
J

DAAGE

Uinsda g 21 november
1/E.RG.4.DERI. G l'all de unil'ersl
teitsraad. Hal Maaçnienh uis, 18
uur

I

Donderdag 2.1november
PROMOTIE L'all J, F .'ftralldo!1e
tot doctor in de geneeSkltrtde op
het proefschrift "De spierbiopsie
bij aalldoeningell l'all het perifere
motOrische neu TOIl". Promotor:
prof. dr J, Bet/de1/, Aula 16uur,

Donder da g 30 november
PROMOTIE l'all J, P, C, Peper
kamp tot doctor in de geneeskun
de op het proefschrift "Cerebral
blood flow in th e rabbit - nonna1
l'alues alld the effects of some
ullesthcttcs alld vasoactil'e sub
stances 011 th e CBP", Promotor'
prof, dr J. Ariëns Kappers, Aula,
W uur precies,
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l'aar:e Septeml er hedt pt
geen behoefte aan m ,t meUl

nen in di, cussie te tI' 'o,-n ov.. r
vrouwenbcvrijding, c,q, on·
dcrdrul,kll1g: zij wendt zich
immers tot \ rouweil. Stcpha
111": ..Ild idee dat je m.l11nen
11I0et 'o \' e r t u ige n \'an de jUl:t·
lield van 1e standpunt beru:t
op al' notie dat zij on onze
vnjding moeten toe: aan,

Taal' wat mannen \ I ct n 1.
niet r 'Ie 'ant, het gaat om ons,
Al. we bewust willpn WI,rc!pll
1.' dat onze zaak en ons pro·
bll'enl." i'oor: .. _I.lllllen l' n
vrnU\', ('11 moeten allebei e -n 'i
gl'n Identltl'it ont wlkkplen,
dadrtHl kunnen z n pt Ikaar
gaan praten."

vragen ze: in welke organi atie
moeten we': lIet komt ru t lil hun
hoofd op dat ze zelf iets kunnen
doen, Wij will en /i(el'n volgeling en
krijge-n. maar de vrou ven na- r
zichzelf terug er vijzen"
• Iet alle 'n in org nisatie al e
AS\'.\ krijgen vrou \'en h ,t l-VI) I
da hun prob emen en hun mcninl(

l' t let echt toe d. en, EI ke '11 h'er·
italrc studie la"t ûen bot: 'e lJ1

Lel t:·rt.,.l
I

S ph. In]... stuclente ulo 'ol e, .. Hl'!
hl'1e vak i' doordrenkt \"\ dl'
mannelijke mythe die daar ml
juist LIJ moeilijk te herkem en i~,

~aar ben je er eenmaal a ..hlt'r.
d1.n ga je het in elk bnek zien, Al:
femmi 't .. kun je op tWl'e manieren

l
rea 'eren Je kuntft"5t!ldl~
tuurlijk vcrwt:r\Jf'n laar' 11,· , tu
di ,'s zijn volkomen mannelijk va'1

.... bo:nadering,j Dat im pliceert echkr
nog niet dat all.-s w ••t je leert onzin
is, .re !11nl'1 lero'n wat "I' tI' ler..n i'.
j(' I,p\\ u:t zijn \ an de mannelijkl'
IJ 'Iladl'r:ng PIl je kenlil tOl pas:en
op j(; ,'l 'pn dm-\.
Traditllln,· I zijn vakken aL lilt'ra

UUI ..n kun:tgc. r-hi.·d"lü: lo:e
: ..hlkt he ollden 'oor \ rouwen el
d,wn 'nanlwn mediC'ljl ,n of \ I'
kund lntdlectuel,'n ziell L ,. r .tio
n, I.. onhl)udbadri Cid 'an dl ;'Ti
llunatl" \\'<'1 lil, maal \'l~l"chul Pil

I ,hlr 'l't'\ 01~"1l: I ddr ,ll d 'r,' d.lk
-, I cl.. alf., \'dton', happ, 'I (Wddr
h' 01'1" (-n ..it tlÜtl .' pron l! t'[ t

FIjI,) wonl"n vOllrtdur '1 ct gl'dc\ .I

I 1'" rd en de CXdCtl, \ dkken \\ <I Ir
\ oor het mannelijk ('1'\ rl'l'n1l1,
I" \ I ,t/ijl n"dlg I:, wordpn :teed '
Illu'r 'e\\ " r leerd."

hh em op het :peelfi, h.· ptT '111

'an -el uni\'ersita're li... :t (,.I't:
en. p ~ l'holo~cn, dcc' I .'1 I. dan zal
d,l )ri ",'n \ 'oni"1l '..I" ·z.-n,
Ir \ oork"lI1ende gP\'al1cn ~taal

,·,'n .l(h tI"rl lt "I e,'n b.'lastingcOl1
,uIen tt'l Le:d\lkking, Dl' d I it'
wn û 'n zov"e\ l1logcliJ k kil tPl.)U,
\'001 consulten waal'VI II II mo,'t
Vlt\rJen betaald g ldt \ '001' OHAS
led/'n (·cn geredllc 'erci tal"iet 111
prtndpe k, n iedere stmlent. dus
ook een lIBO·stud..nt, van d., d len
:t.-n g,:brllik maken, (HBl,

Maaik 1.' jareril. ng pen actief AS·
VAdid gewees t tot ze zag dat haar
belangen confli te rden me die
van de AS\'A, "D A ~VA bemo it
zich met alle n ogelijke bevrij
dingsbr-w egmgen. Victr am, I ngo
la, Zuid-Amerika en zelf' de
\TD 1, maar de ASVA b grijpt
niet dat rouwen op een nog 'cc!
principi élere. zelfs door I dereen
genecepteer d , manier tot obieet
worden gemaakt. De onderdruk
king van \TOUWen zit di per dan
alle onderdrukkingen van de niet
bezittende door de bezittende
mannenkl sse, Daarom heeft h t
absoluut geen zin iets als "f.~minhl·

tische eisen" in de ASV A in te
brengen,
Omdat de ASVA een mannen01'

ganisati is, gebruiken Z(! als het
hen uitkomt zelfs allerlei argu
menten die nadelig zijn \'001' \TOU·
wen, bijvoorbeeld bij de .wties t.-
gen de duizend gulden, Als TOU
ven een studieschuld 11l bben noe
men ?e dat een nl'glltiere bnlid,
scha, Door te zeggen ,,:tuclie
sd lid i~ et:n negatieve bruirl:
,> 'L.lt" e\\I'ûiken ze een al KI ment
dat 1.. on( er Irukking \'('rdedi!{t
Ol dcr I "t [ om \ Hl' l)ro~n:sslvi

telt

......~U!A;J..U.:cu ~l" Vrijdalt' 17 novemb r
PROMOTIE pan de lleer R, Roeq
holt tot doctor in de sociale we·
tenschappell op het proefsch rif;
..De geschiedenis pan de Bezige
Bij -- 1942-1972", Pru1Ilotor i
prof. dl' F, de Jong Edz. Aula, 16
uur

I'~I 7.1)11 vrou 'en 111 de AS V A. dIe
het wel ll1 t ons eens zijn <:11 dan

volgelingen

,
v

la esr" hu'ft I ('t "01\ L" \ af het
b stuur 7.ijn lI1t'de '('rklll' !''''gc
ze '(I.
. t.'l1 \ '''1' \ 'h d.1t -;0 p.'r... 1 t .1 I

d - \ ra~' n dl! eet door dl' ""ll'\a
re:se kUI1l" n worden algl'llall'
deld, Andl'r' pi oblu.ll'1 kunnen
worden vct'\\'< Zt-n 11<1ar een
'preekuur \'lUi en da- rttll- inge
~t Ide COl lmissi - Ligt l'en I.ro

_'001': "De 0p\''lttin \ 'In Ie I OI11L

fihe al vlit eke k ",u I,

conditionering

, rn11·... .r T'~

.oJarde! a . \ u' . i (;
Ze hebten ,ie7elfde COl dit ..liC·

rin~ en bdre\; k.-n hun hd,~ PI" I

bleem op het homo-zijn," • 'eL
..Tenslotte zijn ook nid alle arLei.

den, maar dat ze hult ll'1angrijkst,, )
relaties beperken tot iannen. Met
homoseksualiteit } 'doelen WI)
vooral: je aar t'ro, el toewell'
dell, terwijl mannel het primair
zien al :ie van v rOl."_ <1J 'twen, I
Bo 'endien reducer(' 7.e het met·
een tot een s ksuele elati . wat z
trouwens bij hetc, 0 «-ksualitcit
ook doen.
Het is nu onder fte 111Î'ten nor
ms al dat ze het hu lijk verwer
pen, Dat i logisch. nt trouwen
is een machtsrelatu tangaan en
dat~rgeelliik 'oor ferninis
ten, De volgende vrr ~ di" ze zich
dan moeten stellen I': op welke
manier ben ik gebol j n aan m' -

-ru;n': Het ant vool'd impel: dOOI"

je heteroseksualit.· Je beseft
dan dat je primaire emotionele en
seksuele relaties toch met mannen
zijn. terwijl je eer te solidariteit
met vrouwen hoort t zijn omdat
die in dezelfde posit e verkeren en
net als jij onderdrukt worden, Het
is niet zoze;;roe1an"rij dat j re
laties met mannen -it 'luit als wel
dat. j«:: relatie' met vrouwen aan
gaat, Vrouwen ma. ten leren wat
politieke solidaritett betekent, ze
moeten het fl'l11l111 p n hUI ei
gen leven integrerer '

Paarsa September : niet met mannen onderhandelen

u

De OBAS h ,ft \ oor s I (kl ten
l'en service- ,'n II1torn all,-d,,:n 't

ingesteld, Telefol1lsd\ <:n aan de
balie kunnen VI' ~gl'r' te WOl lrd
VIorden ~e. taan over pr.d..u 'c!w
pl'oblemel1 zoals huur'lak"lI, (olie·
gegeIdkwesties. jundlschc l'I ti:
cale aangeleg nheden en alg.'fIle
n informatie o\er de uni\·..r.'lt,·it,
VolgelIs het OBAS-hlacl Al"'l lal'-

obas opent service-dienst

krantje

met homo mannen, maar dat die 1
vr~0 hun beurt niet VOIKI. n
(lat zU veel gemeen Iiadden met
ons, Wij waren wel solidair met
hen, maar zij niet met ons, Toen
wc dat merkten l.eLb -n we ons te
ruggetrokken..,

Paarse September IS een actie
groep, Hun adie is niet het VOl'·
men van een teg enrnncht, maar
het uitdelen V n bewustwordings
prikken via ingezonden brieven en
het krantje, Ze h -bben geen be
hoefte aan een organisntic, omdat
die veronderst. lt rlat je iets van je'
eigen ideeën en persoonlijkheid
opoffert en noem n Zich ..een tikje
anarchistisch"
Wat bedoelt Paarse Septr-rnbur ais
ze stelt dat homoseksualiteit een f
politieke keuze is': Maaike: "Wan.
neer je zegt: homo-zijn heeft voor
de vrouw een politieke bete-kenis,
dan druk je daarmee uit. dat als
een vrouw hom.. is 7C zich er le
kenschap van zou moeten ge\ en
dat dit alles ondermijnt, AI: ik met
hetero vrouwen praat ')\ er het fl'
minisme. zijn we 11<'t eens tot we
bij een bepaalde gren: komen, Die
\'rouwen hebben niet de hereid·
heid hun hetero-7.ijn, d. es' -n i.:

Y \'a n hun onderdrukking. '.~r dis
cu, sie te stell n,"

,or: ,J Ith: l' politiek t(' mter

door [eanne doomen

actiegroep paarse september

Toen ASVA·voorzitter Cilia Ga
lesloot namens deze organisatie in
de universiteitsraad tURl 11I't
woord wilde voeren, .tond vice
voorzitter van de UH, _'ijhof, haar
dat toe met d woorden: ..ik a er
van uit dat u even welgevormd
spreekt al 11erui ziet." Cilia werd
boos en begreep niet hol' in een zo
serieus lichaam als de UH dcrgelij
ke flauwe opmerkingen konden
worden gemaakt. De actiegroep
Paarse Scptelll/Jel" begrijpt dat
maar al te goed en trachtte het in
een open brief aan Cilia (zie !"C ';')
uit te leggen,
Een paar citaten UIt die bri ,f: ..De
UH is evenals d AS VA l'en insti
tutie van en voor mannen,,, Een
progressieve club als de ASVA
kan zich echter nauw elijks een re
putatie veroorloven van vrouwen
discriminatie, Daarom zijn ze zo
dol op vrouwelijke voorzitters. Ne
gers spreken in een dergelijke si
tuatie van een "token nigaer". To
ken nlggers zijn noch bij blank,
noch bij zwart populair, want ze
herinneren beiden aan al het wa
ter dat bij de wijn moest. Daarom
moet jij, als teken wornan van (Ie
ASVA, steeds rekenen op dit soort
beledigingen die "niet vervelend
bedoeld zijn", • Tijhof bedo 'Ide
tenslotte alleen maar, dat je \'ooral
niet mag vergeten d, t je in zijn
oger. - - ho - intelli~ent en welbc·
~praaktook - toch niet m PI' bent
dan cl'Tl w,:I"c\'orn d \ieJ.a, .
... ~ ," r 't CloU·'" l.:l .... 1U~'" ~ • r
men altijd op momenten wl\arop $, ohanie: ", Tie 1.\1Id '11111 he
vrouwen 7lch .,o1l\To\lwelijk'· gek ab negers niet van blanken,
(d,w,z, zelfbewust) dreigen te ge- h nonderdrukker", howlen,. laar
ciral;en." \'an vrouwen wordt nid alleen

verwacht dat 70" van mann(-n hou-

'Iesb· eh zijn is
politieke ke ze'

en as "lCl' flC oreli nt/'t Ill"cr ill
feminislcn die hun Iteterusekstla
li teit niet princtpieellcillen oJlÇW
L'cn" en "homoscksualit.'it Iweft
lIiet primair uwt scx e maken,
TIomosek.maliteit i.~ een politieke
keuze dic {'routL't'n makel! als ze
het, erielLs menen met hUil femi
lli.~me"maakten dat de groe) nipt
~I' cenegeerd kon word,-n en

werden d.· aanleiding tot (ht ge·
:prek
De actieg1'Oep Paarse September
bestaat uit vier \TOUWen, waarvan
er drie ,tudert'n aan d {TA, lIet
zijn Noor vun CTerel, Stephallle
de Voogd, Nel IIerm<l1ts en ]\fnaike
J1ellCI", De actiegroep Paar:e Sep
tember komt voort uit de bewust
wordin~sgroep P1Lrperell lUier!,
een groep lesl>ische vrouwen die
het hij het COC niet mel'r zag zit
ten, ..We waren ontevl'eden O\'er
hd COC. De vrouwen zijn er in de
minderheid, in de boekjes wordt
all~en over mannen gesproken.
Bij het COC r.aan ze ervan uit dat
homofilie \'001' vruuwen hetzplfde
is al: \'001' mannen, lTIaar al:
\TOUW moet Je \'oordat je kunt
gaan l1<ldl'nken O\'er je homo-zijn
aan je \Touw-zijn ,-en bett'kenis
kunrH'n geven die l1let i a fgeh-id
van het begrip man",

....I' an Crevel' ,.W,' zIJn nok nog
ll1 rl.~ praatgro pen geJ{aan, Dat
zIJn gl'lll'pen waarin \TOUWen met
elkaar erover praten hoe het is om
\TOUW te zijn, Daar hle~k dat wij
wel \'onden dat we meel' ~emeen
haciden met hetero Vi'ëiüV.'en d,~

politieke keuze

De hrief \'iel op, cle bcléln~ste1\in~

was gewekt. maar de h ·Ie zaak
kon toch nor. af~edaan worden
met de (,pn:.erking dat het wel
weel' van die feminis tise1w wij\ en
zouden 7jjn. waarschijnlijk zclfsC!)
lesbiennes, Het krantje Paarse
September f\'erkrijgbaar bij Athe
n.ieu m en Van Gennep) bpv 'st igde
heide vcrmoedens, maar uits ra-
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Dl" h·t1l...·u lOOlldt IJ 1.1('!J t( J ~dt'fI

!TII't hl'! feil elal /wt Colll'W' van
Bl'stuur twee door d, MC voo ..g"
stl'1d,' \\ Ij zijo(lIl gen h"d ov,'rgl'no
!TIl'n in het eOl1<'('pt 'OO)·.. tel inz<1k,
vergoedingen \'001' lJt' ..tuul'. aclivi
tl'ill'n in Iwl kader van dl' WUB
Hil'..door zullen ti" \ ....glll'dingl'n
wonkn uitgekl "l'd ml't ll'rugwP"
kl'ndl' kracht vana! d,' Pl'l'.'tI- v, r
gaderinl:( en komt d(' plaatsv,'r
vang,'nol voorzllt,'r van dl' UR al
na l'en 'aan1l'ming van é-en
Jllaand in nantnprking voor ('(')1

lot-"lagl' Hl plaat: ve:tn na t \\ t't.'

maapd,'11

De 1I'Ikn !TI""lId,'n dat Iwt vllol'"tel
om unlVl'r, itt-it ....aad ..ll'dl'n I)/'n,'
d,'n loongl'l)(,p !cl ,'en h"I:(I'I'(' onk",
tenvel'gol'ding 1.0' 1.,' kl'nn"n on
voldoendl' b.'arguIJll'ntt'l'rd 'a"
M.'n wee" (lP hl'! pl'inl'ipe ..d,'zelf
d.' b.,loning 'Ollr hetzelfde wel'k"
De voorzittl'r bl'nadnJkte dat men
dl' uitgaven nid ah, oluut maar rp,
1 11]('[ mo, I bekijkl'll (' ..nko, t. n

dil' een laagbetaald l TR hd !TIoel
maken, dlukk,'n hIj /1I'm zwaa..d,'r
op zijn budgl't. Tl n onn'ehtl' wI'rd
volgens he!TI Vl'..Wl'zen naar het
principe ..d!'zelfd(' beloning 'OOI'
l1l't zl' lfd e werk", .. El'n hooglpra;Jr
,'n el'n bediend!' dip il'eler 20"1 van
hun wI'rktijd IJe..tl'dl'n aan de uni·
vprsih'its..aad, wordl'n daarvoor
ook /wd \'{'rsc hillI'IHl bl'taald". Na
dl'ze t. )('li c ht in g konden dl' le d , 'n
zil'h v{'!'l' n igen ml't h l'! voorstel.

E.'n aantal 1l'(iPn loonde zich hlli
vl'l'ig over I'nkl Ic fl)l'mulering,'n
in /1I't concepl-voo..stl'1 va n het col
II'g., van b" ..tuur inzak,' de ver
strekking aan derden van gel:(l'
ven' 0\'1'1' studentl'n, per..onl'ei en
afgl'studeerdl'n, dat naar hun ml'
ning te \'el'l mimtl' voor verschil,
ll'nde intl'rpl'ptati .. overlieten, Zij
advi .."erden hi ,'rovI'r Pl'n "'I zak,'
kundig., jun..t tI' madpll'twn, Ot'
v"orzlltel' bleek oaartoe bl'reid,
Naar aallleidIng l'all dit agenda
punt wellste eèll lid rraagtekell.~

te zetten /Jij het eer l'olledlll"
persollee!.·refJlster 11/ de algelllelle
studiegids, 1l'aarl'all lIlelI ill zIjn
pril'è-lel'ell ilillderzou kUlltlen 011

den'inden

De voorzittel' konolgdl a;1I1 dat d"
bl'kidsnota van /1I't colll'gl' van 1)(',
..tuur in december of Januari biJ
de universiteitsraad zal WOI'dpn in
gedil'nd, Voor di" lijd zal dez,'
nota ook aan dl' Me word,'n voor
gl' ll'gd De beantwoording van l'l'n
aantal vragr'n over Pl'l'sonl'l'lsbe
leid "n beh,'pr en over de stand
van zaken bij de func til'bl'..chrij
\'mg wild" elC' voorzittl'r uitstellen
to t dl' l..lI'handl'1mg Véln d ,'z,' bI"
leidsnota, waann Ol'ZP zakl'n ook
aan d(' onk konH'n

Het hoofd l'llll dt> Dlellst perso
lIeelszakell deelde mee dat het Al
ge11lel'1l hUl'gerl1Jk pe/lsioellfonds
lil 7101ember eeTl Circulaire zal
doen uitgaall waarbij gepeTlSlO'
/leerden zullen wordeTl geu'ez",
op de mugelijkheld in aaTlI1lt>rkiug
te komen t'oor eeu bijdrarIl' iu de
Zlektekosteu
Tepells deelde h IJ mee dat hpt ge
hele persolleel 'la janua n 1'1'11

exemplaar :al kl'1Jgen pan iJ..t
herzieue A 111 bt ('lIa I'<.'n re!1le11leu t

Op dl' vl'rgadl'ring van dl' Medr:
zq:(g,'nschapscommissi,' (MC) van
30 oktobe-r is het volgr-nd« aan d,
orde gekollwn,
Twee vertl'gl'nwlHlrdlgl'r \ an dl'
universiteit: raad, comrni ssie 'oor
Iwr"o/1<'I'I.'aangl'!('g,'nl1C',Il'n, dl'
helen H, Poth ot-e n e-n Cu r. J SUl!
hllie, woo ndr-n voor hot ('el'. t d,
vergudcrmg V;Jn d MI'd,'z('ggt'n
..chapscollllllIS..il b ij. Algernr-vn
we-rd tOl'gl'juicht dat op deze wijze
contact tu '",'n be-ide commi '''Il',

lot stund J. gebracht Dubbele 1)('
handeling..pr()('t'dun': kunne-n Z"

worden voorkom. n e-n In-t 0 ','rleg
lwspoedigd

beleidsnota
komt bin
nenkort

er

Ikl ,xpll'Îml'nt blIJkl e1tlldclijkl'
gun 'ti 'l' gl' 'olgell te IlPbbl'n: mill
del p ...... ie\ l' houdlllg t n ;JanzÏl'n

.. 11 dl' tudll' en de docenten: 111'1
Il'n'n in grol'pen tp werkl'n; dl' \'1'1'-

l'l','mding \'an eer ·te]aar....lllden
I. n I. , t rk \'('rmillderd; in de
'Ir.. kkl' swelll.'planning en orgalll
"ti, \ an 111'1 r>n<1erwij. wl'rd l'l'n

~,'bl('d van \Ti]hcid gpen" ,'rd,
(lol; lrad cr l n funl'tlt-\','r ..,lIul
\ Ing op: dl' oude soclalt ..Inwtu
('('11 \ .. 11 bi]voorbel'ld slu<!L'ntpll

,·I"I'IlIÇ1Jlg<.>1l zijn grutC'l1tit.'t'ls \"t.'r

dW,'IH'n, Dl' thl'm;,grol'p kan ,'('n
1I1,'U\\'" ..trtH:tuur \'orml'n Wdar·
billtll'n dl' ("'1 .. 1C'iaar., ludl'nl op
g,'\'angl'n wordl' Inmiddd .. is "I'
, ,'n IWrmanl'1l1e basisja'lrraad gl'
\ ormd dIl' op h'l'un<! \ all' dl' PI 'n
ring('n m o,a d1l expl'rimenl l'1kl'
l"'l'r Iwt tuelleprogrdmnJa voor
IHt "11', tI ],"'1' op telt. De opzet
\ "n l1I't I', ppnment 19';'O,1!I~ I
runl'llont','rl ook nu no!; (dit j;Jdl' I"
1 l'1 t hpl11d l'mancîpalld o'n 111'1.

IH'pl1 du: dUldeli]k l'l'n hl'lall 'rt]
kl' r"lm 1)('1 pI'Ol'L'S 'an onelt')' '11

I'I'nl,' ,\, mg 't', pl'eld

gevolgen

<lP 0\'("1" J,lng I\~lar (14.\ UJlt IJ'. Ih'lt.

h. 1 PIl'!U<!I'I'('1l up dl' tlwIl1l1fa, l' ell
111'1 duOrtll'i11l'll \'all collegl'- .. n
L' anll'll ..tof . kde op grond \'an
dl' , I,'('hl(' I!'\.u·ingpn bij het el'r
:Ie 1', ]1,'rin1l'1l1 he lonel er tu....l'n
1hl'nl:lhl'oep '11 t:'n de I'olll'!;('. in
houddijk gl'en direl'I 1 datil' l'n
morIn dl' 11ll'l1lagroep zdf 1:>< palen
op wl'lk.. \'Jjn zij haar takl'n in
houd wilel, ' 141' 'l'n,

'Ol d"/l' ta,T \'o\l:(dl ti' tentll!TI( 11 ,

1't'l)c,(.t.' t.ll'ltl "' J.! t en ('ullt.'gc.·

.. rl grOl'p"1l 'oorkWall1l11 Daar
na ell' thl'nlafase, Deze w.,,, Ila dl'
tI'ntdnll'l1fasp gepl;Jn<1, met IlI't
dm'l dl' m de l'er ·te fase opgl'dllne
I','nnl" Il' Il'n'n toepassen op l'en
('OIH'n'l't maatschappelijk PHl
hl l,'m, Ik themagroerJl'n mOl'sten
d;';II'VOOI' e"l1 ondprzoek o\'er een
olldl'rd ""1 \'all het thema onlwpr·
1)1'11,
I 11-1 t~'JlP ondl'l'zol'k en hel ' Jlld " r ,
lit'l'l mo('ht 1'1kp groep zl'lf hl'p",
lt 'n, VI' gl'lwpl'n !e\'('rdell aan het
,'mei van hun activi\('iten l','n \'('1'
slag ill, De heoorelcling hiervan
\t'lde Ilwe \'001' hel propedl'w;"
,','an1l'n, 111 ell'zelfdc periodl' werd
door dl' ml'lltoren ho\'end1l'n l'en
cu I'. 11. "ludil'nwthtJdil'k gl'gl' 'l'n,

Dl' ontwc-rpcrs van het plan-X wa
r.-n k-dr-n van l'en ad hoc comrms
'11' \ all dl' 'eet ir- sl(,ITl'nkuncjp van

dl' ,\I';1Ih'lllisehe raad. Dat d« SI'I"
111 op (j oktober besloot lu-t projec-t
voorlopn; lil dl' i]s k ast u-zetten lag
n» ,dl' daaraan. dat gec'n 0 erccn

c-mmuu, I. hr-rorkt 0 ','I de hl
uuuhjkr- «rm en df> fiunncierrng
In I",t .1,uonomischc centrum.

I Il'I ('\ B \ 'd, nu-t op dl' hoogte van
11l'1 pl.m-X, de vakgroep, "'I'I','n
I undr- I v c-rzoc-ht in het \,'rvolg
IJl I llJII "I,l1t'J1sl)(,"luur op ell
11011 " 11' houd, n \ an «onccntr«
11' pl:u non (lIBI

111:\11 u u -n onderh ng en t us..en dl'
1l1stituu-n en het astronorrusc-h
,'('nlrtlln, Bi] wijze van proef wor
den al el1lg(' jaren interuni 'ersilai
('(' dOl'lol'aal l'ol1cges gegeven. tr n-
g;lnk,'lIjk voor stcrrcnkunde-.lu
de-nu-u aan al lr- odr-rland: e UI1l

\', 'rsl u-ite-n

•verml
rsteja

"cIaI,' \">I'k"lijklwl<!: dl' nood za,
j.l'1J,Ik,' I'ourrlinal it' \";,n \'('r,l'hil
\!'11dl' \ akkl'n binnen dl' , tlldi,': sa,
III1'n\\l'rkll1g tll ....l'n dnCe11ll'n en
, ludl'nt,'n l'1I111'I, l'!ll'ppen van ('t'n

ll('lalt· , t1'11('\uur waarin de ee)':I,'
,;1:11', , t U(1t 'llt glll'cI Iwgelellj word I.
1)" ,t.hrt(,lIlll'it aanvaardd,' de
oor tl'lIt'n an dp llorlwn'irhng..,

,'ommi, :ie. dl' I11l'nloren wel'd,'n
;d, , tudl'nt , l..tC'I11('11 betaald l'n

!'PIl'J_l1W J970 gin het I' J n
, 1 ir hl! U"uctullr ('n un

\'allg \'an (t' otllll' hoorcolll·gl'.
\ 'I'rdl'n vl'r; ldl'rd, Zo speelde Pl 11
",'ntraaI tl1<'111a ..gastarbeiders c,q,
IJlJgra\ll • rh"id" 111 het hl']l' ond.,I'
\\'1]. \ .111 (!:It jaar, elus ook in dl'
collegl's, el'" rol. Rl'eds voor het
I (('gin \';,n rbt s tudil'jaar wl'rd Iwt
\;l:;tgt'sldd "111 e(·n tijdige \'001' 1)("
rl'ldll1g da"rop dllor dOl'l'nt"n pn
llll'ntort'n 1l10gl'Iijk te maken,
I l ,' clllh'gl's viell'n grotendl'l'1s in
d,' J.ll'rimlt' oktolwr-del'('111b('1'.
D~l(lrn:.l:Jst \\~ar('n er thf'nlagl"O(··
pl'n \'an ma 'llnaal 1it-n studenll'n.
di ,' zplf hUI groep kondl'n kiezen
,'n dp, nood, \'L'randen'n, De lakl'n
\ an dl ze th, ,n"I' groep 111 cll' eel'. 11'
pl'l'Iod,' \\",rl'n hl'1 hl' 'I'!cidl'n ',11

••
IJ

Experimenten
in het
proj)ede.~se
onderWijS

k unde, 1,1 buratol"iull1-astrofy

sica etc

l let cll!ll'ge van Lest UUI' vau dt,
univorsiu-it van Amsterdam zpgl
dit in antwoord op vragen van 11l'1
l' H lid Koos Wief/l'rs, Dl' cone-en
11';11 ir- van astl"llnomisch onder
l,llPk I"U gl',T!ul'dpn in l'en lande
lijk nstrouom isch c,'ntl'ulll, waal"
ll\ el" \'olg, n. hot C\'I1nog gl'l'n hl'
..li: sllig i, genlln1l'n,
\'olgl,n hl! plan-X zou ovcrutons
\'"lgl'n, hot CvB el ' situut ir- op he-t
\n1:>\l-r lam 'I' Sterrenkundig in
'u Iu ut nuuv -ohjks zijn veranderd
D" "'11 ,(, '1': van !1(>1 plan -X w«
",'n \ an I 11 ning dat voor de nund
1];1 ing -an hot onderwijs in, tiiu
u-n van elp ~roolle <1], in ,\m,I"I'
ei;,m mol' tr-n blijvi-n hp, laan, \1
I", n III _'Ijlllegen en aan do Vl,'
\\ .uc-n klcm.-n- instiiuu n gl'pl;lI d
l h-t I..", 11 de lwdlll'ling "en h 'I'ht,
';lIlll'n \. rlll,g tI' h'ggl'n tu"S('n rit

ge
er

begeleiding
n,'gin 1!I';'O ,"'rd ,J, Ilr"l1kl''', hl"
lIol'nll\ lut \\'l'll'n, ch:.pp"'ijl, nw,
d,' ','rk"I' ml'! al. ' \lt'cialt' 01'
dra('hl d( Iwgt'h'ldlng \ ,1l1 rit' on,
derwij ..verlü(·u \'ing, I~r \\','rd I,,'n
v' ,orlwreiding, Coll11111S. i(' ing",
~tl'!d 1111'\ als t a " k cl" d"l'1 ..kllin,
gen \ an \'l,l'I{grol'!Wnd"I" Ij:; h'"
1t'1'g...~laltl, te ge\'en,
Daarbij In\'al1len al .. uil nang"]llln

kn naar \'orl'n actievl' br-lrokl,I'n
lll'id \'an -tud"nten bij dl' I",'ntof
dl \'('rbindll1g w .... ,'n ond,,1' \ ij ' !'11

J. Dronkers

w",,'Il, I'happ, 11 I", !llll 111 d" /"
ll1l'r \'al1 l~l(i!1 111 IH I prl,pl'd"ll""
ondl'l'\\·i].' t(.. gtl:tn ('.-pprinh'Jltt 1'_:.n

111l't proje<'lgrOl'p, ," I l, I(,)'d"t Iwt
111<'1 l1lo~dijk va d, 11H'I1IOI'l'1l
ollden'ja .. r, dit, d, \', rkgrOl'P' 11

bl'gdud"l1 tI' 11< nol'l'l'l n, '11

!TIl'd.. d'I(,r Illllltlld,'lijklwid 'an rit
do,,1t n van l1t't ",'I" rlllll'llt. fUIl'"

UOn(','rd"1l dl' gro('pl'l1 on I'I' n,d '
gl'nd, lIpt 1',']11'1'11111'1,1 I'JI1digd(' lil

\',,)' \'arrll r l'n t ',')I l,..z, 'ting. baH
Jun) I!JIO al lH'tCtI11 .. , ~('H'I

'all d,' f;Il'ul1,'1\

doli ng pl ;111-. ' geJloI'md
ru-ht to zich voorul op de gl"otl'
projecten van het steITI'IlI'un
tlig wetenschappolijk onder-
zOl'k in ('rh'l'lanc1: radio-
ast I"OIlOnllC, 1"1Iimh' , 't, '1'1'('11-

igendvron

doo r 1;1/('1.-(' ,1(' rij/'- ((lil /{I Iras )

pagina 4 18 november 1972rtc 12

Vóór l!)fj·! lJl'stond "I' "all d ,'z,'
suhfacu1t..it 'all el" \'rijl' IIllivl'rsi·
tC'it geen propl'dellll.Th I'X;lnH'n,
l IPt kallrlidaalsl'xam"n WolS 111'1
eerste wal ril' studt'II1 mo"st afll,t"
gen, In (hl jaar ('('1I1er \"l'rd ('I' ,'(;'n
proped"u,'l',rl'l,("!ing ingl'vopl'll.
met de verpli('hting hml1l'n ,' .. n
Jaar aan dt, ,iSl n tI' \'llldol'n, Ikl
prim;Jire dod van d,'" n ,,'Img
\\'as een Z.'kflo)"P . ('l('('lif" t(lI' tt· PiI.'

, en, Bil 'endlc'n zou z" dl' , tlllhl'
duur vl'rku)l v' Inl .. n
Deze dr)('I ..I..lllllg,'n hll'k"11 .... hll I'

beJangl'ljk,' llad,'llt'I' ,'tH1"l'qu"n
ties tI' kunnl'n lll'lJIH'n. z.. ,,\ 1....111
mendl' "I. I'hoo! 'illg \ dil .I,' .. plt'l
ding. l' 11 "'I'I11I11<lo'l'In. "11 ~III

dievri]lll'id 1'11 "'1'''111\ ""I'l1t'lllk
heid, door '",' 1'11,,,,1 lilt: 1\1'1 \, l'

..lcl'htpl'l"l \ an d,' IlIdll'moll .. u,
l'n 11l'1 p".,I.. r \"I'\"l'k"ll ;111 d.
l .. nt<llIlt 1111\"1',,111111

Als , ('hl'lklll'l'ld kw"m 11""\>1.1
naar VOlï'n ('Pil l)ltr"~llll'I"ltl~,'h Il'

gînle vall ~tlld1('n' 't'llllgl"l, (~::-.:l

nwnS,l'lIZnVl'OI'l In l!ltiH 1"Hldl' dil
ln d,' ..lud,'1ll1'1l \'''1'' Itl ,,,I '1',,1<
onrust. l\111l III nwo'l' 111<'1 ,Ik"ar "
!TI('nhal1gl'nd,' d .. , '11'11 " d, /lI"

"ralisl'ring hlllllt'll d" IU ,'I' nl'it.
ma;J\:chappelijkt "1"1111 ;"ol'dl'
hJkh<id \'an dl' \'( '0'11 d1',P ,'n "I'

Ilieuwing \ an 1ll'1 ,.ntil't \ IJl I'

d('n eloor 1H'11 ndgl', u'", fd I hl 1 lal
..tl' l'onc"nu'I'I,rd, Ill'h 111 I 'hiK ,i~1

rond hl'! hl'gri p 1'10 I' <'I" Hl, I' 1"
"11 el'n ml'lh"d, \ 11 k, 11111, II ,I'

drarht ,n v('r \"1' '111g \ ",,1'1111 11
gJ'l)(Jop.vl'rband ('('11 ('OJl<'ll'l't 1111

del'\\'('rp ol 11)('111" 111 d, ,llIdl'
wordt g,'nll!lWn 1I1"'1Il Ill'bh, n
alle dl'l'lnl'n1l'r' d"(,I'!I1"1l 1'11
..tudl'nlt'l1 1'1'11 \ ,'rkzaa/ll adn
del'!,
De subf.tl'III1I'11 ,ol'l"all'lI111l1t'It'

De sectic ~tpl"l"('llklindl' 'aJl dl'
Acadcmisclw ";1;ld lu-c-It I'l'll
plan \'001' conccnu-auo vun dl'
studierichtingen in dl' astrono
mie \'001' onbcpauld« tijd op
geschort. DIt plall in dl' \\ all-

Door invoering \'an hl'! pro,ket,
onderwijs is dl' hlluding \';dl
de studenten ten aanz.ien \'an
hun studi(' \('r<.nderd, Een
aantal oorz.akl'n 'OoI' het zak
ken of stakeJl 'an de :tudil' i,
weggenompn of althan: \'l'r,

mindere!.
Aldus J,l<lJ1 lJronh'rs 111 zIJn
slotrappo1't 0 '('I' lwt a,lI1 de
VU ge ,o u d 'n o n h'rwlJ. I' 'pe
rill1ent H :O-l!J' UIl mpport
.. Expenl!1l'lltl'/1 iJl hel prop('·
deuscondcrwijs" , i. ('ell \'l'r,
slag en ('en ' l 'r a n t w o lJr d iJlg
\'al1 e('1! ondel'wij:c.'pl'l'ill1<'llt
iJl het prllpI'dcuse-oll r!I'rwijs
van de su bfal'ul tt'it sociaal
('ultul'l.:'1l' wetcJlsl'happI'Il,

vervr- -md"

vo

•pr ~

concentratie
sterrenkund

rlopig
e ijska t•In

plan van academische raad opgeschort


