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Bouwen in letterlijke, bouwen in figuurlijke 
zin. Het Is kenmerkend voor Staatsmijnen/ 
DSM als een van Nederfand's grootste 
chemische Industrieën. 

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

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

<~> ÄATSMIJNEN/DSM 
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LE IDSCH CHEMISCH PERIODIEK 
2e jaargang nr. 5 maart '68 

Schreven wij in ons tweede nummer: 
"Zowel bij de VU als de Universiteit 

van Nijmeg~n bestaat veel enthousiasme 
voor de overziehtscolleges Natuurfiloso
fie en Geschiedenis der Natuurwetenschap
pen, die aldaar gegeven worden. Dit ie 
voor de Leidse studieraad een reden om 
te proberen een dergelijk college ook 
hier in te voeren. De redactie van Chi
mica Acta juicht zulks bijzonder toe." 

Nu deden wij dat niet omdat wij zo ver
zot zijn op het houden van toejuichingen. 
Wij - en naar wij zeker weten wij niet 
alleen zijn van mening,dat het hoog tijd 
wordt, dat aan de "Philosofische" facul
teit de mogelijkheid gecreäerd wordt col
leges te volgen, waarin iets van dat n.a.
tuurfilosofische aspect tot uitdrukking 
komt. Nog te weinig wordt rekening ge
houden met studiemogelijkheden, die geen 
direct aanwijsbaar practisch nut voor een 
toekomstige maatschappelijke positie heb
ben. Wanneer men ale derde richting de 
colleges van Prof. Ubbink - filosqfie 
der Natuurwetenschappen - kiest, gebeurt 
dit nogal eens onder het nodige voorbe
houd van de kant van de hoofdvakmentor. 
En dat alles juist nu, naar onze mening, 
een meer filosofische benadering van de 
natuurwetenschappen zou kunnen leiden 
tot dA ontdekking van nieuwe gezichts
punten ten aanzien van vele fundamentele 
problemen. 

Daarom juichten wij het feit toe, dat 
de studentenvertegenwoordiging in de stu
dieraad deze zaken aan de orde wilde 
stellen. 

Wij wilden - en konden - zelfs nog m.eer 
doen. Door het vele geknutsel aan onze 
voorpagina waren wij namelijk in contact 
gekomen met de heer A. Kret, conservator 
~an de afdeling chemie en pharmacie van 
het Rijksmuseaurn voor de Geschiedenis d~ 
Natuurwetenschappen hier ter stede. Deze 

ver schijnt 2x per kwartaal 

kon ons een aantal uitermate interessan
te zaken verhalen. Zo vernamen wij, dat 
er in Duitsland complete wetenschappe
lijke instituten bestaan, waar de litte
ratuur der oude alchymisten wordt nage
plozen en de beschreven experimenten wor
den nagewerkt om te onderzoeken, wàt die 
alchymisten nu eigenlijk allemaal bij 
elkaar plachten te stoken. Ook vertelde 
hij ons, dat hij enige jaren geleden in 
Utrecht een serie lezingen had gehouden 
ove r. de historische ontwikkeling van de 
scheikunde en dat daarvoor bijzonder veel 
belangstelling had bestaan. 

Eán-en-ander was voor ons aanleidingte 
over om contact op te nemen met onze ver
tegenwoordigers in de studieraad. Wij 
meenden, dat het toch een haalbare zaak 
moest zijn , wanneer in het komende studie
jaar een facultatief college over de Ge
schiedenis van de Chemie van - laten we 
zeggen - één uur per week zou worden ge
geven. 

Dat was het idee,dat wij,nu drie maan
den geleden, ter bespreking aan de stu
dieraad voorlegden. 

Sindsdien is, naar wij hebben horen 
verluiden,het idee besproken in de Stud~ 
raad en voor nadere uitwerking overge
dragen aan de Onderwijscommissie. 

Noch is de Studieraad, nich in de On
derwijscommissie schijnt men intussen, 
alweer ru ë.r wij hebben horen verluiden, 
precies te begrijpen wat nu eigenlijk de 
bedoeling van het voorstel is. 

Dientengevolge zijn wij inmiddels gaan 
vrezen, dat het hele project op de lange 
baan geschoven zal worden en in het ko
mende studiejaar niet voor realisering 
in aanmerking komt. 

Wij - en nogmaals,naar wij zeker weten 
wij niet alleen - zouden dat zeer betreu
ren. 
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STOF? 
"Ziehier een nieuwe aflevering van " De· 

Stofdoek " K, periodiekje voor Leidsche 
Chemici ", zo zou Katalysator deze kolom 
zijn begonnen, ware hij verantwoordelijk 
redacteur geweest voor dit periodiek en 
niet van het " Chemisch Weekblad "• 

" Wie wind zaait zal storm oogsten ", 
leerden wij op de lagere school. Dat je 
ook storm kunt oogsten door een stofdoek 
uit te kloppen was voor ons evenwel ge
heel nieuw. \ofaarop baseert Katalysator 
trouwens zijn mening, dat wij onze stof
doek binnen de glazen kubus hebben uit
geklopt? Hij zou - aangenomen dat hij de 
situatie goed overzien heeft,en dat moet 
wel na zoveel omrijden oq.-lopen -- moe
ten weten, dat de kubus omgeven is door 
ettelijke vierkante kilometers gaaf Hol
lands polderland, waar traditioneel de 
frisse wind pleegt te waaien. Dat oij 
ons de wind nu toevall ig uit een andere 
hoek ,.,aait dan ter hoogte van het perceel 
Burnierstraat één is vers twee, 

Nu even serieus: Wij zijn geen tegen
standers van een vernieuwing van het Che
misch Weekblad louter omdat wij tegen 
iedere vorm van vernieuwing zijn. Wijl 
vinden w~l, dat niet iedere vernieuwing 
een zich onvoorwaardelijk richten naar de 
uit Amerika afkomstige wind hoeft in te 
houden. Wij achten het mogelijk, dat het 
Chemisch Weekblad zich vernieuwt,zonder 
dat het eigen karakter verloren gaat,iets 
wat, onzes inziens, bij de huidige opzet 
wel het geval is. 

Uit die hoek waait de wind, WelEdelGe
leerde Katalysator. 
*chem. w. , V 64, 07, 5, (1968). 
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waarheen O&W? 
In het kader van de algemene discu& 

sie over de hervorming van het onde~ 
wijs heeft Prof. Böttcher een aantal 
nogal opzienbarende uispraken gedaan, 
onder meer in zijn rede ter gelegen
heid van de uitreiking van de Van Blan
kenateinprijs 1967 door de Leidse Un~ 
versiteit. 

Er ia, aldus Prof. Bl.lttcher een ontwikkeling gaande - een ontwikkeling, die 
steeds sneller zal verlopen - in de richting van een maatschappij, waarin áan de 
mensen geheel andere eisen gesteld zullen worden dan thans. In de samenlevingvan 
de toekomst zal alles sneller veranderen dan wij vroeger gewend waren. De perDde 
na de tweede wereldoorlog is hiervan reeds een indicatie: er hebben technische 
ontwikkelingen plaats gevonden die de tot op dat moment bestaande kennis in de 
schaduw stelden. 

Ter illustratie het volgende: in de eerste ja~en na de oorlog leefde een vak
bekwaam en deskundig electrotechnicus nog in het tijdperk van de radiobuizen. 
Dikke boeken waren er over volgeschreven. Er bestonden catalogi, waarin het com
plete arsenaal aan radiobuizen was opgesomd en waarmededeelectrotechnicua feil
loos moest kunnen omgaan. 

Tot de transistor zijn intrede deed. 
De kennis der radiobuizen was nu van veel minder belang geworden. De electrotech
nicus diende zich om te schakelen op de transistor, hetgeen betekende: het oude 
pakket grotendeels laten varen en zich een nieuw pakket eigen maken (zulks vaak 
vele jaren na de opleidingeperioden). En zie, nauwelijks was men van deze achtik 
bekomen of er diende zich wederom een nieuwe ontwikkeling M.n: die der "micro
circuits". Wederom moest de electrotechnicus zich volledig omschakelen. Tot twee 
maal toe binnen een actieve mensenleeftijd een fundamentele ommezwaai op een be
paald vakgebied. 

ACHTERSTAND 

Dit zijn de snelle ontwikkelingen , die de maatschappij van de toekomst zullen 
bepalen en waarin de chemie een steeds groeiende rol zal spelen. Ontwikkelingen, 
die oude beroepen overbodig zullen makenennieuwe zullen creëren. Het zal, aldus 
Prof. Bl.lttcher, inde toekomst dan ook onmogelijk zijn iemand tijdens zijn oplei
dingaperiode een pakket kennis mee te geven, waaraan hij voor de rest vnn zijn 
leven min of meer voldoende heeft. Dit houdt in, dat de huidige onderwijsmetho
den, die te veel op dit doel zijn afgestemd, niet langer toereikend zullen zijn. 
De achterstand die het onderwijs op de maatschappelijke ontwikkeling heeft,is nu 
al bijzonder groot. 

Prof. Böttcher: "We mogen blij zijn als de luidige stand van het onderwijs vol
doet aan de eisen van tien jaar geleden." 

Aan gezien de ontwikkelingen binnen het onderwijs slechts traag op gang komen 
is de verwachting, dat die achterstand in de komende jaren nog zal groeien, met 
het noodlottige gevolg, dat de kloof tussen het onderwijs in al zijn geledingen 
en de eisen van de maatschappij steeds moeilijker te overbruggen zal zijn. 



KORTER 

Zoals hierboven reeds werd vermeld: de opleiding als " uitrusting " voor het 
verdere leven kan onmogelijk langer toereikend zijn. Dit houdt in, dat men in de 
toekomst noodgedwongen zal moeten volstaan met het geven van een basisopleiding. 
In dit licht bezien is Prof. Böttoher derhalve een voorstander van eon kortere, 
met minder "ballast" beladen, onderwijsperiode van bv. 5 jaar lager onderwijs, 5 
jaar middelbaar onderwijs en 4 jaar hoger onderwijs. Gedurende de rest van zijn 
leven zou men dan zijn (baais-)kennis op peil moeten houden, hetzij door per -
manente educatie " (bijvoorbeeld vier werkdagen plus één studiedag per werkweek) 
hetzij door middel van regelmatige bijscholingscursussen. In Frankrijk onder
zoekt men momenteel ook de mogelijkheden van het "sandwich"-systeem: een systeem 
van afwisselend werken en studeren. 

IRREEEL 

Prof. B8ttcher: Het is toch een irre
ele zaak, dat in de moderne maatschappij 
een jongeman van vier-vijfentwintig jaar 
nog afhankeiijk is van zijn ouders en 
zijn hoogleraren? Dat hij nog leeft in 
een "beschermde" omgeving, waar hij al
leen een beperkte verantwoordelij~eid 
heeft, terwijl de gemiddelde arbeider op 
die leeftijd reeds jarenlang volledig op 
eigen benen staat? "Het is opvallend,hoe 
onvolwassen een student vaak nog is ten 
opzichte van zijn niet-studerende leef
tijdgenoten." 

Mede daarom is Prof. Batteher dan ookeen 
groot voprstander van een verkorte oplei
ding van in totaal ongeveer 15 jaar, die 
de jonge mensen in staat moet stellen op 
20-22 jarige leeftijd als academicus de 
maatschappij in te gaan.("Of je hier nu 
wel of niet van baccalaureaat moet spre
ken is mijns inziens meer een kwestie van 
smaak"). Alleen voor de puur wetenschap
pelijk ge!nteresseerden moet de rnogelij~ 
heid van een verder opleiding blijven 
bestaan, 

Het is nu al evident, dat in de samenleving een steeds grotere behoefte zal 
ontstaan aan academici met zo'n verkorte opleiding en wel speciaal aan chemici. 
De chemie ia namelijk hard op weg in alle mogelijke sectoren van de maatschppij 
door te dringen, zodat het waarschijnlijk moet worden geacht, dat we straks che
mici zullen aantreffen op plaatsen, waar vroeger sociologen of economen zaten. 
In dit verband wil Prof. B8ttcher dan ook een pleidooi houden voor "gecombineer
de" studiemogelijkheden, met name de combinatie chemie - economie. Het argument 
dat men in dat ~val veel beter twee volledige studies - chemie én economie -
zou kunnen volgen, acht hij onjuist: ten eerste, omdat zulks veel te veel tijd 
kost (en we moeten juist voor deze gevallen naar een kortere opleiding), maar 
ten tweede ook, omdat men dan van beide vakken in feite veel meer weet , dan men 
voor een chemisch-economische functie in de maatschappij nodig heeft. De tegen
standers van dergelijke gecombineerde studies zijn, aldus Prof. Eöttcher, vaak 
niet op de hoogte met de eisen die in de praktijk gesteld worden. 



WIJNHANDEL n 
SLIJTE~~ U~C9(9fn 

de chocolade reep 
van de fijnproevers 

Voor al Uw Dames- en Heren-, 

Dokters- en Lab.- j assen 

Uw .. de Berkelspec ia list 
KRAAIERSTRAAT 1, hoek Nieuwe Rijn 
Telefoon 20229 TIMMERMAN 

STUDENTEN - GENERA TI ES 

lang een vertrouwd adtes voor alle 

dranken, bij alle ge l egenheden 

UNIVERSITEITSBOEKHANDEL 
EN ANTIQUARIAAT 

HAARLEMMERSTRAAT 203 - 205 
LEIDEN TELEFOON 21072 

J. GINSBERG Kort Rapenburg 17 - Leiden 
T e I e f o o n 0 17 1 0 - 2 26 66 

Gespecialiseerd in natuurwetenschappen 

• Wetenschappelijke werken op elk gebled 

• Binnen- en buitenlandse literatuur 

• Pocketbooks 

• Toezending van catalogi op aanvraag 



ALLE TAPE HEEFT TWEE KANTEN 
(zie hoe veelzijdig 3M is in het benutten daarvan) 

Meestal heeft tape één kleefzij de. Maar 3M heeft tape met fabuleuze 
kleefkracht aan beide zijden. Dat heet: Scotch-Mount double-coated 
tape. Deze wordt in diverse dikten en breedten op rollen geleverd. 
Hiernaast enkele zeer praktische praktijktoepassingen. 

Alle inlichtingen worden u gaarne verstrekt door de 

~m 1 miNNEsoTA [NEDERLAND] N.v. 
~- ROOSEVELTSTRAAT 55 • LEIOEN • TELEFOON (01710) 34541 

Maar 3M zou niet zo'n groot internatio· 
naai concern zijn als ze daarmee alleen 
al tevreden zou zijn. UildeAmerikaanse 
laboratoria is nog een "Scotch-Mount" 
naar voren gekomen, nu met kleefkracht 
aan één zijde (en hóe!) en schuimplastic 
aan de andere. De naam? Scotchfoam 
single-coated tape. U begrijpt: 3M heeft 
ook voor u de juiste tape. 



Wel erkent hij, dat dergelijKe ideeän niet eenvoudig realiseerbaar zullen zijn 
en dat er nog maar nauwelijks een begin is gemaakt met d!e realisatie. Hij wijst 
er evenwel op, dat we onvermijdelijk die kant op zullen moeten. 

VOORUITZIEN 

Het grote probléem voor het onderwijs is, dat men zal moeten trachten uit te 
stippelen, wat een kind van zes jaar van nu aan kennis nodig zal hebben, wanneer 
hij - laten we zeggen over tien-vijftien jaar - zal zijn opgeleid. In grote lij
nen kunnen de tendenzen van de meeste technische en maatschappelijke ontwikke -
lingen wel geschat worden, aldus Prof. B8ttcher. Het moet in de meeste gevallen 
dan ook mogelijk zijn het onderwijs hierop af te stemmen. Hier blijkt evenwel 
duidelijk het behoudende karakter van het huidige onderwijs.Een voorbeeld op eh~ 
misch gebied: toen de oude analysemethoden (qualitatieve en quantitatieve analy
se) nog uitvoerig werden gedoceerd, was reeds te voorzien, dat de methodiek van 
de chemische analyse zich in geheel andere richtingen zou ontwikkelen (instrumen
tele analyse). Men had dus van te voren kunnen zien aankomen, dat de kennis, 
die tijdens de opleiding was verworven, bij intrede in de maatschappij nagenoeg 
waardeloos zou zijn geworden. Het onderwijs is helaas van nature traditioneel; 
je zou kunnen spreken van het optreden van een "vliegwieleffect". 

Een tweede aspect, dat pleit voor een tijdige aanpassing van het onderwijs is 
het feit, dat, bij de huidige ontwikkeling van de wetenschap, de hoeveelheid be
schikbare kennis zulke enorme dimensies zalQUlnemen, dat de parate kennis nood
gedwongen beperkt zal moeten blijven tot de grote lijnen en de algemene princi
pes. Dit houdt tevens in, dat de gedetaileerde informatie in de toekomst eenvou
dig (eenvoudiger dan momenteel) toegankelijk zal moeten zijn, vooralsnog in boe
ken, maar later in computers. Dit vereist een aanpassing van het onderwijs in 
die zin, dat men niet langer alle kennis als zodanig tracht over te dragen, maar 
zich beperkt tot het overdragen van de basiskennis en daarnaast de leerlingen 
instrueert hoe en waar ze over de detailformatie kunnen beschikken. 

De ervaring heeft geleerd, aldus Prof. B8ttcher, dat het meest elementaire 
kennispakket gehandhaafd dient te blijven. Een experiment met het afschaffen van 
de tafels van vermenigvuldiging op de lagere scholen, zoals dat in de Verenigde 
Staten is uitgevoerd, bleek geen acceptabele resultaten op te leveren . Tot die 
elementaire kennis rekent Prof. Böttoher trouwens ook - wat hij noemt - het zich 
helder en duidelijk uitdrukken in de eigen taal. In dit verband wijst hij erop, 
dat het taalonderwijs in Nederland met zijn ingewikkelde zinsontledingen en zijn 
spellingsproblemen bijzonder weinig efficiënt is, waar het gaat om de helderheid 
van expressie. Op de middelbare scholen - maar ook op de universiteiten - zou 
bij slecht gestelde proefwerken en tentamens corrigerend moeten worden opgetre
den. 

COORDINATIE 

De invloed van de moderne communicatiemedia acht Prof. B8ttcher van groot be
lang. Zij vormen op zichzelf al een belangrijke bron van "permanente educatie~ 
ieta wat in de toekomst steeds belangrijker zal worden. Er zou volgens Prof. 
B8ttcher veel meer co8rdinatie moeten zijn tussen de communicatiemedia en het 
onderwijs: "Het heeft veel meer zin middelbare scholieren een overdruk uit een 
gelllustreerd tijdschrift voor te leggen, waarin een belangrijk artikel over Me
xico voorkomt, dat is samengesteld door een speciaal team van deskundigen en 
voorzien van actuele kleurenfoto's, dan dat een aardrijkskundeleraar, die zelf 
van zijn leven nog niet in Mexico is geweest, aan de hand van een schoolboekje
met-verouderde-plaatjes een beeld van zo ' n land probeert te schetsen. " Een bete-



re coördinatie op dergelijke gebieden zou het onderwijs, dat nu nog veel te veel 
achter de ontwikkelingen aan kruipt, met sprongen vooruit helpen. Zolang dat 
niet of nauwelijks sebeurt aal de achterstand van het onderwijs voortdurend gro
ter worden. 

TERUGGANG 

Wij vroegen Prof. B8ttcher aan welke factoren hij de teruglopende belangstel
ling voor de scheikundestudie weet. 

Prof. Böttcher: Ook dat is weer een gevolg van de omvang van de studie. De 
animo voor dit vak zou toenemen wanneer er een kortere, efficiäntere opleiding 
bestond. Daarnaast is er ook een voorkeur bij de aankomende studenten te bespeu
ren voor de zogenaamde " schone " vakken (geen practica, weinig fysieke inspan
ningen)". 

Een reden is ook de omstandigheid, dat het peil van het lerarencorps in de na
tuurwetenschappen door de bank genomen verre van ideaal is. Ook hier speelt de 
studieduur een rol: iemand die een studie van 7-8 jaar achter de rug heeft, zal 
zich in het algemeen weinig aangetrokken voelen tot een functie in het onderwijs 
~s er alternatieven bestaan, die veel meer in overeenstemming zijn met zo'n 
lange studie. Ook in dit geval zou een 4-jarige basisopleiding veel verbetering 
kunnen brengen. 

De verschuiving van de belangstelling in de richting van de bio-wetenschappen 
acht Prof. Böttcher mede een gevolg van het feit, dat de biochemie - en in zijn 
kielzog de biologie - momenteel in het middelpunt van de belangstelling staat. 
De vele publiciteit rond een bepaald vak is voor aanstaande studenten vaak net 
het doorslaggevend~ motief voor de keuze van een studierichting. 

P:ESSIJ>ITSTISCH 

Wil men de toekomstige ontwikkelingen kunnen bijhouden, dan zal het onderwijs 
grondig op de helling moeten, al is het alleen maar omdat het te duur wordt. De 
maatschappij zal zich op een gegeven moment niet langer kunnen permitteren, aat 
studenten zulke lange, kostbare o~leidingen volgen, waar de aantallen studenten 
steeds groter zullen worden. Prof. B8ttcher is pessimistisch in zijn toekomst. 
verwachting: de ontwikkelingen binnen het onderwijs verlopen veel te traag. De 
Mammoetwet, die dit jaar in werking treedt, is eigenlijk al weer verouderd. Er 
wordt door insiders dan ook s t erk aan getwijfeld of deze wet veel problemen zal 
oplossen. 

vlaar het om gaat is dat het totale onderwijspakket 10-MO-HO gereorganiseerd 
zal moeten worden. 

En het grootste probleem: hoe vertel ik het de onderwijswereld. 

Red. 

NRC dagelijkse bijdrage tot 
genuanceerde meningsvorming 



HOOGGELEERDE HOBB.Y'S 
DEZE SONNETTENKRANS 

werd voor de bibliophielen van de 

naar de eerste publicatie in de Nederlandsche 
Spectator van 3 September 1881 herdrukt in 

55 exemplaren door J. F. Duwaer & Zonen 
te Amsterdam met de Meidoornletter 

op Barehem Green papier. Typo~ 
grafie van S. H. de Roos. 

In vervlogen tijden bestond er bin
nen het CDL een traditie, volgens wel
ke hoogleraren en lectoren bij hun 
ambtsaanvaarding naast hun "gewone" o
ratie een tweede oratie hielden over 
hun hobby. 

Afgezien van de omstandigheid, dat 
deze traditie in zijn oorspronkelijk·e 
vorm best weer eens in ere hersteld zou 
kunnen worden,wil de redactie hier een 
poging doen de diverse hooggeleerde 
hobby's \weer eens in het licht der pu
bliciteit te stellen. 

Wij vonden Prof. Veldetra bereid aan 
dit experiment mee te werken. Wij zeg
gen hem hiervoor dank. 

"Laat ik beginnen te zeggen, dat mijn grootste hobby natuurlijk mijn werk is." 
Prof. Veldstra is duidelijk niet van plan op dit punt enig misverstand t·e laten 

ontstaan. Hij betoogt, dat voor een man van de wetenschap - en zeker voor een 
hoogleraar - het dagelijks werk de grootste hobby dient te zijn. Evenzeer acht 
hij het evenwel onontbeerlijk, dat men dan.rna.ast nog een "pure" hobby bedrijft, 
al was het alleen maar, omdat men op die manier een mogelijkheid heeft, zich van 
tijd tot tijd te distanti8ren van het dagelijks werk en aldus nieuwe idee~n en 
gezichtspunten op te doen. 

Die "pure" hobby van Prof.Veldstra is"Boekverzorging",althans dat was de titel 
die hij zijn CDL-oratie meegaf. Hoe zorgvuldig men dient te zijn bij het kiezen 
van een titel ener lezing, moest bij prompt ervaren: het gros der CDL-leden liet 



Nu ook 

~assen 
uit voorraad leverbaar 

97 GASSEN in sterke, veilige cylindertjes 
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verstek gaan, omdat men verwachtte te 
zullen worden vergast op een cursus 
"hoe-houd-ik-mijn-boeken-netjes". Pas 
nadat de nodige misverstanden waren 
opgehelderd en duidelijk was geworden, 
dat het ging over de typografie en d·e 
vormgeving van boeken, kon de lezing 
- onder aanmerkelijk toegenomen belang"
stelling - doorgang vinden. 

Prof. Veldetra is gefascineerd door, 
zoals hij het zelf uitdrukt: de esthe
tische werking van een goed opgemaakte 
pagina. Dit heeft hem in eerste instan
tie aangezet tot het aanleggen van een 
grote collectie boeken, die in zijn o
gen opvalle1, door een uitzonderlijk 
fraaie vormgeving. Tot de pronkstukken 
uit zijn collectie rekent hij onder 
meer een, door de au tew: persoonlijk 
gesigneerde uitgave van Stepban Zweig' s 
"Erasmus von Rotterdam", een, zeer be
perkte(55 exemplaren) bibliofiele uit
gave van de Sonnettenkrans van Jaques 
Perk, gedrukt in de toen juist nieuw 
gecre!ierde"meidoorn"letter van De Roos 
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alsmede een uitgave van de verzenbundel 
"Sintels " van J.C. Bloem. 

De belangstelling voor de typografie 
leidde min-of-meer vanzelf tot de nodi
ge contacten in de wereld van drukkers 
en papierproducenten. Een dergelijke 
"vakmatige" benadering van een hobby 
vindt Prof. Veldstra uitermate belang
rijk.Het is dé methode om aa.n een hob
by de nodige diepgang te verlenen. Bo
vendien is de ontwikkeling, de "p-oei" 
van de hobby er in hoge mate van afhan
kelijk . 

Nu is het bijna onontkoombaar , dat 
belangstelling voor goed opgem~te 

boeken leidt tot belangstelling voor 
boeken in het algemeen. Prof, Veldstra 
ontkent dan ook niet, behept te zijn 
met een zekere bibliofiele instelling, 
Het ligt eveneens voor de hand,dat de
ze in de eerste plaats tot uiting komt 



op het terrein van de "hoofdhobby": de chemie. Ook hier blijkt Prof. Veldetra in 
het bezit van een aantal unieke uitgaven zoals:"HEl' PHILOSOOPHISCH LAl30RATORIUM 
of der CHYMISTEN STOOK-HUIS,leerende op een korte en ligte wyse alle de gebruike 
lykste Medioamenten op de Chymisohe wyse bereiden1 tegelijk met aanmerkingen en 
naukeurige redenerinp:en over yder preparatie in ' t besonder" , een, uit het Frans 
vertaald, alohymisten-boekwerkje de dato 1683, in perkament gebonden en dermate 
yeelvuldig gebruikt, dat in de kaf~ een "handgreep" is ingesleten; daarnaast nog 
enige "modernere" uitgaven,waaronder Van't Hoff's legendarisch geworden "La Chi
mie dans l'Espace" en de briefwiesding tussen Berzelius en Wöhler(gekuiste ui'!;
gave). 

Eén van de bijkomende asnecten van Prof. Veldatra's hobby is de belangstelling 
voor de ontwikkeling van het alfabet, de samenhang tussen de diverse notatieme
thoden die in de loop van vele eeuwen cultuurgeschiedenis hebben bestaan, en het 
verband met en tussen de nog bestaande lettertypen. Ook lettercodes henben zijn 
interesse. Prof. Veldetra ziet hierbij een verband tussen zijn belangstelling 
voor codes en zijn werk als biochemicus, waar codes en decoderingen eveneens een 
belangrijke rol spelen. 

In de loop van het gesprek blijkt tro'.lwens steeds meer, dat zijn werk en zijn 
hobby's (Prof. Veldetra is ook nog een groot liefhebber van tuinieren-op-grote-
schaal en tuinarchitectuur) uit eenzelfde belangstellingssteer voortspruiten,na
melijk de belangstelling voor de relatie tussen de ~ en de functie van een 
bepaald object. 

Tenslotte vroegen wij Prof. Veldetra als deskundige - hij was kort na de oor
log lid van de redactiecommissie - zijn mening over het Chemisch Weekblad nieuwe 
stijl. "Ik ben er niet enthousiast over. Het betekent in elk geval qua typogra
fie een grote achteruitgang, terwijl ook de opmaak te rommelig, te opdringerig 
is~ Prof. Veldetra vreest, dat de redactie van het Chemisch Weekblad iets te 
krampachtig poogt het periodiek een eigentijds gezicht te geven, waarbijoverhet 
hoofd wordt gezien, dat het daarmee zijn "eigen" gezicht verliest. 

"Het vervelende is echter", aldus Prof. Veldstra, "Dat we op den langen duur 
waarschijnlijk toch wel weer aan al die grove koppen zullen wennen." 

red. 

·LVGDVNI:· 



DE RECHTEN VAN DE STUDENT 
EN 

organisatie van de Studie aandeUniversiteit 
voordracht ter gelegenheid van de universitaire diës 

door 

PROF. DR. A.J. STAVERMAN 

Deze voordracht hoort als volgt te beginnen: "Het verheugt mij dat deze Dies
viering met het centrale thema "DE RECHTEN VAN DE MENS " mij ge gelegenheid geeft 
enige opmerkingen te maken over de rechten van de student en de organisatie van 
de etudie aan de Universiteit." 

Zo hoort deze voordracht te beginnen, maar ik begin niet zo. Want het verheugt 
mij helemaal niet dat ik gelegenheid heb deze opmerkingen te maken. Niet, dat deze 
zaken mij niet genoeg interesseren, niet, dat de opmerkingen die ik ga maken mij 
niet werkelijk hoog zitten,integendeel. Maar ik heb op ieder moment gelegenheid te 
over om alle opmerkingen die ik maar wil, publiekelijk te maken. Daar heb ik heus 
geen Diesviering voor nodig.Ik kan een brochure schrijven,ik kan artikelen schrij
ven in Maatschappij en Hogeschool, in het LUB, in weekbladen zomede in dagbladen, 
ik kan aanbieden voor de radio te spreken en als ik een beetje mijn best doe kan 
ik mijn gemoed luchten in de stoel tegenover Mies Bouwman, of minstens tegenover 
Willem Duys en me daarmede verzekeren van een gehoor van vier millioen mensen,heel 
wat meer dan bij een Leidse Diesviering. 

Het recht van vrije meningsuiting ontbreekt ons in Nederland heus niet en ze
ker niet aan hoogleraren. Deze maken daar dan ook een zodanig overvloedig gebruik 
van,dat het effect van elke individuele meningsuiting in het algemene lawaai nihil 
is.En het besef dat ik vandaag drie kwartier lang woorden over U ga staan uitstor
ten die ik hartstochtelijk meen en die geen enkel effect zullen gaan sorteren, dat 
is nu precies de kern van wat ik vandaag wil gaan zeggen en de reden waarom ik me 
er helemaal niet over verheug dàt ik dat ga doen. 

Alvorens tot mijn eigenlijke thema - de rechten van de student - over te gaan 
lijkt het me passend in de stijl van deze Diesviering, aanknopend aan bovenstaande 
ontboezeming enige opmerkingen te maken over gebruik en misbruik van de rechten 
van de mens, speciaal in het milieu van de Universiteit in Nederland. 

De opstelling van de declaratie inzake de rechten van de mens twintig jaar gele
den was een reactie op de vertrapping van deze rechten v66r en in de oorlog. Voor 
landen zonder democratische traditie en in landen waar de controverse tussen bevoJ
kingagroepen sterker is dan het gevoel van saamhorigheid, belichaamt deze declara
tie een misschien door alle goedwillenden nagestreefde en toch voorlopig nog onbe
reikbare utopie. 



In een land als Nederland is de situatie geheel anders. Daar is het beginsel van 
vrijheid van meningsuiting en van onderwijs voor iedereen algemeen aanvaard en ver
wezenlijkt. Wanneer in dit land het recht van de vrijheid van meningsuiting gevaar 
loopt, dan is dat in de eerste plaats het gevolg van het voortdurende misbruik dat 
van dit recht wordt gemaakt, met name door intellectuelen.Westerse landen verkeren 
in een stadium, waarin het urgent is geworden de declaratie van de rechten van de 
mens aan te vullen met een declaratie van bij deze rechten passende plichten van 
de mens. Bij het recht van vrije meningsuiting past de plicht om dit recht op ver
antwoorde en oprechte wijze te gebruiken. Juist intellectuelen, die bij uitstek 
bescherming eisen van dit recht zouden ook bij uitstek deze plicht moeten aanvaar
den, maar men ziet helaas vaak het tegendeel. 

Intellectuelen en met name hoogleraren, die meewerken aan demonstraties of hand
tekeningenacties, hoe goed bedoeld ook, suggereren dat hun titel of positie een 
bijzondere deskundigheid of objectiviteit garandeert ten aanzien van het onderwerp 
van de actie die zij steunen. Als zij eerlijk waren, zouden zij hun titel zorgvul
dig verzwijgen of nog beter zij zouden beseffen, dat zij als gevolg van hun sterke 
wetenschappelijke occupatie minder dan anderen in staat zijn een eerlijk oordeel 
over de betreffende zaak te hebben en dus hun handtekening alleen geven aan een 
zaak waar zij inderdaad door hun vak verstand van hebben. 

Men zou eigenlijk voor intell ectuelen de sanctie op misbruik van rechten zwaarder 
moeten maken dan voor anderen: wanneer een handenarbeider een bevriend staatshoofd 
"oorlogsmisdadiger" noemt, kan men dit als emotionele uiting laten passeren, maar 
wanneer een hoogleraar dit doet en hij is niet in staat aan te tonen dat deze ter
minologie wetenschappelijk onweerlegbaar verantwoord is, zou hem zijn wetenschap
pelijke titel ontnomen moeten worden, let wel, n!!l zijn betrekking en niet zijn 
vrijheid en zeker niet zijn vrijheid van meningsuiting. 

Misschien kan ik dit nog scherper zeggen: Wanneer de declaratie van het rechtwn 
meningsuiting opgevat mag worden als een middel waarmee de burgers en met name de 
meesters van het woord, de intellectuelen dus, beschermd worden tegen misbruik van 
fysieke kracht, dan wordt het hoog tijd dat er ook een declaratie komt die de 
burger beschermt tegen misbruik van de macht van het woord. 

Ik herinner mij hoe wij in de dertiger jaren als student in Groningen onze ver
bale superioriteit over burgers en ~olitie veelal beantwoord zagen met demonstra -
ties van de fysieke superioriteit van de weinig spraakzame Groningers. Wij achtten 
destijds deze'gang van zaken krenkend voor ons rechtsgevoel en voor de rechtsze
kerheid in het algemeen. Nu, dertig jaar later, vraag ik me echter af of hier niet 
veeleer sprake is van een demonstratie van een natuurlijk rechtsbewustzijn , dat 

~ 

spoedig in een nieuwe declaratie gecodificeerd zou moeten worden. 
Samenvattend stel ik hier dus vast: 
le. tegenover ieder recht staat een plicht 
2e. intellectuelen hebben bijzonder veel belang bij de observatie der rechten en 

~ullen daarom goed doen zelf hun plicht en zorgvuldig te observeren. 
Dit voert ons tot ons eigenlijke thema: de rechten van de student of misschien 

beter: 

2. De Rechteloosheid van de Student. 

Men beseft,geloof ik, al te weinig hoe volkomen rechteloos de studenten in feite 
zijn. Beschouwt men de docenten als werkgevers en de studenten als werknemers, o:~n 



de diploma's en cijfers als het loon, dan zijn de arbeidsverhoudingen binnen de U
niversiteit niet beter dan die welke bestonden in de tijd van de lijfeigenschap of 
van de uitbuiting zoals wij die in West-Europa hebben gekend in de negentiende 
eeuw. De werkgever maakt naar willekeur uit welke arbeidsprestatie hij verlangt 
voor een bepaald loon, hij kan de omschrijving van deze arbeidsprestatie zo vaag 
en onduidelijk maken als hij wenst, en vervolgens bepaalt hij op niet controleer
bare wijze of een geleverde arbeidsprestatie voldoende is voor dit loon; als hij 
deze onvoldoende oordeelt, krijgt de arbeider ten eerste geen loon en ten tweede 
straf, nl. een slechte aantekening. Zelfs komt het voor, dat een reeds ontvangen 
loon na een jaar weer afgenomen wordt (het verlopen van tentamens). Ook de veel 
gesmade misstand (destijds in de Drentse venen,nu ook in Zuid-Amerikaanse staten), 
dat de arbeider gedwongen wordt zijn aanschaffingen te doen in de winkel van de 
werkgever, die daardoor ook de slechtste kwaliteit kan afzetten, heeft zi jn equi
valent in<B Universitaire maatschappij. Immers, de docent kan de student dwingen 
de leerstof, zijn levensbehoefte , op te doen op zijn college en ook al is dit col-

lil 
lege als informatiebron voor de student geheel waardeloos, de docent kan eisen dat 
hij de stof van dit college kent. 

Als men dit bedenkt, moet men zich wel verbazen over de docenten en ambtenaren 
die menen dat verbetering van de organisatie van het Wetenschappelijk Onderwijs 
bereikt kan worden door de macht van de hooglerareh nog wat te vergroten: numerus 
clausus en het recht een student die tweemaal gezakt is van de Universiteit te 
verwijderen. Inderdaad meen ik, dat dergelijk wettelijke maatregelen niet nodig 
zijn en dat in de huidige organisatie de docenten werkelijk voldoende macht hebben 
om hun taak te vervullen en ook om de studenten die ze er ongeschikt voor achten 
het diploma te onthouden. 

Van de andere kant is de rechteloosheid van de studenten hierboven wel wat over
dreven voorgesteld. Om te beginnen kan de onderdrukking van de werkgevers nooit de 
hevigheid aannemen die deze in de grote maatschappij heeft gehad en soms nog heeft 
omdat tenslotte iedere student zich aan deze onderdrukking kan onttrekken door een 
ander vak of een andere universiteit te kiezen. 

Het is echter te begrijpen, dat men maatregelen wil nemen om de positie van de 
student te verbeteren. De betekenis van deze maatregelen wordt mijns inziens door 
alle partijen schromelijk overschat: de studenten verwachten er veel heil van, me
nen er voor te moeten vechten en zullen dus zeer teleurgesteld zijn als ze merken 
dat deze maatregelen in feite weinig uithalen. En sommige docenten menen in alle 
ernst, doch geheel ten onrechte, dat het hun belang is de uitvoering der maatre
gelen te verhinderen. 

Ik noem twee voorbeelden: 
le. het recht van vrije meningsuiting door studenten 
2e. de instelling der studieraden 
Ik zou hier ook de instelling van de studenten-dekanaten kunnen noemen, onge

twijfeld een belangrijk element ter verbetering van de positie van de student,Daar 
echter studentendekanen zich niet met studieregelingen plegen bezig te houden en 
verder voor hen alles geldt wat ik over de Studieraden ga zeggen, bespreek ik hen 
niet apart. 

Wat betreft de vrije meningauiting kan ik kort zijn: 
Naar ik rueeD heeft' de student dit recht in Leiden (elders misschien zelfs dàt niet) 
zonder vooro<~boudJ hij mag alles zeggen en schrijven tot de grens door het straf
recht gesteld. Maar dit recht levert hem vri jwel niets op. I.Jant afgezien van het 
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al oerder genoemde oorverdovende lawaai van meningsuitingen dat alles overstemt 
en devalueert,stuit hij bij zijn pogingen tot actie op de ondoordringbare muur van 
de totale ondeskundigheid van de student en de totale deskundigheid van het docent 
enoorps die ieder voorstel onherroepelijk kan disqualificeren als zijnde tech
nisch onuitvoerbaar, onwetensohappelijk,cultuur-bedervend en Nederland dagraderend 
tot onderontwikkeld gebied. 

De studieraden lijken meer perspectief te bieden, Dit is immers een overleg-or
gaan van docenten en studenten, waarin de studenten al hun wensen inzake de studie 
naer voren kunnen brengen, Zonder twijfel is de st.udieraad een bui tengewoon nuttige 
instelling.Ik heb het genoegen voorzitter te zijn van de Studieraad voor de Schei
kunde in Leiden en ik zal aanstonds toelichten waarom ik dit zo'n nuttig inst~tuut 
vind. 

Maar ik wil beginnen met te zeggen, dat de studieraad niets verbetert aan de 
rechtspositie van de student. Overleg-organen verhogen alleen de soepelheid van 
het organisme waarvan ee deel uitmaken, maar veranderen niets aan het krachtenspel 
in dit organisme. In autoritaire staten worden overlegorganen veelvuldig opgericht 
zonder dat de staat er democratischer of de rechtszekerheid er gioter door wordt, 
Een sinister voorbeeld van deze algemene regel geeft wel de Joodse Raad, die het 
overleg-orgaan vormde bij de uitvoering van de barbaarse maatregelen tegen de Jo
den in de oorlog. 

We moeten er ons dan ook over verbazen, dat er zowel in Leiden als elders docen
ten zijn die een gevaar zien in de studieraden en die maatregelen menen te moeten 
beramen om deze instituten te verlammen. En het verbaast ons veel minder, dat onze 
studieraad bij de studenten een lichte teleurstelling heeft opgewekt. 

Laat ik eerst vertellen hoe bij de scheikunde in Leiden de organisatie in elkaar 
zit. In andere universiteiten en in andere faculteiten vindt men variaties op de
ze organisatie, maar de essentiäle elementen zullen wel overal gelijk zijn. 

3. De Organisatie van de studie in Leiden. 

De instantie die verantwoordelijk is voor de regeling en de inhoud van de studie 
van een bepaalde groep studenten is bij de juristen, theologen en medici de Facul
teit, bij de litteratoren en natuurphilosofen is deze instantie de Subfaculteit. 
Weliswaar zijn de subfaculteiten formeel ondergeschikt aan de Faculteit en dus aan 
de Senaat, maar deze ondergeschiktheid is maar schijn omdat alle leden van een 
subfaculteit ook lid zijn van deze andere lichamen; en zeker wat betreft de rege
ling en de inhoud van de studie in een bepaald vak, met name de schei..lru.nde, ligt de 
volle verantwoordelijkheid bij de subfaculteit, ook voor zover het bijvakkenbetrel 
ook al worden die door docenten uit andere subfaculteiten of faculteiten gege
ven. 

De Subfaculteit voor Scheikunde in Leiden (voortaan SF) heeft verschillende oom
missies benoemd met verschillende taken. Voor de studieregeling is de belangrijk
ste de Onderwijscommissie (OC), waarin zitting hebben 1 lid van de SF, 1 lector en 
3 docenten. Deze doet op eigen initiatief of op verzoek van de SF voorstellen inza 
ke studiersgeling aan de SF. Alle beslissingen van de OC behoeven de goedkeudng 



van de SF. Een belangrijke activiteit van de OC is ook de benoeming van juniormen
toren (jm); dat zijn studenten die tegen een vergoeding vanwege het Rijk een ~al 
eerstejaars,hoogstens 10 per jm.,onder hun hoede nemen en helpen bij de stud~e. De 
jm. worden op hun beurt geleid en gecoördineerd door jm-coördinatoren. Uiteraard 
vormt de verbinding eerstejaars-jm.-co6rdinatoren-OC-SF een voortreffelijk kanaal 
van informatie in beide richtingen over de studie der eerstejaars-studenten. De 
eerstejaars horen veel beter dan vroeger wat er van hen verlangd wordt en hoeaan 
de verlangene voldaan kan worden, de SF hoort welke studieonderdelen moeilijkheden 
opleveren. 

Naast dit organisme dat nu li jaar, welisw&~r niet feilloos maar toch bijzonder 
bevredigend functioneert , bestaat al enige tijd langer de Studieraad (SR~bestaande 
uit 2 leden van de SF, 1 lector, 2 docenten en 3 studenten. Hiervan zal in het al
gemeen minstens één tevens lid van de OC zijn, vaak ook é6n jm-coördinator. De SR 
dient in de eerste plaats als kanaal voor informatie en wel vooral voor informatie 
van de studenten naar de SF. Voor het goed functioneren van de SR is het belang
rijk, dat de studenten zioh zodanig organiseren, dat hun vertegenwoordigers in de 
SR inderdaad kunnen pretenderen namens alle studenten te spreken en niet alleen 
hun eigen mening te vertolken. Dit is een groot probleem doordat studenten niet ge
regeld in grote getale bijeenkomen in vergaderingen wa~in over studiebelangen 
wordt gesproken van een bepaalde groep. Het probleem is zeer soortgelijk aan dat 
van onze volksvertegenwoordigers die ook grote moeite heb.~en om te weten te komen 
wat de mening van "het volk" is. 

In ons geval menen wij dat een bevredigende oplossinglagevonden doordat de stu
dent-vertegenwoordigers rapporteren aan het bestuur van het Chemisch Dispuut Lei
den (CDL),dat zelf weer een achttal disputen coördineert waarbij een groot percen
tage van de studenten in de chemie is aangesloten. 

Studenten hebben ook hun Faculteitsvereniging en hun Vereniging van Faculteits-

verenigingen die algemene studentenbelangen behartigen.Voor zaken die de studiere
geling betreffen is de SR echter hun aangewezen orgaan. 

Het belangrijkste effect van de SR is het feit, dat een geregelde stroom infor
matie van de studenten,door de studenten zelf al gesorteerd en geselecteerd, via 
slechts één tussenschijf de SF en de OC bereikt. Dit is een wezenlijke vooruitgang 
vergeleken bij vroeger toen deze informatie of helemaal niet of zeer langzaam door 
kwam en dan nog vaak vermengd met irrelevante of verdraaide feiten. 

De recente ontwikkeling van de studieregeling, vooral voor de jongerejaars gaat 
in de richting van een steeds intensievere controle door de docenten: naast of in 
plaats van echte tentamens komen er geregelde toetsen,vergelijkbaar met proefwer
ken, en aan het einde van de cursus worden de vorderingen van elke student krit.Bch 
beoordeeld. Hierbij blijkt het steeds moeilijker te werken met vage omschrijvingen 
van de leerstof: "de hoofdzaken van een bepaald boek" of ook "de inhoud van het 
dictaat", daar immers een dictaat nooit bij benadering alles kan bevatten wat de 
docent op college zegt en meestal veel onzekerheden en ook on,iuistheden bevat. 

De SR dringt er dan ook sterk op aan,dat alle tentamenstof gedrukt of gestencild 
ter beschikking moet staan voor de studenten. De meeste docenten hebben nu wel de 
moeite genomen de stof gestencild beschikbaar te stellen, maar nu doet zich het 
probleem voor dat soms blij kt , dat het collegebezoek aanzienlijk vermindert zodra 
de tentamenstof precies bekend is.Hierop bestaat dan weer de neiging van docenten
zijde om in het college enige niet vastgelegde stof in te voeren om collegebezoek 
af te dwingen. 



De SR is van mening, dat het op schrift stellen van de gesiste tentamenstof een 
primaire eis is die de studenten mogen stellen,ongeveer even elementair als dat in 
een contract precies vastgelegd wordt wat de verplichti.ngen zijn die de partijen op 
zich nemen. Neemt het collegebezoek af, dan kan dit het gevolg zijn van het feit , 
dat de stof zich slecht leent voor een coll ege, bijvoorbeeld doordat hij te abs
tract is , of van het feit, dat het college niet zeer duidelijk is. Het kan ook het 
gevolg zijn van luiheid van de studenten,maar tenslotte worden die op de tentamens 
afdoende gecontroleerd. Indien een grote groep studenten een colles~ niet nuttig 
blijkt te vinden, is er aanleiding het college te veranderen of eventueel door het 
invoeren van toetsen - mits passend in het verdere programma - de vorderingen van 
de studenten te controleren. 

De SR kan nu,beter dan een groep studenten alleen, actie voeren om oe doeentente 
overtuigen van de wenselijkheid van het vastleggen van de stof. Dit is dan een 
voorbeeld van een actie van studenten die dankzij de SR gesteund wordt door doce~ 
ten. 

Het omgekeerde komt misschien nog wel meer voor, nl. dat de studentleden de do
centen helpen bij het efficient uitvoeren van sommige taken, bijvoorbeeld het se
lecteren van de juiste studenten voor junior-mentoren en ook het opstellen van 
teksten in studiegidsen voor studenten. 

De Studieraad is dus een uitgesproken nuttig instituut. Hij bevordert in hoge 
mate de communicatie tussen de grote groepen ,studenten en de docenten en hij ver
hoogt de doelmatigheid van het onderwijs. 

Eohter ,zoals gezegd, rechten ontlenen de studenten niet aan de instelling van de· 
ze raad. Zij kunnen hun wensen kenbaar maken en moeten dan maar afwachten of de oe 
cq de SF daar rekening mee wil houden. 

Het is te begrijpen, dat er studenten zijn die deze situatie als frustrerend er
varen en zo heeft enige tijd geleden een student zelfs voorgesteld de SR maar op 
te heffen en dan enige studenten op te nemen in de oe. 

Elders heb ik uiteengezet waarom ik een dergelijke maatregel onjuist zou achten 
en bovendien meen dat de studenten er niets mee op zouden schieten. Ik acht hem 
onjuist, omdat hierdoor het overleg van belangengroepen verward zou vcrden met het 
opstellen van concrete regelingen en doelloos, omdat de studenten, juist doordat 
zij nog niet afgestudeerd zijn en nog niet in de maatschappij hun opleiding heb
ben gebruikt, nu eenmaal geen overzicht kunnen hebben van de leerstof, van alter
natieven voor de studie-regeling en inhoud en de betekenis daarvan voor het latere 
beroep . 

Wel kunnen de studenten zeer nuttige informatie verstrekken door te zeggen welke 
wijze van kennisoverdracht (college, practicum, leerboek,juniormentoraat) zij sub
jectief ervaren als nuttig, resp.niet nuttig en deze informatie kan heel doelmatig 
via de SR worden doorgegeven. 

Toch blijft het onbevredigend, dat er geen gemakkelijke vorm van hoger beroep is 
voor de studenten in die gevallen waarin zij oprecht, en misschien ook soms wel te 
recht, menen dat er onrechtva· rdige of ondoelmatige regelingen bestaan. Tenslot
te kàn het gebeuren, dat een college jaar in jaar uit door niemand te volgen is,of 
hopeloos verouderd is, het kàn gebeuren dat de inhoud van een dergelijk college de 
basis moet vormen voor een belangrijk tentamen zonder dat deze inhoud ergens goed 
is vastgelegd; het kàn gebeuren, dat een tentamen na verloop van enige tijd ongel
dig wordt verklaard en het kàn gebeuren dat een student 12 m~~nden krijgt voor een 
tentamen of examen, waarvoor een aankomend student niet meer dan 9 ma.unden kan wer 
ken, 

j 
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Ik noem deze laatste punten omdat zij voorbeelden zijn van wat men noemen kan 
"straffen met studieverlenging",dat op allerlei wijzen v66r komt en vaak te goeder 
trouw verdedigd wordt als stimulans voor de student om hard te werken. Gelukkig 
neemt dit verschijnsel wel af onder de algemene drn.ng naar studieverkorting, maar 
het inzicht dat het ondoelmatig en onrechtvaardig is , is nog geen gemeengoed gewor
den. Mijns inziens zijn het voorbeelden van het algemene verschijnsel dat van een 
slechte organisatie niet de organisatoren, maar de underdog altijd het slachtoffer 
wordt. 

4. De Machteloze Organisatie van de Universiteit, 

Als U mij nu vraagt welke maatregelen j.J( kan voorstellen waarvan veel verbetering 
te verwachten is, dan moet ik het antwoord schuldig blijven. In de huidige organi
satie van de Universiteit is geen maatregel denkbaar die verbetering geeft om de 
simpele reden, dat in deze organisatie geen element voorkomt waarin de macht is ge 
concentreerd nod·ig om een dergelijke maatregel uit te voeren. 

De organisatie van de Universiteit vertoont veel gelijkenis met die van de spoor 

fE~ R EC.HTfN VOOr< bi: 

wegen, gegeven nu eenmaal het tekort aan materiaal, uitstekend georganiseerd. ~ 
als gevolg van het gebrek aan traneport werd er bij elke binnenkomende trein of bw 
een veldslag geleverd.Niemand had èeze veldslagen opzettelijk georganiseer,niemand 
vond het prettig om op deze wijze in een trein te moeten stappen,maar men moestwel 
meedoen, want wie niet meedeed miste de trein en moest de volgende toch in een 
gevecht veroveren.Iedereen wilde het goede wel,maar de som van de goede wilvan een 
grote groep mensen is niet genoeg om te verzekeren dat het goede ook gebeurt. Daar 
voor is nodig, dat er een goede organisatie wordt geschapen en dat deze de middelen 
krijgt om te blijven functioneren in geval van tegenslag of tegenwerking, Bestaat 
zo'n organisatie niet of is ze te zwak,dan gaat iedereen voor zichzelf zorgen met 
vaak chaotische gevolgen en de slachtoffers van deze toestand zijn natuurlijk de 
"underdoge",de lieden die toch al zwak stonden.In het geval van onze treinen waren 
het de ouderen en invaliden die eigenlijk niet meer konden reizen, in onze samenle 
ving zijn het de econosisch zwakkeren of bepaalde onderdrukte groepen en in onze U· 
niversiteit zijn het de studenten.Om dergelijke "underdogs" te beschermen is de D&
claratie van de Rechten van de Mens ontstaan. 

Zolang het de Univer siteit ontbreekt aan organenadie regelend zouden kunnen optr&
den in de verhouding docenten-studenten is hoop op een principiele verbetering van 
de rechtspositie van de student ilusoir en alle gepr aat over democratisering van 
de Universiteit zinloos. 

Misschien kan het ee:1 troost zijn voor de studenten om te horen, dat de hooglera
ren, hoewel geen under~og, eerder upperdogs, ook in hoge mate gefrustreerd worden 
door de machteloosheid van de universitaire organisatie, waardoor nooit enig bel~ 
kan worden uitgevoerd en alle actie verzandt in eindeloos gepraat en niemand bevr&
digende compromissen. 

5. De Verbetering in de Positie van de Student. 

Al is deze situatie werkelijk somber en al zit mij dat werkelijk hoog, gelukkig 
hoef ik voor U en voor mezelf de Diesvreugde niet geheel te vergallen met klaagli&
deren en kan ik met een vrolijker geluid besluiten. 

Tenslotte zijn er in elke samenleving, ook in de meest rechteloze en ondemocra
tische, underdogs die in feite een heel plezierig leven hebben. Ik wil daarom nu 



uiteenzetten waarom de feitelijke positie van de student helemaal niet zo slecht Ë 
en de laatste jaren nog zeer aanzienlijk vebeterd. 

De allesoverheersende factoren die depoátie der studenten de laatste jaren aan
zienlijk hebben verbeterd,zijn in de eerste plaats de sterk toegenomen belangstel
ling van de zijde van de gemeensehap, in de tweede pla. ts het simpele feit van de 
grote numerieke uitbreiding van het corps hoogleraren en docenten. 

Het eerste punt ie vooral veroorzaakt door de toegenomen financiäle lasten van 
het onderwijs en dit punt heeft tot gevolg dat onrecht bedreven aan studenten door 
deze gemeenschap al heel gauw zal worden gecorrigeerd;want al kan de Universiteit 
zelf niet democratisch zijn, zij leeft in een gemeenschap die het wel is en daar
door wordt de underdog beschermd. 

Het tweede punt is vermoedelijk in de praktijk nog belangrijksr.Doordat het aan
tal hoogleraren zo sterk is toegenomen (voor de scheikunde in Leiden van 2 in 1946 
tot 10 in 1967), is iedere hoogleraGr-veel meer dan vroeger-gedwongen rekening te 
houden met zijn collega's en met name kan hij geen ingrijpende regelingen maken of 
eisen stellen zonder goedkeuring van zijn collega's.Hierdoor is ook de mogelijk -
beid van willekeur al zeer sterk beperkt. Bovendien kan een student die moeilijk
heden zou ondervinden bij één hooglera2r veel gemakkelijker dan vroeger een rio~ 
ting kiezen voor zijn studie waar hij geen moeilijkheden heeft. 

Ik maak me daarom vooralsnog niet zo erg veel zorgen over de ~echtszekerheid van 
de studentt tenslotte is deze nooit zo goed geweest als thans en ik meen ook dat 
de verkorting van de studieduur die we de laatste jaren bij de scheikunde bespeu
ren, duidelijk genoeg illustreert dat de positie van de student er niet op achter
uit gaat. 

Misschien mogen we wel zeggen,dat de mogelijkheid om te slabakken als gevolg van 
de veel intensiever e controle en de eerstejaarsbeoordeling veel minder is geworden 
Ik geloof niet dat dit een achteruitgang is:tegenover het recht op onderwijs staat 
de plicht om dit onderwijs naar beste krachten te gebruiken. Voorzover dit een 
vrijheidsbeperking inhoudt vergeleken met vroeger,is dit een onvermijdelijk gevolg 
van de toenemende onderlinge afhankelijkheid van al onze gedragingen: vroeger hin
derde men niemand met slabakken,tegenwoordig verstoort men de goede gang van zaken 
bij een proces waarbij zeer velen betrokken zijn. 

En art. 29 van de rechten van de mens stelt: 
"In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderwor

pen zijn aan beperkingen •••• uitsluitend ter ver zekering en eerbiediging van de 
rechten en vri.iheden van anderen • " 

~~~ 
Dit houdt in dat een student vrij is om te studeren op de wijze die hem bevalt, 

mits hij niet daardoor anderen de studie bemoeilijkt of verhindert. Men kan dit zo 
uitleggen, dat een student,als hij zich voor een practicum opgeeft, dit dan ook zo 
goed en zo snel mogelijk volbrengt, en als hij gebruik maakt van de diensten van 
junior-mentoren of van andere "faciliteiten" van het universitaire apparaat, hij 
ook verplicht is zich voor de studie in t~ spannen. Vordert een student onvoldoen
de,dan kan dat het gevolg zijn van onvoldoende capaciteiten of van lutheid, of van 
al te brede belangstelling of van moeite om in een gareel te lopen.Dergelijke stu
denten het recht van examen doen te ontnemen acht ik geheel onnodig en beslist on
gewenst. Men zou met het badwater van de dommen en de luien, die toch wel ver dwij
nen, het geniale kind, dat we tot elke prijs behouden willen, kunnen wegspoelen. 
Dat aan sterk achterblijvende studenten vele en eventueel alle "faciliteiten" ont
n>men kunen worden, acht ik echter een logisch uitvloeisel van het zojuist geci
teerde art.29. Dit is dan ook precies de conclusie waartoe de Commissie Studienor-



merïng van de Senaat is gekomen. 
Echter, een wet die het mogelijk zou maken studenten van de Universiteit te ver

wijderen, zou in strijd komen met art.26 van de Rechten van de l'iens: "Ieder heeft 
recht op onderwijs • • ,Hoger Onderwijs zal gelijkelijk open staan voor ieder die 
daartoe de begaafdheid bezit." 

6. Conclusies. 

Al heb ik U ook wel wat lichtpunten getoond,mijn conclusies kunnen niet optimis
tisch zijn. Weliswaar zijn de studenten heus niet zulke beklagenswaardige rechte
loze verschappalingen als ik ze in het begin van deze voordracht schetste. 

Maar de ontoereikendheid van de Universitaire organisatie i s veel beangstigender 
dan de betrekkelijke rechteloosheid van de studenten die er ook het gevolg van is. 
Het is hier niet de pl aats om uit te wijden over de verspilling van tijd en van 
intellect die het gevolg zijn van deze slechte organiwatie. Ook niet om uiteen te 
zetten waarom er geen verbetering te verwachten is van nieuwe organisatorische fe
nomenen zoals de Academische Raa4 of de l'iammoetwet. In ons kleine land wordt al te 
veel verondersteld, dat iets groot moet zijn om goed te zijn. Het lot van de dino
saurussen en de mammoeten,die uitstierven door gebrek aan aanpassingsvermogen, zou 
ons een w<.:arschuwing moeten zijn. 

Ik kan, in het kader van een Dies-viering, niet beter doen dan te eindigen in de 
toon van een love-in: laten wedkaar, studenten en docenten en allen die betrokken 
zijn bij de organisatie van het wetenschappelijk onderwijs, niet te gauw beschul
digen van domheid, luiheid en kwade trouw. Naar mijn schatting is 99% van alle be
trokkenen werkelijk van goeden wille, net als bij de perronveldslagen in 1946. 

Dat we zo weinig opschieten, ligt vermoedelijk ook aan de omstandigheid dat niet 
iedereen ziet hoe slecht de organisatie is en hoe volkomen ongeschikt om zich voort
durend aan te passen aan een snel verander ende maatschappij. Vroeger of later moet 
dit voor ieder een duidelijk aan het licht komen. En als we allemaal van goede wil
le zijn, dan moet het toch goed kunnen worden! 

FAT '65 
Op de avond van de 25e januari werd om 

19.00 ure in "De Hooimijt" uit de aldaar 
aanwezige '65-er (f) chemici een nieuw 
drankgezelschap geboren. vlas de aanlei
ding d.e laatste practicumborrel , de in
leiding bleek de alcohol-sec te zijn, 

De opzet van dit alles was het bevor
deren van een beter contact tussen de 
derdejaars onderling nu het practicum is 

afgelopen, benevens het eventueel coör
dineren van de verschillende candidaats
borrels. 

Fat '65, zoals de nieuwe naam luidt, 
pretendeert zeker niet de allure van een 
dispuut aan te nemen, maar wil alleen 
d.m.v. borrels de band van het practicum 
voort te zetten. 

Daartoe roept zij alle !-chemici van 
1965 op donderdag 28 maart om 17.00 uur 
aanwezig t e zijn in "De Hooimijt", Hooi
gracht 69 voor een reprise van de prac
ticumborrel met als restrictie het zelf 
bekostigen van Uw drankje, U komt toch 
ook? 

José van Ei jndhoven, 
Fat '65 h.t. abactis. 

Een G ook welkom? (red.) 
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TG: tè goed ? 
Wat een ontvangst was ons daar i~ d~ Delftse dreve bereid!Een uitgebreide bor

rel, diner bij kaarslicht , het kon niet op. Maar wat wil je ook, als je later op 
de begroting een post representatie à fl. 500, - ziet staan. 

Dit artikel aa.l enigszins afwijken van de tot nu toe gebruikelijke formule voor 
de serie "buitenland", aangezien wij meer ge!nteresseerd waren in de organisatie 
van TG - het Technologisch Gezelschap - dan in de Delftse scheikundestudie, die 
zo weinig raakpunten heeft met de onze . Daarom zal dit artikel uitsluitend over 
TG handelen. Wij zeggen het bestuur van TG dank voor de uitgebreide medewerking. 

Het aloude en eerbiedwaardige instituut TG heeft een bestuur bestaande uit ze
ven 5e en 6e jaars, waarvan er naast de gebruikelijke functies ~án excursielei
der binnen- en ééh buitenland zijn.Het gevolg is een zeer hecht en zelfverzekerd 
genootschap, dat bij Hoogleraren en industrie een goede reputatie heeft waardoor 
allerlei initiatieven van beide zijden, mits het nut ervan bewezen is, meestal 
goed kunnen worden uitgewerkt. 

Eens per jaar geeft TG, ook alweer een bewijs van zijn establishment een ver
zorgd jaarboek uit met het uiterlijk van een almanak, inhoudende verslagen over 
activiteiten van TG, excursies, teach-in's en uiteenzettingen over de werkzaam
heden op de verschillende afdelingen. 

TG heeft drie vakdisputen: Anorganisch-Fysisch-Chemisch, Organisch-Chemisch en 
Biologisch-Chemisch. 

Blijkens de president van TG de Heer P.E. Lugten is het studieprogramma in 
Delft zo stabiel, dat men geen behoeft heeft aan officiële contacten tussen tus
sen Hoogleraren, Staf en Studenten. Mochten er toch moeilijkheden optreden dan 
kunnen deze in het algeromen in een gesprek met de Hoogleraren worden 
Men kan hieruit concluderen, dat TG weinig doet aan interne contacten. 

Hier tegenover staat echter een bijzon
der goed beleid op het gebied van excur
sies , lezingen, films, teach-in's enz. 
Voor een aankomend ingenieur is het zeer 
noodzakelijk, dat hij weet wat er in de 
industrie omgaat en dat hij op de hoogte 
blijft van hetgeen er later van hem ver
wacht wordt. R et is voor een studen
tenvereniging van een TH eenvoudiger het 
contact met de industrie te realiseren 
dan voor een studentenvereniging van een 
Universitei~ cezegd moet worden , dat 
hierin een groot deel van de kracht van 
TG schuilt. Het een en ander werkt ook 
een goed excursiebeleid in de hand, ge
tuige de hieronder volgende opsomming van 
excursies van het afgelopen jaar: 

V.K.F. 
Staatsmijnen 
Belgi3 drie dagen 
Keulen 

opgelost. 

4 olieraffinaderijen 
C. S.M. 
Bierbrouwerijen 
A.K. U. 
Philips-Maarheeze 
Shell 

Zwitserland en Noord-Italiä 
.± twee weken 



Ook komt het voor, dat ingenieursbureau's een aantal studenten uitnodigen mede 
te rekenen aan bepaalde projecten. 

TG had bij Shell-Pernis verzocht een deel van de installatie van zeer nabij en 
van binnen te mogen bekijken, indien daartoe de gelegenheid zich voor zou doen. 
Onmiddellijk na de brand belde Shell op en nodigde het gezelschap uit voor een 
kijkje in het inwendige van de buiten bedrijf zijnde katalytische kraker, een ge
zicht, dat zelfs de meeste pE:rsoneelsleden noo-it hadden aanschouwd. De excur
sie van het C.D.L. naar Pernis kwam te vervallen ••• Mobtl stond een bezoek toe 
aan hun bouwterreinen inde buurt van IJmuiden, waar men vrijelijk tussen in aan
bouw zijnde installaties kon rond dartelen en het ingenieurshart kon ophalen. 

Deze feiten duidden er wel op hoe gemakkelijk TG allerlei ini.tiatieven kan ver
wezenlijken en hoe gunstig de industrie tegenover het Gezelschap staat. 

Eens per jaar houdt TG een speciale industrie-contactdag, waaraan vorig jaar 
een twaalftal bedrijven deel hebben genomen. Dit jaar werd er een aantal l ez.ingen 
gehouden over lineair programmeren, toegepast op het beleid van een bedrijf. 

CONCLUSIES 

Het C.D.L. zou best eens bij TG in de laer kunnen. 
Een bestuur van uitsluitend 5e en 6e j~rs brengt voordelen met zich mede. 
Het TG-bestuur bestaat uit tè Leidscha Studenten. 
Het is voor een Leids chemicus niet ongezond ook eens een tijdje in Delft 
te studeren. 

I DC 
De onderwerpen voor de lezingen te schrijven voor het InL~''u~.H-
putair Concours, binnen het kader van het overkoepelende 
werp "Chemie en Straling", luiden als volgt: 

Kathoor 

Io Flectamus 

Farce 

Atomoi 

Q;ueetal 

Quint a 
Chemophop 
Sn-17 

Re alL 

Aanslag en desactivering van moleculen. 
(fluorescentie, fosforescentie enz.) 
Photografie. 
(van de chemische kant, kleurfotografie) 
Stralingschemie. 
(theorie en techniek, polymerisatie,initigring 
enz.) 
Reacties van moleculen in de aangeslagen toe
stand. (ook synthetische toepassingen, Vit.D) 

Photogeleiding. I 
(theorie en toepassing) 
Chemie van het zien. 
Kleur- en verfstoffen. 
Genetische mutaties onder invloed van UV. 
(chemische achtergrond) · 
Fotoionisatie; het "solvated electron" en zi Jn 
reacties. 

Het onderwerp voor de bandjes luidt voor alle disputen: 
"De strijd om het bestaan van een Grignard". 



cd 1-communiqué 
Op vrijdag 26 januari vond het tradi

tionele kaart-duel tussen personeel en 
studenten plaats, ditmaal in het perceel 
"Pardoeza". 

Deze, oorspronkelijk op donderdag ge
plande wedstr±jd moest helaas op het 
laatste moment verzet worden naar vrij
dag, omdat het personeel alleen op die 
dag wenste te klaverjassen en dan nog 
uitsluitend in "Pardoeza". 

Ondanks al deze tegemoetkomingen lie
ten niet meer dan een tiental personeels
leden zich die avond zien.Ook de opkomst 
van studentenzijde was niet bijster groot. 

In het algemeen blijkt erg sterk, dat 
de ontmoetingen tussen studenten en per
soneel , oorspronkelijk ingesteld om de 
goede onderlinge sfeer te bevorderen,van 
belde zijden weinig belangstelling ge
nieten. Voor het bestuur een reden om de
ze activiteiten op Rorte termijn aan een 
kritisch onderzoek te onderwerpen. 

Op donderdag 8 februari werd in "Zomer
zorg" de C.D.L. bridgedrive gehouden. De 
sfeer was erg gezellig. 

De uitslag luidt: 
le prijs: 1 wisselbeker: 

Mej. Van Lierop-Stevens 
2e prijs: 1 fles snerry: 

Kuiper-Van Logehem 
Poedelprijs: wederom 1 fles sherry: 

Van der Wielen- Schuring 

De excursie naar I-lekog-Albatros op 29 
februari moest wegens explosieve omstan~ 
digheden (wij hadden U nog gewaarschuwd, 
red.) worden uitgesteld. In plaats daar
van is er nu op dezelfde dag een excursie 
naar Dupont de Nernours NV te Dordrecht. 

Op 5 februari heeft een gedeelte van 
het bestuur op uitnodiging van Dupont een 
ori~nterend bezoek gebracht.Daaxbij viel 
het ons op, dat van de kant van Dupont 
erg veel belangstelling bestaat voor stu
denten-excursies. Op onze voorzichtige 
vraag: Maar U bent toch een Amerikaans 
bedrijf?, vernamen wij, dat het een wij~ 
verbreide misvatting was , dat Amerikaan
se bedrijven geen belangstelling zouden 
hebben voor studenten. "Integendeel, wij 
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B. Hesper , 
G. de Lind van Wijngaarden (cum laude ) 
B. Kraal (cum laude) r ' I I 
13 fobruari 1968 h4'-"'"i< 
Candidaats: ~:----
G.J.M. Lippits . ~ 
Doctoraal: 

J.F.C. Stiefelhagen 
P.A. Verduin (cum laude) 

zijn erg blij met deze excursies , omdat 
het ons vaak aan de nodige contacten in 
de Universitaire wereld "• aldus onze 
zegsman in Dordrecht. 

De excursie zal bestaan uit de bezich
tiging van bedrijf en laboratorium als
mede een tweetal lezing'9n getiteld: 

"De taak van de academicus in de indus
t r ie" en 

"De afvalwaterzuivering" 
Na deze laatste l ezing volgt een bezoek 
aan deze installaties. 

Tenslotte nog dit: Zoudt U zo zoet jes
aan niet aan het betalen van Uw contribu
t i e kunnen gaan denken •• • •• ? 

R. P. Dessing 
ht praeses. 



mededelingen CS A 
Stichting ter voorziening van studiematerialen 

Bij de Centrale Studenten Administratie is verkrijgbaar het dictaat: 
INLEIDING TOT DE FYSISCHE CHEMIE 
Naar de colleges van Dr. M.J. Voorn. 
Prijs f 2,-

TENTAr-lENS 

Subfacultaire Studiegids 

Dit jaar beschikt de Subfaculteit Scheikunde over een redactiecom
missie ter voorbereiding van een eigen Studiegids (deze ter vervan
ging van de huidige handleidingen voor de Pre- en Postcandidaats
studie.).De redactiecommissie bestaat uit Dr. A.B. Ruigrok, Dr. A.P. 

'-- -Zuur en Mej. G.L. Schanstra. Prof. Staverman zal - naar aanleiding "-- _ ....__._ 
van een suggestie van Facultatum - in de Subfaculteit een voorstel 
doen in deze commissie áán of meer studenten OJ> te nemen. '--"'- .....-- 'Y)~~) 
Door de studentenvertegenwoordiging in de studieraad zijn voor deze~~·~~ 
functies inmiddels candidaat gesteld: Mej. M.A.C.R. Swarttouw en G. ~ [)"'> ~ 
van Logchem. "____ ~- ._ _ _ __ _ 



PERKIN-ELMER 
Atomairc-Absorptie Vlamfotometers 
Ultra-violet Spectrofotometers 
Infra-rood Spectrofotometers 
Spectrofotofluorimcters 
Raman-Laser Spectrometers 
Massa-Spectrometers 
N. M. R.- Spectrometers 
Gaschromatografen 
D. T. A.- Kalcrimeters 
Monochromatoren 
Polarimeters 
Osmometers 
Hovg en Ultra-Hoog Vacuum Apparatuur 
Instrumenten voor Ruimtcondenoek 
C HN Analysatoren 
Lasers 
Computers PERKIN - ELMER N EDERLAND N.V. 

van Foreestweg 4, tel. 01730-35916 
DELFT 



Leest naast uw krant Vrij Ned 
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