsen in twee zaken, die juist met een sociale rol niets te maken 
hebben. Bovendien stelt U het adviserende gedeelte van de CSA nog voor als roddelbureau. 

De sociale rol van Mej . Schanstra lag buiten het terrein van alle 'hoog gekwalificeerde 
adviseurs', die onze Universiteit rijk is. Kunt U zich psychologen of decanen voorstellen, 
die belangeloos veel vrije tijd opofferen voor Chimica Acta of de studiegids? 

Iedereen weet, dat ik met al mijn probleempjes wel ergens terecht kan; het gaat er in 
deze echter om, dat wij iemand hadden met een zodanig coBrdinerend vermogen, dat aller
lei zaken binnen de kortste keren waren geregeld (bv. bemiddelen bij uitstellen van tenta
mens). Ik ga er niet eens op in, dat het benadrukken van de 'hoog gekwalificeerde adviseurs' 
een amateuristisch opgezette CSA impliceert. 

De laatste gebeurtenissen hebben mij de indruk gegeven, dat de Subfaculteit in de CSA 
uitsluitend een informatiecentrum, zonder communicatietaak, wil zien. Dit acht fk een be
slissing, die in élk geval nader dient te worden overwogen. 

F . Libeton. 

ENQUETES 
ENQUETE TENTAMEN FYSISCHE CHEMIE 

De laatste drie maal dat er gelegenheid gegeven is, het tentamen Fysische Chemie af te 
leggen, is er een enquête gehouden onder de deelnemers aan het tentamen. De resultaten le
ken ons voldoende van algemeen belang om een gedeelte daarvan hier te publiceren. Alleen 
volledig ingevulde formulieren zijn door ons in behandeling genomen. Dit waren er toevel
lig 69. 

Bij de voorbereiding op het tentamen maakten allen op één na gebruik van het gestencil
de collegedictaat, 37 studenten maakten daarnaast nog gebruik van ander studiemateriaal. 
Niettemin volgde de helft (35) naar hun zeggen geregeld het college. Of dit laatste nuttig 
was, moge wellicht blijken uit het feit, dat van degenen die tens1 'tte een voldoende haal 
den, 55% het college geregeld liepen, terwijl dit bij de onvoldoenden slechts 24% bedroeg. 
Als we hier werkelijke conclusies aan willen verbinden, moeten we uiteraard wel in het oog 
houden, dat studenten die zich minder serieus op het tentamen voorbereiden, zeer waar
schijnlijk ook minder frequent college plegen te lopen, zodat we de slechte resultaten niet 
aan het laatste alleen mogen wijten. 

Iets meer dan de helft (36) vond collegelopen nuttig; daarentegen vonden 61 studenten de 
werkcolleges nuttig, hoewel slechts 35 hiervan ook werkelijk regelmatig aan deelnamen! 

Interessant is het volgende staatje, dat onderstaande vragen bevat: 
vraag 1, Heeft U regelmatig deelgenomen aan de werkcolleges? (+is ja, -is neen). 
vraag 2, Waren de theoretische vragen gemakkelijker/precies zoals/moeilijker dan was ver

wacht? (+ is gemakkelijker, 0 is zoals verwacht, - is moeilijker). 
vraag 3, Dezelfde vraag over de vraagstukken. 
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vraag antwoord op 26/4/68 antwoord op 21/6/68 antwoord op 27/9/68 
+ u - + u - + 0 -

1 24 9 5 11 6 14 
2 19 9 5 0 14 2 0 15 5 
3 12 13 8 1 12 3 2 10 8 

gemiddeld cijfer 6,5 5,7 6,1 

Waaruit we kunnen zien dat het volgen van werkcolleges de vragen over het algemeen ge
makkelijker doet schijnen, wat dan ook weer verband houd met een topscore van 6, 5 als ge
middeld eindcijfer van een toch niet als erg gemakkelijk te boek staand tentamen. Of waren 
de vragen die eerste keer inderdaad veel gemakkelijker? Wij hebben daar jammergenoeg 
geen informatie over, maar we dachten dat de cijfers zonder dat toch ook wel spraken. 

De formulering van de vragen werd door 60 tentaminandi duidelijk gevonden, hoewel op 
27/9 er van de twintig candidaten er vijf waren die moeilijkheden hadden met de interpre
tatie van de vragen en opgaven. 

Kort geformuleerd kunnen we de resultaten aldus weergeven. 
Het gestencilde collegedictaat doorwerken en het volgen van werkcolleges wordt tesamen 

beschouwd als een voldoende basis voor het behalen van goede resultaten, terwijl het volgen 
van colleges een welkome en soms noodzakelijk aanvulling hierop kan zijn. 

Waaraan wij dan weer willen toevoegen, dat die colleges in zo'n geval beter als vraag 
colleges kunnen worden gegeven, met daarbij dan weer de eeuwig terugkerende opmerking, 
dat vraagcolleges alleen dàn hun nut hebben, als de studenten van te voren de materie be 
studeren. 

Een haalbare zaak? In ieder geval geen gemakkelijke kwestie om snel op te lossen. Iets 
voor Posthumus misschien? 

ENQUETES BIJ BIOLOGENPRACTICA 

Na afloop van de cursussen microbiologie en plantenfysiologie, werden door de assisten
ten onder de cursisten enquêtes gehouden, teneinde te weten te komen hoe de cursisten over 
de cursus en zijn begeleiding dachten. 

Het was dit jaar voor het eerst, dat zo 'n enquête gehouden werd, waaraan de steeds ver
der naar buitentredende wil tot inspraak van de student enerzijds, en de vele enquêtes die 
tegenwoordig door allerlei instanties gehouden worden anderzijds, niet vreemd zullen zijn. 
Er dient echter wel opgemerkt te worden, dat aan de resultaten van de enquêtes niet te veel 
waarde gehecht dient te worden, omdat het aantal studenten resp. 44 en 41 (100% en 89%), 
dat aan de enquêtes heeft meegedaan, het kritisch quotum niet bereikte, en omdat de assis
tenten (vanzelfsprekend) geen ervaring hadden met het opstellen van een enquête. Verder 
was de enquête zuiver voor 'intern' gebruik bedoelt, zoals de cursusleiders ons mededeel
den . Aangezien het echter gebruikelijk is, dat deelnemers aan een enquête de resultaten 
daarvan vernemen, meenden wij U de gegevens die daaruit naar voren kwamen niet te mo
gen onthouden, waarbij we ons echter wel tot de hoofdzaken zullen beperken. 

enquête microbiologie 

Uit de enquête kwam als belangrijkste feit naar voren, dat de practicanten zich minder 
enthousiast betoond hadden dan ze in feite waren. Het practicum is namelijk tot verbazing 
van Drs. J. Duliaart en zijn assistenten gunstiger beoordeeld dan zij verwacht hadden. 
De practicanten beoordeelden de cursus (voor zover dit uit de enquête zou kunnen volgen) 
met een 6 tot 7, hetzelfde cijfer als waarmee de assistenten de cursisten beoordeelden. 



Enkele puntjes: 
. ) De gehouden test werd te biologisch gevonden, en irrelevant t.o.v. de opzet der cursus . 
. ) Bij het merendeel van de cursisten stond de deskundigheid van de assistenten op theore-

tisch en practisch gebied buiten twijfel. 
. ) De werkbesprekingen, met het doel kennis op te doen van wat anderen, medecursisten , 
gedaan hadden, werden niet erg gewaardeerd. Velen vonden deze besprekingen tijdverspil
ling en zinloos. Het was, wederom, de eerste maal dat werkbesprekingen in deze opzetge
houden werden. Desalniettemin zullen ze gecontinueerd worden, wellicht in een gewijzigde en 
meer doelmatige vorm . 
. ) Op de vraag of het systeem: één assistent per tafel gedurende het gehele practicum vol-

deed, antwoordden 39 van de ondervraagden met ja, 5 met neen . 
. ) Het aantal organismen, dat geïsoleerd diende te worden, werd te hoog gevonden. Men zag 
liever, dat minder micro-organismen geïsoleerd behoefden te worden, en dat aan deze ver
schillende diepgaandere proeven werden uitgevoerd. De kwaliteit werd belangrijker geacht 
dan de kwantiteit . 
. ) De theoretische handleiding werd door de meesten zeker gewaardeerd. 

De heer Duliaart deelde ons verder nog mede, dat er met de cursus geexperimenteerd 
wordt, dat er geprobeerd wordt de cursisten een zo goed en zo uitgebreid mogelijke indruk 
te geven van wat het werken met micro-organismen eigenlijk inhoudt. 

Dientergevolge zal het aantal te isoleren organismen per cursist zeker gereduceerd wor
den, en zullen meer grote proeven ingelast worden, zoals bijvoorbeeld de faagproef en de 
proef over UV -mutanten. 

De resultaten van deze enquête zullen zeker in de komende cursussen vercalculeerd wor
den. 

enquête plantenfysiologie 

De algemene indruk uit deze enquête was dezelfde als die bij microbiologie. Ook hier was 
men niet zó bijzonder te spreken over de cursus. Over het algemeen vond men dat de cursus 
een vrij nuttige bijdrage tot de studie geleverd had, hoewel slechts 50% van de ondervraagden 
van plan bleek door te gaan in de biochemische richting . 
. ) Bij de meeste cursisten stond de deskundigheid van de assistenten op theoretisch en prac
tisch gebied buiten twijfel. 
. ) Er waren enkele onderdelen die er niet zo best af kwamen. Zo zou het de wens der cursis
ten zijn, de proef over de waterhuishouding of helemaal te laten vervallen, of tenminste in 
te korten. Over de proef betreffende het metabolisme (Warburg), heerste enige verwar
ring; sommigen vonden dat deze proef ingekort moest worden, anderen zouden haar ver
lengd willen zien . 
. ) In tegenstelling tot de cursus microbiologie, werd nu het (toegepaste) rouleersysteem met 
één assistent per proef geprefereerd boven het bij microbiologie toegepaste systeem . 
. ) Uit de enquête kwam duidelijk naar voren dat de theoretische begeleiding van de proeven 
gebrekkig werd gevonden. Er werd een theoretische handleiding verlangd, terwijl men ook 
wat meer tijd aan litteratuurstudie zou willen besteden . 
. ) Men gaf de voorkeur aan werken in paren, boven dat in z'n (haar) eentje, of met z'n drie
en, hoewel het dan zinloos werd geacht per paar twee verslagen in te leveren . 
. ) Bij de rubriek op- en aanmerkingen, kritiek en suggesties, kwamen de volgende wensen 
naar voren: - modernere apparatuur en technieken. 

- meer chemisch gerichte proeven. 
-vrije dagen tijdens de cursus om uit te rusten en verslagen te maken. 

Evenals bij microbiologie zal zeker bij het organiseren van de volgende cursussen reke
ning gehouden worden met de resultaten van deze enquête. 



STUDIECOMMISSIE 

op NON - ACTIEF 

In het eerste nummer van deze jaargang van Chimica Acta zijn de taak en het doel van de 
studiecommissie uiteengezet. Dit waren in grote lijnen: een geinstitutionaliseerde mogelijk
heid voor de studentleden van de studieraad om hun ide3~n aan de algemene opinie te laten 
toetsen, en voor de studenten, om hun mening kenbaar te maken. Er werd gesteld, dat voor 
een goed functioneren enthousiasme van de leden onontbeerlijk is. De dag na het uitkomen 
van het vorige nummer is de noodzaak hiervan op schrijnende wijze gebleken: op deze studie 
commissievergadering waren welgeteldtwee (!) leden van de commissie aanwezig en nog en
kele belangstellenden. Weliswaar waren de stul<kP-n door omstandigheden wat laat nagezon 
den, maar dit kan geen excuus zijn voor het opkomen van nog geen 20 %. 

Tww mogelijke oorzaken voor het falen van dit orgaan kunnen worden genoemd; disin -
teresse, en het optreden van een kortsluiting. 

In het eerste geval is er weinig aan te doen: deze leden kunnen beter wegblijven. In het 
tweede gèval i s de zaak iets gecompliceerder. Er is de laatste tijd een accentverschuiving 
opgetreden van de specifiek technische kant naar de meer algemene en fundamentele proble
men. Dit gaat sommigen waarschijnlijk te ver. Zij zien meer in een orgaan, dat zich bezig
houdt met kleine aanvullingen op het onderwijspr ogramma, en voelen zich niet betrokken 
wanneer zaken aan de orde komen als doelstellingen en structuren van en binnen de univer
siteit, zoals deze naar voren komen in het plan Maris, Ontwikkelingsplan, nota Posthumus, 
of om een zeer recent voorbeeld te noemen, de discussies over de opname van een student 
in de onderwijscommissie, waarin o. a. de respektievelijke verantwoordelijkheden van do
centen en studenten aan de orde kwamen. Hierbij kregen de studentleden van de studieraad 
teleurstellend weinig tegenspel, enige actieve leken niet te na gesproken. 

Op grond van bovengenoemde ervaringen is de vergadering tot de conclusie gekomen, dat 
enthousiasme en deskundigheid voorop moeten staan en pas daarna de representativiteit. Er 
is daarom afgezien van het houden van verkiezingen, aangezien deze op het moment geen 
garantie inhouden voor enthousiasme en deskundigheid. Bovendien is een op basis van jaar
vertegenwoordigers gekozen studiecommissie een vrij statisch orgaan. Daarom wordt vanaf 
nu een werkgroepensysteem ingevoerd. Hierin gaan kleine groepjes belangstellenden één 
bepaald probleem of project aanvatten. Iedereen die voor zo 'n werkgroepje belangstelling 
heeft kan hieraan meedoen . Tussentijdse resultaten zullen in Chimica Acta worden gepubli 
ceerd, het eindresultaat bovendien in een rapportje. 

In werkgroeper. op deze vrijblijvende basis zijn zowel de moeilijkheden met het enthousi 
asme ondervangen, doordat een werkgroep een meer informeel karakter heeft, als met de 
deskundigheid, doordat men zijn aandacht nu op één onderwerp kan richten . 

In deze nieuwe opzet is er voor een studiecommissie in zijn huidige vorm geen plaats. Er 
wordt gezocht naar een vorm, waarin de werkgroepleiders of de gehele werkgroepen van tijd 
tot tijd samenkomen met de studentleden van de studieraad om elkaar op de hoogte te houden 
van de vorderingen. 

Eén beperking moet gemaakt worden: de groepjes zijn autonoom, maar dit wil nog niet 
zeggen, dat hun meningen en plannen representatief zijn. Er zal een enquête bij moeten zit
ten of er moet een vergadering worden belegd met de gehele groep. Dit moet gebeuren om 
de democratische beginselen niet uit het oog te verliezen. 



Nu concreet. De volgende werkgroepen zijn in oprichting of reeds van start gegaan: 
1. Werkgroep Enquête: er is een enquête gepland over de gehele eerstejaarsstudie, verder 
zijn hoorcollege-enquêtes in voorbereiding. Eerstejaars, geeft U op! 
2. Organisch chemisch practicum; hier is reeds een groep actief bezig. Men kan zich ter 
plaatse aansluiten. 
3. Anorganische Chemie voor tweede- en derdejaars: colleges en practicum. Deze groep is 
ook al bezig, maar kan nog aanvulling gebruiken. 
4. Natuurkundepracticum. De Onderwijscommissie heeft een commissie benoemd, (zie com
muniqué studieraad) waarin plaats is voor een student. Wij verzoeken belangstellende eer
ste- en tweedejaars (en evt. ouderejaars, die niets om handen hebben) zich op te geven om 
samen een werkgroep op te richten, waaruit dan iemand voor de commissie gekozen kan wor
den. 
5. Wiskunde. Er zijn plannen voor een nieuwe opzet voor het gehele wiskundeprogramma 
voor praecandidaten. Bij het overleg wordt een studentlid van de studieraad betrokken. Ook 
deze zag zich graag geruggesteund door enige belangstellenden. 
6. Nota Posthumus: de nota, uitgebrachte tegenvoorstellen en kritieken zullen worden behan
deld. 
Voorts nog een idee van ons: 
7. Fysisch Chemisch practicum: er broeit iets op het practicum, vage geruchten bereiken 
ons. Steek de koppen eens bij elkaar en laat wat aan ons horen. 

U ziet, er is meer dan voldoende te doen, er is in alle groepjes mankracht te kort. U kunt 
zich aanmelden door een kaartje te sturen naar: 

Studieraad Chemie, 
Postbus 75, Leiden. 

Wij zouden er ook op willen aandringen, dat U ook plannen, idee~n. suggesties en kritiek 
naar dit adres stuurt. 

U kunt zich ook ten allen tijde persoonlijk wenden tot een van de studentleden van de stu
dieraad. Ze zijn als volgt te bereiken: 

Mej. M.A.C . R. Swarttouw Rijnsburgerweg31b, T 52187 

R. J. de Kievit 
J.A.M. van Boxsel 

1 

Biochem. Lab. 
Witte Singel 27f, 
Herenstraat 62, 
Hoogbouw 

/ 

T 48333-2927 
T 41110 

T 48333-4241 

Namens de studentleden studieraad: 
R. J. de Kievit 
J.A.M. van Boxsel 
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van Foreestweg 4, tel. 01730-35916 
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O.C SN 

Eind vorige maand werd in Dordrecht een vergadering gehouden tussen de 0. C.S. N. , 
de Organisatie van Chemie studenten Nederland, en de industrie, d.w.z. een vertegenwaar 
diging van enige grote bedrijven in ons land. 

Het belangrijkste punt dat op deze bijeenkomst werd besproken, betrof de excursies zoals 
de studentenverenigingen naar divers.e bedrijven plegen te organiseren, en in het bijzonder 
de vorm waarin deze naar de mening van de industrie gegoten dienen te worden, om te be 
antwoorden aan het doel dat zowel de studenten als de industrie in kwestie ermee beogen. 

Tot nog toe hebben de meeste excursies meer het karakter gehad van een soort 'sight 
seeing' dan van een werkbezoek, waarvan men als student wat kan opsteken. Twee factoren 
die dit altijd in de hand hebben gewerkt, zijn het feit dat de rondleiders meestal niet-chemi
ci zijn maar meer public relation officers, die een dag later weer hetzelfde verhaal moeten 
afsteken tegen een huisvrouwenvereniging, en anderzijds het feit dat de organiserende ver
eniging niet voldoende duidelijk van te voren laat weten wat ze dan wél verlangt. Daar kor!lt 
nog bij, dat de bezoekers vaak een erg gevarieerd gezelschap vormen: eerstejaars die voor
namelijk meegaan voor de gezelligheid of om 'ook eens wat van de chemische industrie te 
zien' tot aan bijna afgestudeerden die voor het dilemma staan, voorlopig nog maar aan de 
universiteit te blijven hangen of de stap te wagen naar die onbekende industrie. Want wat 
weet een gloednieuwe doctorandus nu eigenlijk van wat er op dit gebied te koop is;Bitter 
weinig mag men wel zeggen! 

Niet alleen de student, maar ook de industrie is ermee gebaat het onderlinge contact te 
versterken en te verbeteren. Niet alleen op wetenschappelijk gebied maar vooral op sociaal 
terrein wordt de student veel te weinig gelhformeerd, zodat het aanvaarden van een functi e 
in het bedrijfsleven een nog onzekerder stap kan betekenen dan het gaan studeren in een vak 
als bijvoorbeeld scheikunde na het behalen van het eindexamen. 

De meeste bedrijven zijn zich hiervan ten volle bewust en zouden dan ook in de toekomst 
graag een andere opzet van excursies zien, in het bijzonder voor candidaten. Serieuze be
handeling van in het bedrijf levende problemen i.p.v. rondleidUigen langs inpakafdelingen, 
uitleggen van bepaalde industrieprocessen in de ontvangstzaal i.p.v. onverstaanbaar com
mentaar op allerlei apparaten in een lawaaiige fabriekshal; maar vooral veel aandacht voor 
de mogelijkheden die een toekomstig chemicus in het bedrijf kan hebben, iets over inwerk
perioden en zelfstandigheid, aard van de werkzaamheden, het werkterrein binnen het be
drijf, toekomstmogelijkheden en de behoefte aan chemici op diverse vakgebieden, kortom 
iets over het sociale aspect. Dat vereist kundige rondleiders èn geïnteresseerde studenten. 

Toch moet zo'n excursie orienterend zijn en niet ontaarden in een verkapte personeels -
werving, het mag ook geen routinekwestie worden voor het bedrijf. 

Ook voor de j}ongerejaars moet er een type excursie te vinden zijn dat iets meer is dan 
een gezellig bezoekje zonder ook weer al te diepgaande problemen aan de orde te laten ko
men. Een orientatie, hoofdzakelijk bedoeld om het leefklimaat voor de toekomstige chemi
cus te laten aanvoelen. 

Voor de ouderen zouden de excursies zo moeten zijn, dat enige zelfwerkzaamheid inge
last wordt: bijvoorbeeld het opgeven van bepaalde bedrijfsprobleempjes of problemen die 
men dan in kleine groepjes zou moeten proberen op te lossen; met aan het eind van de dag 
de oplossing zoals het bedrijf die ziet met alle ruimte voor discussie natuurlijk. 

Hoewel wij voor excursies in de huidige vorm toch wel waardering hebben, zullen deze 
excursies in nieuwe stijl zonder meer een zeer nuttige bijdrage gaan vormen aan de opvoe
ding van de scheikundestudent, doelmatiger zijn en zeker ook voorzien in een grote behoefte 
aan informatie over de 'chemicus in het bedrijf'. 



BALIADE VAN EEN OUDE BAL. 

Moet je al dat jonge grut zien 
bij dat splinternieuwe lab. 
Hun geprogrammeerde cursus 
waar je toch nog niets van snapt. 

Met een stencil, met een syllabus, 
eigen werk is er niet bij . 
Alles is zo efficient daar 
in datverre L.M.U.Y. 

Nee dan vroeger in de veste 
in dat machtig oud gebouw 
met zijn eigen, geurige charme 
en je zaaltjes krap en nauw. 
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Ook al moest je uren sjouwen 
door een hoge tochtige gang. 
Er was een sfeer van chemisch ploet'ren 
opgespaard al eeuwenlang. 

In de ogen der hoge heren 
heeft dit pand het nu verbruid. 
Alle chemische studenten 
moesten er dus pijlsnel uit. 

Naarstig werd er afgebroken 
zelfs het glaswerk ging nog mee. 
Blijkbaar kon de prof niet scheiden. 
Was zonder zijn kolven niet tevree. 

Er verschenen woeste ventjes 
die versjouwden 't meubilair 
instrumenten duur en duurder 
in een kar, richting Wassenaar. 

Hugo de Grootstraat nu verlaten 
nee toch niet, want wat daar stond 
tranen in zijn grote ogen ~~ 
trouwe BLURP, d'alooholhond. ~ 



SUBDISPUTEN 
Het volgende artikel, als U dat zo noemen wilt, is bedoeld om subdispuutsleden maar meer 

nog de nihilisten op dit terrein, een indruk te geven van wat groeit en bloeit (en dus altijd 
weer boeit) in de gelederen van het C. D. L. op subdispuutsterrein. Meer een aantal losse 
mededelingen dan een artikel, maar toch een duidelijk beeld gevend van afgelopen en komenr 
de activiteiten.Zonder volledig te zijn, van Queetal vernamen wij niemendal en ook vanQue
rulanterix hoorden we nix, passeren de subdisputen ongeveer in volgorde van ancienniteit 
de revue. 
Io Flectamus luidde op 2 dec. haar tweede lustrum in met een receptie gevolgd door diner 
en filmavond. Aangeschreven werden 26 eerstejaars, 15 hospiteerden, 11 werden geïnaugu
reerd. Op 4 dec. werd er gehockeyed tegen leeftijdgenoot SN-17; uit de uitslag (7- 0) bleek 
overduidelijk dat negen stoere sportslieden geen enkele moeite hoeven te hebben met welk 
gemixed elftal dan ook. Op 14 dec. werd er een gecombineerd Lustraai feest gevierd met de 
disputen SN-17, Chemophop, Queetal, Quinta Essentia en het iets jongere Kathoor. Op 20 
dec. wordt het lustrum intern gevierd met een Provinciaal Weekend, dat o.a. een excursie 
naar Wageningen bevat (voedselbestraling) en een rallye. 
SN-17 vierde zijn tiende verjaardag op 2 dec. met een borrel voor leden alleen, waar acht 
eerstejaars werden aangenomen van de tien die eerder hadden gehospiteerd. Totaal waren 
er 29 aangeschreven. Op 4 dec. speelde een mixed hockeyteam tegen Io; de wedstrijd werd 
evenwel zo vroeg op de dag gehouden, dat velen in pyama op het veld verschenen. Geen won
der dat de uitgeslapen Ic-spelers geen enkele moeite met deze tegenstander hadden; uitslag 
was dan ook 0-7. (Symbolisch was het feit, dat de verliezers als troostprijs één wakkere en 
één slapende muis aangeboden kregen). Op 9 dec. vertrok men met een zeer vroege trein 
naar Delfzijl(!), om de aldaar gevestigde petrochemische industrie een lunch, een borrel en 
een diner afhandig te maken, om nog net de laatste trein naar Leiden te kunnen binnenstap
pen. 0 ja, het bedrijf zelf werd 66k nog bekeken. Lustraai feest op 14 dec. met eerderge
noemde disputen, met een borrel vooraf voor leden en oud-leden. Er werden stappen onder
nomen om SN-17*, het dispuut voor oud-SN-leden, die nog in de buurt van Leiden rondhang
en nieuw leven in te blazen. 
Chemophop inaugureerde 11 van de 18 hospitanten (27 aangeschreven) tijdens lustrumborrel 
met kaasfondue na afloop (3 dec.). In jan . volgt een excursie naar Shell Amsterdam en een 
borrel in de Bols-taveerne. Een excursie naar Brocades Haarlem staat ook op stapel. Lus
traai feest op de 14de dezerober. 
Quinta Essentia liet 14 hospitanten opdraven die na hetverplichte praatjewat informeel con
tact mochten zoeken met de dispuutsleden; van de 27 aangeschrevenen werden er tenslotte 
10 geïnaugureerd. Het lustrum werd o.a. gevierd met een borrel en diner voor reunisten. 
Excursie is in aanbouw. Ook Q. E. deed mee aan het gecombineerde feest op de 14e dec .. 
Atomoi hield naast een hospitantenborrel (18 eerstejaars aanwezig) ook een hospitantenver
gaclering: zes hospitanten mochten een onvoorbereid praatje houden. Vijf daarvan werden er 
daarna geïnaugureerd. Drie nieuwe eerstejaars staan (stonden) nog op de wachtlijst . 
Farce viert als buitenbeentje pas over een half jaar dies. Dertig aangeschreven eerste
jaars, waarvan er 18 verschenen op een informele contactavond waar een ouderejaars een 
lezing hield. Er werden elf nieuwe leden geïnaugureerd. 
Kathoor, selectief als altijd, verleende aan drie van de acht verschenen eerstejaars het pre
dicaat 'lid van Kathoor'. Ook Kathoor mengde zich in de feestvreugde op de 14e december. 
RealL vierde zijn eerste dies met een receptie voor alle dispuutsbesturen; tegelijkertijd wer
den negen nieuwe leden geïnstalleerd van de 14 die in eerste instantie waren komen kennis
maken op een informele vergadering (die bij RealL veel weg heeft van een borrel). Bij de 
reeds 30 vrij actieve leden was dit het maximum dat men toelaatbaar achtte. 's -Avonds 
werd er een geanimeerd feest gegeven op S. S. R .. Vat bier, roulette en ruime dansgelegen
heid, wat wilt U nog meer. 
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COMMUNIQUE 

Traditiegetrouw werd het excursieprogramma dit jaar geopend met een bierexcursie, en 
wel naar Heineken. Ook dit jaar kon gesproken worden van een succes. Heineken's bier
brouwerijen waren kennelijk ook ingenomen met ons bezoek, daar ze het C. D. L. twaalf 
shirtjes schonken voor de naderende voetbalwedstrijd tegen de Leidsche Fles, die in de 
Bols-kleuren opereerde. Deze sportmarathon waarvoor C. D. L. en Flesch ieder een volle
dig voetbal en mixed hockey elftal konden opstellen, is geeindigd in een 3-3 gelijkspel voor 
de voetballers en een 6-5 nederlaag voor onze hockeyers. De wedstrijden, waarvan de hock
eymatch voortreffelijk werd geleid door Dr. J. de Nobel, werd besloten met een philoso
phisch café in de Saint, waar de prijzen -twee flessen spiritualia -werden uitgereikt. 

De eerste candidatenexcursie had plaats bij Philips Eindhoven. 'a-Morgens was ret 
C.D. L. samen met Professor Gorter te gast op het keramisch lab, waar een drietal in
leidingen en rondleidingen werden voorgeschoteld, te weten Ferrieten, Geheugenringen , 
en Piëzo-electrische oxiden. 'a-Middags werd na een voortreffelijke warme lunch een be
zoek gebracht aan het Natuurkunde Lab, waar twee voordrachten werden gehouden: onder -
zoek aan fosforen en radiochemie. 

Een aspect wat bij beide excursies minder prettig is, is het zonder opgaaf van redenen 
wegblijven. Het bestuur heeft daarom gemeend, de inschrijvingsprocedure scherper te moe
ten formuleren. Alle excursies worden tijdig aangekondigd in het C.A. L. (CHIMICA ACTA 
zal men bedoelen, red. ) en zo nodig in de A. en A. (A. en A. sec zal men bedoelen, red.). 

Inschrijving geschiedt door opgeve op deC. D. L. -kamer of door een telefoontje (48333-
t. 3872, dit alles op werkdagen van twee tot vier uur). Inschrijving houdt in, dat U een plaats 
reserveert en dus verplicht bent het deelnemersgeld te betalen, tenzij U twee maal 24 uur 
van te voren afzegt, of kunt aantonen dat U door overmacht verhinderd was. 

excursieplanning: 22 jan. candidatenexcursie naar Chemische Fabriek Naarden; ook 
voor ouderejaars praecandidaten. 

c. d. 1. lunches 

febr. praecandidatenexcursie naar Gist en Spiritus fabrieken. 
candidatenexcursie naar Esso-kunstmest : fabrieken. 
maart. 2··::laagse candidatenexcursie naar de D. s. M. 
april. 3 -daagse binnenlandse praecandidatenexcursie naar Noury 
van de Lande, K. Z. 0. , en A. K. U. Emmen, waarbij overnacht 
wordt in Groningen en Drienerloo. 

Op donderdag 21 november zijn deC. D. L. lunches weer gestart op het K. 0. lab. Opzet 
van het bestuur bij deze lunches is een beter en breder contact te onderhouden met zijn le
den. Dus iedere donderdag is men welkom van 12.30 - 13.30 om de lunch te gebruiken sa
men met het bestuur en de lunchcommissie, tw. Ada Kruisbeek en Frida Eb es. 

c. d. 1. chemie - cafe 

Wegens de ontruiming van het Hugo de Groot-straat complex is het onmogelijk om dit jaar 
een sinterklaas borrel te houden. Daarom zal volgend jaar een Chemisch cafe gestart wor
den, waarbij ook hoogleraren en stafleden zullen worden uitgenodigd. Dit experiment dat in 
Delft uitstekend geslaagd is, beooft ook hier in Leiden een beter contact tussen hoogierare 

Delft uitstekend geslaagd is, beoogt ook hier in Leiden een beter contact tussen hoogleraren 
en studenten te katalyseren. 



sub - disputen 

Op dit moment draaien de subdisputen op volle toeren, en zoals het zich nu laat aanzien 
is een groot deel van de eerstejaars geinaugureerd. We dringen er nogmaals bij alle eerste
jaars op aan, lid te worden van een subdispuut. Een goed bewijs van een gezond en levens
vatbaar klimaat wordt geleverd door de activiteiten van 5 lustrerende subdisputen deze 
maand. Tenslotte zullen de eerstejaars die nog geen lid zijn geworden van een subdispuut, 
alsnog een subdisputenlidmaatschap aangeboden krijgen. Eerstejaars: het wederwoord is 
aan U. 

Voor de lezing van Prof. Westphal over bacteriologie en immunologie in Delft, kwam nie
mand behalve het C.D. L. -bestuur overeind. 

Last but not least is het mij een grote eer U namens het C. D. L. -bestuur prettige kerst
dagen en een voorspoedig C. D. L. -nieuw jaar te wensen. 

H.J. Lucas. 

RECTIFICATIE 
Bij de samenstelling van het vorige nummer, heeft er door een ernstig misverstand tus

sen het C. D. L. -bestuur en de redactie, een bijna niet meer te herstellen ongeval plaatsge
vonden. De redactie had het bestuur namelijk gevraagd, een bestuursfoto te laten maken, om 
op diemanier door plaatsing daarvan in CRIMICA ACTA, zich te presenterenaan haar leden. 

Met een bestuursfoto bedoelde de redactie: een bestuursfoto. Het C. D. L. -bestuur dacht 
daar kennelijk anders over. De gewraakte foto is niettemin geplaatst, als strafmaatregel 
een beetje. 

Gelukkig voor hen hebben we het daar niet bij willen laten zitten en alsnog geprobeerd, 
ietwat representatiever foto's te pakken te krijgen, hetgeen ons uiteraard wel is gelukt. 
Door plaatsing hiervan hopen we oprecht dat het gezichtsverlies door de vorige prent ont
staan geheel en al is gecompenseerd. 



POSTHUMUS 

'Universitair onderzoek en universitair onderwijs zijn schering en inslag van hetzelfde 
weefsel. Hun draden kunnen worden onderscheiden; zij kunnen niet worden gescheiden zon
der vernietiging van de structuur. ' U hebt nu de aanhef gelezen van een discussienota, Jie 
ongetwijfeld veel stof tot nadenken geeft. Eenieder moet echter in het oog houden, dat Pro
fessor dr. K. Posthumus zijn 'eerste proeve' niet als uiteindelijk advies wil zien, hij zal 
gaarne van de (ook door U) geopperde tegenvoorstellen profiteren . 

In de vraagstelling wordt een uitgebreid inzicht in de 'idee der universiteit' verschaft; de 
in de 19e eeuw weinig gedifferentieerde, maar wel functionele, eenheden als boerderij en 
dorp zijn door functiedifferentH!ring uiteengevallen in nieuwe en zelfstandige instituties , 
maar de Universiteit heeft door zijn machtige concepties een institutionele afsplitsing weten 
te voorkomen. De 19e eeuwse eenheid van onderzoek, vorming en onderwijs is thans een di
verse 'rotzooi' met de volgende functies: gesprekscentrum, wetenschappelijk onderwijs, we
tenschappelijk onderzoek, 'selectie' van de 'geschikten', maatschappelijke bemoeienis (ad
viezen , researchopdrachten , commisariaten , politieke bemoeienissen etc.), en de vor -
ming van een leidende maatschappelijke laag, die in de wetenschappelijke maatschappij aan 
de universiteit is toegevallen. 

Van de vele problemen die hieruit voortvloeien noemen wij slechts het gevaar van 'con
tract-research' en het dualisme van onderzoek en onderwijs , dat on vermij delijk één man 
twee heren doet dienen. De thans bestaande mate van autonomie van hoogleraren, examen
commissies en curatoren behoeft herziening. Anderzijds ervaart een student, dat de uni
versiteit die wetenschappelijkheid predikt, verzand is in een autoritair systeem, dat recht
zinnigheid verlangt en goede schooljongens beloont. 

Laten we nu eens mijmeren over de voorstellen van Professor Posthumus, waarbij wij de 
zaken bij de kop vatten en het meieren en het in een chemisch kader plaatsen aan U overla
ten. Opgemerkt dient te worden, dat de landelijke discussie en de plaatsbepaling t.a.v. de 
gevolgen voor de scheikundestudie mettertijd in Leiden zal plaatsvinden . 
. ) 'Wie candidaat is voor zijn candidaatsexamen is na zijn slagen nog candidaat'; d.w.z. in 
tegenstelling tot doctoraalexamen (en het eventueel in te stellen baccalaureaat) is de titer 
candidaat niet wettelijk beschermd , de 'earning power' is laag, de 'status' is laag.In de 
hierna volgende voorgestelde structuur hebben de candidaats- en baccalaureaatsexamens 
geen onderwijskundige betekenis; de maatschappelijke waarde is twijfelachtig, dus kunnen 
zij vervallen . 
. ) 6+6+5+1~=18~ jaar; G. L. 0. + Mammoetcursus +huidige universitaire cursusduur + mili
taire dienst. Dit is te lang, vooral daar de werkelijke studieduur de geplande vaak over
treft. Ten behoeve van de maatschappij en het individu dient binnen het nu volgende kader 
de studieduur verkort te worden, wat vooral moet worden mogelijk gemaakt door een soepe
ler overgang van 'mammoet' naar 'mastodont•. (Men bezie voor zichzelf de gevolgen voor 
het scheikundeonderwijs. ) 



. ) Er moet een propaedeutisch eerstejaarsexamen ingesteld worden, dat geen afstotelijke 
rijstebrijberg wordt . Belangrijk is inzicht omtrent methoden en doelstellingen, zonder vak
ken waarvan men later wel het nut zal zien. T.b.v. objectieve beoordeling dienen multiple
choice-tentamens te worden ingevoerd. Representativitei~ van de onderwerpen betekent niet 
dat .":nes 'in verdunde vorm wordt opgediend'; popularisatie betekent tijdverlies en werkt a
verechts . 
. ) Er moeten per studierichting adviseurs worden aangesteld, die de student behulpzaam 
kunnen zijn bij het opstellen en uitvoeren van zijn eigen studieprogramma . 
. ) Er moeten Bemestergewijs colleges en practica worden gegeven waar de student na af
loop mee kan afrekenen . 
. ) De cursusduur moet inclusief propaedeuse vier jaar bedragen. De studieduur mag maxi 
maal zes jaar bedragen, met dien verstande, dat de propaedeuse maximaal twee , de rest 
maximaal vier jaar mag zijn. Bij overschrijding hiervan wordt de student het volgen van 
onderwijs ontzegd; hij kan alleen als extraneus nog examens afleggen. 
; ) T.a.v. het doctoraalexamen dient de nadruk te worden gelegd op voorbereiding tot het 
bekleden van een maatschappelijke functie; aanpassing van de programma's hiertoe, nadruk 
op het geven van inzicht in de methodiek van het zelfstandig kritisch denken en bevordering 
van differentiatie in onderwijs- en examenpakketten, ook in verband met grotere mogelijk
heden voor interdisciplinaire studies. ( En dat alles in onze zo korte scheikundestudie) 
. ) Verruimde mogelijkheid tot het aanstellen van assistent-onderzoekers gedurende twee à 
drie jaar t.b . v. promotie; de consequentiesvoor de promotie op een onderzoek in teamver 
b::~nd alsook promoties op tijdschriftartikelen dienen in beschouwing te worden genomen. 

Deze voorgestelde doctoraalregeling zal zeker op verzet stuitem van huidige 'diplomabe
zitters' en faculteiten, uit vrees voor verlaging van het onderwijspeil. De voorgestelde her
structurering biedt echter grote mogelijkheden voor de verwezenlijking van universitaire 
doelstellingen, althans grotere dan de bestaande structuur . 
. ) 'De student is geen vat, dat volgens voorschrift met kennis kan worden volgeschonken, 
om daarna te worden beplakt met het etiket dat diploma heet' . In dit verband is het contact 
student- docent O'J·er het studieprogramma uitermate belangrijk. Voortdurende onderwijsre
search en samenwerking met de daartoe aangewezen disciplines en terugkoppeling van de 
resultaten spreken voor zich. 

De nota is à fl. 1, Gû verkrijgbaar bij de Philosofische Faculteit (Witte Singel 103). Als 
U een exemplaar k?opt hebben die jongens daar ook eens eer van hun werk. 

zonder commentaar ... 

~---- ----- -- ---- ----- ----- - --- --- -, 
: <CHIMICA·ACTA·LVGDVNI> : 
L -- --- - - ------- - ---- - -- - - - --- - - - _ .J 

~---- -- - ----- - - ---- - - - --- -- - - - _, 

: ·: CHJMI CA ·ACTA · LVGDVNI: · : 
L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - _ J 
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• n1euwe wegen 

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

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

• handelsmerk van Staatsmijnen/DSM 

<W> 
staatsmijnen/dsm 



STUDIERAAD 
·eOMMUNIQUE VAN DE VERGADERING VAN 29 OeT. 1968. 

mutatie 
Namens de staf heeft zitting genomen Drs . J. Spierenburg. 

wiskunde 
De procedure bij de ·vernieuwing van het wiskundeonderwijs is in de Oe besproken. Zij 

zullen eerst informatie verzamelen welke wiskundeonderdelen in de colleges voor het candi
daats gebruikt worden. Hiermee zal de oe in onderhandeling treden met de vakgroep wis
kunde, waarbij ook de heer van Boxsel betrokken zal worden. 

propaedeuse regeling 
In de oe is het amendement van de SR aangenomen. Het betreffende punt luidt nu: 

"Om vrijstelling van een tentamen in een bepaald chemisch vak te verkrijgen moet een stu
dent voor dit vak gemiddeld voldoende hebben, terwijl het cijfer voor de laatste toets niet 
lager dan een vijf mag zijn". 

communicatie tussen studenten en onderwijscommissie 
Ter discussie stonden de reeds bestaande stukken van Prof. staverman en Prof. Sachtler. 

Verder was een schrijven ingekomen van Dr. Jaspars en was door de studenten een nota op
gesteld. 
Van de 2 eerstgenoemde stukken was de quintessence: 
1. geen student in de oe (rijkelijk geargumenteerd); 
2. verbetering van de communicatie; 

bv. door de oe een student uit te laten nodigen bij passende gelegenheden en door op de 
agenda van de SR een vast_ punt op te ne.rpen: "Mededelingen Oe". 

Dr. Jaspars gaat een stapje verder en vindt (in zijn schrijven, hij was zelf helaas ver
hinderd) dat het onderwijsbeleid door alle betrokken groepen gevoerd moet worden. Dit zou 
erop neerkomen dat regelingen het fiat van de SR nodig zouden hebben. 

Aan ieders wensen wordt voldaan als de oe de SR informeert voordat definitief tot rege
lingen besloten wordt en in geval van een meningsverschil tussen oe en SR de zaak voorge
legd wordt aan de Subfaculteit. 
Het stuk van studentenzijde viel in drie delen uiteen: 
1. bijval voor de reeds gedane suggesties; 
2. commentaar op die aangevoerde redenen, waarom het beter zou zijn geen student in de 

oe op te nemen, waarmee de st:.1dentleden het niet eens waren; 
3. in de ogen van de studenten wel steekhoudende redenen om van het plan af te zien. 
ad 2. De voordelen van de opname van een student in de oe zouden zijn: 

- verbetering van communicatie; 
- verhoging van de participatie; 
- verkleining van de sociale afstand tussen studenten en docenten; 
- verbeterde mogelijkheid plannen van de oe in de SR te behandelen, doordat dan zo -

wel een docent als een student van de oe in de SR zou zitten. 
Speciaal dit laatste werd in de vergadering betwijfeld. De genoemde bezwaren zijn: 

1. een student in de oe zou zowel verantwoording verschuldigd zijn aan de SF als aan zijn 
achterban. Bovendien zou hij betaald ambtenaar moeten zijn om in een gelijkwaardige 
positie te komen. Het eerste zou psychisch onmogelijk zijn, maar er werd op gewezen, 
dat hij voor zijn daden verantwoording verschuldigd is aan de SF, maar voor zijn ideei;n 
en de verdediging daarvan aan zijn achterban. Over de financmie aspecten bestond enig 
misverstand. Door de studenten werd aan een soort beloning als voor het juniormento
raat gedacht en niet aan een formatieplaats. 



2. Uitvoering dient gescheiden te zijn van besluitvorming en inspraak. Hier waren de stu
denten het mee eens. Maar de vraag rees of de OC wel uitsluitend een uitvoerend orgaan 
is. De docenten betoogden uitvoerig van wel. Waarschijnlijk doet dit bij een verbeterde 
communicatie weinig ter zake. 

3. De student zou numeriek en qua deskundigheid in de minderheid zijn. 
Het eerste doet er niet toe, omdat er niet gestemd wordt, en het grotere overwicht van 
de docenten wordt voor een deel gecompenseerd doordat zij zich beter in de reële stu
diesituatie kunnen verplaatsen. Hier kon men het over eens worden. 

4. De afbakening van de respectievelijke verantwoordelijkheden. Deze zaak is eigenlijk zo 
fundamenteel en had zoveel raakpunten met andere aan de orde zijnde problemen (Maris, 
Posthumus etc.) dat hierover op volgende vergaderingen zal worden doorgegaan. 

ad 3. Uiteindelijk hebben de studenten vanwege drie samenhangende factoren voorlopig afge
zien van verdere pogingen. (Sommige van de genoemde factoren waren reeds van docenten
zijde gesuggereerd). 
1. De verantwoordelijkheid is te groot voor één man, en kost te veel tijd en energie. 
2. De opvolging, en 
3. het contact met de achterban kunnen niet in voldoende mate gegarandeerd worden, met 

het risico dat de student in de structuur wordt ingekapseld. 
Volgens de studentleden zijn de scheikunde-studenten zich niet in voldoende mate bewust 
van de mogelijkheden om reële veranderingen aan te brengen en verantwoordelijkheid te 
dragen, en van de bereidheid tot medewerking van de docenten. 

COMMUNIQUE VAN DE VERGADERING VAN 3 DEC. 1968. 

mutatie 
De opvolger van Dr. den Os, die een werkkring buiten de universiteit heeft gevonden is 

in deze vergadering verwelkomd. 
Zijn naam is Dr. P.H. van Knippenberg. Hij heeft ook zitting in de oe. 

glasblazen 
De studenten, die zich voor deze cursus hadden ingeschreven, hebben een briefje thuis 

gekregen van de heer Roorda, waarin stond dat de cursus in de avonduren gegeven zou wor
den en f 125, -- zou gaan kosten, met het verzoek of ze nog belangstelling hadden. 

De SR verwachtte unaniem, dat vrijwel niemand hierop in zou gaan, zodat deze cursus 
waarschijnlijk van de baan is. 

De mogelijkheden werden besproken om deze cursus in de studie in te passen of bv. om 
4 uur 's middags te houden, en deze kosteloos te laten zijn, vanwege het werk dat de glas
blazer uit handen genomen zou worden. De zaken blijken echter niet zo eenvoudig te zijn als 
hier wordt voorgesteld. 

In ieder geval zal men eerst moeten onderzoeken, wie welke glasblaastechnieken nodig 
heeft. 

electronica 
De heer de Kievit heeft de heer Dekking van het electronicapracticum voor natuurkundigen 

nog eens benaderd. Uit diens mond werd vernomen, dat het voorlopig niet mogelijk is che
mici hier te plaatsen (vanwege een herstructurering van dit practicum). 

2 de jaars practicum 
Er is een nota uitgesproken van de studenten en assistenten van het 2de jaars practicum 

organische chemie. Hierin stellen zij een werkgroepensysteem voor, waarbinnen de ver
schillende disciplines van de scheikunde zouden samen werken, i. c. practicanten en as sis
tenten van de verschillende practica. Men hoopt op deze wijze inzicht te krijgen in de sa
menhang tussen de verschillende onderdelen van de chemie, te leren werken in teamverband 
de scheiding tussen practicanten en assistenten op te heffen en de kloof tussen onderwijs en 
onderzoek weg te nemen. 

Dit ei wordt verder uitgebroed. 



college enquètes 
Aan de studieraad zijn concept-exemplaren opgestuurd van een enquète voor colleges, op

gesteld op basis van een reeds bestaande enquète door de PFLS en hetbureau onderzoek van 
onderwijs. Gevraagd werd commentaar te leveren en toestemming te vragen deze op alle 
colleges af te mogen nemen. Aan beide verzoeken zal waarschijnlijk voldaan worden. Deze 
enquètes kunnen bovendien een skelet vormen voor de reeds geplande lste jaars enquète . 

communicatie onderwijscommissie - studieraad 
De vru1 studentenzijde ingediende verlangens zijn ingewilligd en met de realisering ervan 

is reeds een begin gemaakt. Dus vanaf nu staat op de agenda van de SR: "Mededelingen van 
de OC" (ook op de agenda van de OC "Mededelingen van de SR"), en in voorkomende gevallen 
rechtstreeks contact tussen de studenten en de oe. 

Aan de orde kwam de mogelijkheid dat regelingen van de OC vertraging kunnen ondervin
den, als zij becommentarieerd moeten worden door de SR, doordat de OC twee maal zo vaak 
vergadert als de SR. 

Dit zal minder dringend worden doordat de belofte gedaan is de SR reeds in het begin bij 
een nieuwe regeling te betrekken. Bij spoedgevallen kunnen de studenten via de voorzitter 
sneller actie nemen en zonodig een stuk indienen bij de OC dat niet door de zeef van de SR 
is gegaan. 

natuurkundepracticum 
Van beide nieuwe regelingen m.b.t. de OC de eerste voorbeelden! 

Dr. den Os deelde namens de oe mee, dat door de oe een commissie is ingesteld waarin 4 
docenten, 2 studenten en zo mogelijk nog een fysicus zitting zullen hebben. 
De leden zijn: Dr. C. Romers; 

Dr. H.M. Buck; 
Dr. A. P. Zuur; 
Drs . F. van der Touw; 
R. J . de Kievit. 

De commissie heeft 3 opdrachten: 
1. de doelstellingen vrun het natuurkundepracticum te bestuderen en te formuleren. 
2. aanbevelingen te doen voor onderwerpen voor de nieuwe proeven; 
3. aanbevelingen, hoe het practicum in een vorm te gieten, die de belangstelling van de che-

micus stimuleert. 
De werkzaamheden der commissie zullen voorafgegaan worden door overleg tussen de SF 
scheikunde en de vakgroep natuurkunde. 

studium generale 
Prof. Hooykaas heeft zijn studium generale: "Scheikunde en haar plaats tussen de weten

schappen" gestaakt wegens gebrek aan belangstelling. 
Een pijnlijke zaak, zeker voor de studentleden, van wie dit plan afkomstig was. Eens te 

meer blijkt hoe moeilijk het is de behoefte aan zoiets onder de achterban te peilen. Als oor
zaken kunnen misschien plaats en tijd genoemd worden en de geringe ruchtbaarheid die er
aan gegeven is (plakkaten, mededelingen in CAL, studium generale-boekje). 

Misschien ook wel de concurrentie vanhet op dezelfde tijd en plaats gehouden studium ge
nerale over Latijns America. 

Toch zal na dit voorval de meer algemene vorming van de chemie- student niet uit het oog 
verloren worden. 

college didactiek derscheikunde 
Hierover werden in de rondvraag vragen gesteld. In een opvolger voor Prof. Koning is 

nog niet voorzien en het zal er dit studiejaar waarschijnlijk ook niet meer van komen. In 
een volgende SR vergadering zal verder het systeem van hospiteren aan de orde komen. 

J . A. M. van Boxsel 
studentlid SR. 



REDMED 

REDACTIONEEL 

Ingezonden stukken voor het volgende num
mer dienen uiterlijk 13 januari in ons bezit 
te zijn. 

U wordt in Uweigen belang verzocht, even
tuele adreswijzigingen zo snel mogelijk door 
te geven aan de redactie van 

CHIMICA ACTA LVGDVNI 
Chemiecomplex (CDL-kamer) 
Postbus 75 Leiden 
telefoon 48333 t 3872. 

De besturen van subdisputen wordt ver
zocht, eventuele bestuurswijzigingen door te 
geven aan de redactie. 

Op deCDL-kamer liggen nog enige exem
plaren van dit nummer voor degenen die niet 
juist of in het geheel niet in onze adminis
tratie zijn opgenomen. 

Nummer 1 is helaas uitverkocht. 

C.D.L. 

De buitenlandse excursie zal dit jaar naar 
Schotland gaan, aldus het C. D. L. -bestuur . 

Ondanks het feit dat slechts 28 van de 40 
studenten die zich voor de Shell-excursie op 
hadden gegeven, ook werkelijk zijn meege
gaan, schijnt deze trip voor het C. D. L. -be
stuur een uitermate winstgevend object te 
zijn geweest. 

RECTIFICATIE 

Geheel ten onrechte stond vorige maal on
der de kop 'REDACTIE' de naam J. Veldt 
vermeld. Deze had géén zitting in de redac
tie. 

EXAMENS 

12 november. 

cand. F : H. W. de Wind 
M.Goedhart 

cand. G : K. 0. Liem 
H. W. T.J. van Ingen 

doctoraal: B.J.M.S. van Rooden 
J. Stakenburg 

25 november. 

cand. F : C. E. Blom 
cand. G :mej. J. in 't Veld 

F. Libeton 
doctoraal: mej. F. Feis (cum laude) 

J.P.L.M. Michalides (c.l.) 
G. van 't Spijker 
V. Brandwijk 
mej . A. E. Lodders 

10 december. 

cand. F H.A.J. Gijzemijter 
H.L. Mulder 

cand. G G. S. I.M. Jansen 
P. Worm 
D.P. Fabery de Jonge 

doctoraal: F .A. de Wolff 

J. Veldt 

0. P. van Diggelen 
J.E.G.M. Veltmeyer 
C. M. IMjnenburg 
A. H.J. M. Sikken 
P.M. Haandrikman 
W. C. Glasz 
J.A. B. Paul 

mej . T. van Duyn, abactis 
F. Libeton, post-quaestor 
F. S. M. v. Kleef, pro-quaestor 
J.A.M. v. Boxsel, studieraadslid 
mej. A.A.M. v. Lierop, secretaresse 
H. D. K. Codêe, lay-out en make-up 
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