onderzoek naar de beleving van gaswinning uit
het Groningen-gasveld en
de gevolgen hiervan, uitgevoerd onder leiding van
hoogleraar Linda Steg, is
afgerond. Voor het onderzoek – uitgevoerd door de
RUG in opdracht van de
NAM – hebben 390 mensen
uit verschillende delen van
de provincie een vragen-

> De eerste fase van het
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lijst ingevuld. Hieruit blijkt
onder andere dat gaswinning voor veel deelnemers
niet helemaal hoeft te
stoppen, mits schade kan
worden voorkomen en zo
nodig hersteld. Verder blijkt
dat men kritisch is ten opzichte van de NAM en de
rijksoverheid. De provincie
en gemeenten genieten meer
vertrouwen. De tweede fase
van het onderzoek loopt
inmiddels.

Een wetenschapper pur
sang, altijd op zoek naar die
verdammte Wirklichkeit, is
op 23 april overleden. Ivan
Gadourek, op de vlucht
voor het communisme in
Tsjecho-Slowakije, kreeg
in 1948 in Nederland politiek asiel. Hij promoveerde
vervolgens in Leiden op
The Political Control of
Czechoslovakia, waarna de
befaamde socioloog Pieter
Jan Bouman hem in 1958
naar Groningen haalde.
Hier leverde hij een belangrijke bijdrage aan de verspreiding van de nieuwste
methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek. De dreiging van het

(1923–2013)

IVAN GADOUREK

IN MEMORIAM

start in 1963, met onder

> Na een wat onduidelijke
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koningin Juliana zal de jonge
faculteit een eredoctoraat in
de sociale wetenschappen
verlenen. De plechtigheid,

voor de gelegenheid was
uitgezocht, is op verzoek
van hare majesteit weer
opgeborgen. De koningin

SOCIALE WETENSCHAPPEN
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psychologie in Nederland. In
1892 richtte deze het eerste
psychologische laboratorium
van Nederland op. Faam
verwierf hij met zijn temperamentenleer volgens de
‘karakterkubus’. Als rector
magnificus hield Heymans
in 1909 zijn beroemde rede
over ‘De toekomstige eeuw
van de psychologie’.

Verkrijgbaar in de
boekhandel.

248 pagina’s, geïllustreerd,
hard cover, 2014
Prijs
€ 39,95

Redactie
Hilda Amsing & Mineke
van Essen
Uitgever
Koninklijke Van Gorcum,
Assen

EEN HALVE EEUW PSYCHOLOGIE, PEDAGOGIEK
EN SOCIOLOGIE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT
GRONINGEN

OVER PROFESSOREN

A DVER T EN TI E

miegebouw waarin de eerder dit jaar overleden prof.
dr. Gerard Heymans (18571930) gewoonlijk college
gaf, heet vanaf vandaag de
Heymanszaal. Dit ter nagedachtenis van de grondlegger van de experimentele

> De zaal in het Acade-
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COLLEGEZAAL VERNOEMD NAAR
PSYCHOLOOG HEYMANS

ter ere van het 350-jarig
bestaan van de universiteit,
vindt plaats in de Martinikerk. De fraaie stoel uit het
Groninger Museum voor
Stad en Lande, die speciaal

Dick de Waard heeft het
telefoneergedrag van fietsende Groningers geobserveerd. Zo’n drie procent
blijkt al fietsend in de weer
te zijn met zijn telefoon.
Van die drie procent is een

> Experimenteel psycholoog
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op de zes aan het sms’en.
Experimenteel onderzoek
heeft aangetoond dat bellende fietsers niet alleen
langzamer fietsen, ze slingeren ook meer en rijden
verder van de stoep af. Een
ander belangrijk effect is
dat men meer informatie uit
de omgeving mist.

BELLEN OP DE FIETS GEVAARLIJK

andere verwarring over een
bestuursreglement, treedt
de Faculteit der Sociale
Wetenschappen van de RUG
vanmiddag voor het eerst
officieel naar buiten: Aan

GMW is een sociale faculteit, die dit jaar al vijftig jaar
midden in de maatschappij staat. Dat geldt voor onze
thematiek, maar ook voor de faculteit als studie- en
werkplek. Wij zien zowel onderwijs als onderzoek als een
gezamenlijke onderneming. Voor succesvol studeren en
onderzoek is de organisatie als geheel minstens zo belangrijk als het individu.
Momenteel ‘bevolken’ zo’n 4000 studenten onze drie
bachelor- en zes master opleidingen. Het aantal buitenlandse instromers is met de start van de internationale
bachelor psychologie in 2007 flink toegenomen en ligt
momenteel rond de 400 per jaar.
GMW is penvoerder van het RUG-speerpunt Sustainable

Binnen de uitsluitend
uit mannen bestaande
vakgroep
Arbeidsen
Organisatiepsychologie is
onrust ontstaan over de aanstaande indiensttreding van
een vrouwelijke collega. De
parttime medewerkster zal
een project over huishoudelijke arbeid gaan begeleiden.
Tegenstanders wijzen op het
geïsoleerde karakter van
de positie binnen de vakgroep en op de krapte op de
arbeidsmarkt. ‘Een vrouw
aantrekken omdat zij vrouw
is, is onjuist.’ Studenten
vinden echter dat begeleiding van een project over
huishoudelijke arbeid niet
van een man kan komen.

>

GRONINGEN / JUNI 1980

BAART ONRUST

IN VAKGROEP

VROUW

heeft te kennen gegeven
‘op soortgelijke plaatsen te
willen zitten als de overige
eredoctores’.

Society. Binnen dit kader doen we onderzoek naar maatschappelijke en gedragswetenschappelijke aspecten die
bepalen in hoeverre de maatschappij duurzaam is. Hiertoe onderzoeken wij hoe mensen omgaan met vernieuwingen in de maatschappij op technisch en sociaal
vlak. We zoeken antwoorden op vragen als ‘Hoe kun
je voorkomen dat mensen buiten de boot vallen, of dat
groepen marginaliseren?’
Onze onderwijs- en onderzoeksvormen worden geregeld
vernieuwd, dikwijls op initiatief van de medewerkers.
Eigen initiatief en verantwoordelijkheid zien wij als
voorwaarden voor succes in elke organisatie, dus ook in
de onze!

DECAAN HENK KIERS / COMMENTAAR

WIM K.B. HOFSTEE
EM. HOOGLERAAR PSYCHOLOGIE

‘De onsolidaire
homo economicus
neemt maar een
klein percentage
van de bevolking
in’

HOOGLERAAR ONDERWIJZEN EN LEREN

GREETJE VAN DER WERF

‘We moeten het
onderwijs verbeteren, niet verder
overhoop halen’

“

communisme bleef hij zijn
leven lang voelen. Heel
concreet werd dit, toen na
de Wende bleek dat een
van zijn vrienden al die
jaren voor de Tsjechische
geheime dienst heeft gespioneerd. Voor zijn wetenschappelijke verdiensten
ontving Gadourek onder
andere eredoctoraten aan
de universiteiten van
Utrecht en Brno.

