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LEIDSCH CHEMISCH PE RIODlEK 

3e jaargang nr. 3 januari 1969 verschijnt 2x per kwartaal 
Wie denkt dat de chemische industrie vorig dan de doorsnee burger denkt . 

jaar extra activiteiten heeft ontplooid tengevol - De chemicus is in werkelijkheid een merk
ge van het feit dat dit illustere jaar uitverkoren waardig halfslachtig wezen. Enerzijds schijnt 
werd, 'Chemie Jaar' te mogen heten, heeft het 'hij zijn leven en werken er op gericht te heb
volkomen mis. ben de mensheid te helpen om hem een zo com-

0 jawel, er zijnwel extraactiviteitengepleegd fortabel en plezierig mogelijk leven te garan
maar in zo'n dynamische bedrijfstak als de Che- deren, anderzijds zien we maar al te vaak dat 
mie gebeurt dat eigenlijk elk jaar weer opnieuw. hij bewust of onbewust het leven van velen in de 
We zouden dus best ieder jaar 'Chemie Jaar' waagschaal stelt en het leefklimaat voor bijna 
mogen noemen. Aan chemie op zich hoefde men iedereen merkbaar doet verslechteren. En hoe 
dan ook weinig extra aandacht te besteden. vaak lopen zijn goede bedoelingen niet uit op een 

Maar waar men nu wel eens aandacht aan had onvoorziene · catastrophe? 
kunnen schenken, was het feit dat in onze maat - Om nóg meer voertuigen de wegen onveilig te 
schappij de chemicus zo'n merkwaardig vaag i - laten maken, om ons nog meer in synthetische 
mage heeft; en daar zou best eens wat aan mo- producten te laten verdrinken (omdat we daar 
gen veranderen. immers zelf om vragen? Of juist niet?) , kort

Door te veel mensen wordt de chemicus nog 
steeds gezien als een nooit volwassen geworden 
schooljongen, die zich meestal op onschuldige 
wijze bezighoudt met het mengen van kleurtjes, 
die zo nu en dan iets laat knallen en die op ge 
ringe schaal - als het hem zo te pas komt - pe 
netrant geurende stofjes produceert; allemaal 
voor z'n plezier. Onschuldig, maar nauwelijks 
nuttig . 

Dat er achter bijna elk product dat er op de 
wereldmarkt verschijnt wel een of meerchemi
ci staan, is dan ook iets wat men zich maar met 
moeite kan voorstellen. En toch is dat zo . De 
chemicus is dan ook een heel ander soort mens 

om om ons nog meer comfort te geven, gebeurt 
het dat olietankers onze schone stranden bevui
len, dat talloze fabrieksschoorstenen dikke so2-
wolken uitbraken, binnenwateren open riolen 
worden met voor de onderwaterflora nauwelijks 
een ret!le overlevingskans, enzovoorts . 

Maar laten we oppassen met de zaak al te zeer 
te overdrijven. Overal is tenslotte wel een op
loss.ing voor te vinden. 
· Wordt de stadsatmospheer ongezond voor mens 
en dier vanwege de uitlaatgassen van al onze 
auto's, de chemicus vindt wel toevoegstoffen -
additievenheet zoiets- die schonere verbranding 
geven. Erwordenkosten nochmoeiten gespaard, 
grote fabrieken op te trekken die deze stoffen 
moeten produceren. Gevolg: nieuwe 'vuile' fa 
brieksschoorstenen buiten de stad, dus nu alge
mene luchtvervuiling. Ongezond? Helemaal niet 
erg. Hoogwaardiger voeding, vitaminepillen en 
allerhande medicamenten garanderen dat de le
vensduur van de mens niet terugloopt. Integen
deel. De chemicus kan tevreden zijn. 

'En voor dat wasgoed dat door verontreinigde 
lucht en vuil leidingwater niet meer zo schoon 
als vroeger te krijgen is, hebben we ook wel 
een afdoend antwoord: Gedresseerde super wit
te hyper actieve enzymen'. We worden al bleek 
bij de gedachte alleen. 



'En vangt de hengelaar vaker bot dan vroeger, 
speciaal in de binnenwateren? Na het P. V. T.
kunstvlees zal binnenkort ook de kunstvis de 
markt gaan veroveren,' zo kunnen wij U gerust 
stellen. 'Geen probleem gaat ons te ver, geen 
ongemak of wij vinden er wel wat op. Wij che
mici kunnen tevreden zijn'. 

'Toch hebben we nog bedenkingen. Thalodimi
de bijvoorbeeld! 

'Natuurlijk, dat hebben we nooit zo bedoeld, 
maar waar gewerkt wordt vallen nu eenmaal 
spaanders. En denk eens aan al die andere ge
neesmiddellen die wél goed gingen. Aspirine, 
penicilline, vaccins tegen pokken, polio, mala
ria en ga zo maar door! ' 

We zeggen al niets meer. Tenminste, dat wil 
zeggen ... 'Ja, neem nou napalm dan, en zenuw
gassen, en oogstvernietigende chemicali~n. dát 
zijn toch ook dingen uit jullie keuken nietwaar? 
Maar ach ja, natuurlijk, die dienen tenslotte 
ook alleen maar om de vrede te bewerkstelligen. 
U heeft alweer gelijk. 

Maar die vogels dan, die vergiftigd worden 
bij boomgaardbespuitingen, om maar niet te 
spreken van de mensen. Hebben niet alle 200 
miljoen Amerikanen in meer of mindere mate 
D.D. T. -vergütiging?' 

'Ja, luistert U nu eens, U houdt toch niet van 
wormen in Uw appelen nietwaar? Welnu, dan 
zult U moeten toegeven dat we speciaal voor U 
al die gewassen bespuiten. En wat die D.D. T.
vergütiging betreft, dat is klinkklare nonsens. 
Dat goedje is zo onschuldig als maar kan, zelfs 
insecten kunnen el' tegenwoordig goed tegen. Is 
dat niet voldoende bewijs? 

Wij chemici doen uitsluitendnuttig en heilzaam 
werk. U moest ons dankbaar zijn in plaats van 
gehoor te geven aan al die lasterlijke journalis
tenpraatjes. Beunhazen! Gelooft U ons maar, 
wij hebben de zaak volledig in de hand. 

Na zo'n duidelijke en vooral eerlijke uitleg 
houden wij beschaamd de mond. Hij heeft gelijk, 
die chemicus. En .•. , hij kan tevreden zijn. 

Wij westerlingen, wij cultuurvolken met een 
hoge mate van beschaving en intellect, wij be
grijpen nu duidelijk dat de zaken inderdaad best 
meevallen. Er zijn problemen, dat wel, maar 
overal is wel wat op te vinden. We hoeven ons 
dus nergens over ongerust te maken. 

Maar wist U, dat de hoofden van verschillen
de mensenetersstammen in Nieuw Guinea hun 
onderdanen verboden hebben nog langer Ameri
kaan te eten? Dat is vanwege die D.D. T. na
tuurlijk. U weet, dat goedje pleegt zich nu een
maal op te hopen in het lichaam. Dus veel Ame
rikaan eten is bloody risky. 

Ja, zo'n maatregel brengt ons dan toch wel 
even aan het twijfelen, maar niet voor lang, 
want we kennen onze les goed genoeg: Chemie 
is goed. De chemicus is er voor ons, en vooral 
de chemicus weet overal raad op. Wij kunnen 
gerust slapen, hij waakt over ons. En als we 
morgen wakker worden, is er alweer een nieuw 
biologisch wasmiddel c.q. oorlogsgas, en on 
breekbaar glas voor alle doeleinden, en Bokma 
zonder alcohol, speciaal voor automobilisten, en 
instant patat -frites, en vulpennen dienooit leeg
raken, en brandschone atoombommen, en long 
lüe of lüe long kauwgom, en parathion zonder 
nare bij smaak, en een pil die zelfs de paus goed 



keurt, en kranten op hanteerbaar formaat, en 
anti-B. T . W., en L.S. D. in handige spuitfles, 
en gebanderolleerde - dus legale - super king 
size marihuana sticks met en zonder filter, 
goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging 
voor Huisvrouwen (wie zou die nog willen ro
ken?), en verder nog gramofoonplaten, waar je 
met geen mogelijkheid een kras in zou kunnen 
maken, zelfs al zou je het willen, en het perpe
tuum mobile, en ... Ach, nog zoveel dat we er 
nauwelijks van kunnen slapen. 

Maar laten we dat toch maar wel doen, want 
morgen zijn wl'j' chemicus. En verantwoorde
lijkheid jegens de mensheid weegt zwaar. En om 
uit te leggen dat je die heus wel dragen kan, 
moet je verdraaid goed uitgeslapen zijn. Zeker 
in de toekomst. 
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LEDENVERGADERING 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op dinsdag 11 februari a.s. zal om 
20.00 u in gebouw LMUY kamer 003 
een algemene ledenvergadering van 
het C . D . L . gehouden worden, op 
verzoek van een twintigtal leden. 

Wij dringen er bij onze leden-le
zers ten sterkste op aan deze verga
dering bij te wonen. Er wordt over U 
beslist . Zorg ervoor dat Uzelf ook 
meebeslissen kan. 

De agenda bevat o.a. de volgende 
punten: 
- opheldering financi~el beleid Shell 

excursie; 
- wijziging studieraadscommisSl! 

- wijziging commissie Chimica Acta 
- aanvulling studieraadscommissie; 
- discussie over collectief lidmaat-

schap van de PFLS; 
- interim verslag kascommissie; 
- wat verder ter tafel komt (hetgeen 

een heleboel kan zijn); 
- rondvraag (idem) . 



RIJKSUNIVERSITEIT 

VRIJE UNIVERSITEIT 
Als U het voorpagina-artikel gelezen hebt, zult U daarin een bepaalde serieuze of geheel niet 

serieuze visie hebben ontdekt op de chemie en de chemicus. Een visie op de industrie en het be
drijfsleven zoals dat heet. Niet zozeer een visie op de chemicus aan de Universiteit. 

Het is voor ons, zolang we zelf nog aan de Universiteit vertoeven, natuurlijk erg gemakkelijk 
ons een beetje te distantieren van de algemene problematiek rondom de kwestie 'De chemicus en 
zijn verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij', om het maar eens in een formule te vatten. 

Maar wie iets verder durlt kijken, beseft terdege dat de gemeenschappelijke banden tussen Uni 
versiteit en Industrie zowel stevig als omvangrijk zijn, zodat we er onszelf niet weer zo gemak
kelijk van af kunnen maken. 

Vroeger, ik praat nu van jaren terug, bestond er helemaal geen georganiseerde chemische in
dustrie en de chemie kon aan deAlmaMater beoefend worden zonder enige inmenging, maar ook 
zonder steun van buitenaf. Dat kon dan ook geen problemen opleveren. 

Tegenwoordig ligt dat allemaal anders en we zouden de Industrie niet meer weg kunnen denken 
in ons chemische doen en laten aan de Universiteit. Vele contacten zijn zonder enige twijfel voor 
beide partijen van buitengewoon nut. Maar waar twee belangengroepen aanwezig zijn, met een zo 
verschillende structuur, kan het niet uitblijven of er ontstaan wrijvingen of althans situaties, 
waarin de ene partij niet meer die vrijheid van handelen heeft, die het voorheen bezat. 

Naast alle voordelen die de Universiteit geniet door haar contacten met de Industrie, zijn er 
dan ook nadelen verbonden aan deze ~amenwerking. Met name willen we hier noemen de autono
mie van de Universiteit wat betreft het aanvatten van wetenschappelijk werk. Zoiets is in theorie 
onverbrekelijk verbonden aan het karakter van een universiteit. Toch laat de practijk wel eens 
anders zien, aldus menen vele studenten. 

En daarmee hebben we dan eigenlijk een heel ander onderwerp aangesneden. Veel hoogleraren 
hebben, naar gevoegelijk qekend is, naast hun Universitaire werk ook een arbeidsterrein in de 
industrie. We zouden zulke hoogleraren misschien het beste 'semi-profs' kunnen noemen. Ook 
zijn er hoogleraren en stafleden die door de industrie worden aangetrokken voor een volledige 
werkkring. Dat deze mensen capabele chemici zijn, die de Universiteit maar node kan missen be
hoeft geen betoog. We kunnen het deze mensen nauwelijks kwalijk nemen, dat ze hun oude werk
kring vaarwel zeggen. Het is eerder de schuld van de Universiteit zelf. Het is wel jammer na
tuurlijk, maar heeft in principe weinig te maken met het door ons aangeroerde probleem. 

Bij die andere groep alleen ligt dat heel anders. Niemand kan twee heren dienen, zonder dat 
er moeilijkheden optreden . Persoonlijke voor en nadelen zullen moeten worden afgewogen tegen 
de verantwoordelijkheid jegens beide partijen. Geen gemakkelijke taak. 

We zouden onze lezers dan ook de vraag willen voorleggen in hoeverre men meent dat het ge 
wenst is, dat deze contacten en deze overlap met de industrie onderhouden worden. 

We zijn ons ervan bewust, dat in bepaalde kringen de industrie als de grote boosdoener wordt 
beschouwd, die ons de wet voorschrijft zonder er iets voor terug te doen . 

Wij daarentegen hebben nog de illusie dat de toestand zo wel wat al te eenzijdig bekeken wordt. 
Daarom nodigen we al onze trouwe en minder trouwe lezers, die hierover een eigen mening heb -
ben uit, hun hart eens te luchten. Het zou ons tegenvallen als we hierop geen reactie ontvangen 
zouden, want dat zou voor ons betekenen dat iedereen wel tevreden is met de huidige situatie. 

Wij hebben, zoals het betaamt, de knuppel in het hoenderhok gegooid, laat de (rode) haan nu 
maar kraaien! Wie reeël genoeg kraait, mag verwachten, dat reacties van de zijde van de staf 
niet uit zullen blijven. 
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SUBDISPUTENNIEUWS 
SUBDISPUTENRAAD 

Op woensdag 15 januari j .1. werd de eerste subdisputenraad sinds 21 october 1968 gehou
den. Om bepaalde redenen werd de traditie, deze vergadering in het Prytaneum te houden, 
doorbroken; zeer tot ergenis van velen die nu gedwongen waren de lange weg naar de hoog
bouw te gaan (en dat 's-avonds), om zonder het genot van een kopje koffie of een biertje in 
een steriel en kleurloos collegezaaltje aan te horen, wat de (aanwezige) bestuursleden te 
vertellen hadden. Dat maar weinigen dit op konden brengen was te ve rwachten. Slechts vijf 
disputen waren vertegenwoordigd. Op die manier is een subdisputenraad zinloos. Van een 
nuttige discussie tussen bestuur en subdispuuta - vertegenwoordigers is dan ook nauwelijks 
sprake geweest; de rondvraag deed in alle stilte de ronde . 

Herverplaatsen van de vergadering naar het Prytaneum, duidelijker convocaties met a
genda (niet alleen in Acta et Agenda) en een grotere inzet en verantwoordelijkheidsbesef van 
de subdispuutspraesides tegenover hun leden, ook tijdens de vergadering, zijn de enige re 
medie. 

Welke de redenen waren, niet in het Prytaneum te vergaderen, is ons niet bekend, maar 
gezien het algemene financi~le beleid van de afgelopen periode, vrezen wij dat de enige oor
zaak het uitsparen van f 12,50 is voor de zaalhuur. 

Als wij dan bedenken dat deC. D. L. contributie dit jaar met 43% verhoogd is , dan is be
denkelijk het hoofd schudden het enige dat ons nog rest. 

n o t e e r i n uw a g end a: v o 1 g e n d e s u b d i s p u t e n r a a d op 2 0 f e b r u a r i o p n a -
der te vernemen plaats. 

BESTUURSMUTATIES 

Tot nu toe hebben we slechts van de vol
gende disputen bestuursmutaties of :..forma
ties ontvangen: 

RealL: F. S. M. van Kleef , praeses; 
mej. M. E. den Boer, abactis; 
E.C. Klasen, quaestor; 
D.H. Joziasse, assessor. 

abactiaat: Marialaan 45 Leiden. 
bestuurswisseling d.d. 27/11/ 1968. 

SN -17: C. I.M. Beenakker, praeses; 
mej . A. R. Wiersma, abactis; 
H.S. Kielman, quaestor. 

abactiaat: Rapenburg 122 Leiden. 
bestuurswisseling d . d. 2/12/1968. 

Quinta Essentia: 
0. P. van Batenburg, praeses; 
S. W. T. Westra, abactis; 
0 . G. van Aardenne, quaestor. 

abactiaat: Hoge Woerd 71 Leiden. 
bestuurswisseling d.d. 2/ 12/1968. (?) 

Andere besturen zijn kennelijk nogniet ge
wisseld . We hoorden er in ieder geval nog 
niets van. 

SPORT 

Vorige maand, om precies te zijn op 16 
december, heeft er een interdisputaire bas 
kethall ontmoeting plaatsgehad tussen RealL, 
Farce en Atomoi. De uitslag zullen we U niet 
onthouden. 

RealL - Atomoi 75 - 14 
RealL - Farce 34 - 16 
Farce - Atomoi 33 - 23 

Topscorer was K. Kommer (RealL). 
Van de zijde van RealL vernamen wij, dat 

dit dispuut bereid is iedere uitdaging van welk 
dispuut ook, of van een combinatie van dis 
puten, aan te nemen. Wie durft deze brutale 
rakkers de les te lezen? 



P.F.L.S .... 
'Mijnheer!' Op de hoek Breestraat-Rapenburg beantwoordt een jongeman met een exem

plaar Vogel 3rd enlarged edition onder de arm onze vragende blik. 'Mijnheer, weet U mis
schien wat PFLS betekent?' We houden hem uitnodigend de microfoon voor. 

'PFLS, weet ik veel. lk studéér mijnheer!', wijst hij ons verontwaardigd terecht. Dat 
zien we. 'Of bent U misschien van Veronica?' We schudden van neen. Een reden voor hem 
om door te lopen. 

'Mijnheer, weet U wat PFLS betekent?' Een ouder iemand kijkt ons met een enigszins 
vermoeide blik aan. Onze vraag doet hem kennelijk pijn. 'U bent zeker student, hè?', vraagt 
hij. 'Ach mijnheer, vroeger toen i:k nog studeerde, had je alleen maar R. U., Rijks Univer

. siteit betekende dat. Kom daar tegenwoordig nog eens om! PFLS, ALSV, SVB, VVSL, NSA, 
VLSF, ach, de afkortingen ken ik wel hoor, maar wat ze betekenen ..... Vroeger zaten we 
allemaal op de padvinderij, maar dat doet het tegenwoordig niet meer zo, en daarom ver
zinnen ze zelf maar wat anders. Waarom ook niet eigenlijk.' Hij kijkt ons met medeleven 
aan. 'Nou ja, ik denk niet dat het veel kwaad kan', voegt hij er aan toe en hij steekt de ze
bra over. 

Daar is weer iemand. 'Mijnheer, weet U misschien wat de PFLS betekent?' De jongeman 
staat stil. 'Zeker wel', zegt hij op een doceertoon die zonder meer de eerstejaars ken
merkt, 'dat is de Philosophische Faculteit der Leidsche Studenten, met sch mijnheer', voegt 
hij er met nadruk bij. 

Een insider! We treffen het. 'Kunt U ons ook vertellen wat die PFLS precies doet?' 
'Natuurlijk', zegt de insider, 'natuurlijk; de PFLS doet bijvoorbeeld ..... ' Stilte . 
'Nou ja', vergoelijken we, 'precies hoeft het eigenlijk niet, ongeveer is ook wel goed.' 
'Wel', begint de jongeman opnieuw, hierdoor aangemoedigd, 'laat ik beginnen met het be-

gin. Ze incasseren eerst f 9, 50 contributie. Daar beginnen zij tenminste 66k mee, in sep
tember.' 

'En wat doen ze daar dan zoal mee?' We weten een mengeling van nieuwsgierigheid enon
dervraagtoon in onze stem te leggen. 

'Kijk, daar gaat eerst f 5, 00 af voor de subfaculteitsvereniging', zegt hij. 
'Dan houden ze dus vier en een halve keiharde guldentjes over', onderbreken we hem lu

cide, 'maar waarom int die subfaculteitsvereniging dat dan zelf niet?' 
Hij kijkt ons wantrouwend en met een verontwaardigde blik aan. Ons IQ zakt duidelijk, dat 

zien we zo. 'Dat kàn wel', zegt hij dan bedachtzaam, 'maar dan heeft de PF LS weer zo wei
nig te doen. Als bestuur moet je tenslotte een taak hebben. En bovendien gaat alles zo veel 
sneller dan vroeger, centraal geregeld met de computer. Zo kan er niets mis gaan', besluit 
hij met een superieur glimlachje. 

'Maar wat doen ze verder dan', proberen we nogmaals, om de draad niet kwijt te raken . 
'0, gewoon, ze overkoepelen eenvoudig alles in de Philosophische Faculteit', zegt hij erg 

stralend, alsof hij het ineens gevonden heeft. 
'Overkoepelen ..... ', herkouwen we, 'Juist ja, heel mooi. Het ei van Columbus', moeten 

we beamen. 'Voor f 4, 50 dus', denken we. 'Ken je die bestuursjongens eigenlijk', vragen we 
ineens. 'Heb je weleens iets meegemaakt, waarbij ze ook iets anders deden dan overkoepe.
len?' 

'Nee, dat niet; maar dat komt omdat ze zo bescheiden zijn. Ze werken meer achter de 
schermen; dat doen alle hoge functionarissen immers'. Hij zegt het alsof hij zichzelf gerust 
wil stellen . 

We willen niet hard zijn, maar toch moet het . 'Zou het kunnen, dat de PFLS helemaal niet 
bestaat? Laten we ree~l zijn, je hebt dit jaar nog nooit iets daadwerkelijks gezien van die 
jongens' . 

Deze directe linkse moet even verwerkt worden. 'Ja maar, dat kan toch niet', sputtert 
'hij onzeker. 



t 

'0, heel best hoor', pareren we opgewekt, 'daar hoor je wel vaker van'. 
'Nee, U houdt me voor de gek; er is toch ieder jaar een ledenvergadering! Zoiets zou dan 

toch moeten uitlekken'. Zijn toon is nu ook merkbaar opgewekter. 'We staan voor schut. Je 
ziét het 'm denken. 

'Was jij daar op die laatste ledenvergadering?' vragen we beminnelijk en niet in het minst 
uit het veld geslagen. 

'Eh nee, toevallig niet; ik bedoel: natuurlijk niet! Daar komt toch immers nooit iemand. 
Als zoiets maar duidelijk wordt aangekondigd en lang genoeg van te voren, dan is de rest 
wel oké. Wat mij betreft, ze hebben nog niets gedaan waar ik tegen was, dus waarom zou ik 
dan komen?' 

'Ze hebben nog niets gedaan ..... , herhalen we zijn laatste woorden, 'Ja, dat klopt zo op 
het oog wel. Wist je eerlijk gezegd wel dat er een vergadering geweest is? Nee hé? Nou wij 
ook niet hoor, maar niet om het een of ander, hij was afgelopen december, de achttiende. 
Gemakkelijk, zo vlak voor de kerstvacantie. En duidelijk aangekondigd op alle laboratoria. 
Ja, wel een paar da,gen van te voren pas, maar een kniesoor die daarop let. En daarom hoef
de het ook niet in Acta et Agenda te staan. En in het LUB stond het ook niet natuurlijk, maar 
dat had je zelf al begrepen'. 

'Maar nu serieus', en we halen een mooi boekje tevoorschijn, uitgegeven door de VLSF, 
een boekje dat iedere student bij de inschrijving heeft meegekregen, voor niks, een recla
mefoldertje eigenlijk, met een mooi omslag met zachtroze ruitjes. 'Kijk, hierin staat alles 
wat er over de PFLS bekend is, op deze bladzijde: 

voor zover eze re er opgezet .zlJn. 1e oe e oren n1e 1n e aats e p aats e 
werkzaamheden van de studieraden en -commissies. 

In het afgelopen jaar werden een driejaarlijks congres met de universiteit van Gent 
een lezingencyclus over Het onstaan en evolutie van de aarde en enige gastcolleges 
van buitenlandse hoogleraren georganiseerd. Tevens staat de PFLS een dictatencen
trale ten dienste, welke gestencilde collegedictaten uitgeeft. 

Ten gevolge van een wijziging in de structuur van de PFLS is dit jaar voor het eerst 
het lidmaatschap van de subfaculteitsverenigingen automatisch ingesloten in het lid
maatschap van de faculteit. Men behoeft dus niet meer apart lid te worden van zijn 
studievereniging. Hiermede wordt beoogd tot een duidelijker structuur te geraken. 

Met een aan verbijstering grenzende verbazing leest ons slachtoffer de net geoffsette pa
gina. Hij had het dus allemaal kunnen weten. 

Als we plotseling om ons heenkijken, is hij verdwenen. 'Door de grond gezakt', constate
ren we tevreden. 

Die tevredenheid verliezen we alleen gauw, als we de volgende feiten onder de ogen zien: 
In de algemene ledenvergadering van voor de zomervacantie, waar de breuk met de ALSV 
een feit werd, beloofde het Faculteitsbestuur, dat voordien bijna alleen maar borrels pleeg
de af te lopen, persoonlijk de studentenbelangenbehartiging van haar leden aan te pakken. De 



subfaculteitsverenigingen zouden daarom nauwere banden met de Faculteitsvereniging moe
ten aangaan. De contributie zou uit practische overwegingen centraal gei'nd worden. Er zou 
voor de leden een dictatencentrale gerund worden en er zou een overkoepelende studieraad 
ingesteld worden. 

Wat in werkelijkheid gebeurd is, mag bedroevend genoemd worden: 
In de maanden daarna heeft het bestuur naast haar borrels en recepties inderdaad veel ver
gaderd, maar er is in wezen niets gebeurd. De dictatencentrale heeft zich losgemaakt van 
de PFLS, studieraden zijn nooit operationeel geweest en van studentenbelangenbehartiging 
heeft nooit iemand iets gemerkt. 

Verantwoording en nadere toelichting tijdens de jaarlijkse ledenvergadering en bestuurs
wisseling is !).iet afgelegd hoeven worden; door onvolledige convocatie werd deze (dus strict 
illegale) ledenvergadering slechts bezocht door oude ennieuwe bestuur (tegencandidaten wa
ren er vanzelf niet) en nog drie anderen, benevens een onvolledige kascommissie van één 
man! 

Nog steeds hebben de subverenigingen hun contributie aandeel van f 5, 00 (Uw geld) nog 
niet ontvangen wegens moeilijkheden met de computer. Persoonlijk de zaak uitzoeken, als 
de computer faalt, is er niet bij. De ledenadministratie van CDL en CAL voor dit jaar is 
dan ook een jaar te oud. 

Een landelijk congres voor philosophen, dat door de PFLS georganiseerd zou worden in 
februari m.b.t. de nota Posthumus, moet nu nog op stapel gezet worden. Het zal dan ook 
wel niet door gaan. 

We kunnen hier nog meer aan toevoegen, maar voor ons hoeft het niet meer. 

SPORTEVENEMENTEN 
Ons chemici wordt nogal eens verweten, dat we 'narrow minded' zijn, in die zin, dat wij 

ons uitsluitend bezig houden met chemie en voor allerlei andere dingen des levens geen of 
nauwelijks belangstelling kunnen opbrengen. 

Het is niet eenvoudig dat in zijn volle omvang te ontkennen, maar gelukkig blijkt dat voor 
ons aankomende, zeg dus maar halve-chemici, dit slechts een halve waarheid is. 

Om onszelf er voor te behoeden, dat we later zullen gaan behoren tot die groep van weten
schapslieden, die met chemie opstaan en naar bed gaan, kunnen we er nauwelijks beter aan 
doen dan de weinige vrije tijd die het ministerie ons tegenwoordig nog toestaat, zo nuttig 
mogelijk te besteden aan dingen die niets maar dan ook niets met ons vak te maken hebben. 

Of we ons tegenwoordig meer dan vroeger bewust zijn van het gevaar 'dat ons boven het 
hoofd hangt of niet, een feit blijft dat er de laatste tijd meer dan in voorgaande jaren binnen 
het C. D. L. spontaan allerlei evenementen worden georganiseerd. 

Een van dit soort evenementen zijn bijvoorbeeld de interdisputaire sportontmoetingen. We 
hebben er daarvan dit jaar al verscheidene meegemaakt. 

Elders in dit nummer schreven we al over de baskethallwedstrijd tussen RealL, Farce en 
Atomoi. Dit was overigens niet de eerste keer dat zoiets georganiseerd is. Ook SN-17 en Io 
Flectamus deden al van zich spreken. Wanneer doen andere disputen ook eens wat op dit ge
bied? 

Wie nu meent dat dit soort zaken dan zeker wel op subdisputenraad besproken en afgekon
digd worden, komt meestal bedrogen uit. De mensen die nog nooit een subdisputenraad heb
ben mogen meemaken, zullen zich nauwelijks kunnen voorstellen hoe gezapig en uiterlijk on
geinteresseerd deze bijeenkomsten worden bijgewoond. Des te meer treft het ons, dat er uit 
de subdisputen nog zoveel activiteit in onderling verband uit de bus komt. 

Om onderlinge krachtmetingen te stimuleren, neemt de redactie derhalve het initiatief een 
algemene interdisputaire Bridgedrive te willen organiseren. Zij stelt zich daarbij voor dit 
in de vorm te gieten van een viertallencompetitie, waarbij ieder viertal eenmaal tegen elk 
viertal van een ander dispuut uitkomt. Ieder dispuut kan wel twee paren opbrengen. Posi
tieve reacties van de zijde van diverse besturen of (denk)sport-commissies wachten "\\i.j met 
spanning in voor 21 februari. &lggesties zijn van harte welkom. 
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STUDIERAAD 
COMMUNIQUE VAN DE VERGADERING VAN 14 JANUARI 1969. 

communicatie onderwijscommissie studieraad. 
Dr. van Knippenberg, de opvolger van dr. den Os als contactman met de OC, had nog enige vra
gen over de handelwijze ingeval van spoedmaatregelen. De studentleden(of een van hen)kunnenin 
gevallen, waarin de officHHe weg te veel tijd kost, persoonlijk op de hoogte gesteld worden van 
plannen van de OC. De beoordeling van de urgentie hiervan blijft bij de OC. Over een snelle re
actie van studenten hierop was de vorige maal al overeenstemming bereikt . 

mededelingen van de onderwijscommissie. 
1. Vanaf heden is Dr. A.P. Zuur coördinator van juniormentoren; 
2. De commissie voor het natuurkundepracticum is gei'ristaleerd. Dr. A. P. Zuur zal als voor-

zitter fungeren. Er is reeds contact gezocht met de vakgroep van Natuurkunde. 
Noot van de schrijver: in het vorige nummer van CAL verzochten wij •sollicitaties' voor de nog 
vacante plaats in te zenden, en in geval van meerdere belangstellenden een werkgroepje te vor
men. Waarom heeft nog niemand hierop gereageerd? 
3. De inventarisatievan wat in de praecandidaatsvakkenaan wiskunde nodig was, bleek moe.izaam 

te verlop~n, misschien doordat de bedoeling niet precies duidelijk was. Daarom heeft de OC 
Drs. Spierenburg en de heer van Boxsel verzocht dit te verzorgen. 

4. De OC gaat zich vooralsnog op globale wijze bezig houden met de postcandidaatsstudie. Al
lereerst zal een inventarisatie van bestaande regelingen gemaakt worden. 

enquète hoorcolleges. 
Hierop waren schriftelijke reacties binnen gekomen van Prof. Staverman en Dr. Jaspars. 
Prof. Staverman vond dat de enquète teveel vragen bevatte (38 namelijk) en zag er meer heil in 
zich op enkele hoofdpunten te concentreren. 
Dr. Jaspars achtte de vragenlijst nuttig, maar vond hem te veel gericht op didactische aspecten. 
Hij vond dat er meer vragen over de wetenschappelijke inhoud bij zouden moeten zitten en deed 
hier enkele zeer waardevolle suggesties voor. 
Prof. Sachtler had mondeling commentaar. Hij had de enquète reeds gebruikt als leidraad bij 
een bespreking van zijn college. Hij zag de enquète graag toegespitst op de scheikunde . Evenals 
Dr. Jaspars wees hij een serie zwakke, of in herhaling vallende vragen aan. 
Enig misverstand bleek te bestaan over het doel en de vorm van de enquète, zoals voor wie het 
bestemd is en of het anoniem dient te gebeuren. 
Onduidelijkheid bestond over de bedoeling van sommige vragen en over de uiteindelijke verwer
king. Hierover zal nader geïnformeerd worden bij het Bureau Onderzoek van Onderwijs . Even
eens werd besloten de lijst verder op te stellen als een zo volledig mogelijke 'checklist', waar
uit dan naar de omstandigheden dit eisen, een passende selectie kan worden gemaakt. 

toekomst juniormentoraaL 
Hierover waren 2 stukken ingekomen. Een van Dr. Louw, waarin hij in zijn hoedanigheid als lid 
van het Bureau Onderzoek van Onderwijs om feitenmateriaal over het juniormentoraat te ver -
strekken. Deskundigen op het gebied van onderwijsresearch achten het nut namelijk zeer gering. 
In een tweede stuk bracht Dr. D.P . den Os verslag uit over het juniormentoraat, gebaseerd op 
de verslagen van de juniormentoren en een enquète onder de eerstejaars. Uit de verslagen volgt 
1. er is intensief contact; 
2. veel klachten over het propaedeutisch chemisch practicum, het maken van verslagen valt nog

al eens samen met een toets . 
3. sommige klachten over inadequate assistentie op het wiskundepracticum. 





4. veel bezwaren tegen een bepaald college; 
5. de behoefte onder de juniormentoren om door een deskundige over hun taak te worden voorge-

licht. 
Uit de binnengekomen enquèteformulieren (respons slechts 62, 5%) is een gematigde tevredenheid 
te constateren. 
Ook in de studieraad bleek de instelling als nuttig gevoeld. Dr. Jaspars die zelf ook enige tijd 
co~rdinator geweest is, gaf een serie interessante voorbeelden uit de praktijk, die hij samen 
met een begeleidend schrijven van hemzelf weer naar Dr. Louw zou sturen. 
In de volgende vergadering zal men zich verder hierover beraden en t.z.t. advies uitbrengen 
aan Dr. Zuur. 

cursus glasblazen. 
Een gesprek tussen Dr. Ruigrok en Dr. Roorda bracht verscheidene misverstanden aan het licht. 
Zo blijkt het cursusgeld van f 125, -- bedoeld te zijn geweest voor een cursus van 35 avonden van 
2 uur. Aan iets dergelijks is echter door de studenten nooit gedacht. Er zal door de studenten 
contact gezocht worden met Dr. Roorda over een bescheidener opzet van 5 tot maximaal10les
sen. 

opname van 4-de student in de studieraad. 
Hierom was door de studentleden verzocht om de volgende redenen: 
1. het wordt te veel voor 3 man; 
2. gelijkmatigere opvolging; 
3. betere taakverdeling mogelijk, voor coördineren werkgroepen, contacten met CDL, CAL, 

ALSV en Philosophische faculteit. 

hospiteerregeling. 
Bij een van de studentleden was de mededeling binnengekomen, dat nu er geen professor is voor 
de didactiek der scheikunde, er onzekerheid bestaat of men nu op eigen initiatief kan gaan hospi 
teren, zonder dat dit later voor niet-tellend voor het verplicht aantal uren wordt verklaard. De
genen, die hier mee zitten kunnen zich zolang wenden tot: 
Drs. W. C. E. Koch, leraar Zuiderpark H. B. S. den Haag (tel. 070-663023) 
huisadres: van Boetzelaarlaan 92, den Haag (tel 070-541790), 
of, wanneer de kwestie de &lbfaculteit aangaat, tot Prof. Staverman. 
Er is geen reden tot ongerustheid en naar de opvolger wordt nog steeds naarstig gezocht. 

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

/·zoals U in het SR-communiqué heeft kun
nen lezen is er plaats gekomen voor een 4-
de student in de studieraad. 
Het CDL-bestuur stelt hiervoor candidaat, 
mede namens de studentleden van de studie
raad: 

de heer A.H. D. Wepster. 

Tegencandidaten kunnen tot uiterlijk vijf da
gen voor de nog uit te schrijven CDL alge
mene ledenvergadering worden ingediend. 

U wordt verzocht aanmeldingen voor werk
groepen en suggesties niet als volgt te adres 
se ren: 
Studieraad Chemie, Postbus 75, 
maar als volgt: 
Studentleden Studieraad Chemie, 
CDL-kamer Postbus 75 Leiden. 



POSTHUMUS 

en de RADENUNIVERSITEIT 
Om de discussies over de herstructurering van het hoger onderwijs nader te stimuleren, volgt 

hier een beschouwing over twee belangrijke nota's die hierover zijn uitgekomen. In het volgende 
num1ner kunt U een serie n1eer en minder diepgaande commentaren op beide aantreffen. 

Het begon met het lang verbeide Plan Posthumus, waar iedereen al tijden om zat te springen, 
maar dat wellicht na de deining om het plan Maris en misschien ook door de Mei-revolutie van 
de fransestudenten pas in october vorig jaar uitkwam. Ook verrassend was het, dat het uitkwam 
in de vorm van een discussienota. Posthumus zelf verklaarde hierbij dat hij de nota liever ver
scheurde dan hem als definitieve versie bij de minister in te dienen. De Nederlandse Studenten 
Raad verspreidde zeer snel een goedkope uitgave van de nota en eel). alternatief plan van twee 
Nijmeegse studenten, Boekraad en van Nieuwstadt, getiteld: 'Aantekeningen voor een Radenuni
versiteit'. In verscheidene universiteitssteden zijn hierop commentaren verschenen, het week
blad Vrij Nederland opende een rubriek: 'Universitas', en begin december bracht deN. S. R. nog 
een bulletin uit met eigen en andermans commentaar. Inmiddels zijn in de universiteiten van 
Groningen en Nijmegen in de subfaculteiten der psychologie reeds experimenten begonnen met 
projectonderwijs, waarvan we de resultaten met grote spanning kunnen afwachten. Ook in het ho
ger beroepsonderwijs is de gisting begonnen. De Raad van Studerenden, de 'N. S. R.' van het ho
ger beroepsonderwijs is met een zeer ambitieus plan gekomen voor een reorganisatie van het 
gehele universitaire en hoger beroepsonderwijs samen. Dit is het zogenaamde À. -plan. Posthu
mus zou het een 'concept-Mastodont-plan' noemen. DeS. V.B. laat zich evenmin onbetuigd. Op 
haar laatste congres zijn besluiten gevallen, de acties meer naar de faculteiten te verleggen, en 
zij probeert in publicaties de herstructurering in een politiek en internationaal kader te plaatsen. 
Maar daarover een volgende keer. 

DE NOTA POSTHUMUS 

Van de nota Posthumus hebt U in het vorige nummer al een klei
ne bloemlezing aangetroffen. Om duidelijker te begrijpen waarop 
het rapport wordt aangevallen , zal hier een wat systematischer 
overzicht gegeven worden. · 

Hij begint met het uitdiepen van de doelstellingen van het hoger onderwijs. Officieel zijn in de 
wet op het wetenschappelijk onderwijs de volgende vier doelstellingen geformuleerd: 

1. vorming tot zelfstandige beoefening der wetenschap. 
2. voorbereiding tot het bekleden van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor een 

wetenschappelijke opleiding vereist of dienstig is. 
3. bevordering van het inzicht in de samenhang der wetenschappen. 
4. bevordering van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. 

Van hieruit ontvouwt hij zijn filosofie. Over het begrip wetenschap zegt hij: 'Het wetenschap
pelijk denken heeft de taak om de toereikendheid van oude levensgewoonten te onderzoeken. Het 
stelt niet: 'Zo is het' en 'Zo doe je dat', maar vraagt: 'Is het zo? ' en 'Hoe doe je dat? '. Het is 
een ergenis en een dwaasheid voor wie zijn vooroordelen, zekerheden, stereotiepen, en institu
ties liefheeft. Het brengt een stoornis in het leven van de enkeling en een omwenteling in het 
maatschappelijk bestel. Die processen verlopen, sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, 
snel, versneld, en ingrijpend'. (blz. 12). 

Hij geeft dan als basisidee~n voor het universitair onderwijs: 
'Universitair onderwijs zou meer het karakter moeten krijgen van 'begeleiding' dan van 'oplei

ding'; het moet mondige en intelligente mensen brengen tot zelfontplooüng. De student moet geen 
object zijn van onderwijs en beoordeling, maar deelgenoot'. (blz. 13). 

Vervolgens onderscheidt hij drie uitgangspunten voor het universitair onderwijs: 
1. vorming tot wetenschappelijk onderzoeker. 
2. vorming voor wetenschappelijke beroepen, zoals arts en leraar. 
3. een maatschappelijke betrekking waarin verkregen basiskennis tijdens het bekleden 

ervan verder ontwikkeld moet worden. 
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Het probleem is nu: hoe een programma voor een eerste fase te ontwerpen, die zo goed moge
lijk op_alle uitgangen aansluit. Posthumus zegt hierover: 

'De onderwijsprogramma's dienen meer dan mededelingen van de uitkomsten van de gekozen 
tak van wetenschap, inleidingen te zijn in de fundamenten en de methodiek van het zelfstandige 
en kritische denken'. (blz . 13-14). 

Wat betreft het kiezen van de leerstof merkt hij op, dat volledigheid onbereikbaar is, kennis 
snel veroudert en dat de universiteit niet de taak heeft kant en klare werkkrachten af te leveren. 

Hij signaleert verder nog een taak, die in sterke mate de functio 
nering van de universiteit bepaalt, maar niet bij de doelstellingen 
wordt genoemd: het afnemen van examens. Belangrijk is wat hij 
zegt over numerus fixus en indivium abeundi. 'Dergelijke maatre 
gelen zouden echter alleen rechtvaardig en · doeltreffend kunnen 
worden uitgevoerd, indien zowel ten aanzien van toekomstige maat
schappelijke mogelijkheden als ten aanzien van de geschiktheid van 
jonge mensen voor de zelf gekozen studierichting met voldoende 
zekerheid voorspellingen kunnen worden gedaan. Naar het inzicht 
van de schrijver van deze nota kan aan deze voorwaarden niet wor
den voldaan'. (blz. 15). 

Tot zover zijn eigenlijke filosofie. In het volgende gedeelte van zijn nota probeert hij de wer
kelijkheid van de universiteit in zijn functies uiteen te rafelen, brengt dit in de vorm van een mo
del en tracht hieruit een verantwoorde herstructurering te vinden. Zelf zegt hij hiervan: 'Om de 
uitwerking van wettelijke structurering te kunnen voorzien, is het nodig inzicht te krijgen in de 
wijze waarop universitaire functies worden vervuld. Met dit sociologisch onderzoek is, ofschoon 
het uitermate belangrijk moet worden geacht, nog maar nauwelijks begonnen'. (blz. 17). 

Posthumus signaleert eenuitzonderlijke ontwikkelingvan deuniversiteit omdat zij een van wei
nige maatschappelijke instituten is, waarin functie-differenti~ring niet tot afsplitsing heeft ge
leid. De oorzaak hiervoor ligt in een ideologie, die een eenheid van alles wat in een universiteit 
gebeurt rechtvaardigt en verdedigt. Zeven functies worden onderscheiden: 

1. ontmoetings-en gesprekscentrum; 
2. wetenschappelijk onderzoek; 
3. wetenschappelijk onderwijs; 
4. selectie; 
5. bestuur en beheer; 
6. maatschappelijke functies, zoals adviezen, research- opdrachten, commissaria

ten, politieke en culturele bemoeienissen; 
7. de vorming van een leidende maatschappelijke laag in een technomeritocratie. 

Spanningen en tegenstellingen tussen deze functies leiden tot problemen op de volgende gebieden: 
1. contract- research; 
2. dualisme van onderzoek en onderwijs; 
3. statische indeling in vakken en faculteiten; 
4. verwarring van de eisen door wetenschappelijk-maatschappelijk dualisme; 
5. antagonisme tussen de ·wens het onderwijs optimaal te doen zijn en toch te selec

teren 
6. beoordeling van wetenschappelijke kwaliteiten. 

De hierdoor ontstane kritiek richt zich voor een groot gedeelte op de machtsposities van senaat 
curatoren, hoogleraren, faculteiten en examencommissie. 

Van de studenten die in dit spanningsveld leven zegt Posthumus: 'Vergeleken met vooroorlogse 
generaties streven zij naar grotere maatschappelijke zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
Zij vragen niet alleen inspraak maar ook medezeggenschap. Zij zien zich echter behandeld, ener
zijds als objecten van onderwijs, anderzijds als objecten van selectie. Zij dragen hun financi~le 
afhankelijkheid zwaar. Zij ervaren dat de universiteit, die wetenschappelijkheid predikt, vaak 
rechtzinnigheid verlangt Pn de 'goede schooljongens' beloont; zij worden aangespoord, zowel 
tot hetstudium generale ende maatschappelijke verantwoordelijkheid als tot de snelle voorberei
ding voor examens'. (blz. 18-19). 



In de nota worden van de genoemde problemen verder alleen de volgende behandeld en hiervoor 
wordt een model, een structuur en serie concrete maatregelen voor geconstrueerd: 

- het wetenschappelijk-maatschappelijk dualisme; 
- de tegenstelling tussen de verbetering van het 'numeriek rendement' en de 'selec-

tie'. 
Kortom, we bevinden ons op het terrein van de onderwijstechnologie, dat nog niet zolang op 

grote schaal ontgonnen wordt, en waarin Posthumus zelf geruime tijd achter de ploeg stond. 
Over structuren: naarmate de mens met meerderen moet samen

leven, wordt zijn leven meer gestructureerd, eerst in de ruimte 
vervolgens in de tijd. Alle Nederlandse onderwijsstructuren zijn 
in de tijd gestructureerd, op het wetenschappelijk onderwijs na. De 
tijd is thans daar om 'ten behoeve van orde en duidelijkheid' een 
wettelijke basis van de cursusduur te geven. Dit versterkt slechts 
het feit dat de noodzaak om binnen collectieve onderwijs-structu
ren optimale leefruimte te scheppen en te waarborgen een van de 
grootste onderwijsdeskundige opdrachten van deze tijd is. (blz. 26). 

Over herstructurering: 'Formele herstructureringen moeten worden uit onderzoek 
naar verandering van doelstellingen en functies. Zonder zorgvuldig onderzoek naar de factoren, 
die de processen van onderwijs en beoordeling drijven, kunnen maatregelen zonder uitwerking 
blijven, dan wel onverwachte of averechtse uitkomst hebben'. (blz. 21). Hieruit volgt dus de 
noodzaak van een model. Zie ook de ervaringen bij de overgang van voortgezet onderwijs naar 
mammoetstelsel. 

Over het model: hieronder wordt verstaan: 'een vereenvoudigd beeld van de werkelijkheid, dat 
in staat stelt feiten te wegen en te rangschikken, drijvende krachten (factoren) en hun onderlinge 
betrekkingen op te sporen en van besturende maatregelen de uitwerking te voorspellen'. Hierin 
moeten worden opgenomen de uitwendige - vanuit de maatschappij werkende factoren- en de in
wendige processen en de factoren die deze processen bepalen. 

De uitwendige factoren zijn: 
1. de toenemende vraag naar deskundigen; 
2. de economische waarde van een diploma; 
3. de vraag naar onmiddelijker bruikbare en meer gespecialiseerde academici; 
4. de vrees van studenten, dat buiten hen om beslist wordt; 
5. de vrees van diplomabezitters uit vorige generaties voor ontwaarding van hun diploma; 
6. de eis van de belastingbetaler, dat de hoge begrotingspost voor onderwijs doelmatig besteed 

wordt. 
Elk ethisch, cultureel, sociaal, economisch en politiek moment van deze factoren laat Posthu -
misch buiten beschouwing. Het wetenschappelijk onderzoek wordt buiten het gehouden . 

Er worden vier inwendige processen onderscheiden: 
1. het studieproces; 
2. het onderwijsproces; 
3. het beoordelingsproces; 
4. het proces van vertraging en mislukking. 

Door koppeling van alle processen ontstaat een zeer ingewikkeld 
en ondoorzichtige structuur, .waarvoor Posthumus de volgende stel
ling postuleert: 

Wanneer door opzettelijke of onopzettelijke verandering van een uitwendige of in
wendige factor een verstoring vaneen stabiele situatie ontstaat,treden van demo
gelijke reacties in het systeem, die reacties op, die de storing tegen werken en 
zo mogelijk opheffen. 

Voor het beoordelingsproces staat deze stelling bekend als de 'wet van Posthumus' en evenals 
voor het proces van mislukking en vertraging is reeds een aanzienlijke hoeveelheid statistisch 
bewijsmateriaal verkregen. 



De bij deze processen behorende inwendige factoren zijn: 
1. studiefactoren: geschiktheid; 
2. onderwijsfactor: onderwijspeil; 
3. beoordelingsfactor: maatstaven; 
4. factor die het blijven bepaalt: uithoudingsvermogen. 

De onderwijstechnologie is het verste gevorderd met het beoordelingsproces. De terugkoppe
lingsprocessen zijn blootgelegd, men is reeds zeer ver gevorderd met het ontwikkelen van ob
jectieve toetsen, en kan zodoende dit proces sturen. Het gevolg is dat nu ook het effect van on
derwijsverbeteringen, van studiegewoonten en - motivatie van sociale en psychologische factoren 
gemeten kan worden. Dit staat echter nog in de kinderschoenen. 

Op dit verhaal kan men echter weinig anders zeggen dan: 'wat 
interessant', 'wat is er nog veel te doen'. Op het beoordelingspro
ces na, is het echter van weinig operationeel nut, het kan alleen 
tot grote voorzichtigheid manen. 

Men kan van de concrete voorstellen, die Posthumus doet dan 
ook niet zeggen, dat zij hierop berusten, hoe jammer dit ook is. 

De nota eindigt dan ook een beetje in een anticlimax. De belangrijkste voors ellen kent U wel: 
1 jaar, maximaal 2 jaar pmpaedeuse; vervolgens 3 jaar maximaal 4 verdere opleiding, afgeslo
ten door een doctoraal examen. 
De belangrijkste problemen zijn de rechtvaardiging van een propaedeutisch examen en na deze 4-
jarige basisopleiding de verdeling tussen de 'afzwaaiers' en de 'doorstudeerders' die naar een 
plaats om te kunnen promoveren moeten solliciteren. 
Verder bevat het nog maatregelen voor gevallen van zakken en de tijdsduur overschrijden, voor
stellen voor de promotie en opmerkingen over post-academiaal onderwijs en de verhouding tot 
het hoger beroepsonderwijs. Hij wijdt hier een hele beschouwing aan, waarin hij stelt, dat uni
versitair en hoger beroepsonderwijs samen het hoger of tertiair onderwijs vormen, waarvoor 
eigenlijk een grote 'mastodontwet' zou moeten komen naar analogie van de mammeetwet voor het 
middelbaar onderwijs, ware het niet dat de herstructuring van de universiteit dan helemaal niet 
meer te overzien zou zijn. Hij doet daarom slechts de aanbeveling 
om overeenkomstige sectoren op elkaar af te stemmen, de moge
lijkheden tot doorstroming in beide richtingen te vergroten, en som
mige diploma's binnen het hoger beroepsonderwijs de afgedankte 
titel baccalaureus cadeau te doen. Hij eindigt zijn nota met de aan
beveling veel en grondige onderwijsresearch te blijven doen. 

AANTEKENINGEN VOOR EEN RADENUNIVERSITEIT 

De nota begint met een zeer principHHe kritiek op de huidige onderwijssituatie en kent haar de 
volgende vier kenmerken toe: 

1. Hiërarchie; 
De wijze waarop het onderwijs gegeven wordt heeft ook gevolgen voor de inhoud~ 
tegenover de huidige hiërarchische structuur wordt als alternatief een socrati -
sche dialoog geboden, waarin leraar en leerling samen tot een oplossing komen. 
Het principe dat één hoogleraar verantwoordelijk is zowel voor onderzoek als on
derwijs in een bepaald vakgebied is niet meer van deze tijd, waarin steeds meer 
vorderingen gemaakt worden door coöperatie en interdisplinair onderzoek. Een 
bijkomend verschijnsel is dat wetenschappelijke medewerkers taken gedelegeerd 
krijgen, waarvoor zij geen verantwoordelijkheid dragen. 
2. Abstractie; 
De wetenschap negeert de maatschappelijke belangen, die de prioriteiten in de 
research bepalen. Geabstraheerd wordt van de gevolgen van wetenschap voor het 
dagelijkse leven. De psychologische voorwaarden hiervoor zijn in het onderwijs: 
abstraheren van persoonlijke interessen en ervaringen van een student. Studeren 
wordt op deze wijze: het volbrengen van een taak van het studieprogramma, nau
welijks gericht op een latere beroepspraktijk. 



3. Individualisme; 
De vermaatschappelijking van kennis is in strijd met individuele toe~igening, zo
als die in tentamens en examens getoetst wordt. De hiermee samenhangende con
currentiestrijd is in strijd met het toenemend coöperatief karakter van research. 
4. Dogmatisme; 
Kennis wordt zondermeer als waarheid overgebracht, los van de probleemstelling 
en de methoden van het betreffende onderzoek. Kritiek is zodoende onmogelijk. 

Over de huidige vorm maken zij de volgende opmerkingen: 
examens: weerspiegelen de eisen van de maatschappij en de traditie van het vak; 

controleren meer de conformering aan de bestaande maatschappij dan kundigheid. 
tentamens: hiervoor geldt hetzelfde als voor examens, maar bovendien degradeert de stof tot 

een hoeveelheid feiten, doordat de examenstof in losse onderdelen uiteenvalt. 
colleges: bieden de docenten de mogelijkheid hun idee~n onbekritiseerd over te dragen. Vragen 

stellen is een ritueel om te tonen dat men de stof begrijpt of begrijpen wil, omdat de 
hoogleraar de opbouw van zijn verhaal achter de hand houdt en geen methodisch inzicht 
bijbrengt. Bovendien is de stof vaak elders beter te vinden. 

werkcolleges: slechts een kleine concessie aan de gebreken van het hoorcollege. 
privéstudie: biedt de mogelijkheid om eigen interessen uit te leven, die echter niet in de oplei

ding opgenomen kunnen worden. Op wetenschappelijk niveau een weg-ebbende zaak: 
het is niet meer mogelijk een overzicht van een vakgebied te krijgen en volledig van 
de deskundigheid van vakgenoten te profiteren. 

scripties: als in de laatste fase van de studie onderwerpen gekozen moeten worden, zijn de inte
ressen meestal zover gezakt, dat de student afhankelijk is van de onderwerpen en me
thoden waarin een hoogleraar thuis is. Scripties buiten het vakgebied zijn nauwelijks 
mogelijk. 

stages: nabootsing van maatschappelijke werkelijkheid. Compenseren de abstractie van de ove
rige opleiding. 

Na deze ingrijpende kritiek komen de schrijvers met een voorstel 
voor een democratische universiteit. 
De grondstructuur wordt een 'project', een lopend onderzoek, waar
in studenten naast docenten zitten. De grootte van de groep en het 
totale aanbod van studenten worden wederzijds op elkaar afgestemd. 
Het thema wordt door de betrokkenen gezamenlijk bepaald op zoda
nige wijze dat een aantal aspecten van wat nu een 'vak' heet hierin 
aan de orde komen. 

Beginnende studenten zouden aan een centraal thema moeten beginnen dat de ontwikkeling van 
het vak te zien geeft als een inzichtelijke opvolging van verschillende benaderingswijzen. Spe
cialismen van het vak wijzen hun onmisbaarheid aan de hand van dit thema. De student ontwik
kelt in aansluiting op zijn interessen een specifieke deskundigheid, die de vorm aanneemt van 
kennis . en methodisch inzicht, maar die leidt tot een functionele taakdifferentiering. Op deze wij
ze verandert de leerstof van doel in zichzelf naar een middel om belangrijke problemen tot op
heldering te brengen. Examens en tentamens vervallen; collectief verworven kennis wordt niet 
individueel getoetst. Men behaalt een graad door een bepaalde periode aan een project te werken 
Omdat kennis ook is, het om kunnen gaan met de produktiemiddelen der wetenschap, zouden ook 
de beheerstechnische vaardigheden van onderwijs en onderzoek ontwikkeld moeten worden. Dit 
komt neer op een afschaffing van de scheiding tussen beheer en onderzoek/onderwijs. Voor de 
verdeling van de financi~n wordt zowel op de maatschappelijke als de theoretische relevantie 
afgegaan. 

De ideologie van de universiteit is volledig uitgehold. De drie belangrijke eenheden, eenheid 
van alle wetenschappen, eenheid van leraren en leerlingen en eenheid van onderwijs en onder
zoek zijn volledig verloren gegaan. In tegenstelling tot Maris, die dit probleem op wilde lossen 
door een absoluut hi~rarchisch systeem in te voeren, biedt de nota als enige oplossing een ra
dikale democratisering. Dit betekent een zeer grote vorm van autonomie voor de projectgroep, 
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• n1euwe wegen 

StaatsmUnen/DSM is als chemisch concern 
op weg naar een nieuw perspectief. Dat blijkt 
uit velerlei feiten zoa ls • het gebruik van 
nieuwe grondstoffen benzine en aardgas, 
waarvoor spec iale 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 KELTAN* 
en de eiwitbouwstof lys ine • 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 Staatsmljnen/DSM zijn: 
synthese van organische en anorganische produkten • 
ontwikkeling van polymerisatietechnieken - onderzoek 
naar nieuwe katalysatoren - ana lytisch onderzoek met 
behu lp van o.a. ionenwisselingschromatografle, rönt
genfluorescentie, gaschromatografie - procesregeling 
met behulp van in-line computer- fundamentee l onder
zoek naar molecuulstructuren met behulp van o.a . 
electronen- en kernspinresonantie en massaspectro
metrie - technologisch onderzoek, 

• handelsmerk van StaatsmUnen/DSM 

<~> 
staatsmijnen/dsm 



die op ieder niveau door coBperatie en openbaarheid moet worden doorbroken, en waarin het 
uiteindelijke beleid aan een totale maatschappij - opvatting getoetst wordt. 

Er wordt een model gepresenteerd met 3 bestuurslagen; project· 
raad, faculteitsraad (niet noodzakelijkerwijs samenvallend met be
staande faculteit) en universiteitsraad. Voor de werking gelden de 
volgende principes: 
Medebeslissingsrecht: alle betrokkenen zijn op elk niveau verte
genwoordigd. 
Verantwoordingsplicht: op alle niveau 's verantwoording naar boven 
en naar beneden. 
Openbaarheid: op elk niveau actieve en passieve informatieplicht, 
ook in relaties met buitenuniversitaire instellingen, zoals ministe
rie van 0 & W, andere universiteiten, bedrijfsleven en andere vor
men van onderwijs. 

Eenheid van beleid: integratie van onderwijs, onderzoek en beheer. 
Decentralisatie: tot op het niveau, waarop het betreffende beleid betrekking heeft. 
Autonomie: de voorafgaande structuur is zl.nloos, als de universiteit zelf niet autonoom is, on
der het volgende voorbehoud: 
1. openbare verantwoording van publieke middelen. 
2. opname van vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties in adviescommissies (ook 

voor faculteitsraden). 

Voor degenen, die zo geihteresseerd zijn, dat ze de oorspronke
lijke tekst wel eens zouden willen lezen en vast wat commentaar 
hierop zouden willen lezen, een zeer korte litteratuurlij st: 
1. Discussie-nota Posthumus, prijs f 1, --; 
2. Aantekeningen voor een radenuniversiteit, f 1, --; 
3. NSR-bulletin van 6 dec. 1968, gratis; 
Dit alles te halen bij het ALSV -bureau, Witte Singel 25; 
4. Verder verspreidt SVB in een nieuwe serie SVB-cahiers 'Men

selijk kapitaal'. Voor de geregelde mensa-eter zo aan te komen. 

J. A. M. van Boxsel. 

ROOS EN « » OPTIEK 
» MED. INSTR. 

olympus microscopen 
RUIME SORTERING IN GLASWERK - VEILIGHEIDSBRILLEN 

e.a. LABORATORIUM-MATERIALEN 

*KORT GALGEWATER 1 LEIDEN TEL. 20375 * 



' 
COMMUNIQUE 

VERBLAG EXCURSIE SHELL CHEMIE 

Nog voordat het openbaar gemaakt was, kregen 's-morgens om half tien 28 C. D. L. -leden, die 
bij Shell Chemie op excursie kwamen, een communiqué nog nat van de persen, onder ogen waar
in werd meegedeeld dat Shell besloten had zich op de Moerdijk te vestigen. Deze excursie, die 
het resultaat was van een intensieve discussie met Shell, mag bijzonder geslaagd heten. Wij ho
pen dan ook dat de overige industrie~n die dit jaar op ons programma staan, de discussie die in
middels ook via de 0. C.S. N. gestart is -zie vorige nummer Chimica Acta -ook vertrouwen 
hierin zullen hebben. De excursie die 's-middags besloten werd in Park te Werve, na voordrach
ten over organisatie en investeringspolitiek van Shell, toekomstmogelijkheden van de academi
cus bij Shell, eindigde met een borrel waarbij iedere aanwezige nog eens ongedwongen van ge
dachten kon wisselen met de gastheren. 

EXCURSIE NAARDEN CHEMIE 

Het programma naar de Chemische Fabriek Naarden voor candidaten en ouderejaars prae-
candidaten ·er als volgt uit: 

08. 30 u vertrek stationsplein. 
10. 00 u inleiding .door Adjunct Directeur Dr. Reytens over Research bij de C. F . N. 
en plaats van de academicus hierbij. 
In aansluiting hierop een voordracht door Dr. van de Gen, over de synthetische as
pecten van de reuk- en smaakstoffenchemie. 
12. 00 - 13. 00 u rondleiding. 
13. 00 - 14. 30 u lunch. 
14.30 - 16. 00 u nondleiding. 
16. 00 - 16. 30 u reuk- en smaaktest. 
16. 30 u aperitief met gelègenheid tot nadere kennismaking met diverse chemici uit 
het bedrijf. 

BUITENLANDSE EXCURSIE 

In december 1968 onderzocht het C. D. L.-bestuur de mogelijkheid van een buitenlandse excur
sie naar Skandinavm. Voor interessante chemische industrie~n die binnen een niet al te grote 
straal lagen, bleek dit een weinig geschikte keus. Hierna werd Noord Itali~ het voorlopige reis 
doel. Na hierover contact te hebben opgenomen met andere studieverenigingen, werd ons echter 
bekend, dat bij èxcursies in dit gebied geen interessant programma geboden kon worden en zich 
teveel taalmoeilijkheden zouden voordoen, zodat ook dit plan niet doorging. Het definitieve reis
doel is nu Noord Engeland en Schotland. De laatste buitenlandse excursie werd ook naar dit bui
tenland gehouden, maar de bedrijven die bezocht werden, lagen uitsluitend in Londen en omge
ving. De organisatie is nog in een beginstadium, maar we hopen U voortdurend op de hoogte te 
kunnen houden. Datum en vertrek zal waarschijnlijk eind mei begin juni vallen. 

LEZING 

Nogmaals heeft het bestuur gemeend, na Prof. Westphal, een spreker uit te moeten nodigen 
om een lezing te houden. Dank zij onze relaties in binnen- en buitenland zal Prof. Dr. E. Vogel, 
uit Keulen, een lezing houden over 'Aromatic 10?t and 141t electronic systems'. Th lezing zal 
plaats vinden op woensdag 26 februari om 15.30 u in de collegezaal van het L. M. U. Y .. 



JNTERDISPUTAIR CONCOURS 

In het eerste nummer van Chimica Acta werd de oprichting bekend gemaakt van een werkgroep 
die samen met sociologen zich zou gaan beraden op de verantwoordelijkheid van de wetenschaps
man. Het bestuur heeft toentertijd dit initiatief genomen, omdat het meende dat ook het C. D. L. 
een taak heeft bij de discussie over maatschappij en onderwijs. Misschien is het te wijten geweest 
aan de te geringe publiciteit, maar tot nu toe heeft slechts één C. D. L. -lid zich hiervoor opge
geven. Omdat wij toch veel nadruk willen leggen op de relatie Chemie en Maatschappij, zal het 
I. D. C. dit tot thema hebben. De onderwerpen zijn als volgt: 

Atomoi Tranquillizers; 
Chemophop Stimulantia; 
Farce Immunologie; 
Io Flectamus Verdovende middelen; 
Kathoor Voedselkleuring en -conservering; 
Queetal Reuk- en smaakstoffen in voedselchemie; 
Querulanterix Chemische oorlogvoering; 
Quinta Essentia Nieuwe eiwitbronnen; 
RealL Milieuhygiene; 
SN-17 Mineralenwinning uit zee. 

De lezingen (lengte + 10 minuten voorleestijd) moeten uiterlijk 25 februari ingeleverd zijn op 
de C.D. L. -kamer. -

Het onderwerp voor het bandje (maximale duur 5 minuten) luidt: Scheikundeles op de kleuter
school. 

De photowedstrijd heeft als thema: Concentratie. De condities zijn, dat ieder subdispuut vijf 
zwart-wit photo's mag inleveren op formaat 13 x 18 cm. 

Bandjes en photo's moeten uiterlijk 4 maart ingeleverd worden, terwijl het I.D.C. zelf zal 
plaats vinden op 18 maart. 

PAUZEFILMS 

Het bestuur onderzoekt op het ogenblik de mogelijkheid tot het draaien van pauzefilms op het 
laboratorium; wanneer de eerste voorstelling zal plaatsvinden, is nog niet bekend, maar naast 
films over de chemie zullen door het Technisch Filmcentrum ook films over ontwikkelingshulp 
beschikbaar gesteld worden. 

CHEMIE CAFE 

Op 28 februari zal het eerste Chemie Café gehouden worden, in de barbaar in de studentenflat 
aan de Rijn en Schiekade. Wanneer dit experiment, waarvoor alle hoogleraren, lectoren, docen
ten en stafleden zijn uitgenodigd, slaagt, zal medio mei nogmaals een café gehouden worden. 

DIVERSEN 

Mochten zich plotseling wijzigingen in programma's voordoen, of zijn er activiteiten die niet 
meer in Chimica Acta aangekondigd kunnen worden, dan verzoek ik U de wekelijkse C. D. L. -ru
briek in Acta et Agenda te lezen. 

Degenen die nog niet hun contributie voor dit jaar hebben voldaan, verzoeken wij deze alsnog 
over te maken op postgiro 613060 t.n.v. quaestrix C. D. L., Postbus 75 Leiden. Het bedrag is 
fl. 5, - - . Doet U dit niet, dan nemen wij aan dat U geen prijs meer stelt op het lidmaatschap, en 
zult U in het vervolg geen Chimica Acta meer ontvangen. Faculteitsleden zijn automatisch lid van 
het C. D. L. 

Namens het bestuur heb ik de eer gehad U dit mede te delen. 
H.J. Lucas. 



redmed 

Copij voor het februarinummer dient uiterlijk 
woensdag 12 februari in ons bezit te zijn. 

Adreswijzigingen ..... U weet wel. 

Niemand heeft ons gewezen op fouten in het 
vorige nummer, die voor rectificatie in aan
merking komen. 

De beste lezing (en) van het Interdisputair 
Concours zullen evenals in voorgaande jaren 
weer in aanmerking komen voor plaatsing in 
Chimica Acta. Om voor deze eer in aanmer
king te komen wenst de redactie U veel suc
ces toe. 

CIDMICA ACTA LVGDVNI 
Chemiecomplex (CDL-kamer) 
Postbus 75 Leiden. 
tel. 48333-3872. 

REDACTIE 

- J. Veldt, typ- en zetbaas; 
- mej. A. A.M. van Lierop, definitieve let-

terplaatster; 
- mej. T. van Duyn, afhandelaarster van pa

pieren; 
- F. S. M. van Kleef, zijn motto: peeuniactum 

olet; 
- J.A.M. van Boxsel, studiezaakwaarnemer; 
- H. D. K. Codée, opmaker-afmaker. 
(ons aantal is alweer met één verminderd!). 

examens 

10 december 1968. 

Candidaats letter G: 

T.A.Bakker 
H.G.Eecen 
P. H. U. De Vries 

Doctoraal: 

J. de Bleijser (cum laude) 
L.J. van Tiggele 
D. H. Holsboer (cum laude) 
J. van Egmond (cum laude) 

\ 
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