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derde jaargang nummer zes april 1969 verschijnt 2x per kwartaal 

Eigenlijk hadden we wel enige reactie ver- Gelukwensen gaan in de eerste plaats uit 
wacht op ons vorige nummer. Op ons één naar het dispuut Real L. , dat zich in éénjaar 
aprilartikeltje uiteraard. heeft weten op te werken tot een dispuut dat 

Eigenlijk hadden we helemaal geen reac- zich zonder moeite blijkt te kunnen meten 
tie verwacht . We weten zo langzamerhand met haar oudere soortgenoten. Vooral de 
wel uit ervaring dat er bepaald hê(ll wat ouderen zal het opgevallen zijn dat jonge 
moet gebeuren, wil één van onze opletten- disputen vaak tot de beste prestaties in staat 
de (?) lezertjes in de pen of de portable zijn. Heeft Farce niet jarenlang de toon 
klimmen om zijn of haar gal te spuwen. aangegeven, en dat vanaf het prilste begin 

(Wist U overigens dat Chimica Acta in haar 
eerste jaargang zich nog kon verheugen op 
minstens één spontane reactie per nummer? 
En U wilt toch niet beweren datonzekolom
men sindsdien boven of beneden iederekri
tiek staan. ) Wel hebben we enige mondelinge 
commentaren op ons b zo serieus geschre
ven maar b zoonserieus bedoelde stukje op
gevangen. 'Tendentieus', 'Telegraaf- stijl' 
en meer van dat soort. Jammer dat die lie
den toen nog niet in de gaten bleken te heb
ben hoe laat, of liever welke dag het was . 
Nou ja, volgende keer maar beter opletten. 

Het is alweer ruim een maand geleden 
dat het Inter Disputair Concours ons aller 
aandacht opeiste. Dat het in een collegezaal 
van staal, glas en kunstvezel toch ook tot 
een zekere mate van gezelligheid kan ko
men, werd gelukkig bewaarheid. Toch had 
de Hugo de Grootstraat meer sfeer; maar 
dat is voorgoed verleden tijd . 

ban haar bestaan? Deze periode van hoogtij 
heeft nu (kennelijk) zijnplotseling einde ge
vonden: Farce werd vijfde. (Zou dat overi
gens iets te maken hebben met het verdwij
nen van de Heer van Logehem uit Leiden?) ~ 
We hopen van harte dat dit dispuut haar oude 
vorm weer terug vindt. Atomoi kwam even.
als vorig jaar weer goed uit de bus;met een 
minimaal puntenverschil legde dit dispuut 
beslag op de tweede plaats. 

Voor de goede verstandhouding geven we 
hier nog even de resultaten integraal weer. 

Real L. 15- 9- B- 5i 37-

Atomoi 12 9- 6i 9 36! 

Kathoor 12i 7- 9- 6i 34i 
Chemophop Ui 7- 7 Bi 34-

Farce 9i 7i 6- 7 30-

Io Flect. 6i Bi Bi 6 29}; 

SN- 17 10i 6 5 5i 27 

Quinta E. 10i 7- B 
Querulant. 7! 

ro- -g, 0' s· 
~. 0~ § 'd 
p &. 'i 

aq -oo(D ~ 

Lichtelijk teleurstellend is het feit dat 
Q . E . uit haar gelederen geen mensen heeft 
kunnen recruteren om een geluidsbandje 
samen te stellen; (een opnameapparaat is 
immers altijd wel met enige moeite te le
nen.) Met een gemiddelde score had dit 
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dispuut nog tot een acceptabele plaats kun;
nen komen, 

Veel teleurstellender is evenweldatQue
rulanterix - een dispuut dat beweert zich 
kritisch op te stellen ten opzichte van de 
maatschappij - met een lezing te voorschijn 
kwam (over chemische oorlogvoering) die, 
zelf boordevol kritiek, op geen enkele wij ze 
beantwoordde aan wat men ervanhadmogen 
verwachten. Een dispuut dat zi.ch welbewust 
distantieert van het IDC, door geen bandje, 
geen improvisatie en geen photo 's bij te dra
gen had toch waarachtig dit op maat gemaak
te onderwerp beter kunnen behandelen dan 
zij nu heeft gedaan. Gelukkig is dit onder
werp uitputtend in het ABC - symposion van 
de PF LS behandeld. 

Toch was het niet alleen deze lezing die 
ver beneden de maat bleef. De jury zei het 
reeds, de kwaliteit van de lezingen was over 
het geheel genomen ver beneden de maat. 
Heeft Uw voormalige hoofdred'lcteur vorig 
jaar niet gesuggereerd, onderwerpen ·voor 
de lezingen veel langer van te voren op te 
geven. Op die manier kan er een echt weten
schappelijk artikel ontstaan, dat dan wat 
langer kan zijn, zodat men niet gedwongen 
wordt zich te beperken tot een oppervlakkige 
opsomming van min of meer bekende feiten . 
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Van zoiets valt in de regel weinig te maken. 
Gelukkig waren de geluidsbandjes van be

tere kwaliteit. En wat de photo•s betreft, 
een gering aantal vermocht enige associatie 
met het gegeven onderwerp op te roeperi. 
Technisch waren ze niet brilliant, dat is 
heus wel eens beter geweest, maar in ie
der geval hebben we toch nog een aantal 
aardige prentjes kunnen selecteren, met de 
winnende lezing en het hoogst gehonoreerde 
bandje kunt U ze ergens anders in dit num
mer aantreffen. U zult ·wel zien: het is een 
echt IDC -nummer geworden. 

De 'Binnenlandse' is weer achter de rug, 
Vermeld mag worden dat de Leidsche He
ren zich netter hebben gedragen dan vorig 
jaar. Maar of het daarom ook gezelliger 
was .............. . 

De 'Buitenlandse' staat voor de deur. 
Denkt U eraan wat whisky niee te smokke
len. U zou er Uw gastheren een enormple 
zier mee doen. Whisky is in Schotland on
betaalbaar, vergeleken bij onze prij zen; 
maar dat wist U vast al wel. 

Komende maand staat ook de CDL-dies 
op het program. We zijn razend bel).ieuwd 
welk een festijn het dit jaar weer gaat wor
den. Daarover spreken we elkaar dan de 
volgende keer nader over. 
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PHOTO CHEMIE 

Photochemische reacties zijn al lang bekend, ze behoren tot de oudste processen op 
aarde. 

De photosynthese in de groene bladeren van planten (chlorophyl) is de reactie die het 
leven op aarde mogelijk maakt . Het gezichtsvermogen berust gedeeltelijk op photoche
mische processen in het oog (rhodopsine). 

Kleurstoffen verbleken onder invloed van licht. 
De vorming van vitamine D in het lichaam is een door photochemische reactie moge

lijk gemaakt proces. 
De moleculen zullen met dat licht reacties ondergaan welke ze kunnen absorberen. UV 

en zichtbaar licht spectra zijn nodig om te weten te komen welke straling gebruikt kan 
worden; de processen zijn ook vaak golflengte afhankelijk. 

Wanneer een molecuul straling met golflengte van 2000 .R. - 5000 .R. absorbeert gaat het 
over in een hogere aangeslagen electronen toestand (de rotatie en vibratie toestanden ver
anderen ook) . Dit gaat gepaard met een opname van ca . 50 - 100 Kcal/mol. 

Het ontstane aangeslagen deeltje is echter niet te beschouwen als een grondtoestands
deeltje met meer energie, het heeft eigenreactiviteitenen specificiteiten, verschillend 
van die in de electronische grondtoestand. 

Er zijn verschillende typen photochemische reacties bijvoorbeeld radicaal reacties, 
isomerisaties (in ons laboratorium vooral bestudeerd in de vit . D groep) en ook ionoge
ne reacties. 

Door R. 0 . de J ongh zijn in ons laboratorium de eerste voorbeelden van photoche -
mische ionogene reacties gevonden. 

Gevonden werd: ryOCH, OH-, h~ Qro- snel en 
H,_ü zonder bijproducten 

NO'I. NO 'I. 

Q' OH-, h~ 
'> + langzaam en 

H,_ü met bijproducten 

NOl. NO,_ 

Vergelijk hiermee: yr0CH0 OH-' AT 
HO ,.. geen reactie 

.z: 

N02. 
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en de reactie: 

De photoc_hemisch~ reactie is een nucleophiele aromatische substitutie op de -OCH 
door de OH De OH groep valt aan op het C-atoom waar de methoxy groep aan gebon~ 
den zit en niet op het C-atoom van de methoxygroep zelf, dit is gevonden met radioac
tieve zuurstof atomen . 

Een belangrijk gegeven van photochemische reacties is de quanten-opbrengst: 
= het aantal gevormde product-moleculen I aantal geabsorbeerde quanten, 

De quanten-opbrengst kan maximaal 1 zijn, nl. uit 1 aangeslagen molecuul ontstaat dan 1 
product-molecuul; vaak wordt ca 0, 2 gemeten, maar hij kan hoger en ook veellager zijn. 

Uit bovenstaande reacties blijkt dat de photosubstitutie specifiek is maar geheel andere 
regels volgt dan de grondtoestands -substituties. · 

Wat gebeurt er eigenlijk? 

Een molecuul in de electronische grondtoestand heeft 
verschiller.de vibratie en rotatie mogelijkheden, Bij sl kamertemperatuur bezetten de meeste moleculen de 
laagste vibratie toestand . De laagste toestand is een 
singulet toestand s

0
, alle electronen zijn gepaard . 

Het molecuulkan door absorptie van een quant stra
ling (licht of UV) overgaan in een hogere toestand. 
Meestal komt het dan in een hogere vibratie toestand 
van S of s

2
. . . . (dit zijn dus toestanden waar. al

le elebtronen nog gcni!aard zijn). In oplossing valt het 
deeltje snel (in 10 sec) terug naar de laagste vi-so bratie toestand van 81 . 

-8 
Deze toestand heeft een levensduur van ongeveer 10 sec. Het kan weer terugkomen 

in de grondtoestand onder uitzenden van licht (fluorescentie). Het kan ook teruggaan naar 
de grondtoestand zonder dat licht wordt uitgezonden (internal conversion, een stralings
loos proces). Maar wat ook mogelijk is: het deeltje in de S toestand kan reageren met 
zichzelf (unimoleculair) of met andere reagentia (bimolecul1.ir); dit moeten dan snelle 
reacties zijn omdat de levensduur van het deeltje in de s

1 
toestand zo kort is; te verge 

lijken dus met reacties van de grondtoestand. 
In de. photochemie groep zijn reacties uitgevoerd met OH- en andere nucleophielen zo 

als CN-, pyridines, amines. Behalve water kunnen ook andere oplosmiddelen gebruikt 
worden, zoals HMPA, DMSO, Methanol, Sulfolaan, vlb. ammoniak ed. 

De reacties treden ook op wanneer er meer dan een methoxygroep in het molecuul zit. 
Bijv . 4 nitro 1, 2 di-methoxybenzeen. De aromatische kern is gevariëerd, verschillende 
methoxy-nitronaphthaleen verbindingen en dimethoxy-nitronaphthalenen geven deze nucleo
phiele photosubstituties. Slechts één van de methoxygroepen wordt vervangen. 

Er zijn ook aangeslagen toestanden waarbij 2 electronen niet gepaard zijn, dit zijn de 
triplet toestanden. De triplet toestand wordt vanuit de S_, stralingsloos bereik!3 Het molecuul in de triplet toestand heeft een levensetUur in de orde van 10 - 10 sec. 
Het kan ook chemische reactieproducten geven . 
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1918 50 jaar "Zout" 1968 

.... 
'DIT Z..IJN V.E. ,,5 HERLOeK HoLMESS EN'' 

VAN os k.. z.o, oe:: N\ANNE.N vAN 
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MODE:R.NE:.-,,RE-5 E:ARC...ri ,, IS .EEN SNELLE_; 

AU (o ZONDER.. KOPLAMPEN IN :D.E:.---

NACHT! 

Meer serleuze informaties over de .,Koninklijke Zout" kunt U aantreffen in . 
• .,Koninklijke zout" - feiten over de K.N.Z.; 
• Soda aan Zee, 
welke U gaarne na aanvraag zullen worden toegezonden 

N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZOUTINDUSTRIE 
Afd. Public Relations 

Boortorenweg 27 HENGELO (0) 



• n1euwe wegen 

Staatsmijnen/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 speciale pijpleidingen zijn aangelegd 
van het Botlekgebied en van Slochteren naar 
Staatsmijnen/DSM • de bouw van fabrieken 
voor nieuwe produkten zoals de kunsthars 
melamine, de synthetische rubber KELTAN• 
en de eiwitbouwstof lysine • de voortduren
de uitbreidingen van bestaande installaties 
voor produktie van kunstmest, plastics en 
caprolactam (grondstof voor nylon) • de 
groeiend~t buitenlandse contacten (export van 
produkten, van .. know how" en de vestiging 
In andere.landen). Deze ontwikkeling is mede 
te danken aan de intensieve reseach op 
chemisch terrein. 

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

• handelsmerk van Staatsmljnen/DSM 

<~> 
staatsmijnen/dsm 



De ladingsverdelingen in s0, S
1

, s2 en T 
1 

kunnen sterk verschillen . Drs. J. J.C. Mul -
der van de theoretische organiSëhe afdeling heeft berekeningen gedaan van de ladingsver
deling in de genoemde toestanden. 

De plaats waar de nieuwe substituent komt blijkt vaak overeen te komen met de plaats 
voorspeld op grond van ladingsverdeling in s

1 
of T 1, hoewel de berekeningen vrij sterke 

benaderingen zijn en bovendien voor reactieS ladingsverdeling niet de enige factor is . 
(Denk aan sterische effecten, solvatatie en polarisatie effecten) Het is hoopgevend, dat 
dit in zoveel gevallen opgaat . 

Om iets meer te weten te komen over l~~~~~~~~~ 
de reacties wordt gebruik gemaakt S = 
van ESR- metingen (de triplet toe - I. 

stand is paramagnetisch , zodat dit 

ESR signaalmoet kunnen geven), fos- ~~~~~~~~~~. 
forescentie en fluorescentie me tin- S,:; 
gen 

Er is nu ook een flitsphotolyse ap
paraat, door middel van een lichtflits 
zijn veel moleculen in een hogere e
lectronen toestand te brengen, zodat absorptie 
de kinetiek van de reacties bestudeerd 
kunnen worden en mogelijke tussen
producten waargenomen kunnen wor 
den. Verder worden alle hulpmiddelen 

voor zuivering en structuurophelde- ~~~~~~~~~~~ ring gebruikt: dunne laag gaschroma-
tografie , UV, IR, NMR en massa - S

0 
spectra. 

fu samenwerking met Drs. G. Lodder (isotopen afdeling) worden bepaalde facetten van 
photochemische reacties nagegaan met behulp van isotopenmethoden. 

Er worden op het ogenblik in de photochemie groep getracht reacties t'e vinden die syn
thetisch toegepast kunnen worden, juist door de speciale selectiviteit in de aangeillagen 
toestand die verschilt van de grondtoestand is dit mogelijk. Een voorbeeld is de photo
chemische bereiding van 

OCH~ 

NO,_ 

N)I 
'eH 

~ 

Deze stof is met 64 % opbrengst photochemisch in één stap te maken. Met normale 
grondtoestand chemische reacties is deze verbinding slechts met veel stappen en lage 
opbrengst te maken . 

Er wordt op het ogenblik gewerkt aan verschillende benzeenderivaten o.a. gesubsti
tueerde fluorbenzenen, naphthalenen, diphenylen. De nitro-groep kan vervangen worden 
door andere zuigende groepen bijv . aza-substituenten (pyridines), Gewerkt wordt ook aan 
ferrocenen, electrophiele aromatische photosubstituties en de photochemie van bepaalde 
tripheny !fosfine -verbindingen . 

Dr. J. Cornelisse, 
Drs. J. Lugtenburg. 
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Om te komen tot een goede verhandeling over de milieuhygi~ne verdient het aanbeveling 
dit begrip eerst nader te omschrijven. Hygil'lne is in de ruimste betekenis van het woord 
de gezondheidsleer of gezondheidstoestand, welke niet duidt op de afwezigheid van ziek
ten of gebreken, maar volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie op: 'A sta 
te of completephysical, mental and social well -being' . Milieuhygil'lne kan dan omschreven 
worden als de ecologische toestand welke er toe bijdraagt volkomen geestelijk, lichame 
lijk, en maatschappelijk welbevinden zo dicht mogelijk te benaderen. 

De belangrijkste vraagstukken omtrent milieuhygi~ne worden gevormd door de afvoer 
en verwerking van menselijke enindustriele afvalproducten. Het zijn juist deze afvalstof 
fen, die door aanwezigheid van giftige stoffen en ziektekiemen de gezondheid van de mens 
kunnen aantasten. Afvalproblemen ontstaan pas wanneer de mens overgaat tot vestiging 
van gemeenschappelijke nederzettingen, waarvan de bezettingsdichtheid tot zulke afmetin
gen stijgt, dat de mineraUserende krachten van eht milieu niet meer in staat zijn de af 
valstoffen met voldoende snelheid te verwerken, waardoor zich stank ontwikkelt, ongedier
te wordt aangetrokken en ziekten optreden, kortom het ontstaan van water - en luclitver
ontreiniging. 

In het korte bestek van deze lezing zullen wij ons bezighouden met de verschillende as 
peeten rond water- en luchtverontreiniging, hoewel zich nog andere problemen aan ons op
dringen, zoals geluidshinder en radioactieve afvalstoffen. 

WA TERVERONTREINIGING 

Vanuit chemisch oogpunt zou ieder oppervlaktewater verontreinigd zijn, vanuit milieu
hygi~nisch oogpunt daarentegen moeten we water als verontreinigd beschouwen, wanneer 
het bestanddelen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit zijn in de eerste plaats 
de ziektekiemen. pathogene bacterien, virussen, parasieten en giften, die respectieve
lijk door huishoudelijk en industrieel afval in ons oppervlaktewater geloosd worden. 

Door overvloedige lozing van afvalstoffen is het zelfreinigend vermogen van water niet 
meer toereikend. Dit zelfreinigend vermogen van water wordt bepaald door twee factoren: 

a. het doordringingsvermogen van het daglicht in het water, 
b. de hoeveelheid zuurstof die in het water oplost . 

Door het daglicht kan het chlorophyl van het plankton en waterplanten uit het in water op 
geloste co2 organische stoffen opbouwen, die met nitraten, phosphaten enz. voor de op
bouw van hun cellen worden benut. Bij dit proces komt zuurstof vrij, die weer in het wa
ter oplost. Deze zuurstof en de uit de lucht in het water gediffundeerde zuurstof is nodig 
voor de aerobe afbraak van het afval door microorganismen. Het zal U dUidelijk Zijn, d:ü 
de overvloedige en geconcentreerde lozing van het afval beide factoren remt, waardoor 
vooral de zuurstof -concentratie bijzonder sterk afneemt. 3 Bij voldoende zuurstofconcentratie (acht tot tien gram per m ) is enerzijds afbraak door 
aerobe bacterien mogelijk, anderzijds kunnen door oxidatieve mineralisatie elementen als 
H, N, P, en S overgevoerd worden in water, nitraten, phosphaten en sulphaten. Door 
beide processen ontstaat dan een kleur- en reukloos oppervlaktewater, dat bevrijd is van 
toegevoegde organische stoffen, en in plaats daarvan verrijkt is met enige anorganische 
verbindingen; eutrofiering van het milieu. 
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Voorwaarde voor een goed verloop van het geheel is een aerobe toestandvanhetmilieu, 
want alleen bij aanwezigheid van voldoende zuurstof zullen de omzettingen op genoemde 
wijze plaatsvinden. Verdwijnt de zuurstof uit het milieu dan kunnen de meeste aerobe mi .,
croben, waarvoor zuurstof een levensbehoefte is, hun activiteiten niet langer ontplooien, 
met als gevolg dat de aerobe mineralisatie tot stilstand komt. Merkwaardig is nu dat het 
belangrijke mineralisatie proces ook dan nog niet stopt, maar in gewijzigde vorm als an
aerobe mineralisatie verder gaat. Anaerobe microben, die geen zuurstof nodig hebben, 
nemen de mineraUserende taak van hun aerobe soortgenoten over met het gevolg, dat ook 
in anaeroob milieu nog organische stoffen worden afgebroken en zelfs op bijzonder krach 
tige wijze. Deze anaerobe mineralisatie verschilt echter sterk van de aerobe, want de af
braak verloopt nu langs de weg van rotting en gisting. Daarbij gaat slechts een gedeelte 
van de koolstof over in co

2
, de rest wordt in andere verbindingen omgezet, terwijl nitra

ten en sulphaten in het geheel niet ontstaan. In plaats daarvan kan stikstof worden omge
zet in ammoniak en aminen, en de zwavel in zwavelwaterstof en sylfiden. Er ontwijken 
dan stinkende en deels ook giftige gassen, terwijl het water de ons allen maar al te goed 
bekende grijze tot zwarte kleur aanneemt. Bovendien is gebleken dat sommige pathogene 
bacterien zic'h in een omgeving zonder zuurstof dikwijls beter kunnen handhaven dan in 
een zuurstofrijk milieu, zodat deze organismen tijdens een anaeroob mineralisatieproces 
enigszins betere levenskansen hebben. 

Worden bij voldoende zuurstofconcentratie genoemde organische afvalstoffen, giften en 
ziektekiemen grotendeels door aerobe mineralisatie afgebroken, moderne resistente or
ganische verbindingen worden door natuurlijke zelfreiniging zeer langzaam afgebroken, 
zelfs wanneer de zuurstofconcentratie maximaal zou zijn. Moeilijk aantastbaar zijn bij-
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INSTRUMENTS BY 
PERKIN ELMER 

Instrument division 

Coleman division 

Ultek division 

Boller & Chivens division 

Infrarood Spectrofotometers 
Ultra -violet/ zichtbaar Spectrofotometers 
Atomaire Absorptie Spectrofotometers 
Laser-Raman Spectrometers 
Massa Spectrometers 
N.M. R. Spectrometers 
Fluorescentie Spectrofotometers 
D. S. C. Calorimeter 
Sorptorneter 
Spectro-polarirneter 
Gaschrornatografen 
Gaschromatograaf Computer 
C.H.N. Analyzer 
Digitale aflees instrumenten 
Electroforese apparatuur 
Lasers 
Digitale encoders 
Precisie potentiometers 
Aminozuur analysatoren 
Integratoren 
Recorders 

pH meters 
Colorimeters 
Gal van om eters 
Nephelorneters 
Vlamfotometers 

en andere instrumenten voor klinisch 
en industrieel gebruik 

Statische vacuurn pompen, 
-systemen en instrumentatie 

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

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

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

DELFT 
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voorbeeld aromatische nitroverbindingen; een verbinding als o-nitro-chloorbenzeen wordt 
zelfs, meegevoerd over een afstand van 2500 km. in oppervlakte water niet aangetast. 
Eveneens worden aliphatische ketens met tertiaire C-atomen, zoals alkylbenzeensulpho
naten en bestrijdingsmiddelen van land- en tuinbuow slechts moeilijk ontleed. De toene
mende chemisatie van de maatschappij heeft derhalve ook nadelige invloeden op het leef
milieu; voedseladditives, cosmetica, wasmiddelen en 'do it yourselfproducts'hebbenniet 
alleen een positieve inbreng op het vergroten van de welvaart. 

Het zal een ieder duidelijk zijn, dat willen we in de toekomst van gezond oppervlakte
water, nodig voor inrlustriele en huishoudelijke behoeften, verzekerd zijn, zuivering van 
het oppervlaktewater tot de voornaamste taken van de overheid behoort. 

Deze zuivering houdt in dat we aan het huishoudelijk afvalwater zoveel organische (is 
zuurstofbindende stoffen) onttrekken, dat na lozing van het effluent het oppervlaktewater 
niet overbelast wordt. De technische zuivering verloopt via verschillende stappen. De 
eerste stap houdt een mechanische behandeling in. Men laat het water bezinken, waarna 
het ontdaan wordt van zwevende bestanddelen zoals faecalien. Bij kleinere ontvangende 
wateren moet verdere reductie van het gehalte aan zuurstofbindende stoffen tot stand wor
den gebracht. Dit betekent dat ook nog een deel van de colloïde en opgeloste organische 
verbindingen moet worden verwijderd. De eertijds in zwang zijnde coagulati:lmiddelen zijn 
nu vervangen door een oxidatiebed, waarin de natuurlijke zuivering met behulp van bodem
bacterienis nagebootst in een kunstmatig bed. Dit oxidatiebed bestaat uit een bassin, twee 
tot drie meter hoog, gevuld met grove stenen (vijf cm. diameter), waarop een slijmig 
laagje mineraliseren de microben ontstaat. In het gunstigste geval (een rijp bed) verwijdert 
dit laagje 90% van de colloïde en opgeloste stoffen uit het opgebrachte afvalwater. 

Men maakt ook gebruik van de actieve-slib-methode. hierbij wordt uitgegaan van de 
processen, die zich afspelen bij de biologische reiniging in het oppervlaktewater. Door 
het inbrengen van extra zuurstof verkrijgt men een sterk concentraat aan mineraliseren
de microben, die in staat zijn binnen enkele uren grote hoeveelheden afvalwater te lijf te 
gaan. In een derde stap tracht men het effluent en het slib te ontdoen van ziektekiemen en 
toxische stoffen, welke nog niet werden afgebroken in de eerste twee stappen, onder an
dere met chemische middelen. Dit is vooral van belang wanneer het effluent geloosd wordt 
op oppervlakte water in de onmiddellijke omgeving van recreatiecentra. 

De vraag of de thans toegepaste methoden van afvalwaterzuivering voldoen aan de ver
langens vah de milieuhygi~ne, kan niet zonder meer bevestigend worden beantwoord. Het 
ziet er naar uit dat er nog veel geld en tijd moet worden aangewend teneinde dit probleem 
met grotere efficientie te kunnen aanpakken. 

LUCHTVERONTREINIGING 

'Zodra ik uit de zware lucht van de stad was gekomen en uit 
de stank van de rokende schoorstenen, die wanneer ze opge 
stookt worden alle pestilente dampen en roet die ze inhouden 
uitbraken, voelde ik me een heel ander mens. ' 

Een uitspraak gedaan door Seneca, 61 jaar na Chr .. De luchtverontreiniging is dus niet 
iets specifieks van deze tijd. In de loop der tijden werden door toenemende industrialisa
tie en urbanisatie de volgende factoren bepalend voor de luchtverontreiniging: 

a. chemische en andere industrieen, 
b. verbruikte brandstoffen door de bevolking, energiebedrijven en industrie, 
c. wegverkeer. 

Deze van elkaar onafhankelijk vervuilingsbronnen maken metingen van veel stoffen nood
zakelijk; bijvoorbeeld roet, SO?., CO, koolwaterstoffen, stikstofoxiden en benzpyrenen. 
Buiten de zuiver chemische samenstelling van de verontreinigde lucht, moeten we letten 
op dephysische eigenschappen van de verontreinigde lucht, zoals deeltjesgrootte, absorp
tie van gassen op vaste stoffen, en omzettingen, zoals bijvoorbeeld zoutvorming van so

2 en oxidatie van licht, onder invloed van katalysatoren en inhibitoren, onder andere lei-
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dend tot de vorming van ozon. 
Ter illustratie van de hoeveelheden afgassen die per etmaal door het Engels wegverkE 

de lucht in worden geworpen, is de volgende tabel opgenomen: 

afgassen ton/ etmaal, Engels luchtgebied 

organische stoffen en gesub 
stitueerde aromaten, 
stikstofoxiden, 
co 
802 
aerosolen 

2000 

800 
7000 
130 
100 

Zwaveldioxide is echter het grootste luchtverontreinigende bestanddeel, nl. 600.000ton 
per jaar (per Nederlands luchtgebied), in de toekomstwellicht 700.000 ton. Gebiedenwaar 
de SO._ -concentratie hoog is kenmerken zich door de afwezigheid van korstmossen, de 
zogeheten epifytenwoestijnen, zoals rond Den Haag en in de Mijnstreek. 

Hoewel men meestal de concentratie so2 en roet als indicaties voor de mate van lucht
verontreiniging gebruikt, kan het effect van de vervuilde lucht op de gezondheid en het 
welbevinden van de mens niet afgeleid worden uit deze waat'den alleen. Het is namelijk 
mogelijk dat andere, niet bepaalde, en zelfs misschien onbekende componenten belangrij
ker zijn, doch het is ook megelijk dat bij voorbeeld door adsorptie van bekende stoffen aan 
vaste deeltjes (roet) deze actiever worden, bijvoorbeeld doordat eerstgenoemde op het 
adsorberend oppervlakte omzettingen ondergaan, onder andere so2 in H~SO 4. 

De mate van luchtverontreiniging is mede afhankelijk van meteorologische omstandig
heden. Heerst er bijvoorbeeld gedurende een lange tijd windstilte of mist, dan kunnen 
vooral in dalen de uitlaatgassen van auto's onder invloed van licht photochemische reac
ties ondergaan, waardoor toxische, stinkende en deels ook bijtende stoffen, veelal per-
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oxiden (bijvoorbeeld peroxiacetylnitraat PAN) ontstaan, de zogeheten 'Los Angelos Smog'. 
In hoeverre deze onder invloed van photochemische reacties ontstane stoffen en radioac
tief materiaal invloed hebben op de enzymwerking en de genetische code van de chromo
somen is tot dusver nog niet opgehelderd, alhoewel sterke indicaties in die richting be
staan. 

Bij het bepalen van de limiet van luchtverontreiniging dient vooral rekening tè worden 
gehouden met physiologische effecten van de luchtverontreiniging, en niet in de eerste 
plaats met toxische, aangezien deze laatste tot te hoge toelaatbare waarde zou leiden. 
Bij te hoge koolmonoxide-concentratie treedt weliswaar vergiftiging op, maar bij con
stante, vrij geringe inademingvan koolmonoxide treden chronische vercshijnselen op, die 
invloed hebben op het reactievermogen van mens en dier. Uitgaande van dit criterium heb· 
ben de Russen hun ' Maximal Allowed Concentration' vastgesteld. 

Wat kunnen we nu doen ter voorkoming van luchtverontreiniging? lil tegenstelling im
mers tot de waterverontreiniging kan men eenmaal verontreinigde lucht nauwelijks zui
veren. Daarom is het zaak de luchtverontreiniging direct bij de bronnen aan te pakken . 
Zo kan men gebruik maken van schonere brandstoffen, welke minder SO en koolwater
stoffen afgeven. Het bouwen van hogere schoorstenen, het gebruik mak~n van filters en 
electrostatische precipitatoren in schoorstenen kan het effect van luchtverontreiniging 
aanmerkelijk verkleinen. Ook van overheidswege kan veel gadaan worden om de luchtver
ontreiniging binnen bepaalde grenzen te houden. Zo is op 23 september 1968 door de Ne
derlandse regering, ongetwijfeld naar voorbeeld van de in 1963 in Amerika uitgevaardig
de 'Clean Air Act', een 'ontwerp van de wet inzake de luchtverontreiniging' ingediend. 

Evenals bij waterverontreiniging zal ook hier veel studie en onderzo~ moeten worden 
aangewend om het ontstaan van vuile lucht tegen te gaan: 

Uit het bovenstaande kunnen we genoeglijk afleiden dat het van het grootste belang is 
dat ons milieu leefbaar blijft, en dat we niet eindigen met een technische wereld vol ma
teriele welvaart, maar bewoond door een afgestompte mensenmassa zonder enig werke
lijk geluk, want het is zo langzamerhand wel duidelijk day materiele welvaart alleen on
voldoende is voor een menswaardig bestaan. 

De photographie~n in dit artikel zijn met goedkeuring van de ANWB overgenomen uit de 
ANWB-brochures: 'Vuile Lucht' en'Vuil water bedreigt ons welzijn'. 
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STUDIERAAD 
COMMUNIQUE VAN DE VERGADERING VAN 18 MAART 1969 

reglement studieraad. 

Het door de studieraad aan de subfaculteit aangeboden reglement, een gewijzigde versie 
van een reeds jaren geleden door de assessor onderwijs van het praesidium facultatum 
vervaardigd concept-reglement, is door de subfaculteit behandeld. Zij kon zich op twee 
punten na, hiermee verenigen. Het kan echter niet in het reglement van de subfaculteit 
worden vastgelegd, om de eenvoudige reden dat deze geen reglement heeft. Wel werd de 
toezegging gedaan dat men er zich aan zou houden, zodat de status ervan voorlopig nog 
als para-legaal omschreven dient te worden. De twee punten: 
1. in plaats van "zorg te dragen voor de personele en matermie middelen" stelt de sub

faculteit voor: "naar vermogen meewerken om de studieraad goed te laten functione
ren". Dit omdat de subfaculteit evenmin een eigen budget heeft. Men beloofde echter 
dat dit dezelfde strekking zou hebben. ~ 

2. De aanwijzing van de stafleden oorspronkelijke versie: allen worden door de stafraad 
bindend voorgedragen, Voorgestelde wijziging: een staflid wordt door de subfaculteit 
aangewezen, de overigen door de stafraad. 

Hierover werden van studentenzijde vragen gesteld. Het werd gemotiveerd door de voor
stelling dat de studieraad een instelling voor de studenten is "waarin zij hun klachten 
met de · verantwoordelijke docenten i.c. de hoogleraren bespreken". Omdat de stafleden 
hen in deze bij staan en aan hen verantwoording verschuldigd zijn; zou het redelijk zijn, 
dat de subfaculteit minstens êén staflid aanwijst. De studenten zien de studieraad liever 
als een orgaan waarin de verschillende groepen gezamenlijk een zekere verantwoorde
lijkheid hebben. Dit voorstel zal nog in de stafraad besproken worden. 

juniormentoraat. 

Zoals bekend, hebben curatoren weinig fiducie in het functioneren van het juniormento
raat, dit in tegenstelling tot de gehele studieraad. Curatoren hebben nu voorgesteld om 
één staflid voor alle eerstejaars als raadsman aan te stellen. De studieraad ziet hier zeer 
weinig in, omdat het persoonlijk contact verloren zou gaan en een staflid al te ver van de 
eerstejaarsproblematiek af zou staan. De studieraad sprak zich nogmaals voor handha
ving uit. 

propaedeuse verklaring. 

De voorzitter van de propaedeuse commissie Dr. Louw, heeft enige veranderingen voor 
gesteld in de eisen voor de propaedeuseverklaring. De belangrijkste is dat voortaan een 
6 gehaald moet worden voorhet eerstejaarspracticum wil men zijn verklaring direct ver
krijgen. Sommigen zagen hierin een overwaardering van de handvaardigheid. Hiertegeno
ver werd gesteld dat het cijfer niet alleen gegeven wordt voor de handvaardigheid, maar 
dat ook andere factoren zoals het maken van een verslag, het meten, hierbij meetellen. 
Deze kunnen onvoldoende handvaardigheid compenseren. Zwaarwegender werd geacht dat 
de grens voldoende-onvoldoende wel eens een loodzwaar karakter zou kunnen krijgen, zo
dat de assistenten niet meer helemaal vrij van remmingen het punt zouden kunnen vast
stellen . Bij stemming bleek dat een meerderheid zich uitsprak voor de mogelijkheid met 
een 5 toch de eerstejaarsverklaring te halen , mits zoals al gold, deze door andere cij
fers gecompenseerd wordt. 
Ten aanzien van de zinsnede 'ihet eerstejaar geheel of gedeeltelijk overdoen", werd mee 
gedeeld dat hierbij dezelfde soepele normen als voorheen gehandhaafd zouden blijven. Dit 
houdt in, de onvoldoende bijwerken om de verklaring alsnog te behalen. 
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contact studentleden studieraad - achterban. 

Door de studenten werd een schrijven met handtekeningenlijst ingediend met het verzoek 
de notulen en de vergaderingen openbaar te maken. met het oogmerk de studenten betere 
mogelijkheden te bieden zich met studiezaken bezig te houden. Deze voordelen zijn evi
dent, een dergelijke directe aanpak kan vele studenten stimuleren. Toch bestond enige 
oppositie. De vergaderingen worden moeizamer, er moet luider gesproken worden en het 
risico bestaat dat men gebruik gaat maken van een eventuele geringe informatie van de 
toehoorders en demagogie gaat bedrijven. Een van de studentleden sprak zijn verbazing 
uit over de plotselinge belangstelling omdat reeds een half jaar ijverig pogingen gedaan 
zijn de achterban bij de zaak te betrekken, wat echter vrij weinig respons heeft gehad. 
Een tussenoplossing werd daarom voorgesteld: op geregelde tijden naar behoefte een o 
penbare studieraadsvergadering , waarbij dan iedereen r echt van spreken zou hebben . 
Uiteindelijk werd besloten dat deze zaak in een openbare studieraadsvergadering bespro
ken zal worden, die het karakter van een hearing zal hebben. Plaats en tijd: dinsdag 29 
april om 16.00 uur in kamer 822 van de Hoogbouw. Agenda: 
1. Functie en werkwij ze van de studieraad; 
2. Voor - en nadelen van openbare vergaderingen; 
3. Actie inzake nota Posthumus; 
4. Scheikundestudie in Leiden. 

nota Po--sthumus . 

Het verslag van een informele studieraadsvergadering werd besproken . Bij deze gelegen
heid was gediscussieerd over de mogelijkheid van een scheikundestudie in 4 jaar, de ei 
sen waaraan een propaedeuse zou moeten voldoen en de problemen die zich voordoen bij 
de distributie van doctorandi over de uitgangen, maatschappij, promotie en leraarschap 
en de eisen waaraan de voorafgaande studie met betrekking tot deze uitgangen dient te 
voldoen . Over deze zaken bestond een redelijke mate van ov~reenstemming. Daarnaast 
bestond bij de studentleden het gevo·el dat aan belangrijke punten voorbij was gegaan en 
dat een discussie over Posthumus zich niet tot studieduur, selectie en distributie moest 
beperken . Wel was men het erover eens dat discussies zich vooralsnog moesten richten 
op het geven van commentaar op de nota Posthumus en niet op het bieden van alternatie
ven . Besloten werd dat enige studieraadsleden, zich zouden bezig houden met het opstel 
len van een reeks stellingen, die dan voor discussie en stemming binnen docenten- en 
studentenkringen gebruikt zouden kunnen worden. Het concept is na enige ochtenden en 
avonden vergadering, waaraan ook enige andere studenten hebben deelgenomen nu in be 
handeling, deze stellingen, vergezeld van een toelichting en een stembiljet, aan iedereen 
toe te sturen. Ook bestaan plannen om beginmei hierover een openbare discussieavond te 
beleggen, waarbij iedereen zich nader kan informeren en zodoende op een meer verant 
woorde wijze te stemmen. Deze procedure zal overigens ook punt en discussie zijn op de 
komende openbare studieraadsvergadering . 

benoeming nieuwe hoogleraar. 

Op de vraag van studentenzijde welke critaria aangelegd zouden worden bij de benoeming 
van een nieuwe hoogleraar. Hierop antwoordde Prof. Staverman dat naast de wetenschap
pelijke kwaliteiten wel degelijk gelet wordt op de didactische capaciteiten. Ook wordt ge 
zocht naar candidaten van wie de specialiteiten niet te dicht bij die van Prof. Havinga lig
gen . 

J.A. M. van Boxsel. 
studentlid studieraad. 
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POSTHUMUS 

en de RADENUNIVERSITEIT 

onderwijs 

~ 
herstructuering van hoger 

DE VORDERINGEN BIJ DE DISCUSSIES 

Aan het eind van mijn vorig artikel zag U een summiere opsomming van geplande acti-
viteiten. Tot onze grote vreugde is er hard aan gewerkt en de eerste resultaten zijn ge
komen. Tot nu toe is het volgende gedaan: 

1. De subdisputen Real L, Farce en Io Flectamus hebben een studieraadslid op be
zoek gehad, met Atomoi en Quinta Essentis bestaan contacten. 

2. Bij de besprekingen over Posthumus worden de studentleden van de SR boven ver
wachting bijgestaan. (hoofdzakelijk door leden van Querulanterix) 

3. De studieraad heeft en januari en februari op instigatie van Prof. Sachtlerinfor~ 
mele discussieavonden- belegd, waar zeer veel besproken is, maar dat bij de 
studentleden toch wel twijfels liet bestaan over de bruikbaarheid als antwoord 
aan het ministerie. Dit bleek op een studieraadsvergadering van eind maart. Zij 
hebben toen verzocht om de oprichting van een Posthumus-commissie. Dit feest 
is niet doorgegaan, maar toch is na informeel contact met Prof. Staverman on
der zijn leiding een werkgroep van start gegaan, die na twee weken regelmatig 
vergaderen een stuk geproduceerd heeft dat als basis voor discussies en stem
mingen kan dienen. Ook is hierbij een toelichting verschenen. 

4. De subfaculteit heeft op 22 april over Posthumus gesproken. 
5. Een groot aantal Leidraden zijn verspreid. 

Vanaf nu moet er hard gewerkt worden. Zet U schrap en schrik van de komende acti
viteiten. Maar laatU niet afschrikken, het wordt U allemaal zo gemakkelijk mogelijk ge
maakt. 

20 

1. Het ontwerp voor de discussie is op het ogenblik in behandeling bij de overige 
leden van de studieraad. Na het maken van aanvullingen zal de subfaculteit dit 
stuk, vergezeld van de al genoemde toelichting, een stembiljet en een begelei
dend schrijven_ naar alle chemici versturen. 

2. Op 28 april organiseert de studieraad een discussiemiddag. 
3. Op 29 april, te 16.00 u . in kamer 822 van de hoogbouwopenbarestudieraadsver

gadering. Naast functie en openbaarheid van de SR zal ook de behandeling van de 
nota Posthumus aan de orde komen. 

' 4. Op dinsdag 5 mei, s'avonds 8. 00 u. in het prytaneum, beleggen de studentleden 
van de SR met medewerking van het CDL-bestuur een informatie - en discussie
avond voor hun kadergroep en de besturen van de subdisputen en verdere belang
stellenden. 

5. Er bestaan vergeforderde plannen om op een gezamenlijke vergadering van de 
gehele subfaculteit in de tweede of derde week van mei, nogmaals de nota te be
spreken, maar dan aan de hand van de Leidraad, en op deze avond tot stemming 
over de verschille'lde punten over te gaan. Waarschijnlijke tijd: vrijdag 9 mei 
om 14.00 u., plaats: collegezaal van het LMUY. 
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6. Op landelijk niveau is het volgende gedaan: 
De Academische Raad, sectie scheikunde, heeft in januari over de nota vergaderd 
en het verslag verspreid en de studieraden chemie verzocht de discussies op 
plaatselijk niveau te verzorgen. In dit stuk van 31 januari doen zij ook de sugges
tie een landelijk congres te organiseren mede via de plaatselijke studievereni
gingen en de OCSN. Op een landelijke bijeenkomst van studieraden, commissies 
en verenigingen, gehouden op 5 februari, zijn afspraken gemaakt over de verde
re behandeling. De studiecommissie scheikunde van Nijmegen heeft de organisa
tie van dit congres op zich genomen. Voor 1 mie sturen alle studiecommissies 
hun discussiestukken en resultaten in tienvoud naar Nijmegen. Hieruit zal het ge
meenschappelijke gedestilleerd worden en dit stuk zal gezamenlijk met de stuk
ken van de andere subfaculteiten en afdelingen in den lande omstreeks 10 mei 
weer aan de andere studieraden teruggestuurd worden. De Academische Raad, 
sectei scheikunde, heeft dan inmiddels op 3 mei weer een vergadering gehouden. 
Het landelijk congres zou volgens de voorlopige plannen dan in de derde of vier
de week van mei vallen. Op dit congres worden drie - mans - delegaties van de stu
dieraden of Posthumuscommissies verwacht, bestaande uit een hoogleraar, een 
staflid en een student . Dit alles zou als grandioos resultaat hebben dat omstreeks 
1 juni, de door het ministerie gestelde termijn, inderdaad een landelijk rapport 
aan minister Veringa aangeboden kan worden. rL 

NOGMAALS DE IDEëEN VAN POSTHUMUS ~ 
Bij diepgaande bestudering van de nota Posthumus komt eigenlijk pas goed aanhet licht 

wat een jammerlijke mislukking het eigenlijk is . Verscholen achter een fraaie facade van 
onderwijs filosofie en technologie zitten een aantal keiharde maatregelen verscholen. 

Posthumus heeft het over de doelstellingen van het hoger onderwijs, maar beschrijft 
niet in hoeverre deze doelstellingen op het ogenblik gerealiseerd worden en geeft dus ook 
niet aan hoe de doelstellingen, waaraan niets gedaan wordt, verwezenlijkt moeten worden. 

Hij levert een nog sterker staaltje door in zijn nota te verkondigen dat alle processen 
dié zich binnen de universiteit afspelen elkaaropduidelijkewijzebeïnvloeden. Tochschikt 
hij· zich duidelijk naar de politiek van het ministerie, die de gehele problematiek in klei
ne mootjes probeert te hakken: (verdeel en heers?) Marisover de beleidsstructuur, van 
Os 'over de structuur van het wetenschappelijk corps, Kronig over het wetenschappelijk 
onderzoek, enz. . Posthumus beperkt zich (en zegt het trouwens zelf duidelijk) tot de ver
beteringen van de tegenstellingen tussen numeriek rendement en selectie, en tussen voor
bereiding op research en een taak in de maatschappij (waarbij dan weer impliciet de voor
onderstelling zit dat deze wezenlijk verschillende eisen stellen). Zoals U ziet, zou ook 
nog oveJ;' twee nota's uitgesmeerd kunnen worden. 

Verder wil hij op twee tijdstippen binnen de studie een selectie toepassen. Maar de uit
komsten van de gedragswetenschappen ontkrachten alle bedoelde effecten van selectie. 
Zo heeft men bijvoorbeeld ontdekt dat de eindexamencijfers van de exacte vakken wel voor
spellende waarde hebben voor een propaedeutisch examen maar niet voor een doctoraal 
examen. En de geschiktheid voor een promotie is binnen de huidige situatie en binnen de 
situatie zoals Posthumus die voorstelt, eenvoudig door gebrek aan toetsingamogelijkheid 
totaal niet te bepalen. De normen die in zo'n geval gehanteerd moeten worden, zouden 
kunnen zijn: waar heeft de maatschappij behoefte aan, en uitgaande hiervan, hoeveel geld 
is' ervoor beschikbaar en hoe wordt dit geld het beste besteed. 

Hij doet studieduurvoorstellen. Ontzettend onnozel doet al aan dat hij alle studies in het 
zelfde keurslijf wil wringen, al dan niet met kunstgrepen, zoals de verdergaande beroeps 
opleiding voor artsen. Hij geeft, en dit is veel ernstiger, (het is per slot van rekening 
maar een discussienota) op geen enkele wijze voor geen enkele studie aan hoe hij op een 
tijd van vier jaar komt. Dit is niet waar zult U zeggen, als methode geeft hij aan: onder-
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wij sresearch. Daar heeft U dan gelijk in. Maar waar zijn de voorstellen die aangeven hoe? 
Waar moet het geld vandaan komen? Door wie en op welke wijze wordt dit onderzoek ver
richt? Als wel een vierjarige opleiding wordt ingevoerd, maar er is van tevoren niet ja
renlang gewerkt aan nieuwe programma's en nieuwe methoden, dan zal dit onherroepelijk 
leiden tot een verarming van de studie (amputatie) of een verzwaring (adiabatische com
pressie, waarbij zoals U weet de temperaturen nogal kunnen stijgen.) 

Waar Posthumus zich helemaal met een Jantje van Leiden vanaf maakt, is de verhou
ding met het hoger beroepsonderwijs. Hierover zijn de laatste tijd zeer veel beschouwin
gen verschenen. Een gevolgtrekking die men op grond hiervan wel kan maken is dat alle 
universitaire en hogere beroepsopleidingen slechts gradueel verschillen in zwaarte en 
practijk- of wetenschapsgerichtheid, en er dus geen reden bestaat voor het invoeren van 
een strikt onderscheid. Dit nog afgezien van allerlei zaken, als mogelijkheid tot door
stroming. 

Samenvattend: als men alleen zou lezen wat Posthumus concreet voorstelt, zou men 
kunnen denken dat de grootste problemen van het universitaire onderwijs zijn: 

-- het kost teveel geld, 
-- ongeschikte studenten studeren te lang, 
-- studenten, die later in een leidende of practische functie komen, worden te lang 

voor een wetenschappelijk opleiding opgeleid, . 
en dat hij deze problemen oplost door de studie te verkorten, een selectieve propaedeuse 

::~~::L:~: ::0:::::~ voor een promotie te laten aolliciteren. c& 
Los van het voorafgaande zal ik nu trachten te komen tot een beschrijving van de belang

rijkste problemen en enige nieuwe visies op het gehele onderwijs. 1k zal ze puntgewijs be
handelen; aan de volgorde behoeft geen hmrarchische betekenis toegekend te worden. 
Om met de visies te beginnen: 

1. Iedereen heeft recht op zoveel onderwijs als hij kan volgen. 
2. Onderwijs heeft als doel: 

-- de vorming tot volwassen staatsburger, die begrijpt wat er in hemzelf en 
in de maatschappij omgaat, en op grond hiervan zijn houding weet te bepa
len. Geconcretiseerd: het aanleren van een kritiese houding, en het onder
wijs opvatten als begeleiding. 

-- het bijbrengen van die specüieke kennis, die de economie, of liever het wel-
zijn zoveel mogelijk vooruit helpt. 

Deze visie kan gezien worden als een bijzonder geval van de visie datalleweten
schap niet waardevrij hoort te zijn, maar als waarde dient te hebben: in nega
tieve zin: het bevrijden van angst en gebrek, en in positieve zin: door (zelf) ken
nis tot zelfontplooiing komen. 

3. Binnen dit kader moet ee~ zo groot mogelijk democratie gerealiseerd worden, 
dwz., de student is volwaardig participant van het onderwijs. 

4. De maatschappij heeft behoefte aan een grote düferentiering (loslating traditione
le studierichtingen). 

5. De noodzaak bestaat van een geleidelijker overgang van studie naar beroepsuit
oefening. 

6. Het loslaten van gefixeerde eindpunten (gelijk niveau van afgestudeerden binnen 
een studierichting). 

De problemen die bestaan, zijn te herleiden tot het niet in voldoende mate voldoen aan 
de eisen van twee schijbaar tegengestelde groepen, de maatschappij en het individu aan 
de ene kant, en het industrieel, of zo U wilt, industrieel-militaire blok aan de andere 
kant. Met de staat als stuurman, die tussen Scylla en Charybdis door ;moet varen, en zo 
de belichaming is van het feit dat de uiteindelijke belangen niet tegengesteld zijn. De pro-
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blemen, - U mag ze zelf bij een bepaalde belangengroep indelen - zijn: 
1. Er wordt niet voldaan aan doelstellingen als 'bevordering van maatschappelijk 

verantwoordelijkheidsbesef', 'bevordering van inzicht in de samenhang der we
tenschappen', en in ruime zin het 'aankweken van krities denken'. 

2. Hoe geselecteerd moet worden en ook: of die gepleegd moet worden of dat men 
zelf moet kiezen. 

3. Vormen van inefficientie zoals die waarin Posthumus zich vastbijt, maar waar 
ook Maris, Kronig, Dalmulder, van Os en anderen zich mee bezig houden. 

4. Hoe gevolg gegeven kan worden aan een grotere behoefte aan medezeggenschap. 
5. Het achterblijven van reeds genoemde toepassingen van mens- en maatschappij

wetenschappen en de geringe schaal waarop andere problemen met deze metho
dieken onderzocht worden. 

6. Het opvangen van een schaalvergroting van het onderwijs. 
7. Het niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid van de visies, genum

merd 4, 5, en 6. 

DE TOEPASSINGEN VAN MENS- EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN 

Naar mijn mening ligt in de oplossing van het in deze kop vervatte probleem de meest 
principiele mogelijkheid tot onderwijs- en trouwens ook maatschappijverbeteringen. Het 
onderwijs is op te vatten als gedragingen van afzonderlijke individuen en als relaties bin-
nen groepen van mensen. De mens-en maatschappijwetenschappen (psychologie, sociologie, 
antropologie, economie, politicologie, paedagogiek) zijn voor de bestudering hiervan het 
meest geschikt. Zij verschillen hierin van het zogenaamde 'gezond verstand' dat in het 
dagelijks leven en vaak in de politiek gebruikt wordt, dat zij over het nauwkeurigste be
grippenapparaat en de volledigste informatie beschikken, en in staat zijn tot theorievor-
ming te komen, doordat zij de methoden hebben hypothesen te toetsen. Verder geldt voor 
elk groot onderzoek dat de resultaten binnen een zekere marge evenredig zijn methet geld 
dat erin gestoken wordt. Honderd jaar geleden kwam men erachter dat het bereiden van 
verfstoffen veel economischer op organisch-sunthetische wijze bedreven kon worden, dan 
door, op ervaring berustende wijze, uit allerlei planten, dieren en mineralen verfstoffen 
te halen. Door dit inzicht zijn de eerste grote chemische industri(jn ontstaan. Een analoge 
ontwikkeling doet zich op het moment voor in de mens- maatschappijwetenschappen, en 
dit kan en moet in de juiste banen geleid worden. Terreinen van onderzoek zijn er vol
doende: ze varierenvan zuiver technische -bijvoorbeeld: hoe kunnen we een computer 
inschakelen bij geprogrammeerde instructie - tot onderzoeken die verstrekkende maat
schappelijke gevolgen kunnen hebben -bijvoorbeeld: is het onderwijs op te vatten als het 
produceren van kapitaalgoederen, en zo ja wat is dan de benodigde investering en het ren
dement van, om maar eens wat te noemen een chemisch doctorandus (Dit is tussen haak
jes een probleem, dat de commissie Andriessen, die het studietoelagenbeleid onder de 
loupe aan het nemen is, buiten beschouwing laat, en daardoor misschien een achterhoede
gevecht levert.) Verdere terreinen van onderzoek noemt Posthumus in paragraaf 17 .1. 
Zijn hele nota schreeuwt trouwens om onderzoek. 

Hierbij komt nog dat vele inzichten en technieken reeds gebruiksklaar zijn, maar uit 
louter onwetendheid, uit onwil of vermeende financiele onmogelijkheid niet worden toe
gepast. Op zuiver onderwijstechnische gebied zijn de bekendste: 

1. Standaardisering van beoordeling en beoordelingsmaatstaven. 
2. Geprogrammeerde instructie, speciaal de vertakte, waar na elk brokje informa

tie een vraag gesteld wordt. De kwaliteit van het antwoord bepaalt dan inhoeveel 
stappen van correctie en hernieuwde uitleg men bij een volgendbrokje informatie 1 j 
komt. Zo ontstaat een maximale koppeling van leren en beoordelen. 

3. Audiovisuele hulpmiddelen. 
Maar er zijn meer omvattende toepassingen. 
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DE SOCIOLOGIE VAN ORGANISATIE EN REORGANISATIE 

Deze beschrijft een organisatie als een groep met een gezamenlijk doel die door middel 
von een beleid dit doel traoht na te atreven. Dit beleid valt uiteen m, ~ 

~: ~=~=~~:~~~~~~reiding, lO.i!l, 
3. beleidsuitvoering, 
4. beleidscontrOle. 

Voor de verschillende typen van organisaties zijn deze taken op grond van een bepaald 
criterium aan verschillende mensen toebedeeld. Dit kan zijn, efficientie , bezit van aan
delen, bezit van kennis, democratische principes. Maar blijkt nu dat een organisatie niet 
meer aan gestelde doeiem voldoet of andere doelstellingen heeft gekregen dan is een reor 
ganisatie nodig. Dit houdt in: andere functies, en dit weer: andere structuren. Hierbij 
zijn twee uiterste mogelijkheden. Bij organisatieverbetering wordt een gedetailleerdplan 
ontworpen waarbij de mensen zich moeten aanpassen. Bij organisatieontwikkeling wordt 
al dan niet na discussie, van bepaalde doelstellingen uitgegaan, waarbij vervolgens de 
mensen de mogelijkheid wordt gelaten de hierbij behorende structuren te cret;eren. On
derzoek heeft uitgewezen dat dit het beste proces is . 

Deze procestheorie heeft zeer directe gevolgen voor de reorganisatie aan de universi-
teiten. De volgende maatregelen zouden hieruit af te leiden zijn: 

1. grotere openheid in zake beleidsvorming en structuren, 
2. grotere ppenheid in financiele zaken, 
3. grotere mogelijkheden tot activiteit door: 

-- het aantrekken van onderwijsdeskundigen met coBrdiner ende taak, 
-- vrijstelling geven van tijd voor kleinere taken, 
-- honorering, financieel, door tellen als studieprestatie of door aftrek van 

pr acticumtijd, voor grotere taken, 
-- het instellen van een experimenteerperiode, 
-- het ter beschikking stellen van vergaderruimte en informatiemateriaal en 

het dragen van kosten van typewerk, drukwerk en verzending. 

PSYCHOANALYSE AAN DE HAND VAN EEN THEORIE OVER OVERTUIGINGEN 

Maar het belangrijkste voor zo'n reorganisatie is, dat iedereen doordrongen is van de 
noodzaak, de mogelijkheid en de wil tot reorgenisatie. Waarom gebeurt er dan niets op 
grote schaal? Dat de noodzaak en de mogelijkheid bestaan is op de voorafgaande pagina's 
en in dikke stapels andere literatuur beargumenteerd. 

ER MOET DUS IETS ANDERS ZIJN ! 
U BEZIT BLIJKBAAR EEN ANDERE OVERTUIGING ! 

Ik zal een poging doen deze overtuiging zo exact mogelijk te omschrijven. 
1. U gelooft dat er geen werkelijk belangrijke problemen bestaan. 
2. Zo niet, dan bestaan er geen andere mogelijkheden. 
3. Bestaan deze wel, dan gelooft U niet dat ze verwezenlijkt kunnen worden. 

Nog een paar kleintjes: 
1. De scheikundestudie in Leiden is best efficient georganiseerd. 
2. Van verbeteringen heb jè zelf toch geen profijt meer. 
3. De docenten zijn onwillig. 
4. De studieraad functioneert niet. 

Nu kan ik beginnen U uit te leggen dat geen enkele van deze overtuigingenjuist is, maar 
dat doe ik niet. Er is vaak genoeg over geschreven en de zaken liggen echt vrij duidelijk . 
Bovendien is gebleken dat gewoon redeneren bij de academici, al dan niet in dên dop, 
toch niet zo bijster veel effect heeft. Daarom probeer ik het eens anders. 

Lezer, ik ga voor psychiater spelen en U komt bij mij op de divan. Ik ga psychoanaly-
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se op U te plegen. TI{ maak U bewust van de psychologische processen, die zich binnen 
U afspelen, en hoop dan dat U Uzelf op een onontkoombare manier in een ander.e richting 
gaat ontwikkelen. ~ zou dit willen doen aan de hand van de zogenaamde hypothese-infor
matie theorie van Postman en Bruner, die ook op overtuigingen toegepastkan worden. De 
Wageningse socioloog, Prof. van Leent, paste deze methode enige weken geleden toe bij 
een verklaring in Vrij Nederland van dementaliteitsveranderingin hetna-oorlogse Neder
landse katholicisme. De theorie biedt ook interessante gezichtpunten bij beschouwingen 
over de Franse mei-revolutie en, om dichter bij huis te blijven, over de recente ontwik
kelingen binnen het Leidsch Studenten Corps. 
Maar nu de theorie. Na elke stelling geef ik een kleine interpretatie hoe deze op U van 
toepassing zou kunnen zijn. Wie de schoen .......... . 

EEN OVERTUIGING IS STERKERNAARMATE 

1. zij in het verleden vaker is bevestigd. 
* Vroeger waren er weinig andere overtuigingen en de meest belangrijke zijn 

pas ontstaan naar aanleiding van vrij recente problemen en ontwikkelingen. 
Het is gewoon altijd zo geweest. 

2. zij door meer groepsleden gedeeld wordt. De stem van een autoriteit weegt zwaar
der en een eensgezindheid is een krachtiget factor voor de houding naar buiten. 

*Ja, de meesten van U denken zo, en zeker tot voor kort, vele van de docen.,
ten. Maar dat is duidelijk aan het veranderen, zodat het U in dat opzicht 
steeds moeilijker gemaakt wordt. Het beeld dat de maatschappij van de 'stu
dent' heeft is ook niet meer 'up to date' te noemen. 

3. zij met meer andere opvattingen samenhangt en een meer centraleplaats inneemt 
Het kensystéem als geheel biedt weerstand tegen andere overtuigingen. 

* Speciaal godsdienstige en politieke ideologie~n vallen hieronder. Maar ook 
traditionele ide~en over universiteit en onderwijs. Zo kunnen ide~en over 
linkse studenten als langharig, werkschuw tuig, het gevolg zijn van een uit
gebreid pakket overtuigingen, die als fatsoensnormen in de gehele opvoed~ 
aangeleerd zijn. 

4. de persoon minder concurrerende uitspraken kent. 
* Dit kan overgaan in een monopoliepositie, zoals stereotypering en dogma-

tisme. Er kunnen allerlei oorzaken zijn: 
overspoeling met andere informatie, 
geen communicatiemedia, 
geen fantasie, 
afstomping door grote hoeveelheden belangrijke informatie, 
censuur, 
gewoonte gevormd in het voorafgaande onderwijs, 
ontoegankelijkheid van informatie door gebruik van vakjargon en niet ver
klaarde of onduidelijke begrippen, 
gewoon luiheid, 
monopoliepositie van een bepaalde interessesfeer; zoals het beroep (de vak
cycloop), topsport of bijvoorbeeld fanatiek bridgen. 

5. de persoon meer behoefte heeft aan de waarheid ervan. 
* Bij een onderzoek onder katholieken bleek eens dat van eenzelfde groep 60% 

in de hemel geloofde en slechts 40% in de hel. De mens is de vader van de 
gedachte, is het oude gezegde. Het bezitten van een bepaalde overtuiging zou 
er toe kunnen leiden dat men zich geroepen voelt er wat aan te doen. De te
gengestelde overtuiging kan dan tot een psychologisch afweermechanisme 
worden. Zou dit ook niet op velen van U van toepassing zijn? 
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EINDCONCLUSIE: EEN TACTIEK 

Laat U door deze psychoanalyse niet kisten, bedenk: beter ten halve gekeerd dan ten he -
Ie gedwaald. En in de hoop dat nu een groter percentage wat ziet in deze problematiek, 
wat moeten wij nu in deze concrete situatie? Posthumus volledig kraken heeft geen zin . 
Daar heeft het ministerie niet om gevraagd. Het is trouwens niet terecht, want men kan 
Posthumus ook tussen de regels door lezen, en dan haalt men er heel andere dingen uit. 
Maar een nota wordt niet met dit doel gepubliceerd. Een mentaliteit van 'kijk, er staat 
niet wat er staat' kan gewoon niet. Daarom afwijzen op de voorstellen, maar ook aan
dringen op het terugspelen van de bal na,ar de faculteiten en vanuit deze basis een reor
ganisatie doorvoeren. Met alles wat al eerder genoemd is, grotere democratie, grotere 
openheid, meer faciliteiten. Dit moet fase 1 zijn. Daarvoor moeten we ons uitspreken, 
en niet antwoorden op vragen die niet gesteld zijn. We moeten dus eisen dat deze vragen 
gesteld worden. In fase 2 kunnen we ons dan gaan buigen over alternatieve mogelijkheden 
zoals bijvoorbeeld het projectonderwijs. De studieraad heeft het voor U gemakkelijk ge 
maakt. De discussie is in een bruikbare en overzichtelijke vorm gegoten, er is een toe
lichting bij, en een stembiljet en het zal U worden toegezonden. Op een aparte vergade
ring wordt U nog geïnformeerd, op een gezamenlijke vergadering met hoogleraren en staf
leden kunt U dan stemmen. Let op aankondigingen en plakkaten ! ! 
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KOMT ALLEN ! ! 

DRUKKE POSTHUMUS DAGEN 

De door de studieraad verzorgde leidraad voor de discus
sies over de nota Posthumus zal op verzoek van de subfacul
teit in de vorm van een brochure uitkomen, die verzorgd 
wordt door de redactie van 'Chimica Acta Lvgdvni', een 
aantal Querulanterix-leden en de studentleden van de stu
dieraad. Hierin zal een uitneembaar stembiljet zitten, dat 
tot 15 mei bij één van de onderstaande adressen ingeleverd 
kan worden: 

--Mevr. van Reeuwijk Hoffschulte (secr. Prof. Staver
man), tweede verdieping Hoogbouw, de lift uit rechts 

-- CDL-kamer, aan het eind van de bibliotheek 
-- Bij één van de leden van de studieraad. 

Het liefst hebben we natuurlijk dat U het op de vergadering 
van 9 mei inlevert. 

AGENDA: 

maandag 5 mei, 
s'avonds om 8 uur, Prytaneum, zaal7informatieavondover 
Posthumus voor de besturen vansubdisputen, dekadergroep 
en overige belangstellenden. 
De besturen van de subdisputen is verzocht de dinsdag, 
woensdag of donderdag hierop een dispuutsvergadering te 
houden, waarop de leden nog e~ns geïnformeerd worden. 
Dit zal resulteren in een grote vergadering op 9 mei, s 'mid
dags om 2 uur in de collegezaal van het LMUY, waarieder
een uit de subfaculteit ·wordt verzocht aan deel te nemen , 
waar aan de hand van de leidraad gediscussieerd en ge
stemd zal worden 

J.A.M. van Boxsel 



COMMUNIQUE 
interdisputair concours: 

Het IDC is dit jaar een enorm succes geworden, ondanks het feit dat het in collegezaal 
LMUY gehouden werd. Alle subdisputen waren met een ruime vertegenwoordiging aanwe
zig. Teleurstellend was echter het niveau van de lezingen, temeer daar het bestuur dit 
jaar bewust de mogelijkheid bood om de probleemstelling ook sociologisch te benaderen, 
en dus een extra dimensie werd toegevoegd, werd hier in combinatie met de chemische 
aspecten slecht gebruik van gemaakt. Opmerkelijk goed was de lezing van RealL, die 
door de jury met 15 van de maximaal 20 voor dit onderdeel te behalen punten, toegewe
zen kreeg. Na vier onderdelen werd RealL overtuigend eerste, terwijl Atomoi tweede 
werd. 

binnenlandse excursie: 

Een groep van 30 CDL-leden kan terugzien op een bijzonder geslaagde binnenlandse 
excursie. Dit jaar werd aandacht geschonken aan de chemische industrie in ons noorde
lijke regionale ontwikkelings gebied. Opmerkelijk was, dat juist bij de bezoeken aan de 
Kon. Soda Delftzijl en aan de AKU Emmen, naast de chemische aspecten, vooral tijdens 
de slotdiscussies de nadruk kwam te liggen op de sociale aspecten binnen het bedrijf. 
Waarbij niet geschroomd werd eerlijk antwoord f,e geven op zaken als besluitvorming, 
ondernemingsraden etc. Verder werd tijdens beide avondprogramma 's de mogelijkheid 
geboden kennis te maken met vakgenoten te Groningen en Drienerloo, op een borrel aan
geboden resp. door de Chemische Binding en Alembic. 

programma maand mei: 

20 mei: .Di~s CDL. Borrel op de RKSV Sanctus Augustinus, Rapenburg 24 om 17. 00. Ie
der CDL-lid is welkom op deze borrel, die hetzelfde karakter zal hebben als het 
onlangs gehouden Chemie Café. 

28 mei: Excursie voor praeeaudictaten naar de ICI-Botlek , het programma zal nog bekend 
worden gemaakt in Acta et Agenda. 

H.J. Lucas. 
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redmed examens 
CRIMICA ACTA LVGDVNI 
Leids Chemisch Periodiek 
abonnement voor CDL-leden fl. 1, 50 (cheap) 
losse abonnementen fl. 3, 50 op gironummer 
1491645 t.n.v. quaestor CAL, Leiden 
Correspondentie; Postbus 75 Leiden. 

Rectificatie : Op dinsdag 25 maart heeft de 
heer M.D. Stevens in kamer 003 LMUYhet 
candidaatsexamen letter S2 afgelegd. 

Copij dient vóór 18 mei a . s. in ons bezit te 
zijn om plaatsing in het volgende nummer te 
garanderen. 

15 april 1969: 

doctoraal: 
P. Schipper 
P. Vrijhof (cum Laude) 
R. J. Helbes 

DENKTUAANUWADRESWIJ ZIGINGENINUWE candidaats letter F: 
IGENBELANG ? A.H . D. Wepster 

A. A. Soeteman 
Het artikel "1\Ulieuhygit;ne" was de lezing P. L . Verheijdt 

van subdispuut RealL voor het IDC . 
Het bandje "Scheikunde onderwijs op den 1 april1969: 

kleuter- school" kwam van het sub-dispuut 
Kathoor. docto raal: 

M. M. Springer 

candidaats letter F : 
Mej . G. E.I. Holtkamp 
A.H. Platzek 
D. van Dongen 
C.J.J. van Loon 

candidaats letter S2: 

redactie 0 
~~""-=-.~P.A.Th.M._~~ 

\) "-..... "--.....--F . S.M. van Kleef~ 
- ')~-=-----,. 

- J. Veldt: 
"Wat in het vat zit verzuurt niet". Keiler. 

- Mej. T. van Dllyn: 
"Eerlijk gesmokkelde sherry mmmm .•. ". 

Jerez de la Frontera. 
- Mej. A,A . M. van Lierop: 

"Sinaasappeldrank, schoonheidsdrank". 
Flipje van Tiel. 

- F. S. M. van Kleef: 
"Very &lperior Old Pale, oder Trois E
toiles". Gaston Lagrange. 

- H. D.K. Codée: 
"Vierkant in de fles, rond op de tong". 

de Oude Bokma. 
- J.A.M. van Boxsel: 

"Bevordering van het maatschappelijke ver
antwoordelijkheidsbesef en melk zijn in". 

Posthumus . 
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I. 

DE KONINKLIJKE/SHELL GROEP, 

werkzaam In meer dan 100 landen biedt aan Academici van bijna alle studie• 
richtingen boelende loopbanen. 

Nadere Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Bataafse Internationale 
Petroleum MaatschappiJ N.V., Carel van Bylandtlaan 301 's-Gravenhage, 
telefoon 070-614661. 

• 
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