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LEIDSCH CHEMISCH PE RIODlEK 

3e jaargang nr. 4 februari 1969 verschijnt 2x per kwartaal 
Februari. De kortste maand van het jaar. de geringe belangstelling van deze zijde voor 
Hoe kan hetdan ook anders, of dit moet het dediescolleges.Of zou hetidee van de 'vrije' 

kortste nummer van deze jaargang worden. zaterdag debet aan zijn geweest. 
Niet dat er de afgelopen achtentwintig dagen Een vorige maal sneden we het onderwerp 
zo weinig gebeurd is, integendeel. Maar als van de verantwoordelijkheid van de chemicus 
redactie met een half-time job (we moeten tegenoverdemaatschappij aan. Geen erg ori
tenslotte ook nog studeren) verwerk je on- gineel onderwerp, dat niet. Maar wel erg ac
geveer êén pagina per dag en niet meer. tueel. In Utrecht loopt op het ogenblik een Ie
Vandaar, advertentiepagina's en omslag mee- zingencyclus met onder andere de onderwer
gerekend, precies achtentwintig bladzijden pen 'Chemie en Ethiek', 'Chemie en Outwik
al of niet bedrukt papier. kelingshulp' en 'Chemie en Oorlogsvoorberei

We constateerden al, dat er eigenlijk best 
veel gebeurd is sinds onze vorige uitgave, 
bijvoorbeeld het allereerste Chemie Café. 
Ook al waren er dan geen hoogleraren aan
wezig en schoot het daarom een beetje aan 
z'n doel voorbij, toch mocht het geheel wel 
geslaagd genoemd worden en is het zeker 
voor herhaling vatbaar, al was het alleen 
maar ter stimuleringvan het onderlingecon
tact tussen de CDL-leden onderling. De tijd 
dat 'professoren en studenten, na den noen, 
naar een der talrijke vaantjes binnen en bui
ten de stad te bier' gingen, getuige een aan
haling in het diesnummer van Acta et Agen
da, schijnt lang voorbij te zijn. 

De dies van onze eigen Alma Mater is ook 
weer zo goed als ongemerkt aan ons voorbij 
gegaan. Dat studenten over het algemeen niet 
van collegelopen houden, bleek wel weer uit 

ding'. Ook in Leiden staat binnenkort wat op 
dit gebied te gebeuren. En dan doelen we niet 
in de eerste plaats op het komende Interdis
putair Concours, hoewel we ook dat niet uit 
het oog moeten verliezen, maar op een le 
zingenserie die gehouden wordt onder auspi 
ciën van de PFLS (Jawel, jawel, lieve che
miekrant-kinderen, de lichte vermaning heeft 
tot enige activiteit geleid, want wij mochten 
enig levensteken van de philosophen verne
men) ; het onderwerp is zowel interessant , 
als actueel: ABC Oorlogvoering. Elders in 
dit nummer vindt U een uitgebreid program
ma. 

Om nog even terug te komen op het IDC, 
dat nu al voor de tiende maal gehouden zal 
worden. We moeten er echt nog wat over 
kwijt. 

Het vorige IDC heeft zich gekenmerkt door 
een nieuwe opzet. Zo werd er een extra on
derdeel aan toegevoegd, de photowedstrijd, 
En dat was een goed idee. Dit jaar weer dus. 
Verder werd de lezing anders opgezet: één 
centraal thema met voor alle disputen de taak 
één speciaal onderdeel daarvan te belichten. 
De lezingen werden tevoren beoordeeld en de 
beste drie mochten worden voorgelezen, om
dat het 'anders allemaal te lang en te saai 
zou worden'. En dat was niet zo'n best idee, 
en wel om de volgende redenen. 

In de eerste plaats het onderwerp zelf: 
'Photochemie'. 

Naar onze bescheiden mening is het IDC 



een krachtmeting tussen subdisputen, prae
candidatendisputen wel te verstaan, waarvan 
de kern wordt gevormd door tweede en derde
jaars. Men mag aan een lezing dan ook niet 
al te hoge wetenschappelijke eisen stellen; 
het moet meer gebaseerd worden op dege
lijk literatuuronderzoek en een intelligente 
verwerking daarvan dan op wetenschappelijke 
kennis en inzicht. Bovendien moeten ook eer
stejaars zonder voorbereiding zo'n lezing 
kunnen volgen en erdoor geboeid kunnen ra
ken. Dat was met gespecialiseerde onderde
len van Photochemie niet direct het geval, 
en zelfs voor drie lezingen kan de zaal niet 
de benodigde aandacht opbrengen. 

Het huidige CDL-bestuur heeft dat geluk
kig begrepen en dit jaar onderwerpen uitge 
kozen, die meer van algemene aard zijn en 
ook meer in de belangstelling staan, ook voor 
niet-chemici, zodat ook eerstejaars door een 
eventueel gebrek aan ondergrond niet de aan
sluiting zullen missen bij hetgeen ze voor
geschoteld krijgen. 

Maar dan blijft er nog een tweede, mins
tens zo belangrijk punt over. 

Lezingen zijn altijd de hoofdschotel ge
weest op een IDC. Terecht, want de lezing 
is het enige serieuze chemische onderdeel 
van het concours. Dat is natuurlijk nog wel 
zo, maar er is een belangrijk element aan 
ontnomen, dat vroeger wel degelijk meetel 
de. 

Niemand zal ontkennen dat een lezing heel 
iets anders is dan een opstel. Niemand zal 
het elementaire verschil ontgaan. Een op
stel moet stilistisch af zijn, plezierig lees
baar om het anders te zeggen. Een lezing 
daarentegen mag bestaan uit een aantal min 
of meer losse zinnen op een papiertje, als 
het betoog maar duidelijk is en de spreker 
een zeker contact tussen hemzelf en de toe
hoorders weet te bewerkstelligen; geen voor
lezen dus, maar voordrágen. Die kunst van 
het voordragen is nu volledig op een zij spoor 
gerangeerd. En dat is zonder meer jammer, 
want voordrachtskunst is een kunst apart. 

Nu acht het CDL-bestuur het een practi
sche onmogelijkheid, alle lezingen te laten 
voordragen. Dat zou ongeveer twee uur gaan 
duren en met de improvisaties, de drie bes
te bandjes, pauze en prijsuitreiking, komt 
men al gauw op een drie en een half uur. Van 
acht uur tot half twaalf bijvoorbeeld . Dat is 
inderdaad niet kort, maar het kán wel. Ten
minste, zo denken wij erover, temeer omdat 
het alternatief maar een vrij matig aftreksel 
is van wat een IDC zou kunnen zijn. Juist om
dat alle onderwerpen dit jaar veelbelovend 
klinken, zou het jammer zijn, op drie na al 
le lezingen zo maar aan de IDC bezoekers te 
onthouden; vooral voor de samenstellers zel -
ve, die anders hun noeste arbeid aan de ver
getelheid zien prijsgegeven. Bovendien is het 
helemaal niet gezegd, dat de beste opstellen 
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ook het meest de moeite van het aanhoren 
waard zijn. Een jury kan dat anders beoor
delen dan het publiek. En wat helemaal be
langrijk is, het huidige systeem leidt er bij 
na noodgedwongen toe, dat de uitverkoren op
stellen -onvoorbereid- voorgedragen moeten 
worden; wat mag men dan anders verwachten 
dan dat het hele zaakje wordt opgelezen, pre
cies zoals het er staat. De beoordeling is dan 
al achter de rug en men kan er dus niet eens 
wat mee verliezen ook. Behalve de aandacht 
van het publiek dan nog altijd; en is dat ei
genlijk niet veel belangrijker dan een goede 
beoordeling door de jury? 

Kortom, we willen pleiten voor een terug
keer naar het oude systeem van beoordeling 
op inhoud en voordracht, ook al is dat dan 
wat tijdrovender dan nu. Het is per slot van 
rekening maar eens per jaar Interdisputair 
Concours. En wie het te lang vindt, moet dan 
maar wegblijven. En als men de tijd toch een 
onoverkomelijk bezwaar vindt, laat dan bij
voorbeeld liever de improvisatie vallen. Die 
is meestal toch niet al te briljant. De humo
ristische kant van het IDC wordt al voldoen
de in de bandjes naar voren gebracht. En be
ter ook in de regel. 

Zoals het vorig jaar toeging, was het al
leszins onbevredigend en het zou ons een 
bij zonder genoegen doen als daar wat aan 
werd gedaan. We hopen niettemin op een gro
te opkomst. 2 5 maart; onthoudt U het? 

En dan nog kort even iets over de interdis
putaire viertallencompetitie voor bridgelief
hebbers, die de redactie beloofde te organi
seren bij voldiende belangstelling. Welnu, 
de belangstelling is er, alleen hebben niet 
alle disputen iets laten horen. Dat moet an
ders wel uiterst snel gebeuren, anders is 
deelname niet meer mogelijk. In het volgen 
de nummer willen we dan een schema publi
ceren met de verdere gegevens, zodat we de 
maanden april, mei en juni overhouden om 
alle wedstrijden te laten plaatsvinden. 

P. S. Op de laatste subdisputenraad 
is met meerderheid van stemmen 
besloten, de door mij gelaakte vorm 
van het IDC te handhaven, zonder 
een tussenvorm te overwegen. On
dergetekende verklaart zichzelf dan 
maar voor Uilskuiken, daar hij de 
algemene opinie verkeerd heeft ge -
taxeerd. Persoonlijk blijft hij een 
(eigen)wijze Uil. 

INHOUD 
'REDACTIONEEL' 
BLURP 
STUDIERAADSCOMMUNIQUE 
PFLS-COMMUNIQUE 
CD L-COMMUNIQUE 
ATOMEN BEKIJKEN DOOR EEN MIKROS
KOOP 
POSTHUMUS EN DE RADENUNIVERSITEIT 
deel 2: reacties en critieken . 
GEZOCHT 
REDMED 
EXAMENS 

Na lange tijd zal er weer een bijeenkomst 
zijn van F-chemici uit het jaar 1965. Deze 
borrel van Fat '65 zal plaatsvinden op woens
dag 19 maart ten huize van Louis van Gel
drop en Hans Peter Zoetmulder, Roodborst 
straat 52, aanvang 17 . 00 uur. 

In de hoop, dat U allen aanwezig zult zijn , 
teken ik, 

R. J. de Kievit . 

BESTUURSMUTATIE 

Farce: H.P.A.M. Zoetmulder, praeses; 
mej. G.A.M . Kouwenaar, ab-actis; 
J . M. Sierhuis, quaestor; 
J.G.M. deHaas, assessor. 

abactiaat: Roodenburgerstraat 53 Leiden. 
bestuurswisseling d.d. 29/1/ 1969. 



STUDIERAAD 
11 februari 1969. 

2 -de jaars practicum. 

Twee studieraadsvergaderingen tevoren hadden de studenten en assistenten van het orga
nisch practicum een nota ingediend, waarin zij hun idee~n uiteenzetten over vernieuwingen 
in het programma. Na enige vergaderingen is een nieuw stuk opgesteld dat geschreven en 
toegelicht werd door Drs. Spierenburg. Hierin wordt het voorstel gedaan te gaan experimen
teren met geïntegreerd litteratuur-onderzoek. Dit behelst het volgende: In de practicumloze 
periode voor het candidaatsexamen bereiden groepen studenten en assistenten van de ver
schillende takken van de scheikunde een onderwerp voor, dat in plenaire zittingen behandeld 
wordt en zich uiteraard voor zo'n interdisciplinaire aanpak leent. De organici zijn al bereid 
en hebben een onderwerp: 'Haemoglobine' en verzoeken de studieraad er bij andere rich
tingen op aan te dringen hieraan mee te doen. Het nut van de hele zaak zou hierin liggen, dat 
de studenten beter voorbereid aan hun postcandidaatsstudie beginnen en in de leemte tussen 
practica en candidaats iets om handen hebben. 

Geconstateerd wordt dat een duidelijke accent-verandering gekomen is t.o.v. de vorige 
nota, die het idee opperde van een geïntegreerd 2-de jaars practicum. In zeer algemene 
termen zijn de mogelijkheden hiertoe besproken. Ook werd aangevoerd dat het verwarring 
zou betekenen voor de praecandidaatsstudie, die dan echter gecompenseerd zou kunnen wor
den door minder practicum. Maar waarom dan niet ingelast in het practicum? Blijkbaar om 
de al eerder aangevoerde leemte tussen het practicum en candidaats te overbruggen. Van 
studentenzijde wordt betoogd dat deze problemen nog andere facetten hebben. Zij maken be
kend dat ze een werkgroep in het leven geroepen hebben om dit nader te bestuderen. Rest 
het verzoek tot stimulering van andere richtingen. 

De studieraad meende dat zij niet het aangewezen orgaan is om dit soort werk af te dwin
gen maar gelooft dat het experiment toch in eerste instantie gestart moet worden op basis 
van het enthousiasme van de deelnemers . Zij wenst hun veel succes en wil graag op de hoog
te gehouden worden. 

organisatie van de discussie over de nota Posthumus. 

Binnengekomen was een schrijven van de Academische Raad, sectie scheikunde, waarin 
aan de studieraden verzocht werd de discussies over de nota plaatselijk te organiseren. Ver
volgens zouden de resultaten van het plaatselijk overleg besproken worden in een landelijk 
congres, dat dan georganiseerd zou moeten worden via de Organisatie Chemie studenten Ne
derland. 

De studieraad wil zeker aan dit verzoek voldoen. Er wordt naar wegen gezocht waarop de 
discussies binnen de gehele Subfaculteit gehouden kunnen worden. Dat er gezamenlijk over 
gesproken wordt, door hoogleraren, staf en studenten werd door iedereen van groot belang 
gevonden. Maar eerst is het noodzakelijk dat men zich informeert en binnen de eigen groep 
zijn standpunt bepaalt, waarvoor door iedereen toezegging werd gedaan. 
Van groot belang werd het ook geacht de gehele zaak in breder kader te plaatsen, zodat de 
enige beperking is het tijdstip waarop het advies ingediend moet worden en het feit dat er 
een concrete nota is, waarop commentaar geleverd moet worden. 

De studieraad zelf is op initiatief van Prof. Sachtler al enige malen bijeen geweest om de
ze materie te bespreken, en de conclusies van deze groep zullen wellicht als basis voor ver
dere bespreking kunnen dienen. 

J.A.M. van Boxsel, 
studentlid studieraad. 
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ABC 

oor log 

Onder deze titel zal de Philosophische Faculteit der Leidsche Studenten in april van dit 
jaar een symposion organiseren over de problematiek rond de moderne, niet-conventionele 
oorlogvoering. De laatste tijd staat dit onderwerp nogal in de belangstelling en men begint 
zich af te vragen · waarom het precies gaat. Is de biologisch-chemische oorlog gevaarlijker 
dan bijvoorbeeld een nucleaire; kan met behulp van ziektekiemen-bevattende wolken, ver
spreid vanuit een vliegtuig, een groot deel van een bevolking worden lamgelegd; in hoeverre 
is hierover onderzoek verricht? 

Daarnaast zijn er vragen als: kan men zich tegen een dergelijke aanval beschermen; zo
niet, moet dan niet al het onderzoek naar aanvalsmethoden van chemisch-biologische aard 
verboden worden; wat is de verantwoordelijkheid van de wetenschapsman in deze? 

Dit symposion beoogt in de eerste plaats het geven van feitelijke informatie over research 
op het gebied van de ABC-oorlog door deskundigen en in de tweede plaats wil het de verant
woordelijkheid van de wetenschapsman ter discussie stellen. Na de inleidingen (en mogelij
kerwijs ook films) zal ruime gelegenheid tot discussie gegeven worden. 

De voorlopige en waarschijnlijk definitieve lijst van sprekers ziet er als volgt uit: 

ma. 21 april - 20. 00 - Prof. C. J. Gorter (Leiden) over nucleaire oorlogvoering. 
20. 45 -Prof. A. J. Cohen (RVO/TNO) over het defensieve onderzoek aan -

gaande ABC-oorlog op RVO/TNO, Rijswijk. 
21. 30 -discussie tot ca. 22. 30. 

do. 24 april - 20. 00 -Prof. A. Quispel (Leiden) over herbiciden en defolianten. 
20.45- Dr. A.J.J. Ooms (RVO/TNO) over zenuwgassen. 
21. 30 - discussie. 

ma. 28 april - 20.00- Mevr. Prof. Ruys (Amsterdam) en Dr. Hers (Leiden) over virolo
gische en bacteriologische oorlogvoering. 

20.45 - Prof. Jeuken (Leiden) over de ethische problematiek. 

Vanaf eind maart zal er een documentatiemap verkrijgbaar zijn op Witte Singel 103, Lb. 
Als inleidende literatuur wordt aanbevolen: 'Tenzij er vrede komt' (Unless peace comes) van 
Nigel Calder. 

Namens de symposion-commissie vraag ik Uw aandacht voor deze gebeurtenis in april as. 

H.J. Bos. 



COMMUNIQUE 

Op woensdag 22 januari bezochten 30 C. D. L. - leden en twee stafleden, de Chemische Fa
briek Naarden, alwaar een zeer gevarieerd programma werd voorgezet. Deze excursie die 
het predicaat uitstekend verdiende, werd besloten met een smaaktest die voor Leiden bij
zonder in de smaak viel. 

In opzet gedeeltelijk mislukt moeten we het eerste . 'Chemie Café noemen. Terwijl het van 
de kant van de staf en studenten niet aan belangstelling ontbrak, lieten de hoogleraren het 
volledig afweten. Het bestuur hoopt, na dit aarzelende begin, op het tweede Chemie Café, 
medio mei, vele hoogleraren, stafleden en studenten te mogen begroeten. 

Dinsdag 11 februari vond 's avonds in de collegezaal L. M. U. Y. een ledenvergadering 
plaats, waar o. a. een vierde studentlid studieraad werd verkozen, t. w. de heer A. D. H. 
Wepster; het bestuur wenst hem veel succes in zijn komende loopbaan . 

De jury voor het I. D. C. zal bestaan uit Prof. Dr. H. Veldstra, Dr . P . H. Knippenberg, 
Mej. Drs . B.A. BlaisseenJ.A.M. vanBoxsel. 

De Subfaculteit Chemie heeft een wedstrijd uitgeschreven voor 
alle scheikunde studenten. Degene die vier originele namen 
instuurt voor de gebouwen, K.O. , L.M.U.Y., Hoogbouw, en 
Collegezalen Complex, komt in aanmerking voor een prijs van 
f 100, - . Oplossingen insturen naar deC. D. L. -kamer voor 31 
april, daarna zal de Subfaculteit beslissen wie de prijs toe
komt. 

Het programma voor de komende maand ziet er als volgt uit: 
- 13/ 14 maart: Twee-daagse candidatenexcursie naar de D. S. M. , programma zal in Acta et 

Agenda gepubliceerd worden . 
- 20 maart: Paren-bridgedrive om de C. D. L. -beker . Grote zaal R . K. S. V. Sanctus Au

gustinus, inschrijfgeld f 2,- per paar. 
- 25 maart: Inter Disputair Concours , dus niet op 18 maart, zoals eerder aangekondigd, 

collegezaal L . M. U. Y. 20.00 uur . Inleveringstermijn is eveneens een week 
verschoven! 

Namens het bestuur, 
H. J. Lucas. 

@ 
Oranjeboom 

'n Vorstelijk glas bier 
46~/J:l. / lb.SD. 



INSTRUMENTS BY 
PERKIN ELMER NEDERLAND 

Instrument division 

Coleman division 

Ultek division 

Boller & Chivens division 

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

pH meters 
Colorimeters 
Galvanometers 
Nephel om eters 
V1amfotometers 

en andere instrumenten voor klinisch 
en industrieel gebruik 

Statische vacuum pompen, 
-systemen en instrumentatie 

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

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

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

DELFT 
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Atomen 

door 

bekijken 

een mikroskoop 
It seems as if the evasive atoms still hide from 
the curious eye of the casual sightseer and re
veal themselves rewardingly only to the serious 
researcher. 
(E. W. MUller - Science 149 (3684), 600 (1965)) . 

Het ziet er naar uit dat Leiden de eerste Nederlandse universiteit wordt, waar men foto's 
van afzonderlijke atomen gaat maken. Naar aanleiding hiervan het volgende artikeltje. 

Circa 400 jaar voor Chr. vermoedde Dernocritus reeds dat de materie opgebouwd zou zijn 
uit zeer kleine deeltjes: atomen. In ca. 1800 introduceerde Dalton de moderne atoomtheorie 
die nog steeds de basis van de scheikunde is. Wel is deze theorie in de loop der jaren steeds 
meer verfijnd, vooral door het ontstaan van de quanturnmechanica in het begin van deze eeuw. 
Het was echter tot enige jaren geleden nog steeds onmogelijk om atomen direct af te beelden. 

Wel betekende de omstreeks 1935 ontwikkelde elektronenmikroskoop een grote verbetering 
t.o.v. de conventionele optische mikroskoop. Hiermee kunnen gemakkelijk grote molekulen 
zoals virussen worden afgebeeld. Van deze mogelijkheid maakt uiteraard de biochemicus 
graag gebruik. 

Ofschoon de elektronenmikroskoop in de looR der jaren steeds meer verfijnd werd, zodat 
thans een oplossend vermogen van ongeveer 7 Ä verkregen wordt, is het om principHHe re 
denen onmogelijk om hiermee afzonderlijke atomen zichtbaar te maken. Dit lukte pas in 1951 
met een toestel dat op een héél ander principe berust, nl. de veldionenmikroskoop. In dit 
door E. W. MUller ontwikkelde apparaat is 
een zeer dunne metaalpunt met een straal 
van ongeveer 1000 R geplaatst tegenover een 
elektrisch geleidend fluorescerend scherm 
Tussen de 'tip' en het scherm is een inhomo
geen elektrisch veld aangebracht (veldsterkte 
aan het oppervlak ca. 500 miljoen V/cm!) en 
wel zo dat de 'tip' positief is tov. het scherm. 
In de ruimte tussen tip en scherm bevindt 
zich een gas, me~~tal helium, met een druk 
van ongeveer 10 mm Hg. Helium-atomen 
die in de buurt van de meest vooruitgescho
ven metaalatomen op de tip komen, waar de 

scherm 

Principe veldionenmikroskopie. 

veldsterkte het grootst is, raken een elektron kwijt aan het metaal. Kenmerkend voor dit 
ionisatieproces is dat het elektron niet over maar door de potentiële energiebarrière heen 
gaat: het quanturnmechanische tunneleffect. De aan het tipoppervlak gevormde positieve he 
liumionen worden versneld door het veld en gaan radiaal naar het negatieve scherm waar ze 
een sterk vergrote afbeelding van het tipoppervlak geven·. 
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Het oplossend vermogen van de veldionenmikroskoop wordt vooral bepaald door de kine
tische energie van de beeldvormende ionen, die aan het oppervlak ontstaan. Bibkoeling van 
de metaaltip tot zeer l~e temperaturen (vloeibare stikstoftewperatuur , 77 K, of beter 
vloeibare waterstof, 21 K, of vloeibare heliumtemperatuur, 4 K) is een oplossend vermo
gen van 2 - 3 ~ mogelijk. Dit is beter dan bij elke andere mikroskoop. Als we ons realise
ren dat de afstanden tussen de naburige metaalatomen voor de meeste kristalvlakken in de 
orde van 2 - 3 ~ liggen, dan betekent dit dat we afzonderlijke atomen van het tipoppervlak 
op het scherm zien! De foto Jaat een heliumionenbeeld zien van een ideaal geordend schoon 
wolfraam-oppervlak bij 21 K (Dr. A. A. Holscher- Koninldijke/Shell-Laboratorium, Am 
sterdam). 

Het is vermeldenswaard dat het beeld op het fluorescerende scherm zo lichtzwak is dat 
we in complete duisternis pas na enkele minuten iets kunnen waarnemen. Bij fotograferen 
van het beeld zijn, zelfs bij gebruik van films die speciaal voor het fluorescentielicht ge -
voelig zijn in combinatie met een F/1. 0 objectief nog belichtingstijden van enkeleminuten 
nodig. Met behulp van uitwendige beeldversterkers en zeer recent met inwendige beeldver
sterkers is het tegenwoordig mogelijk om aanmerkelijk kortere belichtingstijden aan te hou-

de~ volgt uit hetbovenstaande dat de toepassingen van de veldionenmikroskoop inde heden
daagse chemie beperkt zijn tot de atomen aan het oppervlak van een heel spits toelopende 
punt van geleidend materiaal, vnl. een metaal. Bovendien moet het te onderzoeken materi
aal het zeer hoge elektrische veld kunnen doorstaan. De toepassingen liggen dan ook vooral 
op het gebied van de metaalkunde en op het terrein van de chemiesorptie van gassen op me
talen, c.q. de heterogene katalyse. In Leiden in het chemiecomplex is de afdeling Hetero
gene Katalyse dan ook de aangewezen plaats voor de veldionenmikroskoop. 

Er bestaan in Nederland reeds twee andere groepen die met deze mikroskopen werken, nl. 
op het Koninklijke/Shell-Laboratorium, Amsterdam en Philips 'Natuurkundig Laboratorium, 
Eindhoven. Zo is het in Amsterdam gelukt om met de veldionenmikroskoop aan te tonen dat 
chemiesorptie van koolmonoxide en stikstof op een zeer zuiver metaaloppervlak, zoals wolf
raam, reeds bij 80 °K een flinl{e ravage kan veroorzaken. De gasmolekulen worden niet zo
maar aan het oppervlak vastgeplakt, maar het gehele metaaloppervlak wordt omgespit, dwz. 
de metaalatomen verlaten hun oorspronkelijke plaatsen. Door deze herrangschikking van het 
oppervlak kunnen de metaalatomen samen met de stikstofatomen c.q. koolmonoxidemoleku
len een zo gunstig mogelijke omringing opzoeken. 

We hebben gezien dat de veldionenmikroskoop het enige bestaande apparaat is waarmee de 
chemicus bepaalde objecten, nl. metaaloppervlakken op atomaire schaal kan bekijken. We 
kunnen verder nagaan hoe zo'n oppervlak veranderd is na adsorptie van een gas. Het blijkt 
dan dat de verschillende kristalvlakken op het tipoppervlak niet in dezelfde mate aangetast 
worden. Met hetzelfde apparaat kunnen we ook meer kwantitatieve metingen op dit terrein 
verrichten. We laten dan het helium weg, draaien het veld om, zodat de metaaltip negatief 
is t . o.v. het fluorescerende scherm . We noemen nu het apparaat een veldelektronenmikros
koop. Op het scherm ontstaat weer een beeld dat nu niet door heliumionen wordt veroorzaakt 
maar door elektronen die door het hoge veld uit het metaal tunnelen en radiaal divergeren 
naar het positief geladen scherm. De eerste veldelektronenmikroskoop is reeds in 1937 door 
E. W. MUller ontwikkeld. 

De veldelektronenmikroskoop werkt bij een veldsterkte die een factor 10 lager is dan bij 
de veldionenmikroskoop. Verder is het beeld zo sterk dat zelfs zonder verduistering de de
tails waargenomen kunnen worden. Bij de veldelektronenmikroskoop is het om principil:\le 
redenen onmogelijk om een oplossend vermogen beter dan 10 - 20 1\ te realiseren. We kun
nen hier dus geen afzonderlijke atomen mee onderscheiden, maar alleen donkere en lichte 
vlekken, waarmee de verschillende kristalvlakken op het tipoppervlak worden afgebeeld. 



Het grote voordeel van de veldelektronenmikroskoop is 
grootheid kunnen bepalen die kenmerkend is 
voor het oppervlak van een metaal: de elek
tronenuittree-arbeid. Het zal duidelijk zijn 
dat bij een bepaalde spanning tussen tip en 
scherm de elektronenstroom afhangt van de 
uittree-arbeid. Door nu van elk kristalvlak 
bij verschillende spanningen de elektronen-

echter dat we hiermee een fysische 
potentiële 

energie 
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stroom tussen tip en scherm te meten, is het 
mogelijk om van elk kristalvlak de verande
ring in de elektronenuittree-arbeid te bepa
len na adsorptie van een gas. Uiteindelijk kan 
men zelfs de sterkte van de adsorptiebinding 
kwantitatief meten. Belangrijk is hierbij dat 
deze adsorptie-binding voor verschillende 
kristalvlakken verschillend is. Het verschil 
voor diverse kristalvlakken kan zelfs groter 
zijn dan het verschil tussen diverse metalen. 

Potentiële energiediagram voor elek
tronen in een metaal. 

Voor de heterogene katalyse is de veldelektronenmikroskopie een aanvullende methode voor 
het onderzoek van adsorptie op metalen. Zoals U in de Studiegids kunt lezen, wordt op deze 
afdeling -vierde verdieping Hoogbouw -vooral het gedrag van zeer zuivere metaal- en le
geringsoppervlakken bestudeerd ten opzichte van chemiesorptie en katalyse. 

We hebben al gezien dat één van de in de katalyse toegepaste methoden, nl. de meting van 
de elektronenuittree-arbeid van het metaal c.q. legering, voor en na adsorptie van een gas 
ons informatie kan verschaffen omtrent oppervlak, bindingstype en bindingssterkte . 
Tot nu toe berustte in Leiden de enige methode om de uittree-arbeid te bepalen op het foto
elektrisch effect. Veldelektronenemissie betekent een welkome aanvulling waarbij we als 
voordeel op foto-elektrische meetmethoden de relatief gemakkelijke metingen op afzonder
lijke ideaal geordende kristalvlakken hebben. 

De combinatie van veldelektronen- en veldionen-mikroskopie zal dus niet alleen leuke 
plaatjes van atomen en kristalvlakken opleveren, maar naar we hopen, de kennis van che
miesorptie en katalyse vergroten. 

ROOS EN 
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POSTHUMUS 

en de RADENUNIVERSITEIT 
- react1es en critiek-

Als U bij het vorige artikel niet het voorbeeld van Blurp gevolgd heeft, zult U zich nog 
herinneren dat de Nijmeegse studenten Boekraad en van Nieuwstadt niet een geheel nieuw 
idee voor hethoger onderwijs gegeven hadden: het projectonderwijs . De belangrijkste ken
merken hiervan waren: 

1. de leden van de groep nemen alle beslissingen op volledig democratische 
wijze. 
2. specialismen van een vak komen naar voren als ze bij een bepaald project 
nodig blijken en bewijzen hun noodzaak uit het nut voor het geheel. 

Op dit plan zijn vele reacties gekomen varierend van extatische bijval tot absolute af
wijzing. Deze mensen beweren dat een plan voor een radenuniversiteit volkomen utopisch 
is en dat onmiddellijke invoering zou leiden tot een middeleeuws subjectivisme. 

In dit artikel zal een van de meest genuanceerde en feitelijke commentaren behandeld 
worden. Het is van de hand van Dr. R. R. Gras , verbonden aan hetbureau voor onderwijs
research in Utrecht. Hij ziet de radenuniversiteit als een groot gedachtenexperiment, waar
in een aantal abstracte ideeën op zeer concrete wij ze gestalte heeft gekregen. Onderwijs 
wordt niet meer gegeven of ontvangen maar ter plaatse gecreëerd. Hij vraagt zich af wat 
de bezwaren zijn. Zijn de studenten voorbereid op zelfstandig werken en werken in groeps -
verband? Hebben zij overzicht over het vakgebied en zijn toepassingen? Bij beide vragen 
moet het antwoord vermoedelijk nee zijn. Overhaaste invoering zou kunnen leiden tot 
groepsonderwijs overgoten met een democratisch sausje. En hoe zou men allerleichemi
sche vaardigheden, een medische techniek, in projectonderwijs kunnen leren? Bovendien 
hoe zou men, zeker in de exacte wetenschappen op zinvolle wijze mee kunnen praten zon
der zich eerst door de berg van feiten en theorieën heengegeten te hebben, die de stand 
van zaken op dat moment uitmaken? Dit zijn allemaal reële bezwaren. Minder reëel zijn 
volgens Dr. Gras de angsten van vele docenten: zij zijn bang dat hun positie wordt onder
graven (wat ook zo is) en dat hun wetenschappelijke erva
ring, kennis en kunde ontkend wordt. Als deze echter niet 
geloofwaardig te brengen is , kan men aan die kunde een te 
betwijfelen waarde hechten. De afgestudeerde heeft echter 
ook pretenties die deze kennis en kunde te boven gaan; meer
dere te zijn, voorschriften te kunnen geven, verantwoording 
te kunnen eisen zonder die zelf af te leggen. Dit recht wordt 
op het moment betwist en zijns inziens terecht. 

Nu de vraag, of projectonderwijs te realiseren is. Het antwoord van Gras is ja, onder 
het voorbehoud, dat er wel geëxperimenteerd moet worden. Hij baseert zijn overtuiging 
op de volgende belangrijke onderwijsprincipes: De betrokkenen leren meer , naarmate 

1. de doelstellingen van het onderwijs duidelijker en als congruent met de ei
gen doelstellingen herkend wordt. 
2. de indeling van de taken beter in overeenstemming is met de doelstellingen 
en eigen werkwijze en bekwaamheden. 



· 3. de toetsing van de resultaten van de doelstellingen duidelijker informatie 
geeft over de mate waarin deze gerealiseerd zijn en betere aanwij zingen geeft 
over wat te doen staat. 
4. de student actiever deelneemt, zich persoonlijk inzet en meer van binnen·· 
uit gemotiveerd werkt. 

Dit zou bijna een blauwdrukvan het projectonderwijs kunnen zijn. 
Maar als zo'n groep is ingesteld, zou hij dan ook functioneren? Er zijn vele redenen 

op te sommen, waarin dit niet zo zou kunnen zijn: onderlinge tegenstellingen, eindeloze 
discussies, onsystematisch werken. Ook kan het zijn dat de groep· in een gefixeerde struc
tuur vastloopt: enkelen bepalen de gang van zake en de rest conformeert zich of onttrekt 
zich. Om deze redenen is dan ook het succes in de eerste plaats afhankelijk van groeps
dynamische principes, een term uit de sociale psychologie: zijn de groepen in staat, goe
de groepen van zichzelf te maken, komt iedereen aan bod, worden minderheden niet weg
gedrukt, kan overeenstemming bereikt worden, en wat heel belangrijk is, kan een kriti
sche controle-houding aangeleerd worden. waardoor iedereen de behoefte heeft, zichzelf 
en anderen op een zakelijke wijze te beoordelen. Als van de een op de andere dag dit soort 
groepen ingesteld zou worden, zou dit uitdraaien op een 
puinhoop. Een oplossing zou kunnen zijn, de huidige struo-, 
tuur en werkwijze in een projectgroeptefixeren zodat de do
cent leider van zo'n groep wordt. Maar dit model is nu juist 
volledig in strijd met de idee van de radenuniversiteit. 

Toch ziet Gras niet zoveel reden tot pessimisme. Het is 
te bereiken als men nu maar vast begint. Ondertussen is de 
sociale psychologie dan al een heel eind gevorderd. Uit on
derzoekingen met allerhande soorten zelfbepalende groepen 
is gebleken, datzijbijnaaltijdgefixeerdrakeninstructuur en werkwijze. De schoen wringt 
hem hier, dat de deelnemers van de groep wel zien wat er mis gaat maar zich niet be
wust zijn van de processen, die dit veroorzaken. Een groep kan dus pas echt zelfbepalend 
zijn, als zij niet aan onbekende bepalende factoren is overgeleverd. Wat projectgroepen 
dus heel hard nodig hebben, zijn mensen die de groep helpen zijn eigen functioneren te 
leren kennen. Op het moment zijn deze nog zeer schaars, maar na enigetijd zouden men
sen uit zo'n projectgroep dit weer bij andere projectgroepen kunnen gaan doen en zal de 
groep voor nieuwe leden zelf ook een opvoedende waarde in deze richting hebben. 

Een heel ander punt: welke invloed zal het projectonderwijs hebben op de inhoud vanhet 
onderwijs? Op het moment worden eerst alle vakken op systematischewijze geleerd, ver
volgens de toepassingen van deze kennis per vak en pas aan het eind van de studie wordt 
aan de hand van een onderwerp de voorafgaande kennis getntegreerd. In projectonderwijs 
echter wordt aan de hand van thema's informatie uit een aantal deelgebieden van de weten
schap en eventueel een aantal wetenschapsgebieden verzameld, waarmee men aan de slag 
gaat. Het gevolg hiervan zal zijn, dat projectonderwijs op eenandere manier wetenschap
pelijk zal leren denken. Wat hiervan de consequenties zullen zijn, zal dan nog uitgezocht 
moeten worden. 

Een andere, zeer interessante vraag: betekent projectonderwijs dat alle cursorisch on
derwijs verdwijnt? Hierover de letterlijke mening van Dr. Gras: 

Het afschaffen van cursorisch onderwijs lijkt mij onzinnig. Tal van zaken kun je 
veel beter, en soms alleen maar, je eigen maken door cursorisch onderwijs. Wel 
betekent projectgewijze studie dat de verhouding wordt omgedraaid. Niet de cursus 
staat voorop, maar de projecten. Waar werkend aan projecten blijkt dat kennis van 
bepaalde deelgebieden (bijvöorbeeld statistiek in de sociale wetenschappen·, of labo
ratoriumtechniek in de chemie) noodzakelijk is voor verdere voortgang van werken 
aan het project. Als kennis van het betreffende deelgebied het beste te verkrijgen is 
door deelname aan de cursus, ook naar de mening van de betrokken student, zal hij 
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• n1euwe wegen 

Staatsmljnen/DSM is als chemisch concern 
op weg naar een nieuw perspectief. Dat blijkt 
uit velerlei feiten zoals • het gebruik van 
nieuwe grondstoffen benzine en aardgas, 
waarvoor specia le pijpleidingen zijn aange legd 
van het Botlekgebied en van Slochteren naar 
Staatsmijnen/DSM • de bouw van fabrieken 
voor nieuwe produkten zoa ls de kunsthars 
melamine, de synthetische rubber KELTAN* 
en de eiwitbouwstof lysine • de voortduren
de uitbreidingen van bestaande installaties 
voor produktie van kunstmest, plastics en 
caprolactam (grondstof voor nylon) • de 
groeiend(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. 

En ige researchterreinen van Staatsmljnen/DSM zijn: 
synthese van organische en anorganische produkten 
ontwikke ling van polymerisatietechnieken - onderzoek 
naar nieuwe katalysatoren - analytisch onderzoek met 
behulp van o.a. ionenwisselingschromatografie, rönt
genfluorescentie, gaschromatografie - procesrege ling 
met behulp van in-line computer - fundamentee l onder
zoek naar mol ecuulstructuren met behu lp van o.a. 
electronen- en kernspinresonantie en massaspectro
metrie - technologisch onderzoek. 

• handelsmerk van Staatsmljnen/DSM 

<~> 
staatsmijnen/dsm 



gaan deelnemen aan deze cursussen en direct weten waarom! Th: stel mij da,n ook 
voor, dat het beschikbaar zijn van een groot aantal cursussen, die individueel door
genomen kunnen worden, een belangrijke voorwaarde is voor het goed functioneren 
van een projectengroepensysteem. Dergelijke cursussen kunnen voor een groot ge
deelte gestandariseerd zijn: aantal boeken met werkboeken en bijbehorende schrif
telijke instructie , geprogrammeerde instructie, beeld- en geluidsbanden die indivi
du'eel af te draaien zijn, etcetera. Hier ligt een geweldig terrein open voor de mo
derne onderwijskunde en onderwijstechnologie. 

Inderdaad een fantastisch perspectief, waar niet genoeg over kan worden doorgedacht. 

In het vervolg van zijn artikel behandelt Gras de positie van ële ëlocenten, het onderzoek 
en het beheer door de docenten: deze zullen een bijzondere plaats blijven innemen in het 
hele systeem. Het verzorgen van het cursorisch gedeelte zal hoofdzakelijk de taak van de 
docenten blijven, hoewel ook daar samenwerking met de studenten nodig is bij hetsamen
stellen en beproeven. Zijn positie in een projectgroep ligt moeilijker. Hij weet immers 
gewoon meer. Moet hij zich daarom van de domme houden? Dit is natuurlijk onzin. Van 
de andere kant is het niet uitgesloten dat hij de groep gaat domineren en de rest het wel 
gelooft. Maar hiervoor geldt nogmaals: dit zal minder optreden naarmate de groep zich 
zijn functioneren beter bewust is. Een tussenoplossing zou zijri om hem deskundig advi
seur te maken. Hoe het ook zij, zijn waarde zal bepaald worden door de waarde van zijn 
inbreng in het gezamenlijk werken aan taken die gezamenlijk zijn vastgesteld. 

Over het onderzoek: hij vraagt zich af of belangrijk wetenschappelijk werk geleverdkan 
worden, dat verricht wordt door hooggekwalüiceerde onderzoekers in jaren van ononder
broken arbeid, nog wel kan gedij en binnen een zo flexibele maar ook daardoor potentieel 
wisselvallige structuur van een projectgroep. Hij stelt daarorn onderzoekprojecten voor 
die doel en werkwijze voor langere tijd hebben vastgesteld dan onderwijsprojecten, en 
waaraan men alleen kan deelnemen en meebeslissen als men dit aanvaardt . 

Over het beheer: Gras constateert dat de studenten en de bestuurders van de universi
teit op een aantal zeer belangrijke punten verschillen. Studenten zijn jonger, hebben min
der ervaring en verwachten slechts korte tijd aan de universiteit te blijven. Dit zou hier
in resulteren dat studenten gevoelig zijn voor idealistische ide~en en graag resultaten op 
korte termijn zien, terwijl de bestuurders een verantwoordelijkheid hebben voor de lange
re termijn en zich de complexiteit van het geheel beter bewust zijn, waar dan tegenover 
staat de neiging te vergroeien met het bestaande. Men zou kunnen denken dat een combi 
natie van dynamisch realisme en realistische voorzichtigheid ideaalis voor een bestuurs
orgaan. Gras ziet echter moeilijkheden ontstaan doordat het beleid te wisselvallig zou 
worden, waar de groepen die langer aan de universiteit verblijven onnodige hinder van 
zouden hebben. Hij ziet dan ook in een bureaucratisch skelet van de gehele universiteit 
een garantie voor een bepaalde mate van continuïteit. Dit zouden dus de uitvoerende or
ganen zijn . Wel zijn er mogelijkheden voor meebeslissingsrecht in en 
beleidsbeslissende organen, die overeenkomen met het hui 
dige college van curator en, senaat, faculteit en studieraad. 
De mogelijkheid tot goed functioneren wordt nietuitgesloten 
door hieraan studenten te laten deelnemen . Maar een groot 
probleem is wel de grote tegenstrijdigheid over de functie 
in de universiteit onder de verschillende groepen studenten . 
Men kan hieruit de c :mclusie trekken dat men beter kan 
wachten tot de nevels zijn opgetrokken en zich een helder 
beeld van de toekomstige universiteit ontvouwt, maar dan 
zou men wellicht eeuwig kunnen blijven wachten. Daarom is er temidden van al deze on
zekerheid één zekerheid waar zo langzamerhand alle direct betrokkenen wel achter zijn, 
zonder experimenteren komen we er niet. 



Voor de liefhebbers weer een aanvullinkje op de litteratuurlijst 
1. 'Aanzet tot een reorganisatiestrategie' (U weet wel, wat 
niet in Acta et Agenda mocht). Gratis bij de A LSV. 
2. 'Leidraad voor de discussies over de herstructurering 
van het hoger onderwijs'. Dit zal binnenkort op grote schaal 
door het CDL verspreid worden. 
3. Verder zou ik de aandacht willen vestigen op het boek 
'De verbeelding aan de macht. Revolutie in een industrie
staat', van Leopold de Buch en Bob Groen; ui.tgave van 
Bruna; prijs fl. 11, --. Dit behandelt de Mei-opstand van 
de franse studenten. 

Verder is bij de ALSV vrij veel achtergrondinformatie te verkrijgen, waarbij zeker de 
nederlandse vertaling van Marcuse's 'One Dimensional Man' (voor drie gulden) genoemd 
moet worden. 

J.A. M. van Boxsel. 
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KUNNEN MEDEDELEN. DAT HET BESTUUR VOOR HET JAAR 1968-1969 

ALS VOLGT IS GECONSTITUEERD: 

F. STAP 

MARIËT VAN DER GRAAF 

P . B . ROTH 

M. B . BRASER 

T . E. VAN DER SCHATTE OLIVIER 

FRÉDÉRIQUE GOESTER 

PRAESES 

ABACT I S 

QUESTOR 

VICE PRAESES 

ASSESSOR ONDERWIJS 

ABACTIS ONDERWIJS 

NAMENS HET BESTUUR: 

MAR IËT VAN DER GRAAF 
P, F , L . S. H. T, ABACTIS 

Het is voor ons een hele geruststelling, dat onze negen en een halve gulden niet door een 
quastor worden beheerd. 



$ 10.00[1-
REWARD 

WEGENS HET ONGEOORLOOFD 
VOEREN VAN BLURP 



redmed 
CRIMICA ACTA LVGDVNI 

Leidsch Chemisch Periodiek 
abonnementvoor CDL-leden fl. 1, 50(cheap) 
losse abonnementen fl. 3, 50 op gironum
m{)r 1491645 t.n.v. quaestor CAL, Leiden 
correspondentie; Postbus 75 Leiden. 

Copij dient vóór 15 maart a.s. in ons be
zit te zijn om plaatsing in het volgende num
mer te garanderen. 

DENKTUAANUWADRESWI JZIGINGINUWEI 
GENBELANG? 

Definitieve opgave voor deelname aan on
ze bridgecompetitie dient op 12 maart bij 
ons binnen te zijn. Vergeet dan ook Uw cor
respondentieadres niet. 

REDACTIEREDACTIEREDACTIEREDACTI 

- J. Veldt, mijnheer de Uil -jawel, jawel, 
lieve chemiekrant-kinderen. 

-Mej. A.A.M. van Lierop, juffrouw Ooie
vaar -hup, hup, laten we samenflink aan
pakken! 

- Mej. T. van Duyn, Truus de Mier - tut, 
tut, wat moet ik nog veel adressen typen! 

- F. S. M. van Kleef, Lowieke de Vos - ha
tsjiekidee, lekkere financiele hapjens! 

- J.A. M. van Boxsel, Stoffel de Schildpad
hè, hè, daar ben ik dan. 

- R. D. K. Codée, de Gebroeders Bever -
geen gezeur, dat maken we samen even -
tjes piekfijn voor mekaar, en zonderzes
duims looien pijp! 

examens 
4 februari 1969. 

Doctoraal: 

F.A.R. Peeters, (cum laude) 
Mej. L. M. Alberts 
Mej. W. S. van de Weyden 

18 februari 1969. 

Doctoraal: 

D.D. Ronijk 
D.J. Pruissen (cum laude) 
G. R. D. van der Stegen. 

Candidaats 82: 

C. P. H. van Dijke. 

Candidaats letter F: 

B. F. van Doorn 
H. P. Zoetmulder 

Candidaats letter G: 

H.L. Heinsius 

Mej. A.A.M. 
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