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KUNST IN VO&ELVLUCHT.

In het Centraal Museum ( Agnietenstraat 1, Utrecht ), staat momenteel
" een schilderij centraal ".
Dat is tevens de naam voor de reeks -fcentoonstellingen, die sinds vorig jaar

gehouden wordt en v/aarin steeds 66n schilderij een centrale plaats imieea-fc,
Het aardige van dit soort tentoonstellingen is, dat ze te overzien zijn.
Drie kleine zalen, waarin op duidelijlce wijze uiteengezet wordt, hoe, waarom
en wanneer dit bepaalde schilderij in die eeuw tot stand kon komen.
Alleszins de moeite waard I

Trouwens, het gebouw zelf heeft sinds enliele jaren zijn " drerapels " verlaagds
het statige en staffige is verdwenen, de tuinen ( er zijn er drie ) en het caf6
zijn ( ook zonder de schilderyen ) een bezoek waard en .... de toegang is gratis,

26 - 1 - 1980 - 16 - 5 - 1980

29 - 5 - 1980 - 18 - 5 - 1980

Een schilderij centraal 3s

Slapende mars van Hendrick ter Brugghen
17de eeuw -

Een schilderij centraal 4s
Stadsgezicht van Pieter Jan van Liender
- 18de eeuw

doors 0. K,

- gedicht Hollani

I eke skrijven aan mijn vrouw
leke nie -van Hollant hou

Hier de mense heel gauw In^aat
Seg jijs Ik jou nie verstaat
Kom jij binnen in die kroeg
Groeten sij jou nie teroeg
Sit jij in die buus of trea
Drunken sij jou bijna klem
En als jij je lcrant wil kopen
Sij jou onderboven lopen
Op fabriek jij krijg vies werk
Hier jij niet je eige kerk
Sij jou beetsje onderdruulien
en probere jou te pluuken
leke nie wil spreken Iwaat
Maar 20 is als het hier gaa-fc.

Al die tijd dat jij hier ben
Is hier niemand die jou ken

leke skrijve aan mijn vrouw
leke nie van Hollant hou.

Gastarbeider.

aoiterdam. 1979



Voor de plantenliefhebbers onder onss een nieuwe rubriekl

nl. een VEBZOB&DWSKALEMDER VOOR SUCCULEtTO'EN. ( cactussen en vetplanten )
Jullie dienen deze lialender te beschouwen als een zeer algemene leidraad,

aangezien allerlei omstandigheden, die vaals per geval verschillsH, een rol spelen.
Even in he-t Iwrt de -voorgaande maanden januari en febmari.
- JANUARI -
Het grootste deel van de succulenten Inmnen we het beste met rust laten,
Duss n^et of nauwelijlis water geven, wel de atmosfeer enigszins vochtig houden

door af en toe bij zonnig weer te nevelen.
De J<WSe zaailingen mogen niet geheel indrogen, men kan se wel at en toe een bee-tje
wa-fcer'geven zodat se net aan de groei blijv-en. . _o.
Wanneer de planten in een ho ykasje gekweelrt worden kan boven de 5"C en goed weer
een uurtje luch-fcen geen Iciyaad.
Uitaonderings de bladeactussen, zoals Spiphyllum e. d, krijgen regelma-tig wat water

- PEBEUARI -

Ook dese maand doen we het nog rus-tig aan. Sonimige sooten, zoals Bebutia lamnen
de laatste week van februari al starten met de knopvorming, hetgeen inhoud-b
dat we voorsichtig kunnea beginnen net water te geven.

Tegen het einde van de maand kunneK we ook beginnen met net overpotten.
Er is speciale cactuspotgrond in de handel, we kunnen ook zelf gaan raengen door bijv.
gewone potgrond aan te vullen net een derde deel scherp aand,
Gelijk met het overpotten controleren T>./e gelijk de plaaten op spint, de rode plan-fce-
spiimetjes ontwikkelen sich vooral bij droge lucht en oplopende temperatuur.

- MAABT -
Onze succulenten beginnen nu langzaasi aan wqer in de groei te komen, er kan dan ook
volop overgepot worden. Planten die vroeg in bloei Inmnen komen te staan, zoals
Bubetia, en&ele Ulchinocereus-soorten en Epiphyllum, kunnen we he-t beste T3. S, de bloei
overpotten.
De zgn. 'bladvetplanten moeten v/e nu regelmatig begieten, ook de andere succulentea

regelmatig benevelen. Lithops-soorten ( levend steentje ), houden we nog I)ijna
geheel drooga ¥e kuimen nu begiimen met zaaien, waarbij we het liefst bodemwarmte
gebruiken. De beginners onder ons kuimen "beter nog tot april wachten.

In de volgende editie sullen we het saaien nader onder de loepe nemen.

ATTENTIE s

16 april a. s. gaa-b het P»V. -'bestuur he-b labo -uitstapje

regelen.
Ideeen, afkeuringen, mogelijke toevoegingen, moeten
voor deze datum bimien zijn ! ! !

- Er zijn nog s-fceeds een aantal mensen die nog geen
contribu-bie be-baald hebben ! !' ! '
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OPLOSSING VAN DE PUZZEL, yAN DE KIAAI® FEB3UA3I.
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Vorige maand was Rob Willemse de geluldiige
die de boekenbon in ontvangst mocht nemen.

De redactie van de P.V. kran-fc houd-fc zich

warn aanbevolen voor puszels of verhalen,
door onze lezers gemaakt.
Jullie hoeven echt niet bang te zijn dat
een verhaal niei groo-fc genoeg is, er syn

dagelyks soveel kleine voorvallendie vaals
erg leuk zyn en wellicht in de P.V. Isrant
geplaa-tst kunnen worden.

ADVERTENTIE;

Geach-fce mevrouw, mijnheer,

Heef-fc U in de week misschien nog enkele uurtjes

over, voor een bezoekje aan een eenzaam mede-
mens'of voor een kleine handreiking als hi j of
zij het ziekenhuis verlaat en alleen thuiskomt?

De Unie van Vrijwilligers komt dames voor boven-
genoemde aktivitei'fcen tekort.

Belt U in elk geval e ens voor informa-tie naar;

J. de Pont-Duetz

Tel. ; 03404-17660 (na 18. 00 uur)

of Th. A. Wiss-Tedering

Tels 03404-51378

P. S. Wis-fc U -trouwens da-t; wij sinds kor-b ook
mannelijke U. V. Vo-ers hebben? Bus heren,
ook op U wordt gewacht !!!!!!!!!!!!!!!!!



DE SCHEIDING DER GEESTEN -5-

Ik wee-b niet hoe het U vergaan is bij het recente af-
scheid van Prof. Nieuwkoop als direc-beur van. ons labora-
torium, maar het geheel heeft bij mij nogal wat vraag-
.tokens achtergelaten. Niet dat ik niet zou begrijpen wie
zijn oren open zou moeten zetten of wie zijn schoenen aan
zou moeten passen, nee, het gaat mij om iets veel funda-
mentelers. Zo'n afscheid van een directeur is natuurlijk
een ideale gelegenheid om de geschiedenis van het labora-
-borium weer eens op -be rakelen, en dat is dan ook in
ruime mate gebeurd. En zo hangen dan nu de por-bret-ben van
de drie oud-d. irecteu. ren van het lab aan de muur bij de

Mbliotheek.
Een naam die ik die dag echter in alle toespraken gemist
heb, is die van ons aller Hubrech-b. Waarom hangt er geen
por-tret van hem op het lab., of be-ter nog waarom s-baa-b er
nergens in het gebouw een borstbeeld van hem?
Zelf kom ik pas'kijken op dit lab., vandaar dat ik deze
intrigerende"vraag eens heb voorgelegd aan een van. de
oudere werknemers van het ins-fci-fcuut.

Hij scheen. niet verbaasd dat ik deze vraag stelde, wel
keek hij mij enige tijd doordringend aan.
Tenslotte begon hij te spreken. Kijk, zei hij, dat borst-
beeld van Hubrecht, dat bestaat wel degelyk.
Jarelanlang heeft er een gipsen. afbeelding van hem op de
kamer van Prof. Nieuwkoop gestaan. '^aarom het dan. nu ver-
dwenen is?

Ach ja, volgens mij heeft de oude Hubrecht voorzien v^at
ons laboratorium allemaal boven he-b hoof d hingo

Hoe dan ook, op een kwade dag begon he-fc beeld allerlei
scheuren. -te vertonen, tot tenslotte een diepe barst
halverwege de kop het beeld in twee§n dreigde te splij-fcen
Had men toen lets aler-ter gereageerd, wellicht was het
dan nooit zo ver gekomen. In ieder geval is het toeeld
via de hu-ishoudelijke diens-fc in een van de magazijnen
terecht gekomen, en als het goed is moet he-fc daar nu nog
ergens llggen. Nieuwsgierig geworden vroeg ik de_ man of
we'niet eens in een van die magazijnen wa-b rond konden
neuzen. We zijn er nog wel even ach-ter heen geweest, maar
hebben niets meer kurmen vinden.

Ach, misschien is he-t ook maar beter zo, zei de man ui-fc-
eindelijk, volgens mij wist de oude Hubrecht teveel.

Ojee.

WIL DIEGENE DIE PLANTEN UIT DE AQUARIUMS HAALI

DE PLANTEN WEER OP DEZELFDE STIEKEME WIJZE TERUGSRENGEN !
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TE KOOP, op 20 minuten vanaf Utrecht in een rustige woonwijk

te Wijk bij Duurstede, ruime waning met carport, voortuin en

diepe (17 mtr. ), beschutte en volledig aangelegde achtertuin

met zitkuil. -*

Indeling woonhuis: hal met grote kast, toilet en trap naar

verdieping, woonkamer: type Z met openhaard (driezijdig open)

en plavuizen vloer. Half open keuken met eet/zit bar.

1e verdieping: grote slaapkamer (+ 24 m2), geheel met hout

afgetimmerd; logeer/studeerkamer. Mogelijkheid voor 3e slaap-

kamer.

2e verdieping: Vaste trap naar zolder waarop mogelijkheid voor

1 a 2 extra kamers.

Het huis is voorzien van een centraal afzuigsysteem, CV gas

en een gasboiler(eigendom).

Totale grondopp* 197 m2. Oplevering in overleg, eventueel

direkt.

VASTE PRIJS: f. 170. 000, -.

Inlichtingen van 9-17 uur, tel» 030-510211, toest. 003.

Na 18. 00 uur 03435-1073.

HONINGRA. ATPUZZEL

Rond de cijfers komen
woorden -be staan van zes

letters. He-b eerste woord

begint in het eers-be hokje
van de eerste rij, de
volgende woorden kunnen op
iedere willekeurige plaats
begimien.

1. schaaldier;2. degelijk;
3. elke;4. sinds;5.handel;
6. 1uisterrijk;7. schaaldier;
8, zachte;9. rangtelwoord;
W. aldoor;11. dadelijk;12. half-
edelsteen;13-bijprijs;14. vrou-
welijk dier;15. begerig;t6. toe-
stand va-n volkomerLh. eid; 17. mu-
ziekstuk;IS. grootte van de bete-
kenis die iets heeft als bezit;
19'vogel; 20. ges'borte geldsom;
21. rechtzaak; 22. verhaal; 23.
kledingstuk;24-deel van een
fie-bs; 25. wederkerig voornaam-
woord; 26. met dubbelslaande

long praten; 27. eretitel; 28. iemajid die het werk tijdelijk neerlegt;
29-vorm van kaatsen; 30. land in Afrika; 31 .mani^.r van spreken;
32. gevat; 33. in de verte; 34. bijdehand, snibbig; '35. deel van een stad.
36. generfd; 37. inged. ijkt land; 38-probeersel; 39. bekende; 40. vaji
sits gemaakt.


