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LEIDSCH CHEMISCH PE RIODlEK 

derde jaargang nummer zeven mei 1969 verschijnt 2x per kwartaal 
Vanzelfsprekend moet zoiets juist mij over- Want dat was precies wat ik op die bewuste 
komen. Een heel jaar zit je in Leiden, en ochtend in de krant las: "Leidse studenten 
wat denk je dat er gebeurt?Niets uiteraard. bezetten Universiteit". (En wat is Leiden 
Maar je hebtnog niet even je hielen gelicht, voor mij anders dan de Universiteit?). 
of de boel staat zogezegd totaal op z'n kop. In de Telegraaf! Om half acht's-ochtends 
Begin vorige maand zat ik voor een paar achter mijn koud geworden eitje. Gelukkig 
weekjes opgesloten in Zutphen, een stadje slaap ik om die tijd nog half, dus de klap 
dat in vele opzichten al eeuwen lang in een kwam niet in volle heftigheid aan. M'n eer
lichte sluimertoestand verkeert, naar het ste nuchtere reactie: nou ja, de Telegrá.áf. 
mij toescheen. Hoe je er komt? Drie uur Maar het stond ook in de Volkskrant; het 
reizen per NS en evenzovele malen over- moest dus wel waar zijn. Twee ochtendbla
stappen. Nu niet direct het Hart van Hol - den, verdere communicatie met de bewoon
land, vindt U niet ? Th: deed daar weten- de wereld was er niet, en de totale omvang 
schappelijk werk voor meneer TNO en ook van de schade was me voorhands niet dui
een beetje voor mezelf; maar dat doet voor delijle Wat zouden ze doen, dacht ik. Mis ·· 
het verhaal weinig ter zake. schiensturen ze wel Spaanse huurlingenom 

't Was anders wel een vermoeiende bezig
heid, iedere dag om 7 uur op en om 8 uur 
aan het werk tot 8 uur 's avonds met enige 
onderbrekingen. Maar ach, dacht ik, alles 
went en als je over twee weekjes weer in 
Leiden zit, is het alsof er niets veranderd 
is. Dat dacht ik, ja. 
TI{ weet nog goed van de Tachtigjarige Oor
log: 1675 Leiden Ontzet. We hielden er een 
Universiteit aan over . Ook dat werd me al 
vroeg bijgebracht . Th: heb me toen nooit ge
realiseerd dat Leiden wel wéér eens bezet 
kon raken, en dan nog wel door studenten. 

Leiden ditmaal te ontzetten, maar bij nader 
inzien leek me dit toch minder waarschijn
lijk. l 'Histoire se ne repete pas touj ours. 
Moest ik m'n aandeeltje Leidsche Universi
teitnu verkopen of juist vasthouden ?Th: wist 
het waarachtig niet. lk voelde me net als 
een maanreiziger die hoort dat de Derde 
Wereldoorlog is uitgebroken: Wat zal ik 
doen, teruggaan of blijven? 
Gelukkig is alles nog wel meegevallen uit 
eindelijk, maar dat wist ik natuurlijk ook 
niet van te voren. 
Het voordeel van zo ver weg te zitten, is 
dat je ook wat meer afstand kan nemen tot 
de gebeurtenissen, dat je kan proberen de 
zaak objectief te analyseren. Wie waren nu 
de grootste boosdoeners!Curatoren zeggen: 
de studenten; deze op hun beurt zeggen: de 
curatoren . 
Moeilijk! Er zijn meer studenten dan cura
toren; ze hebben dus ook meer te zeggen. 
Goed, curatoren dus . Wat zijn curatoren 
eigenlijk; je hoort zo weinig van ze, hele
maal niets eigenlijk. Zijn het dan nietszeg
gende mensen? Woordenboek erbij . Zeer 
verhelderend! Curator: "beheervoerder in 
een failliete boedel". Dat de Universiteit in 
z'n huidige bestuursvorm veel weg heeft van 
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een failliete boedel was iets dat me trof als 
een stelling die ik al vaker had gehoord, zij 
het wellicht in een andere vorm. Toch klopt 
er juridisch nog iets niet. Een curator vol
gens het woordenboek is een beheervoerder 
nà het faillissement. Een curator van een 
Universiteit is juist iemand die het beheer 
voerde tot aan het faillissement. (Daarom 
moeten ze nu ook aftreden volgens velen). In 
Nijmegen zijn ze al zover dat dit gebeuren 
gaat.) Hoe dan ook, het is zonneklaar dat 
curatoren de bron zijn geweest van alle 
kwaad. Geruststellend, zo'n eenvoudige en 
absoluut logische oplossing. Eigenlijk moet 
mijn stukje hier maar mee af zijn. 
Ho, stop, niet te snxl. Want daar zie ik dat 
er nog een tweede betekenis gegeven wordt. 
Curator : "iemand die curatele uitoefent". 
En wat is curatele dan? Het staat er geluk
ldg vlak boven: "toestand van een meerder
jarige, die op grond van zwakte van vermo
gens de beschikking over eigen goederen (of 
ingrijpende persoonlijke beslissingen) ont
nomen is". Zo, hoewel net zo Hollands als 
zot!ven, is dit toch duidelijk andere taal ! 
Curatoren oefenen curatele uit over studen
ten, i. e. lieden in gebrekkige geestelijke 
toestand, geestelijk minder va-lieden dus. 
Ja, als dàt waar is, dan mag je die studen
ten nooit volledige vrijheid van handelen ge-
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ven, geen medebeslissingsrecht, geen me
dezeggenschap, geen inspraak. Daar zouden 
maar brokken van komen. Ze zijn niet voor 
niets onder curatele gesteld. De Universi
teit is kennelijk een kliniek voor mensen 
met een hoog I. Q. en met weinig verstand. 
Dat moeten gevaarlijke gekken zijn, di'e je 
alleen rustig kan houden door te doen alsof 
ze zelf een heleboel te vertellen hebben. 
Vandaar dat men liever de curatoren zo 
weinig mogelijk op de voorgrond laat treden, 
ze staan een gezonde therapie in de weg: 
Laat een gek in de waan dat hij Napoleon is, 
en je hebt de minste last van hem! Ziezo, 
door helder objectief redeneren, kom je er 
toch altijd uit. 
Maar wie is nu de schuld van onlusten als 
alle gekken plotseling ontdekken dat ze in 
een kliniek zitten in plaats van in de vrije 
maatschappij? Wie heeft bovendien de gek
ken voor gek verklaard? 
We zitten onloochenbaar in een impasse . 
Dus: rechtsomkeert! Weer het woordenboek 
erbij. Jawel, er is nog een derde betekenis 
van het woord curator. Het betekent gewoon 
en domweg lid van een commissie van toe
zicht van een Universiteit. En die uitleg 
schept nu eindelijk geen problemen. 
Jammer genoeg lost ze er ook geen op. 

red. 



ONRUST m de SUBFACULTEIT SCHEIKUNDE 

Het onvoorstelbare is geschied: we beleven een studentenrevolte in Leiden; maar la
ten we niet te vroeg juichen, want voorlopig gaat het hier nog erg rustig toe. Geen poli
tie, geen vechtpartijen, geen "echte bezetting". Overeenkomstig de leidse tradities wordt 
het academische vrijheidsideaal benadrukt door het uitroepen van de Academie tot vrij 
plaats voor discussie. 

De aanleiding tot de versnelde beweging in de gelederen van de naar democratisering 
strevende studenten is zolangzamerhand wel bekend: de geruchtmakende ontwikkeling in 
Tilburg, gecombineerd met een geleidelijk gegroeide confrontatiesituatie tussen de uni
versitaire overheid en met name het ALSV-bestuur. 

Interessanter dan de historische achtergronden van de huidige toestand is de poging tot 
analyse en waardering van de nu op gang gekomen gebeurtenissen. Wat zal deze golf van 
democratisering voor c~ncrete gevolgen hebben? 

Allereerst dit: hoe de zaak zich verder ook ontwikkelt, binnen een paar weken loopt de 
actie als massaactie in ieder geval af. Dat is voor de hand liggend en hoeft aan de op -
rechtheid van de massa's van het eerste uur niets af te doen. Voor een deel zal dat het 
gevolg zijn van de naderende vacanties, voor een ander deel zal het te wijten zijn aan het 
feit dat niet iedereen plotseling als het ware bekeerd kan worden tot de ideologie van de 
democratie (bovendien zou dat kunnen omslaan in fanatisme, wat nergens goed voor is). 

Heel belangrijk is dat gedurende de tijd dat het duurt een groot aantal mensen ruiken 
aan de democratie, in de ban geweest zijn van de discussies over herorganiseren, ont 
dekken dat een massale vergadering niet altijd hoeft te ontaarden in oeverloos geouwe
hoer. 

Wat veel mensen dreigen te vergeten in de hitte van de discussies, is dat democratie 
en daarmee gedeelde verantwoordelijkheid-voor-wat-er-gebeurt, iets is dat aangeleerd 
moet worden. Dat geldt niet alleen voor de mensen die vinden dat de bestaande stand van 
zaken best functioneert, maar ook voor sommige vurige voorvechters van die democra-

,tisering van universiteit, bedrijfsleven en de hele maatschappij. 
Wat valt er nu aan concrete veranderingen te verwachten? 
Deze zullen voorlopig meest van structurele aard zijn. Op het moment dat ik dit schrijf 

ziet het er naar uit dat curatoren en senaathun medewerking willen verlenen aan het i:mt
werpen van een bestuurlijke vorm van de universiteit waarin vertegenwoordigers van alle 
geledingen medebeslissingsrecht hebben. In ieder geval komt er een gemengde commissie 
die een o:J.twerp voor zoin structuur gaat maken. De studenten en eeD. aantal stafleden 
hebben daar alleen soort preambule (wat is dat?) voor klaar. R·~ken maar dat er hard ge
werkt zal moeten word~n in zo'n demo:_)ratisch bestel. 

Hopelijk zal dit voorbeeld op bet hoogste niveau, gevolgd worden door de bestuurderen 
van de faculteiten en subfaculteiten (Scheikunde)!! In zo'n nieuwe structuur bestaat die 
mogelijkheid dat de mening van de student gel3ffectueerd kan word;m, mau dan zal di.e 
wel behoorlijk geformuleerd moe~en worden. Democratie is geen structuur maar een 
kwestie van mentaliteit, een ideologie. 

Dat is ook de belangrijkste motivering voor de acties die nu aan de gang zijn. Demo
cratie ht>eft een doel in zichzelf als ideologie. 

Efficiency speelt hierbij een ondergeschikte rol. Het huidige gebrek aan coördinatie en 
het gebrekkige plannen zou ook door een bedrijfsmatig model kunnen worden verholpen 
zoals datis voorgesteld door Maris en zoals N .B. ook was vastgelegd in het concept voor 
herstructurering van onze eigen Leidse Universiteit dat door het Senatus Presidium in 
mekaar gefabriekt was. Gelukkig is dat plan onder druk van de omstandigheden nu van de 
baan (voor hoe lang?). 
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Ook in onze subfaculteit is er door een aantal studenten een actiegroep gevormd die 
democratisering nastreeft. De eerste vergadering die door haar belegd werd in de col
legezaal van het LMUY werd door zo'n 250 mensen bezocht, hetgeen een aanzienlijk aan
tal genoemd mag worden. Toch moet je je afvragen of die getalsterkte wel als maatstaf 
voor de democratiseringstendens in onze subfaculteit gehanteerd kan worden. Ongetwij 
feld zullen op de bewuste vergadering evenals op die in de Pieterskerk een aantal men
sen aanwezig geweest zijn die zeer cynisch tegenover de moderne studentenbeweging 
staan. 

Ook bleek dat de leden van de actiegroep (ondergetekende incluis) zich een stuk meer 
hadden voorgesteld van initiatieven uit de zaal zodat ze zich bij de voorbereiding hadden 
beperkt tot het aangeven van de vraagstukken, zonder daarbij tastbare voorstellen te for 
muleren. Dat concreet formuleren van voorstellen is overigens geen eenvoudige zaak. 
Dan doen zich allerlei verschillen in tactisch inzicht voor, gepaard gaand met een nijpend 
gebrek aan informatie over de bestaande situatie, ook bij de leden van de studieraad. Het 
resultaat is dan dat een man als Roorda met een plan voor een bestuursraad voorde sub
faculteit op de proppen komt, dat hij waarschijnlijk allang ergens in zijn achterhoofd had 
zitten en dat als suggestie in de actievergadering brengt. Daar is niets tegen natuurlijk 
en het plan biedt ook ruimschoots de gelegenheid om verder over de structurering van de 
subfaculteit te praten en ook nieuwe wegen in te slaan, maar het geeft wel aan dat de stu
denten op het ogenblik nog nauwelijks in staat zijn hun verlangens naar participatie in 
structurele eisen te vertalen. 

Maar laten we niet al te sceptisch zijn over de ontwikkeling bij ons. Tenslotte zijn we 
een van de eerste exacte subfaculteiten in Nederland waar überhaupt iets gebeurt. Het valt 
te hopen dat iedereen die van mening is dat er een bepaald onderdeel van de studie of van 
de organisatie op het lab . niet deugt dat niet over z'n kant laat gaan maar ook iets doet, 
want de mogelijkheden om wat te bereiken worden toch wel groter als de bestuursstruc
tuur opener wordt. 

Heel concreet: kom zo gauw mogelijk eens langs op kamer. 824 in de hoogbouw als je 
ideet;n hebt over bepaalde dingen. 

Leendert Jonker. 

KRONIEK 
De laatste weken verlopen veel dingen zo stormachtig dat het mij nuttig lijkt een over

zicht te geven van de gebeurtenissen. Hierbij zal ik me beperken tot de subfaculteit. Die
genen, die in de chronologie van de gebeurtenissen op universiteitsniveau zijn geïnteres
seerd kunnen daarvoor bijvoorbeeld terecht in 'Acta et Agenda' ;ran 14 mei. 

7 mei. 

8 mei. 
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Enkele chemici die op het A LSV -kantoor aanwezig waren om mee te discus
sieren over democratisering, vonden dat ze verplicht waren ook de toestand 
in de eigen subfaculteit ook eens door te lichten. Ze besloten een vergade
ring te beleggen, waarop men zich kon beraden over de veranderingen, die 
in de chemische subfaculteit noodzakelijk waren. Samen met Prof. Mandel 
en Dr. Roorda werd een vergadering vastgestets op donderdagmiddag om 
15.00 u. in de collegezaal van het LMUY. 
Dr. Roorda stelt de actiegroep kamer 003 van het LMUY ter beschikking, 
van waaruit zij haar acties kan voeren. Er wordt een muurkrant naast het 
magazijn gehangen waarin de verschillende acties aan de universiteit wor
den verslagen. 15.15 u. De algemen vergadering neemt het volgende aan: 

Wij richten tot de subfaculteit het verzoek de volgende punten goed te ·keu
ren: 
1. dat regelmatig een lijst wordt uitgegeven van de besluiten, die door de 
subfaculteit genomen zijn. 
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• n1euwe wegen 

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

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

* handelsmerk van Staatsmljnen/DSM 

<~> 
staatsmijnen/dsm 



13 mei. 
9-19 mei. 

2. dat enkele malen per jaar een openbare vergadering wordt uitgeschreven 
waarin verantwoording wordt afgelegd aangaande het gevoerde beleid. 
3. dat er waarnemers van alle geledingen toegelaten zullen worden in de 
subfaculteitsvergadering. 
De subfaculteitsvergadering bespreekt het verzoek. 
De actiegroep krijgt permanent kamer 824 ter beschikking. Er wordt een 
nieuwe vergadering uitgeschreven voor 19 mei om 14.00 u .. In de tussen-
liggende tijd zal gediscussieerd worden over twee punten die in de vorige 
vergadering niet afgehandeld zijn. Deze punten zijn: 
1 . uitbreiding van de bevoegdheden van de studieraad. 
2. het voorstel om in punt 3 van het aangenomen verzoek het woord waar
nemers te vervangen door leden. 
Bij de discussie over deze punten stuitten we op overlappen van de bevoegd
heden van de studieraad en de onderwijscommissie, en op regelementaire 
moeilijkheden voor de leden van de subfaculteit die uit andere dan de pro
fessorale geledingen zouden komen; met name op het gebied van de verant -
woording. Om medebeslissings te realiseren moet er dus een andere struc 
tuur komen. 

19 mei. 14.00 u, 
Openbare vergadering: De subfaculteit geeft antwoord: Zij heeft de verzoe
ken van 8 mei met de volgende amendementen aangenomen: 
ad 2. Tweemaal per jaar een vergadering waarin het beleid toegelicht wordt . 
ad 3. Twee studentwaarnemers. Beheerszaken worden niet in de subfacul
teitsvergadering behandeld, dit is de reden dat er geen waarnemers van de 
TAS worden toegelaten. 
De vergadering nam dit antwoord voor kennisgeving aan en besloot tot ·aue 
geledingen het verzoek te richten twee afgevaardigden in een structuurcom
missie de concretisering van verder democratisering te laten uitwerken. 

Op 27 mei zullen de studenten in een vergadering om 16.00 u. in de collegezaal van het 
LMUY de twee afgevaardigden in de structuurcommissie en de waarnemers in de subfacul
teitvergadering kiezen. 

Ik hoop dat iedereen begrijpt dat op kamer 824, die permanent tot onze beschikking staat 
altijd gediscussieerd kan worden, en dat de meeste stencils en inlichtingen daar te krij -
gen zijn. 

José van Eijndhoven. 

ROOS EN « » OPTIEK 
» MED. INSTR. 

olympus • microscopen 
RUIME SORTERING IN GLASWERK - VEILIGHEIDSBRILLEN 

e.a. LABORATORIUM-MATERIALEN 

• KORT GALGEWATER 1 LEIDEN TEL. 20375 • 
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STUDIERAAD 

Openbare studieraadsvergadering van dinsdag 29 april 

Deze vergadering is vrij druk bezocht: ongeveer dertig belangstellenden. De discussies 
stonden - in aanmerking genomen dat vrijwel geen informatie vooraf verspreid was - op 
een redelijk peil. 

Functie en werkwijze van de studieraad 

Volgens sommigen bleek de taak van de studieraad hoofdzakelijk te bestaan uit het door
geven van wat onder de studenten leeft, aan de docenten . Anderen, onder wie hoofdzakelijk 
studenten zien voor de studieraad ook een taak weggelegd dat zij een forum voor alle ge 
ledingen binnen de subfaculteit is, waar belangrijke vraagstukken aan de orde komen. 
Voor beide taken is het essentieel dat de opinies van de leden van de studieraad represen
tatief zijn. 

Voor - en nadelen van openbare vergaderingen 

Als belangrijkste nadelen van openbaarheid worden gezien: het verlies vanhetinforme
le karakter , men kruipt in zijn schulp om zijn gezicht niet te verliezen, en het achteruit 
gaan van de efficiency. Er moet luider gesproken worden en men heeft last van geschui
fel en gestommel van mensen die in en uit lopen. Van studentzijde wordt dit wel toegege 
ven, maar zij achten het voordeel van een grotere participatie hier ruimschoots opwegen 
tegen genoemd nadeel. Hier komt nog bij dat de problemen eigenlijk te belangrijk worden 
om nog op deze indirecte wij ze besproken te worden. Wil dit toch nog enigszins lopen, dan 
zal men naar andere wegen moeten zoeken. Hiervoor werden suggesties aangedragen: 

Bijzaken en de voorbereiding van belangrijke zaken zouden meer in commissies voor
bereid moeten worden en van tevoren zou hierover veel uitgebreider dan tot nog toe in
formatie verstrekt moeten worden. Er bestaat trouwens al een trend om de zaken zo aan 
te pakken. De commissies voor natuurkunde en wiskunde, de Posthumus-werkgroep en de 
secties op organisch en physisch practicum werken al op deze basis. De vertegenwoordi
ging blijkt ook een moeizaam punt. Er zijn studenten die gewoon graag voor een jaar hun 
vertrouwen aan een studieraadslid geven, terwijl anderen zelfs helemaal niet door ande
ren vertegenwoordigd willen worden . Ook wordt gepleit voor het kiezen van alle vertegen
woordigers op grond van een bepaalde, eventueel politieke, visie . 

Het standpunt van de studentleden is, dat zij liever zien dat vanwege de technische on
mogelijkheid van het andere alternatief, met vertegenwoordigers gewerkt wordt, waar
bij dan nog de mogelijkheid bestaat om voor sommige specifieke punten geïnteresseer
den en/of deskundigen uit te nodigen tot meespreken, dat deze vertegenwoordigers geko
zen worden op grond van hun capaciteiten op onderhandelingagebied en hun mening over 
alle belangrijke onderwijsproblemen, maar dat zij door regelmatig contact met de ach 
terban in staat moeten zijn hun standpunten te veranderen bij elk nieuw inzicht dat zij 
verwerven. Meerdere malen blijkt trouwens dat de mate van geïnformeerdbeid en inter
esse van de achterban van de studentleden de laatste maanden sterk verhoogd is. 

Eventuele nieuwe structuren zullen zich bij deze nieuwe situatie moeten aanpassen. 
In de volgende studieraadsvergadering zou over dit punt beslist worden. 

Actie Posthumus 

Dit punt was vrijwel achterhaald door de snelle gang van zaken (te snel, naar later zou 
blijken). De leidraad voor de subfaculteit was bijna klaar en een vergadering waarop ge-
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discussieerd en gestemd zou worden was belegd . Er restte de voorzitter niets anders dan 
iedereen aan te sporen hieraan deel te nemen. 

Bestuursvorm van de Universiteit 

Er was een verzoek gekomen van de ALSV, om deel te nemen aan de discussies over 
de bestuursvorm van de universiteit naar aanleiding van de vragen van minister Veringa. 
(gepubliceerd in Acta et Agenda van 20 februari 1969) Uit de vergatderingwordt opgemerkt 
dat het niet ·Zinvol is naar aanleiding van deze vragen een stemming te houden. Verder 
wordt opgemerkt dat discussies hierover ook in het kader van Posthumus plaats zullen 
vinden. 

Studieraadsvergadering van dinsdag 13 mei 

Bestuursstructuur 

In verband met de stormachtige ontwikkelingen bij de discussie hierover op universi
tair niveau en ook binnen de subfaculteit scheikunde is men hierover niet tot concrete re 
sultaten gekomen. Donderdag 8 mei is een vergadering gehouden waarop 250 scheikundi 
genaanwezig waren en waarop drie verzoeken aan de subfaculteit geformuleerd zijn. Te
vens werd besloten op 19 mei te vergaderen over de antwoorden van de subfaculteit en 
q,ver eventuele vormen van medebeslissingsrecht. Besloten werd deze ontwikkelingen af 
te wachten. 

Posthumus 

Uitvoerig werd gesproken over hoe het gekomen was dat de week voor de Posthumus
vergadering van vrijdag 9 mei besloten was, dat de leidraad, die inmiddels verspreid 
was niet meer voor stemming gebruikt zou worden en dat op de vergadering van 9 mei 
gesproken zou worden over de herziening van de vragenlijst. Als oorzaak van deze affai 
re is gevonden een communicatiestoornis tussen Prof. Staverman en de studenten ener
zijds en de overige leden van de studieraad en de stafraad sectie scheikunde anderzijds. 

Inmiddels is het tot de volgende regeling gekomen: 
Aan de hand van een bandopname en notulen van de vergadering van 9 mei zal een redac 
tiecommissie, bestaande uit: Dr. Leyte, lector 

Dr. Romers, lector 
Drs. Spierenburg, staflid 
Drs. Bordewijk, staflid 
Bertus Klompmaker, student 
Tijn Stevens, student 
Joey van Boxsel, student, 

de vragenlijst herzien. Nadat deze enige dagen ter inzage is gegeven heeft de commissie 
het mandaat tot een definitieve vragenlijst te komen, die rondgestuurd zal worden en ui
terlijk 2 juni ingeleverd of ingestuurd moet worden. Aan de hand hiervan zal de commis
sie een concept-rapport opstellen dat waarschijnlijk op 11 juni s 'avonds aan een plenaire 
vergadering ter goedkeuring zal worden voorgelegd. 

Openbaarheid van de studieraadsvergaderingen 

De vorige vergadering was reeds besloten de notulen openbaar te maken. Het ging deze 
maal over het toelaten van een publieke tribune. Alle argumenten voor en tegen werden 
nog eens besproken, waarbij de studentleden duidelijk lieten uitkomen dat zij de winstaan 
betrokkenheid bij de achterban ruimschoots vonden opwegen tegen de vermindering van de 
efficiency . Uiteindelijk werd beslist door stemming. Met ruime meerderheid werdbeslo
ten voortaan een publieke tribune toe te laten. 



Mutatie 

Met ingang van deze vergadering verliet Prof. Sachtler de studieraad. Gedurende drie 
jaar heeft hij in deze functie een vaak verhelderende bij dra ge geleverd aan de verbetering 
van de scheikunde-studie te Leiden. 

Als opvolger voor hem was Dr. Leyte aangezocht, die deze vergadering reeds bijwoon
de, maar aan het eind ervan meedeelde dat hij om principiele redenen deze functie niet 
kon bekleden. Deze vacature is nog open. 

Volgende vergadering: 

Dinsdag 3 juni, 16.00 u., kamer 822, Hoogbouw. 

NOTA BENE ! ! 

Dit communiqué is in tegenstelling tot wat gebruikelijk is niet door Prof. Staverman 
geautoriseerd. Dit vanwege zeer ernstige tijdnood. Het geeft dus de persoonlijke inter
pretatie van de schrijver weer, zodat eventueel nog correcties kunnen volgen. 

J.A.M. van Boxsel, 
Studentlid Studieraad. 

COMMUNIQUE 
Op dit moment, nu de discussie over de democratisering binnen onze subfaculteit zo 

goed verloopt, en mogelijk verwezenlijkt wordt, is het voor iedereen duidelijk geworden 
dat deze actie staat of valt bij informatie. 

Ook voor het studieraadswerk is de informatie, die hopelijk nu via de waarnemers in 
de subfaculteitsvergadering optimaal zal zijn, zowel voor de studentleden als voor de 
achterban zeer belangrijk. Het verstrekken van informatie van de studentleden aan de 
achterban, en het informeren van zichzelf is een zeer tijdrovend werk. Ook het CDL-be
stuur rekent zichzelf tot die achterban. 

Nu het studieraadswerk een totaal eigen karakter krijgt en ook de informatie via de 
openbare studieraadsvergaderingen en 'Chimica Acta Lvgdvni' verzekerd is, stelt het be
stuur voor geen s t u den t lid m e er in h et bes t u u r op te n e m en . Vroeger 
werd bijna het gehele werk van de studieraad geactiveerd vanuit het CDL (denk bijvoor
beeld aan de studiecommissie, die later opgesplitst is in werkgroepen), en ging het ar
gument op dat om wille van de communicatie een studentlid tevens in het CDL-bestuur 
zat. Tegenwoordig, nu de studieraad over een eigen kader beschikt, achten wij een com
binatie van beide functies niet langer meer verantwoord. De candidaatstelling van de stu
dentleden, die vroeger bekrachtigd werd door de jaarvergadering van het CD L, zal gehand
haafd blijven, of zo mogelijk zal het CDL ieder jaar directe verkiezingen uitschrijven. 

U zult zich afvragen of het CDL als studievereniging nu nog wel inhoud heeft. Het ant
woord hierop is een volmondig ja, iedereen heeft dit jaar kunnen constateren hoe belang
rijk de subdisputen als kleinste organisatorische eenheden gebruikt kunnen worden voor 
een goed contact met de achterban, maar ook als mogelijkheid tot kadervorming~ Ook voor 
het CD L is een taak weggelegd in het rijp maken van zijn kader. In de toekomst zal het 
accent meer verlegd moeten worden naar het vormingswerk. In het vormingswerkzouin
gebouwd moeten worden dat het de leden bewust maakt van de 'processen' die zich afspe
len in maatschappij en industrie, zodat uiteindelijk iedereen zich meer verantwoordelijk 
en meer betrokken voelt bij zijn eigen werk. Het bestuur heeft gepoogd dit jaar een werk-
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groep te starten samen met de sociologen over de verantwoordelijkheid van de 'wetenschap·
per', dit experiment dat in sociologenkringen wel belangstelling had, kreeg hier slechts 
één man overeind. Waar onze visie wel geconcretiseerd is, zijn de excursies van dit jaar 
die zich in een enorme belangstelling mochten verheugen. Wat het CDLditjaarmisschien 
aan oubolligheid heeft verloren, heeft het aan inhoud gewonnen. Bij de candidaatstelling 
van het nieuwe bestuur, heeft vooropgestaan dat juist deze visie meer geconcretiseerd 
mag worden in de activiteiten. Juist deze visie en interesse is datgene wat de studieraad
leden zo vaak missen bij onze leden. 

Omdat hoogst waarschijnlijk het volgende nummer van 'ChimicaActa Lvgdvni' na de jaar
vergadering zal uitkomen, volgt hier een voorlopige agenda: 

De jaarvergadering zal plaatsvinden op 30 juni, 16.00 u., collegezaal LMUY. 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1. Opening. 
2. Notulen. 
3. Voorstel wijziging statuten. Dit voorstel zal tijdig gepubliceerd worden, en voor

ziet in een nieuwe taakomschrijving van assessor I, die zich in het vervolg gaat 
bezighouden met alle binnenlandse excursies. 

4. Voorlezen jaarverslag. 
5. Bestuursoverdracht. 

Het bestuur stelt voor het bestuursjaar 69/70 candidaat: 
praeses: 
vice- praeses: 
abactis: 
quaestrix: 
assessor I: 
assessor II : 

Buitenlandse excursie 

M. D. Stevens 
P.A.T. M. Brand 
P. Brasem 
Frieda Ebes 
Josê Dolman 
C.A . Ouwejan 

De buitenlandse excursie van het CDL zal dit jaar plaats vinden van 31 mei tot en met 
12 juni. Het doel van de reis is Noord-Engeland en Schotland. De excursie zal begeleid 
worden door de Heer Wolters (met zijn vrouw) en misschien nog een staflid. Het aantal 
deelnemers bedraagt 28. 

Het programma, tot op heden bekend, ziet er als volgt uit: 
31 mei Vertrek 22.30 u. Bootreis .A'dam- Immingham. 
1 juni Aankomst Immingham 12.00 u. Vertrek per bus naar Edinburgh. 
2 juti.i 's middags: bezoek aan àe bottie-afdeling van een whisky-distillery. 
3 juni. Excursie naar de British Leyland Motorcar Company. 
4 juni. Vertrek naar New Castle. 's Middags bezoek aan de chemische afdeling van 

5juni. 

6 juni. 
7,8juni. 
9 juni. 
10juni. 
lljuni. 
12 juni 

de universiteit aldaar. 
Ochtens: bezoek aan universiteit (vervolg) chemie of fysica. 
Middag: misschien een bierbrouwerij. 
Excursie naar Newalds Insulating and Chemica! Company Ltd. (chemicali~n) 
Weekend. o.a. rondrit. 
Excursie naar ICI te Wilton (heavy organic chemistry) 
Mogelijk bezoek aan een bedrijf dat chemische fabrieken ontwerpt. 
Vrij, vertrek ongeveer 18.00 u. vanaf Hull. 
Aankomst Rotterdam ongeveer 8.00 u. 

Namens het bestuur heb ik de eer gehad U dit mee te delen, 

h.t. praeses CDL, H. J. Lucas. 

De r.edactie wenst het COL-bestuur van harte geluk met de door haar bereikte resultaten, 
in het bijzonder met het verlies aan oubolligheid (lees: gezelligheid) en het weten afte 
schuiven van veel activiteiten naar de subdisputen. Red. 
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NIEUWBOUW 
Sinds een aantal jaren verrijst temidden van de groene, nog grazige weiden in de bui 

tenrand van wat in universitaire kringen ten onrechte Lvgdvnvm Batavorvm heet, een ge
bouwencomplex onder de naam chemiecomplex. 

PLATTEGROND v.h. TOTALE COMPLEX 

14 

I KO 
11 LMUY 

Til Hoogbouw 
IV Kantine 
V CollegezalencomplE:Jx 

VI Oplosmiddelenmagazijn 
VII Autoclavenlab. 
VITICRI 
IX Christiaan Huygenslab. (nat.) 
X Dr Roordaplein 

XI Vijvers 
1 'Blauwe kielengang' 

lil 
lil 



De nijvere bouwactiviteiten rondditcom
plex waren voor de redactie aanleiding voor 
het volgend artikeltje. 

Op een winderige en druilerige dag brach
ten we een, eigenlijk te kort bezoek, aan de 
'nieuwbouw'. Uit duidelijkheidsoverwegin
gen zullen we U de informatie die wij toen 
opdeden aan U kond doen aan de hand van 
een schets VRll de toekomstige situatie. 

In april1970 ziet dezeerdanalsvolgtuit: 
Via een voorplein, alleen te voet bereik

baar, bestraat met siertegels, verfraaid 
met bloembakken en zitbanken, komt U, na
dat U het wisselvallige Nederlandse klimaat 
door middel van draaideuren vervangenhebt 
voor het beter geconditioneerde 'chemiekli
maat' in de grote ontvangsthal. Over de ge
hele breedte van de halleidt eenmonumen
tale natuurstenen trap U naar de eerste ver
dieping, waar U twee kanten op kunt. 

Rechtsafslaand bereikt U een rondgang om 
de collegezalen. Via deze rondgang kunt U de 
collegezalen, twee kleine en één grote, met 
verschuifbare tussenwand bereiken, (links
afslaand), terwijl U rechtsafslaand de kan
tine bereikt. 

De collegezalen zijn met de hulp van TNO 
zodanig geconstrueerd dat de acoustiek en 
het zitgenot optimaal zijn. Stoffen die ge
scheiden hoge en lage tonen r eflecteren, be
kleden de wanden. De kantine is voorzien 
van talloze garderobes en toiletgelegenhe
den , en geeft aan de voorzijde door middel 
van een ruime raampartij uitzicht op het Hol 
lands polderlandschap . 

Van de hoofdtrap linksafslaand bereikt U 
de zogeheten 'blauwe kielengang', de toe
komstige verkeersader die chemiecomplex 
met het CRI en Christiaan Huygenslab. zal 
verbinden. Aan de linkerzijde van deze gang 
treft U het beheers - en administratief cen
trum aan . 

Wanneer U voldoende genoten hebt van 
het vele dat de scheikunde U te biedenheeft 
is er gelegenheid zich te verpozen op het 
door de aannemer zogenoemde Dr. Roor
daplein. 

De opperbouwtoezichter deelde ons mede 
dat het hem eigenlijk zeer aan het hart ging 
een zo fraai complex over te dragen aan stu
denten , die zo hard schreeuwen om inspraak 
op alle niveaus en er zelfs niet voor terug
schrikken hun eisen kracht bij te zetten door 
bepaalde gebouwen te bezetten. Als alles 
klaar is heeft het de belastingbetaler dan 
ook 90, 000, 000 gulden gekost .. .. . 0 0 0 0 0 • • 
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ONDERZOEK 

van ANORGANISCHE 

VASTE STOFFEN 
Het is gebruikelijk onder de naam anorganische vaste stoffen samen te vatten niet alle 

anorganische stoffen in de vaste aggregatie toestand, maar die stoffen die door ionogene 
en/ of covalente en/ of metallische binding een rooster vormen dat zich over de hele afme
tingen van ieder kristal uitstrekt. Aan de ene kant zijn er molecuulroosters waarin de 
intermoleculaire binding zwak en vaak hoofdzakelijk van het van der Waals - London type 
is, aan de andere kant roosters waarin de bindingen tussen atomen en ionen in drie dim en
sies sterk is, zodatmen zo'n kristal een macromolecuul zou kunnen noemen. Tussen deze 
in staan de laag- en ketenroosters (fig. I) waar de sterke ionogene en/ of covalente bindin
gen zich in twee respectievelijk één dimensie(s) uitstrekken. 

fig. I BLURM, een verre voorouder van BLURP. 

'Vaste-stoffen' onderzoek richtte zich oorspronkelijk alleen op de grote verscheiden
heid van mineralen met het uiteindelijke doel vindplaatsen van ertsen op te sporen. In de 
laatste decennia heeft een uitgebreid onderzoek door physici en chemici tezamen geleid 
tot de ontwikkeling van nieuwe synthetische materialen die weerstand bieden tegen hoge 
temperaturen, tegen straling of chemische aantasting, of zeer hard zijn, zodat ze toe
passing vinden als slijpmiddel of voor keramische beitels. Daarnaast zijn er nieuwe ma
terialen gevonden, die door hun ferro- of ferrimagnetische , dHHectrische, ferrot;lectri
sche, optische, fluorescentie- of electrische halfgeleider e~genschappen toepassing vin
den in de electrotechniek. De belangrijkste voorbeelden zijn het dHHectricum Ba Ti03 voor 
condensatoren, ferrimagnetische oxiden, M2 •Fe~•o4 (M= een of meer ionen uit de reeks 
Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) die toegepast worden voor zelfinducties, hoogfrequentspoelen 
en voor magnetische kerntjes in rekenmachines. Voorts is er het BaFe

12 
0 19 waarvan 
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permanente magneten gemaakt worden, die grote weerstand aan demagnetisatie bieden 
en daardoor in platte schijven (of ringen) gebruikt kunn!3n worden, bijvoorbeeld in luid
sprekers. Dit zijn eigenlijk veredelde mineralen, dat wil zeggen zij hebben dezelfde 
kristalstructuren als respectievelijk de mineralen perofskiet"CaTi03': magnetiet 11Fe3 04 

11 

en spinel 11MgAl2 0
4 

11 en magnetoplumbiet Pb(Fe, Mn, Ti , Al) 12 0 19 , (* ) maar een afwij
kende samenstelling . 

Bovengenoemde mineralen zijn een voorbeeld van zogenaamde vaste oplossingen, dat 
wil zeggen dat bepaalde ionen (meestal kationen) voor een gedeelte door ionen van onge
veer gelijke grootte vervangen worden. Mineralen zijn vaak dergelijke vaste oplossingen 
en zijn daardoor onzuivere ertsen; ook synthetisch kan men vaste oplossingen maken en 
daardoor eigenschappen van stof continu doen varieren. 

Vele physische eigenschappen van vaste stoffen zijn die van het kristalrooster in zijn 
geheel; een geringe storing kan grote invloed hebben op deze eigenschappen. 

Afdeling Anorganische Vaste Stoffen. 

In onze afdeling specialiseren we ons op het op orde brengen in, en het begrijpen van, 
kristalstructuren van min of meer ionogene verbindingen als vervolg op het baanbrekende 
werk van van Arkel, en op het voorspellen van nieuwe structuren. Van nieuwe stoffen 
wordt de kristalstructuur bepaald met behulp van röntgendiffractie en eventueel,met me
dewerking van het RCN (Petten), van neutronendiffractie, waarmee ook de 'magnetische 
structuur' (zie onder) bepaald kan worden. Voorts wordt onderzoek verricht aan nieuwe 
stoffen, die ionen bevatten die een magnetisch moment hebben, dat wil zeggen die der eer
ste, tweede en derde overgangsreeks en die der zeldzame aarden (lanthaniden) en even
tueel de actiniden voor zover deze geen stralingsgevaar opleveren. 

Bereiding. 

Bereiding geschiedt uit onder andere de elementen; bij samengestelde oxiden gemakke· 
lijker uit de oxiden. Samengestelde sulfiden blijken uit de oxiden bereid te kunnen worden 
door overleiden van H2 S bij hoge temperaturen. 

Voor de bereiding gebruiken we onder andere handschoenkasten, als de uitgangsstoffen 
en producten lucht- en vochtgevoelig zijn, een stel ovens voor hydrothermale synthese, 
dat wil zeggen bereiding in water bij hoge temperatuur en druk, ook voor êênkristallen, 
en een vlamboog met gekoelde plaat om alliages te maken. 

Voor het maken van éénkristallen zijn speciale ovens in bestelling waarin zeer langzaam 
en regelmatig gekoeld kan worden en waarin de kristallen uit de smelt of de flux (een lager 
smeltend oplosmiddel bijvoorbeeld PbO) opgetrokken kunnen worden. Vroeger werden de 

(*) (Fe, Mn, Ti, Al) betekent: in totaal één ion met wisselende hoev~elheden van de 17 
genoemde elementen. 



uitgangsstoffen samen verhit en na afloop het product met röntgenanalyse onderzocht. 
Soms had men gedurende lange tijd te laag verhit, soms te hoog waardoor de gezochte 
stof ontleed, dit kan nu vermeden worden door verhitten in het apparaat voor differen
tiele thermische analyse (DTA), waarin men de opgenomen of afgegeven hoeveelheden 
warmte bij reactie ten op zichte van een standaardstof registreert, of, als een gas ontwijkt 
door thermogravimetrie. Over enige tijd kunnen deze metingen tegelijk aan één monster 
uitgevoerd worden in een apparaat van Mettler, waarin men dan ook met aggressieve gas · 
sen kan werken. Daarnaast kan een Guinier-camera gebruikt worden, die het Röntgendif
fractiepatroon bij variërende temperatuur continu registreert. Met DTA en hoge tempera
tuur-Guinier kunnen ook overgangspunten opgespoord worden. 

Structuuronderzoek . 

Een aantal voorspelde structuren werden 
door anderen bepaald en juist bevonden, bij 
voorbeeld voor Sc2 S3 , Li 2Cu 2+ 0 
K 2 Hg 2 + 0 2 , Sr 2 U0

5 
; in eigen la~ werden 

onder andere de voorspelde structuren van 
Sr 2 Cu03 en SrCu J + 0 :1.. (fig. 2 ) bepaald; 
SrCu 2 + 0 2 (fig. 3) heeft een andere struc 
tuur dan voorspeld werd (fig. 4), in zo'n ge
val is het interessant de oorzaak te zoe
ken. 

Er bestaat een reeks verbindingen met 
CaF2 structuur waarin op geordende wijze 
aniongaten (0\ voorkomen, namelijk: 
Mn0 2 n_2<) 2 (n=2 - 14) met M in vier tot 
acht coördinatie . 

0 Van enkele zijn structuren bekend, de an
dere zijn te voorspellen. Het blijkt dat voor 
elke samenstelling vele mogelijkheden zijn, 
waarvoor de roosterenergien (U) weinig lij 
ken te verschillen. Er is een programma 
aanwezig om de roosterenergieën te bere 
kenen, maar er blijkt in de practijk dat de 
onzekerheden in polarisatieenergie en voor
al in de ruw benaderde Born 'se ·afstoting 
vaak groter zijn dan verschillen in U. Ver
rassenderwijs is het voor een structuur
voorspelling vaak genoeg naar de omrin-

0 Cu 

ging in eerste en tweede sfeer te kijken al 
is U evenredig met r-1 • De oorzaak hier- fig. 2 Sr 2+cu1to~- (voorspeld en gevonden). 
van hopen wij te zijner tijd op te sporen. 

Vaste oplossingen bestaan ook tussen verbindingen met verschillende stoechiometrie. 
In de literatuur praat men bij dergelijke astoechiometrische verbindingen gedachteloos 
over kation- en aniongaten. Het feit dat 0 2 - en F -steeds zo symmetrisch mogelijk door 
kationen omrings blijken te zijn, (mits deze niet te klein en hooggeladen zijn) doet de 
vraag rijzen of dit ook bij astoechiometrische verbindingen moet blijven gelden. Daarom 
onderzochten wij in samenwerking met het Reactie Centrum Delft de reeks vaste oplos 
singen tussen Sr2Ti 20

6 
en Sr2 Fe 20 5 0,. Volgens ret röntgendiagram blijkt de structuur 

totver naarrechts die van hetkubische perofskiet te blijven, maar het leek onwaarschijn 
lijk dat van een octaeder om Fe (of Ti) eert of meer zuurstofionen zonder vervorming weg
gelaten kunnen worden . 

Met behulp van het Mössbauereffect werd gepoogd informatie te krijgen over de direc
te omringing van de Fe 3 +ionen . De proeven gaven tot dusver geen ul.tsluitsel. 

0 



Magnetisch onderzoek. 

In alle stoffen die 'magnetische ionen' be -
vatten levert de magnetische susceptibili 
teit, als functie van T gemeten., informatie 
over de waardigheden en soms over de bin
ding van de magnetische ionen. Wanneer de 
magnetische ionen in grote concentratie 
aanwezig zijn, komen ze zo dicht bij elkaar 
dat onder een bepaald overgangspunt, ten 
gevolge van een electronen 'exchange' wis 
selwerkinghun spinmoment zich parallel (+) 
of antiparallel ( - ) aan die van hun buren 
willen plaatsen. 

Er treden in overgangsmetaalverbindin
gen verschillende soorten wisselwerkingen 
op: 
a) M - M door directe overlap der d -ba-

nen 
b) M - X - M met M - X - M = 180° 
c) M - X - M met M - X - M = 90° 
Wisselwerking b) en c) zijn te vergelijken 
met 0' resp. 1t binding. Voorts zijn er de, 
meestal veel zwakkere, wissel -werkingen 
M - X - X - M(') of M -X - M(") - X - M, 
waarbij ook een diamagnetisch ion M '' een 
rol kan spelen in de wisselwerking. Deze 
wisselwerkingen kunnen alle positief of ne
gatief en sterk of zwak zijn, afhankelijk van 
de hoeken M - X - M, etc. 

Zijn alle wisselwerkingen positief dan is 
het materiaal onder het overgangspunt, het 
Curiepunt, ferromagnetisch, maar zijn ze 
alle of gedeeltelijk negatief , dan zijn er 
verschillende mogelijkheden. 

In het eenvoudige geval, MnF 2 , ligt Mn 
op een ruimtelijk gecentreerd tetragonaal 
rooster; daardoor kan elk Mn onder de o
vergangstemperatuur, het Nêel-punt, met 
moment naar boven omringd zijn door 8 Mn 
met moment naar beneden en v.v., we hou
den dan geen moment over (antüerromag
netisme). 

In ~0 (M=~, Fe, Ni, Co) zijn er naast de 
M - 0 - M 180 wisselwerking(-) concure 
rende zwakkere wisselwerkingen, die de 
'magnetische structuur' dat wil zeggen de 
ormntatie van de momenten ten opzichte van 
zijn buren kunnen wijzigen. Het resultaat is 
hier steeds antiferromagnetisme. 

Bij ferrieten met spinelstructuur 
NFe 3+ (VIM 2+Fe 3+ Jo 1-(M=Mn, Fe, Co, Ni, 

of Cu) is de hoek NMe -X - IVMe (Me=Fe 

I 
I 
I 
I 
I 

,~0------- --- --- -----
~,- I ~.~ : 

. I I ';jj 

I 
I 
I 

A ,_:.-\.;ji __ ___ Q ________ ------
;., "",... I ~ 

~ j.~ I .. . 

fig . 3 SrCu02 (gevonden). 

(*) Romeins cijfer vóór het kation betekent: aantal omringende anionen. 

Q Cu 

c 

)-b 
0 
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of M) 125° en de hoek VI Me - X - v1 Me 90°. De 180° (=b) wisselwerking en Fe - 0 - Fe 
(b) en Fe - 0 - M zijn sterk negatief, Fe - 0 - Fe (90°, (a en c)) zwak negatief en Fe - 0 
- M (a en c) zwak negatief of positief. 

Het resultaat is dat in de 125° wisselwerking het 180° aan'deel over heerst en dat de 
VI Me - 0 - VI Me 90° wisselwerking overvleugeld wordt; de momenten op de 4 omringde 

plaats staan antiparallel aan die op de 6 omringde . Het totaalmoment dat overblijft is dat 
van M: Fe 3+(M 2+Fe3+)o: - (fig. 5) . 

Het m!iteriaal heeft dus ferromagnetische eigenschappen, zelfs als alle wisselwerkingen 
negatief zijn, dit ongecompenseerd antiferromagnetisme wordtferrimagnetisme genoemd. 
Doel van het magnetisch onderzoek in Leiden is om teken en grootte van wisselwerking 
te weten te komen. 
We specialiseren ons op magnetische laag
en ketenverbindingen waarin eventueel wel 
de bindingen in drie richtingen even sterk 
kunnen zijn, maar waarin nu de magnetische 
ionen in lagen of ketens geordend liggen; de 
binding in de overblijvende richtingen kan 
dan tot stand komen door niet-magnetische 
kationen. 

Magnetische momenten van stoffen kun
nen binnenkort tot helium - temperatuur en 
hoge magnetische velden (50-kilo-Oersted) 
gemeten worden met een pas gearriveerd 
apparaat ;de orit;ntatie van de ionenmomen
ten kan met neutronen - diffractie bepaald 
worden. 

Een nieuwtje is dat door Dr. IJdo et al. 
stoffen gemaakt zijn met magnetische lagen 
op grote afstand van elkaar, ) 12Á , b . v. 

,·--,_J.)t"----0 

~··) ! a ·· ---,."_.r-:1 .". ·· 

Y 0 I Q se 
: ',_f;i 

Q Cu 
I C 

... ~~ ___ / ,/ -..r .. 
0:. - Q- ,/-__ .' b 

0 

fig. 4 Sr2 ... Cu2•u~ - (voorspeld). 

VIMn 1VA1
2

S
4

; hierim komt echter eenklein 
gedeélte van het Mn 2+ niet op de 6 omring
de maar op de 4 omringde , waardoor de 
laagafstand overbrugd wordt. Gehoopt wordt 
dat dit bij andere verbindingen MA12 S4 en 
MGa2 S4 niet zal optreden. 

In stoffen als VIMn VJ(NbS2 )4 waar Nb (of Ta) in een specifiek andere (trigonaalpris · 
matisch) zes-omringing optreedt kan ditwaarschijnlijk niet, zodat hier een (kleinere) gro 
te laagafstand inderdaad zuiver voorkomt. Hier speelt een wisselwerking Mn - S - Nb -
S - Mn wellicht een rol. 

Ketens, van vlakken-gekoppelde octaeders, vormen de stoffen CsMC13. Hieraan wordt 
door Dr. Maaskant et al. optisch en magnetisch onderzoek verricht . 

Een ander type ketenverbinding, waarvan we één- kristallen pogen te bereiden, is 
VIM 111Sb 20 4 en het VINi !11As

2
0

4
; gepoogd wordt stoffen als Vl1Na 2 VIMF4 te bereiden, 

met dezelfde ketens van ribben-gekoppelde octaeders . 
Interessant is namelijk deinvloed vanhet anion opde M-X-M wisselwerking. Uit de the

orie en sommige metingen blijkt dat deze st.erker moet zijn voor 0 2 • dan voor, F - , en ook 
sterker voor X=Cl- of S 2 - dan voor respectievelijk 0 2 - etc .. Dit laatste is aan de drie di 
mensionale roosters moeilijk te controleren, daar chloriden en sulfiden andere struc 
turen geven dan fluoriden respectievelijk oxiden, door de grotere polariseerbaarheld van 
het grotere anion. Het is een uitdaging dat er nooit sulfiden gevonden zijn met zulke prae 
tisch bruikbare eigenschappen als oxiden zoals de ferrieten! 

In de vaste oplossingenreeks tussen Ln2 S3 en Ln3S
4 

met vm Th3P 4 structuur,waarin 
Ln 2 S lege kationplaatsen (D) bevat (01/3Ln8/3S4 ) is Ln 2S3 een antiferromagnetische 
meta?lische geleiders. Hier komt de metallische geleiding tot stand doordat de formeel 
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0 Fit- in vier-omringing 

$ Mof Fe3+ in zes -omringing 

fig . 5 Ferriet met 
ionenmom enten. 

aanwezige Ln2+ ionen (behalve soms Eu en Yb) drie -waardig blijven, waardoor de extra 
electronen (8) in de geleidingaband gaan. De magnetische wisselwerkingtreedt daardoor 
op over langere afstand en moet volgens de theorie als functie de afstand fluctueren tus
sen+ en -. 

Gepoogd wordt dit voor de eerste maal direct aan te tonen door verbindingen te maken 
in het systeem BaS - (SrS) - CaS - (6) Ln>l+s - Ln

2
S3 • 

Een variatie in afstand bij gelijke electronenconcentratie wordt verkregen door het 
verschil in grootte tussen Ba 2 + (Sr 2") en Ca2+. 

Een ander oxide-onderzoek betreft bestaande doch nooit on<ierzochte, of voor spelde, 
verbindingen in het systeem Ba0-Fe20 3 -M02 met structurc waarvan men verwachten 
lam dat ze lijken op die van het permanent-magneetmateriaal van BaFe1p 19 en stoffen 
in het systeem Ba0-MO-Fe2 0 3 , die bruikbare eigenschappen bij superhoge frequenties 
bezitten. 

Prof. Dr. E. W. Gorter . 

@ 
Oranjeboom 

'n Vorstelijk glas bier 
481J I1.J IIIJ.SIJ 
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DOORLICHTING 
van de PRAECANDIDATENSTUDIE 

Als uitvloeisel van de nota. Posthumus heeft de studieraad verschillende werkgroepen 
ingesteld, waarvan één de naam kreeg Inter-Prae-Post. 

Het oogmerk van deze werkgroep is een kritische beschouwing van de studiesnelheid 
en studie~fficiency in de subfaculteit scheikunde te Leiden. Uit de titel van het artikel 
blijkt al dat vooral de praecandidatenstudie aan een nadere beschouwing wordt onderwor
pen. Dat deze doorlichting op haar plaats is, moet een ieder, die Posthumus gelezen heeft 
duidelijk zijn. Immers, Posthumus stelt een totale cursusduur van vierjaarvoor, zonder 
te spreken hoe hij deze wil bewerkstelligen. Twee alternatieven dringen zich op de voor
grond, namelijk: 

1. zelfde studieprogramma in kortere tijd, door toepassing van de verworvenheden 
der moderne onderwijstechnologie. 

2. een lichter studiepakket, waarbij de vraag rijst wie, wanneer, waarom bepaalt 
wat er uit moet vallen. 

Alvorens echter tot positieve voorstellen voor verandering en mogelijke verkortingvan 
de cursusduur te komen, verdient het aanbeveling de huidige situatie een een grondig on
derzoek te onderwerpen, zodat men aan de hand van feitelijke en objectief verkregensta
tistische gegevens herstructureringsvoorstellen kan doen. 

Hoe is de situatie op het moment? 

Ter beantwoording van deze vraag komt de relatie tussen studiemotivering en studie
prestaties op de voorgrond. Waarom gaat men in het algemeen studeren? De redenen lig
gen op verschillend vlak, en varierenvan vrees voor verve
ling wanneer men gaat werken, na het behalen van het eind
examen, en verlangen naar vergroting van wetenschappelij
ke kennis, als interne motivatie aan de ene kant, tot status
overwegingen en tradities in de familie, als externe motiva
tie, aan de andere kant. Op de middelbare school was het 
leveren van studieprestaties het direct gevolg van externe 
motivatie, terwijl men zegt dat wanneer men gaat studeren 
de studieprestaties direct gerelateerd zijn aan interne motivatie. De stellers dezes zijn 
echter geneigd dit laatste, althans wat betreft het eerste deel van de praecandidaatstudie 
met klem tegen te spreken. In het door practica en toetsen-systeem strakgebonden voor
candidaten-tijdperk treft men veel aan van de sfeer op de middelbare school. De toetsen, 
weliswaar niet verplicht, hebben veel weg van proefwerken of repetities, terwijl men op 
de practica geregeld de kans loopt getest te worden op kennis. Doordat menz'njaargeno
ten bijna dagelijks ziet, en wanneer weer een tentamen of toets nadert, over niets anders 
gesproken wordt, gaat men, zelfs wanneer·men in eerste instantie niet van plan was z'n 
goede genius op de proef te stellen, toch het komend tentamen voorbereiden. 

Deze situatie blijft gedurende de gehele twee~neenhalf jaar van practica gehandhaafd, 
zodat nauwelijks te spreken valt van interne motivatie. Na het be~indigen van de practica 
blijkt namelijk dat het studietempo over het geheel genomen ontstellend daalt. Deed men 
in de eerste twee jaar zes of zeven (of meer) tentamens en toetsen, na be~indiging van de 
practica blijkt (zie de komende tabellen) men niet verder te komen dan gemiddeld twee à 
drie tentamens. U zult opmerken dat deze tentamens van een zwaarder kaliber zijn dan 
die in de eerste twee jaren, waar U dan gelijk in hebt. Toch blijft het een significant ver
schil, temeer daar de tijd om deze tentamens voor te bereiden aanmerkelijk toeneemt. 
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De voorwaarden van bovengeschetste externe motivatie tijdens de practica-periode doen 
zich mutatis mutandis niet meer voor na belHndiging van de practica. Men zou kunnen zeg
gen dat er een accent-verschuiving optreedt van externe naar interne motivatie, die niet 
door iedereen bewust gevoeld wor.dt, en waar niet iedereen zich juist aan aanpast. 

Hierbij rijst dan de vraag of dit een fout van het individu of 
een fout van het systeem is. Aangezien een mogelijke her
structurering niet met individuele psychologi~n rekening 
kan houden, moet de fout dus gezocht worden in het systeem 
en moet dit als zodanig worden veranderd. Hierbij kan men 
zich dan het volgende afvragen, namelijk dient het systeem 
zodanig veranderd te worden dat alles vóór het candidaats 
uit interne motivat~e geleverd wordt, ofbestaatdemogelijk

heid dat door het doceren van een college Algemene Chemie een zodanig rloorzicht verkre
gen wordt in de interdisciplinaire samenhang der scheikunde, dat genoemde accentver
schuiving op een vloeiender en efficientere wijze plaats kan vinden. 

U ziet, bij herstructureringsvoorstellen doen zich allerlei problemen voor die niet zo
maar een pasklare oplossing hebben, maar waar na grondige bestudering een oplossing 
gevonden dient te worden, die niet star 1s, maar de mogelijkheid in zich laat, bij veran
derde omstandigheden een directe aanpassing te bewerkstelligen. 

Een herstructurering moet derhalve niet eenmalig zijn; een voortdurende bezinning op 
de situatie en eventuele noodzakelijke veranderingen dienen direct mogelijk te zijn. 

ENKELE OPMERKINGEN: 

De in onze faculteit bestaande propaedeuse zou volgens Posthumus niet voldoen, daar 
zij niet tot het door hem vereiste doorzicht in de studie leidt. 

Wat betreft het aantal afvallers heeft de propaedeuse, ciie, naar wij stellen vanaf 1964 
ingesteld te zijn nu toch wat strenger gehanteerd wordt, haar 'doel' wel bereikt. Hetper
centage afvallers bleef voor het jaar 1964 gelijk aan dat van 1965, maar van 1966 gingdit 
cijfer met ongeveer 50% omhoog, en bereikt een hoogte die boven het percentage ligt dat 
Posthumus op bladzij de 39 van zijn nota vermeldt. Nu kunt U 
natuurlijk zeggen dat dit een gegeven is van slechts éénjaar. 
Van het jaar 1967 valt echter mede te delen dat van de 111 
aangek om enen er nu reeds 25 afgevallen zijn, dat wil zeggen 
22. 5%, tegen 25, 6% voor 1966. 

Nu Posthumus in zijn nota vermeldt dat het percentage af
vallers jaarlijks stijgt, zal het uiteindelijk aantal afvallers 
voor het jaar 1966, maar ook voor 1967 wel groter worden 
dan de 30% van Posthumus. Het lijkt misschien wat voorbarig dit zo te stellen, door het 
invoeren van een propaedeuse zou men namelijk kunnen veronderstellen dat de selectie 
scherper is geworden en men er eerder mee op houdt. Wanneer men de mensen, die nog 
ingeschreven staan op hun verdiensten bekijkt, lijkt de veronderstelling gegrond dat er 
nog een aanzienlijk aantal afvallers bij zal komen. 

Opmerkingen bij de tabellen. 

Uit de administratie van de subfaculteit (het archief van de CSA), was niet altijdduide
lijk of de persoon in kwestie een tentamen bij de tweede gelegenheid voor de eerste keer 
deed of de vorige keer niet ingeleverd had, of geen cijfer gekregen had. De cijfers in de 
tweede kolom zijn dus onder voorbehoud. 
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jaar van aankomst 1964 S1 (=F) 

eerste keer tweede keer nog niet percentage van flet 
gehaald of later gehaald geheel nog niet geh. 
167 '68 '69 '67 '68 '69 '67 '68 '69 '67 '68 '69 

Alg. Anorg. Ch. 21 25 27 8 14 14 15 5 3 34.2 11.4 6.8 
Inl. Phy. Ch." 25 25 25 18 19 19 1 0 0 2.3 0.0 0.0 
Elem . . Nat. 23 23 23 20 20 19 1 1 0 2.3 2.3 0.0 
Inl. Org. Ch. 35 35 35 9 9 9 0 0 0 0.0 0.0 0.0 
Wiskunde 25 25 25 4 10 11 15 9 8 34.2 20.4 18.2 
Atoombouw 16 27 28 8 9 13 20 8 3 45.5 18.2 6.8 
Thermo. 19 25 26 5 16 16 20 3 2 45.5 6.8 4.6 
Mol. Nat. 27 27 30 6 8 11 11 9 3 25.0 20.4 6.8 
Org. Ch. I1 0 21 32 0 6 8 44 17 4 100.0 38 .7 9.1 
Alg. Phy. Ch. 0 20 23 0 9 15 44 15 6 100.0 34.1 13.7 
Kristalchemie 2 18 26 0 2 8 42 24 10 95.5 54.7 22.7 

jaar van aankomst 1964 S2 (=G) 

eerste keer tweede keer nog niet percentage van het 
gehaald of later gehaald geheel nog niet geh. 
'67 '68 '69 '67 '68 '69 '67 '68 '69 1fl7 '68 '69 

Alg. Anorg. Ch. 24 31 33 8 14 16 28 15 11 46.7 25.0 18.3 
Inl. Phy. Ch. 38 38 38 17 21 21 5 1 1 8.8 1.7 1.7 
Elem. Nat. 33 33 33 22 23 25 5 4 2 8.8 6.7 3.4 
Inl. Org. Ch. 51 51 51 9 9 9 0 0 0 0.0 0.0 0.0 
Wiskunde 38 38 38 3 7 9 19 15 13 31.7 25.0 21.7 
Atoombouw 26 36 38 7 11 14 27 13 8 45.0 21.7 13.3 
Thermo. 34 37 39 10 15 16 16 8 5 26.7 13.3 8.8 
Mol. Nat. 34 37 37 4 12 14 22 11 7 36.7 18,3 11.7 
Org. Ch. I1 5 34 41 0 2 10 55 24 9 91.2 40.0 15.0 
Alg . Phy. Ch. 1 31 38 0 8 14 59 21 8 98 .3 35.0 13.3 
Biochemie 29 42 44 2 10 10 2"9 8 6 48.4 13.3 10.0 

jaar van aankomst 1965 S1 (=F) 

eerste keer tweede keer nog niet percentage van het 
gehaald of later gehaald geheel nog niet geh. 
'68 '69 '68 169 '68 '69 '68 '69 

Alg. Anorg. Ch. 20 26 1 2 23 16 52.3 36.4 
Inl. Phy. Ch. 27 28 14 14 3 2 6.8 6.8 
Elem. Nat. 28 30 5 6 11 8 25.0 18.2 
Inl. Org. Ch. 35 35 9 9 0 0 0.0 0.0 
Wiskunde 27 27 2 5 15 12 34.1 27.3 
Atoombouw 14 21 8 11 22 12 50.0 27.3 
Thermo. 18 24 2 6 24 14 54. 6 31.8 
Mol. Nat. 22 32 0 3 22 9 50.0 20.4 
Org. Ch. I1 3 28 0 1 41 15 93.2 34.2 
Alg. Phy. Ch. 1 22 0 2 43 20 97 . 8 45.5 
Kristalchemie 6 21 0 0 38 23 86.4 52.3 
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-
jaar van aankomst 1965 82 (=G) 

eerste keer tweede keer nog niet percentage van het 
gehaald of later gehaald geheel nog niet geh. 
'68 '69 '68 '69 '68 '69 '68 '69 

Alg. Anorg. Ch. 24 33 1 10 40 22 61.6 33.9 
Inl. Phy. Ch. 40 40 24 24 1 1 1.6 1.6 
Elem. Nat. 39 41 12 17 14 7 21.5 10.8 
Inl. Org. Ch. 52 52 13 13 0 0 0. 0 0. 0 
Wiskunde 34 35 5 8 26 22 40.0 33.9 
Atoombouw 22 41 4 12 39 12 60.0 18.5 
Thermo. 38 38 4 11 23 6 35.4 9. 2 
Mol. Nat . 25 41 11 17 29 7 44.7 10.8 
Org, Ch. II 2 39 0 2 63 24 97.0 37.0 
Alg. Phy. Ch. 2 27 0 6 63 32 97.0 49.3 
Biochemie 47 52 3 7 15 6 23.1 9. 2 

jaar van aankomst 1966 81 (=F) 

eerste keer tweede keer nog niet percentage van het 
gehaald of later gehaald geheel nog niet geh. 
1- 4-'69 1-4-'69 1-4-'69 1- 4- '69 

Alg. Anorg. Ch. 14 1 19 55.8 
Inl. Phy. Ch. 28 6 0 0.0 
Elem. Nat. 18 13 3 8.8 
Inl. 8rg. Ch. 27 0 7 17.6 
Wiskunde 25 2 7 17.6 
Atoombouw 13 1 20 58 . 8 
Thermo. 14 6 14 41.1 
Mol. Nat. 17 3 14 41.1 
Org. Ch. II 5 0 29 85.3 
Alg. Phy. Ch. 0 0 0 100.0 
Kristalchemie 2 0 32 95.3 
Inl 7 Biochemie 18 1 15 44.1 

jaar van aankomst 1966 82 (=G) 

eerste keer tweede keer nog niet percentage van het 
gehaald gehaald gehaald geheel nog niet geh. 
1- 4-'69 1- 4- '69 1-4-'69 1-4-'69 

Alg. Anorg. Ch. 10 9 33 63.4 
Inl. Phy. Ch. 37 14 1 2.0 
Elem. Nat. 27 16 9 17.3 
Inl. Org. Ch. 43 1 8 15.4 
Wiskunde 29 5 18 34. 6 
Atoombouw 15 1 36 69.2 
Thermo. 18 4 30 57.7 
Mol. Nat. 32 0 20 38.5 
Org. Ch. II 5 0 47 90.4 
Alg. Phy. Ch. 3 O· 49 94.2 
Biochemie 32 1 29 55.8 
Inl. Biochemie 33 6 13 25.0 
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Zoals U uit de tabellen ziet, hebben we als tijdstip van doorlichting 1 april van het der
de jaar genomen, voor het jaar van aankomst 1966, en 1 april van het vierde, respectie 
velijk het vierde en vijfde jaar voor het jaar van aankomst 1965 en 1964. 

De toestand is dus bekeken op twee~neenhalf, twee~neenhalf en drie~neenhalf, respec 
tievelijk twee~neenhalf, drie~neenhalf en viereneenhalf jaar na het begin van de studie. 

Bij eerste beschouwing van de tabellen valt hieruit het volgende af te lezen; 
1. Het totaal aantal mensen van het jaar van aankomst 1964 bedraagt nu nog voor de 

studierichting S1 44, terwijl dit voor S2 60 bedraagt. 
2. Na twee~neenhalf jaar moest S1 nog in totaal 213 tentamens doen, dus gemiddeld 

4. 9, voor S2 bedroeg dit aantal 265 , met het gemiddelde van 4. 41. 
3. Na drie~neenhalf jaar liggen deze cijfers als volgt: Voor S1: 39 tentamens methet 

gemiddelde van 2. 07 , voor S2: 120 tentamens met het gemiddelde van 2. 00 . . 
4. Na viereneenhalf jaar liggen deze cijfers als volgt: Voor S1: 39 tentamens methet 

gemiddelde van 0. 89, voor S2 70 tentamens met het gemiddelde van 1.17. 
5. Het totaal aantal mensen van het jaar van aankomst 1965 bedraagt nu nog voor de 

studierichting S1 wederom 44, terwijl dit aantal voor S2 65 bedraagt. 
6. Na twee~neenhalf jaar moest S1 nog in totaal 233 tentamens doen, dus gemiddeld 

5. 30, voor S2 bedroeg dit aantal 308, met het gemiddelde van 4, 75. 
7. Na drie~neenhalf jaar liggen deze cijfers als volgt: Voor S1: 140 tentamens methet 

gemiddelde van 3.18, voor S2 134 tentamens met het gemiddelde van 2. 06. 
8. Het totaal aantal mensen van het jaar van aankomst 1966 bedraagt nu nog voor de 

studierichting S1 34, terwijl dit aantal voor S2 52 bedraagt. 
9. Na twee~neenhalf jaar moest 81 nog in totaal194 tentamens doen, dus gemiddeld 

5. 25, voor S2 bedraagt dit aantal 274, met het gemiddelde van 5. 03. 
10. In tegenstelling tot het jaar van aankomst 1964 en 1965 moeten de mensen van het 

jaar van aankomst 1966 12 tentamens doen (tegen 1964 en 1965 11). Dit tentamen 
is het tentamen Inl. Biochemie, dat qua zwaarte zeker te vergelijken is met het 
tentamen behorend bij de röntgencursus, dat de mensen van 1964 en 1965 af moes
ten leggen. Bij het berekenen van bovengenoemde cijfers is het tentamen Inl. Bio
chemie niet meegerekend. 

Deze cijfers in een tabel: 81 82 

'64 '65 '66 '64 '65 '66 

Na twee~neenhalf jaar: 4. 85 5.30 5.25 4.41 4.75 5.03 
Na drie~neenhlaf jaar: 2. 07 3.18 - -- 2.00 2.06 - --
Na viereneenhalf jaar: 0.89 -- - - -- 1.17 - -- - --

Bij de beschouwing van de praecandidaatsstudie hebben we bewust de E, S3, en S4 stu
dierichting niet meegeteld, aangezien in deze studierichtingen zo weinig studenten werk
zaam zijn dat de cijfers hierover niet relevant en ter zake doende zijn. 

In de volgende tabel hebben we de percentages van het geheel nog niet gehaalde van de 
verschillende jaren met elkaar vergeleken. 

Hierbij vielen de volgende zaken direct op: 
1. De veelgehoorde steliing, als zou 1965 een beter jaar zijn dan 1964, dient naar 

fabeltjesland verwezen te worden. Door het percentage nog niet gehaalde van '66 
en van '65 van 164 af te trekken, en hier het gemiddelde van te nemen, bleek dat 
81 van '65 10% slechter was dan 81 van '64, terwijl 81 van '66 6% slechter was, 
en dat 82 van '65 7. 5% slechter was dan 82 van '64, terwijl 82 van '66 10% slech
ter was. 
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2. Van de jaren van aankomst 164 en '65 had na twee en een half jaar 100% het ten
tamen Organische Chemie I gehaald, in 1966 wordt het toetsensysteem ingevoerd , 
en na twee en een half jaar heeft gemiddeld 16% van dat jaar het tentamen nog 
niet gehaald . .... 



3. 81 van 1966 heeft kennelijk weinig moeite gehad met het wiskundetentamen, aan
gezien zij het laagste 'percentage nog niet gehaald' heeft. 

4. Het tentamen Elementaire Natuurkunde is voor het jaar 1965 blijkbaarveellasti
ger geweest dan in andere jaren. 

jaar v. aank. jaar v. aank. jaar v. aank. 
1964 1965 1966 

81 82 81 82 81 82 
Alg. Anorg. Ch. 34.2 46.7 52. 3 61.6 55.8 63. 4 
Inl. Phy. Ch. 2.3 8.8 6.8 1.6 0.0 2.0 
Elem. Nat. 2,3 8.8 25.0 21.5 8.8 17.3 
Org. Ch. 11 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 15.4 
Wiskunde 34.2 31.7 34.1 40. 0 17. 6 34.6 
Atoombouw 45.5 45.0 50.0 60.0 58.8 69.0 
Thermo. 45. 5 26.7 54.6 35. 4 41. 4 57.7 
Mol. Nat. 25. 0 36.7 50.0 44.7 41.1 38.5 
Org. Ch. TI 100.0 91.2 93.2 97.0 85.3 90.4 
Alg. Phy. Ch. 100.0 98.3 97.8 97.0 100.0 94.2 
Kristalch./ Bioch. 95.5 48.4 86.4 23.1 95.3 55.8 

In de volgende tabel is gepoogd een graad van moeilijkheid af te leiden voor de verschil
lende tentamens. Hiervoor werd van het jaar van aankomst1965 het percentage on voldoen
de van twee op elkaar volgende jaren vergeleken, de cijfers uit de tweede kolom werden 
afgetrokken van de cijfers uit de eerste kolom, dit cijfer werd gedeeld door het cijfer in 
de eerste kolom en vermenigvuldigd met 100%. Deze procentuele afname namen we als 
graad voor de moeilijkheid. 

We komen dan tot de volgende resultaten: 
-----Volgorde van toenemende moeilijkheid uit de procentuele afname voor 81: 

Org. Ch. TI, Mol. Nat. ,Alg. Phy. Ch., Atoombouw, Thermo., Kristalchemie, Alg. 
Anorg. Ch., Elem. Nat., Wiskunde. 

-----Volgorde van toenemende moeilijheld uit de procentuele afname voor 82: 
Mol. Nat., Thermo., Atoombouw, Org. Ch. II, Biochemie, Elem. Nat., Alg. Phy. 
Ch., Alg. Anorg. Ch., Wiskunde. 

Hierbij dient natuurlijk wel opgemerkt te worden dat er verschil bestaat tussen een in
derdaad moeilijk tentamen en het werkelijk doen van dat tentamen. De tendens is immers 
aanwezig om gemakkelijk.e tentamens tot het laatst te bewaren, zodatdeafnamehierinniet 
groot js. 

% onv. % onv. 
1-4-'68 1-4-'69 

Alg. Anorg. Ch. 52. 3 36.4 
Inl. Phy. Ch. 6. 8 6. 8 
Elem. Nat. 25.0 18.2 
Org. Ch. I 0.0 0.0 

% afn. 
82 
30.4 

27.2 

Wiskunde 34.1 27. 3 19.9 
Atoombouw 50. 0 27.2 45. 4 
Thermo. 54. 6 31. 8 41. 8 
Mol. Nat. 50.0 20.4 59.2 
Org. Ch. II 93.2 34.2 62. 3 
Alg. Phy. Ch. 97. 8 45. 5 54.5 
Kristalchemie 86. 4 52. 3 39. 5 

% onv. 
1-4-'68 

61.6 
1.6 

21.5 
0.0 

40.0 
60.0 
35.4 
44.7 
97.0 
97.0 

% onv. 
1-4-'69 

33.9 
1.6 

10.8 
0.0 

33.9 
18.5 
9.2 

10.8 
37.0 
49.3 

% afn. 
81 
45.0 

49.7 

15.3 
69.2 
74.1 
75.8 
61.9 
49.2 

Biochemie 32.1 9. 2 60.2 
Dit cijfermateriaal is slechts een begin van een grotere opzet. Wij zijn van mening dat 

er op dit gebied, namelijk de begeleiding tothet candidaatsexamen, nog wel wat gedaan 
kan worden, en zeker nu Posthumus op een vierjarige cursusduur aanstuurt, waarin deze 
begeleiding een grotere rol zal gaan spelen. 

Wij nodigen belangstellenden, ook stafleden, uit tot onze werkgroep toe te treden, met 
de bedoeling alternatieve voorstellen uit te werken. 

Paul Brand en Frans van Kleef 
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