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The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences invites applications for the post of

DIRECTOR (M/ F)
of the

INTERNATIONAL EMBRYOLOGiCAL INSTITUTE

(Hubrecht Laboratory, Utrecht, Netherlands)

The International Embryological Institute is an interdisciplinary research laboratory for Developmental Biology.
The current research programme encompasses studies on the levels of organism, cells and molecules, with
emphasis on vertebrate systems.

The Director carries full responsibility both for the research activities and for the administrative and operational
support services. The Director is assisted by s Deputy Director and a Laboratory Manager.

The institute has a total personnel of about 60 and is well equipped.

Applicants should have an excellent research record in the field of Development Biology, as well as experience
in research management.

Appointment will be in the Netherlands Civil Service (salary range D,f I. 8773 per month, depending upon age
and experience).

A full account of qualifications, pa§t career, and experience cohsidered relevant, should be sent to: Or D van
der Mei, Director, Royal Netherlande Academy of Arts end Scif'ices, P 0 Box 19 121, 1000 GC Amsterdam,
Netherlands, before June 15th 1980.

The above-mentioned salary is exclusive of the 8% vacation pay. W9801A)

PV-puzzel 4

Zou. U de PV-puzzel eigenlijk bes-fc wel op willen lessen,

maar heeft U het zo druk dat U er de tijd n-iet voor

vrij kunt maken. Speciaal voor U dan een klein.tje.

Onderstaand ziet U een aan-fcal symbolen, die in een

zeer speciale volgorde staan. Wat is het vol'gende
symbool dat in deze reeks thuishoor-b (Plaats vraag-

teken)
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DOMME WETENSCHAP

Sinds yaay en dag tzeet de ueg die vanu-it Utreoht via het stadion naar

3e Ui-thof tei-dt: weg tot de wetenschap.

Een opvatlende naam. Zeker ats men zioh bedenkt dat men z-tch zndsrchad

op ueg naar de uetensohap kan uanen indi-en men van Utreoht naar de Ui-t-

ho f reist, maar dat dit o-mnogeUg'k net geval kan szyn indien men z'ioh

van de Uithof terug naar Utreaht hegeeft. Vandaar dat er nu bij het ge-

meentobestuw een voorstet tigt om die kant van de ueg, uaartangs men

rezst op de teyugvjeg naar Vtveoht, om te dopen in: wsg naar de Donstad.
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y

HETE BLIKSEF3

benodigdheden

aardappels

soete appels

dikke sperziebonen

re ce p t

e ce p t

De aardappels, appels en bonen door elkaar laten gaar pruttelen. Het

lekkorst geserveerd net rundvlees, hoewel andere soorten vices ook kiin-

nen. (Spek erbij is ook lekker).

recept recept recept recept recept
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VQsk is de voornaanste tunctie van een connissie ho.s.r vertragende werking.

De neerderhoid heeft niet gelijk ondat zlj neerderheid is.

Soras doet de anbtenaar er good aan de bestuurder zijn adviezen zo sub-
tiel toe te dienen, dat deze kan geloven zclf tot zljn inzicht te sijn
gekoaen.

Wij staan altijd open voor kritiek, naar zijn in beginsel niet tot ver-
andering beroid

-oGo-
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De boswandeling

Op donderdag 29 mei was het dan zover. Ditmaal nie-b -be flets,
maar te voet.
De achter'blijvers weten beslist niet wat ze hebben gemist.
Daar kan de nu volgende reisbeschrijving, n-ie-t meer dan. een
onbeduidende afspiegeling van de werkelijkheid, weinig aan
veranderen, om nog maar te zwijgen van he-t culinaire en
muzikale gebeuren na afloop van deze Hubrecht-eendaagse.
Ja, ik weet wel dat de professionele wandelaars onder ons
deze laatste aanduiding te zwaar zullen vinden, misschien
zullen sommigen zelfs wel een minachtend gesauif laten. horen,
maar voor wat mij als toeginnend amateur 'betreft moet ik
eerlijk 'bekennen, dat mijn voeten het hebben geweten en dat
ik dankbaar van de diverse uitstekend verzorgde PV-rust-
plaatsen gebruik heb gemaakt.

Maar nu even het verloop in een wa-b meer chronologische
volgorde.
Na op station Zeist-Driebergen groepsgewijze te zijn gelost,
voorzien van rou-fcebeschrijving, appels en een aanzien-
lijke hoeveelheid toffees, werden wij aan onszelf overgela-
ten, voorzover wij niet voor en/of achter ons een concur-
rerende groep on-fcwaardden.
De eerste, meer dan bui-tengewone situatie liet niet lazig op
zich wach-fcen.
..... Nog even over dat heuveltje en da-n zouden wij ons
eerste kopje koffie to-fc ons nemen ..... Zo, daar waren wij
dan, nu nog even naar Toeneden en ... .
Wat zagen wij daar ???
Even de ogen uitwrijven, want deze aanblik kon niet op
waarheid berusten.
Kees Koster tijdens de boswandeling in een plastic opblaas-
boo-fe in het midden van een toosmeertje ??? Onmogelijk !!!!!
Maar ook na het uitwrijven van de ogen bevond Kees zich daar
nog steeds, sterker nog, vijf minuten later bevond onderge-
tekende zich in dezelfde situatie. Waarom ???
Welnu, het PV bestuur wilde zich graag op de diep-fce s-bellen
van het meertje en dat mochten wij voor ze doen. Ook Dorothy
en Henk deden hun 'best om he-t experiment zo goed mogelijk
-be doen slagen. Helaas had een kleine lekkage in het voer-
tuig tot gevolg, dat "zij die te water gingen" he-fc enige
tijd me-fc een meer dan vochtig achterdeel moes-ten stellen.
Maar dankzij het uitzonderlijk goede weer behoorde dit on-
gemak snel tot het verleden.
Na flink -be hebben doorgestapt, nu-fc-tigden wij in de be-
woonde wereld van Austerlitz een PV-consumptie, waarna wij
one weer in. de natuur stortten, teneinde ons naar de
picknickplaats -fce begeven.
Bit laa-fcste liep bijna op een grote misser uit, aangezien
de ons in de routebeschrijving beloofde wegwijzer door onver-
laten was verwijderd.

-j _
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Gelukkig voor ons bevond Nora zich op de bewus-fce plaats en
zij kon ons veilig naar de juiste plek verwijzen, alwaar
Amie-Mieks persoonlijk bereidde huzarensalade he-b hoogte-
punt van. de lunch uitmaak-be, die wij na aankomst in alle
rust tot ons namen, waarbij krachten werden verzameld voor de
laatste loodjes.
In Cafe "De Koeh.eu.vel" werden deze laatste loodjes nog even
onderbroken voor een welkome PV-traktatie.
Daarna waren wij echt bij de laatste vijftien minu-fcen aan-
geland, waarbij wij echter nog niet konden vermoeden, dat
velen van ons de wandeltocht met een sprint in de beste
hardloopstijl zouden besluiten.
Wat wilde namelijk het geval. De trein vanaf Maam. naar
Zeist-Driebergen. bleek enige minuten ver-fcraging te hebben
en dit on-fcdekten wij pas vlak bij het station, waar wij niets-
vermoedend aan kwaaien slenteren, "omdat de trein -toch
immers al weg was".
Welnu de trein was dus nog niet weg en onze allerlaatste ..
krachten aansprekend renden wij drie trappen op (Jawel hoor,
station Maarn. ligt drie trappen hoog, he-bgeen ik nooit zal
vergeten), snelden langs de ongeduldig kijkende
"Conducteur met fluit" naar binnen en ploften. amech-tig hijgend
neer op de 'bsjxk.
's Avonds echter bij de buitengewone smakelijke barbeque
waren alle vermoeienissen vergeten en. konden wij Mj de
sfeervolle muziek van het Kick Wilstra trio terugkijken op
een wel zeer geslaagd uitstapje, da-fc volgend jaar slechts
dan in succes overtroffen zal kurm.en warden., wanneer meer
Hubrechters hieraan. gaan deelnemen.

P. Ter

Nature intended women to be our slaves. They are o-ur proper-
ty; we are no-fc theirs. They belong to us, just as a tree
that bears fruit belongs to a gardener. What a mad idea to
demand equality for women..... Women are nothing but
machines for producing children.

- Napoleon Bonaparte

(Uits Becoming female^ Perspectives on developmen'fc^
Edited by Claire B.Kopp; New York a. o., Plenum Press,
1979. Preface.)

The great question, that has never been answered, and which
I have not been. able to answer despite my -thirty years of
research into the feminine soul is s

What does a woma^ want ? _ Sigmund Freud
(Uit; Becoming female etc.)



NOOIT GEMENGD ZWER'DVIEN.

Zwemmen is een mooie sport. Als men eerunaal vertrouwd is
geraakt met het water en uit ondervinding heef-fc geleerd,
dat water een mens draagt op zachte armen en dat men zich
in het water kan bewegen als een vis, dan is het zwemuurtje
een. heerlijke on-fcspanning en een gezonde inspanning.
Wie dikwijls zwemt, leert goed zwemmen-o Een goed zwemmer
verbindt het nu-btige met het aangename. V/ant bij de ge-
nietingen van deze spor-fc, bekwaamt hij zich elke dag om in
noodgevallen. zijn eigen leven. en dat van. anderen. -te ku.nnen
redden. Menig kind, dat in een onbewaak:t ogenblik in het
water viel, dankt zijn leven aan een goed zwemmer. Velen.
zouden verdronken. zijn, als zij vroeger niet hadden leren
zwemmen.

In de zomer kunnen wij genie-fcen van het water en wij
danken God, dat Hij het water aa-n on-s heeft gegeven.
Maar het water, di-b geschenk van God, moeten wij goed ge-
bruiken en niet misbruiken.
Er wordt misbruik van gemaakt, als jongens en meisjes ge-
mengd gaan zwemmen. Bij he-fc zv/einmen behoren jongens en
meisjes gescheiden te zijn, omdat gemengd zwemmen. een groot
gevaar oplevert voor de goede zeden.
Niet alleen is dit gevaarlijk voor den jongen en het meisje,
maar voor het gehele volk»
Vooreerst is het gemengd zwemmen gevaarlijk voor den jongen
en het meisje zelf.
Laten wij eens aannemen, dat zij eigenlijk nog kinderen zijn,
nog zeer onschuldig; niet dat zij onwetend zijn, maar .bot
nu. toe hebben zij nog geen moeilijkheden gehad met het
zesde gebod.
Alle mensen hebben de geslachtsdrift, ook de beste en de
degelijkste. Vroeger werd in sommige kringen wel eens ge-
dacht, dat dit iets verkeerds was. De geslachtsdrift is
echter niet lets verkeerds, maar iets goeds. God zelf heef-b
de geslachtsdrift aan de mensen gegeven; daardoor komt de
mens tot het huwelijk en. daarin kan hij een. der middelen
vinden. om gelukkig 1;e zijn. in het huwelijk. Maar hoe goed
de geslach-fcsdrift ook is, deze mag nooit in werking ge-
steld warden, bui-ben het huwelijk, nie-b in daden, ook niet
in gedach-fcen en begeerten. Deze geslachtsdrift is al aan-
wezig bij kinderen en jonge mensen, maar kan nog lange
tijd sluimeren. Door een of andere oorzaak kaa de geslachts-
drift uit die sluimer gewekt warden en dan treden. voor dien
jongen en dat meisje de moeilijkheden. met zich zelf op.
Het gemengd zwemmen van jongens en meisjes is een der oor-
zaken, waardoor de geslach-bsdrift wakker wordto En de

moeilijkheden zijn dan niet van de lucht. Daarom is het ge--
mengd zwemmen voor deze onschuldige personen. onverstandig
en gevaarlijk.
Is de geslachtsdrift reeds ontwaakt, dan zal he-fc gemengd
zwemmen tellcens weer een prikkel geven om die geslachts"
drift in werking te s-fcellen, in gedachten en begeerten,
misschien. wel in daden.
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Nu kan he-b gebeuren, dat men hiervan niet onmiddelijk last
heeft onder het zwemmen, maar wel later. Men zit rustig thuis
op een. stoel of men kan (s avonds niet in slaap komen en
opeens kom-b weer voor de geest alles, wa-b men gezien lieeft
-bijdens het zwemmen met he-fc andere geslacht.
Velen komen dan to-b zonde. Men zou. dit on.tlopen hebben, als
men de geest niet ver-fcroebeld had. Eerlijke jon-gens geven
dit altijd toe.
Sommige meisjes hebben hiervan geen last. Bij haar echter
zijn. andere bezwaren» Zij warden op den duur los va-n. zeden,
zij verliezen het schaamtegevoel en dat is het gevaarlijks-be,
wat een vrouw kan. overkomen.

Een degelijke man heeft afkeer van. een schaanrfceloze vrouw
en een minder degelijke man v/il haar wel eens zien, als hij
zichzelf laat gadn, maar een schaamteloze vrouw TROUWEN wil
hij nooit. Menige verkering is dan ook uitgeraak-fc doox' het
gemengd zweimnen, zoals de ervaring van de biechtstoel en
spreekkamer leer-fc.
Bovendien moeten de raeisjes, die tieweren zelf geen last te
ondervinden van het gemengd zweinnien, maar eens bedenken, .
hoeveel aanstoot zij geven aan de mannen. Zij geven ergenis,
d. w. z. zij zijn de aanleiding van. zonden van andere mensen.
Wee degenen, van wie de ergenis kom-b. Christus zegt; het
was veel be-ber, dat zo iemand nooit geboren was.
En als hi j toch ge'boren is, daii moest; hi j met een zware
molensteen. om de hals in de volle zee geworpsn warden.
(vgl. Luc. 17»2).
Gemengd zwemmen is een gevaar, zelfs een. ramp voor het ge-
hele volk. De gemeenschap vaart v/el, warmeer goede huwelijken
gesloten worden en gezonde gezinnen worden opgebouwu;
de gemeenschap lijdt ook verlies door elk ongelukkig ,,
liuwelijk.
Een jongen nu, die niet rein. leeft en een meisje, dat
schaamteloos geworden is; kunnen later geen gelukkig
huwelijkeleven hebben. En denk dan eens aan de arme
s-fcakkerds, die ui-fc zullce huwelijken geboren warden !
Ouders, als uw kinderen zelf niet vvijzer zijn. en. geen ge-
varen bij het gemengd zwemraen zien, weest gij dan wijs, Uw
kleine kinderen mogen nie-b met lucifers spelen wegens
brandgevaar, la. a.t dan ook uw grotere kinderen niet gemengd
zwemmen, want ook op deze wijze wordt met -vuur gespeeld en.
de brand, die hierdoor ontstaan kan, is veel noodlottiger.
Ook hier ligt een taalc voor de burgelijke overheid van he-fc
land, van provincie en gemeente. He-fc gaat toch om de
gees-belijke gezondheid van ons volk.
Alle weldenkende mensen moesten de zwemgelegenheden boyco-tten,
die weigcren om een voldoend aantal aparte uren voor heren
en dames vast te s-bellen. Zo maken we de -taak: der overheid
gemakkelijker.

Uits Wel en Wee in het Huwelijk. H. W. Agterof Pr» (1946)
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De nieuwe direkteur

Heeft U hem al gezien ? De kamerbrede adverten-fcie in
Nature voor een nieuwe direkteur van het Hubrech-fc lab.
Gezochts een male of female met een uitmuntende staat van
dienst in de on-twikkelingsbiologie, en met ruime ervaring
op het gebied van management.
Kortom, het bekende schaap met de vijf poten. Ach, zu.lt U
zeggen, we hebben toch al vaker sollicitatieprocedures
voor een nieuwe direkteur gehad. Mebben we niet al eens een
beleidsvisie van Siegfried en van de Commissie van Toezicht
gehad. En is er al niet eens iemand speciaal voor di-fc doel
uit Amerika overgekomen.
Toegegeven, maar nu, nu or wereldwijde bekendheid aan deze
vakature gegeven is, geloof ik dat; het toch echt menens
wordt.
Volgens mij gaat tiet storm lopen, want relcen maar nao Een

goed uitgerust lab. met zestig getrouwe medewerkers, en dat
voor een. salaris dat zelfs zonder vakantietoeslag de moeite
van het aanpakken best wel waard is. Het zal dan ook
duidelijk zijn dat er strenge selectie-eisen aangelegd
zullen moeten worden om het kaf van het koren te scheiden.
Een eers-fce vereiste lijkt me dat eventuele kandidaten uit
een twintigtal dierengeluiden probleemloos het geluid van
een kikker kunnen herkennen. Als tweede lijkt; het mij
essentieel dat een -fcoekomstig direkteur als vaandeldrager
van ons instituut de naam "Hubrech-b" accentloos kan uit-

spreken. Belgen en Fra-nsen vallen dan so wie so af, want
die kumien de ha niet uitspreken. Japanners weten niet be.ter
dan Hublecht, en. Duitserszullen er wel evenveel problemen
mee hebben als met Scheveningen. Nou, en als de dan nog
overgebleven ka-adidaten aan de door de overheid verplicht
gestelde psychologische test warden onderworpen, met daarin
op genomen het onderdeels kennis van de toekomstige stand-
plaats (wat hoort er in het volgende rijtje niet thuiss
wooden shoes, tulips, windmills, Feyenoord, Ajax), dan
mogen. we ons in. de handjes wrijven als er uiteindelijk toch
nog een of andere Amerikaan door de selectie komt.
Maar eens zal de grote dag toch komen, de dag waarop bekend
wordt dat onze nieuwe direkteur geland is op Schiphol, en
onderweg is om zijn opwachting te maken op het lab. En nadat
hij ons alien vriendelijk begroe-b heeft ( zo in de stijl
van "hello gaais" of"hai fooks"), zal de speciaal daartoe
inges-belde kennismakingscommissie tot daden overgaan.
Eerst krijg-fc hij zijn eerste kopje koffie b la Elly, en ver-
volgens, na een korte tafeltennisdemonstratie, zullen we
hem alles laten ziens de kollektie natuurlijk inclusief
.trombone-begeleiding, het aquarium met zijn legbatterijen,
de biblio-bheek met alles d'r op en d'r aan, de tuinen, de
portretten-gaanderij met illu-stere voorgangers, en natuur-
lijk al die zestig noeste medewerkers en alle equipment.
En na een vermoeiende dag zal hij, volledig uitgeput, neer-
zinken in zijn stoel op de direkteurskamer, en. verzuchten;
"Wie ben ik, dat ik di-b mag do en".

Ojee
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De Tijd 4 april 1980, p. 17

ONGEPAST

Ik was het even. kwijts gaat ook de overheid bezuinigen me'fc
het aan-trekken van nieuwe ambtenaren of wil zij haar korps
juist gaan uitbreiden nu half Nederland eerst op straat is
komen te s-fcaan. en thuis zit? Bij het opslaan van de adver-
tentiepagina's van de zaterdagkran.t wist ik het weers de
regering wil het werkloosheidsprobleem oplossen door alle
werkzoekenden ambtenaar te maken. Wat er onder het kopje

"De Overheid vraagt" al niet gezocht \vordts hoofden, adjunct-
hoofden, subhoofden, wijkhoofden, nachtihoofden, pun. thoofden,
zo gek kun. je het niet verzinnen of het is wel een overheids-
baantje.
Een. leuk planne-bje en nu we net weer het belastingbiljet
hebben ingevuld we-ben v/e ook waardoor zoiets kan»
De moeilijkheid is alleen; hoeveel er ook te doen valt
voor het land, ooit houdt het werk op. En de ambtenaren die
nu al actief zijn lopen er heus de kantjes niet afo Die laten

zich het werk heus niet ui-fc handen nemen. Ik heb nooit ge-
loofd dat ze gemakzuchtiger zijn dan de werkers in het vri-je
bedrijf. Ook niet dommer. Behalve natuurlijk hun voorman,
Du-bman. « Die is verschrikkelijk veel dommer dan welke werker
waar ook. Een soort G-oe'bbels eigenlijk, de propagandachef
van Hitler. (Ik wil nu al zeggen dat ik die vergelijking
morgen intrek als zijnde ongepast. IVlaar dan ook geen se-
conde eerder dan. morgen.)
Nu dus al het work al gedaan wordt betekent dat dat er wel
ambtenaren in dienst warden genomen maar dat er geen functies
voor hen zijn. Die worden verzonnen, voor de bui-fcenwacht.
Deze bijvoorbeeld, in de kran-fc van afgelopen zaterdags
Bioloog gevraagd voor het Hubrecht la'boratorium, Internatio-
naal embryologisch instituut. Zouden er nog mensen zijn die
denken dat deze instelling bestaat? Dan, in kleine letter-
tjes, de functie-informatie.
"Verrichten van verkennend onderzoek rn. b. v. de zgn. "photo-
bleaching recovery" methode in he-b kader van een. onderzoeks-
project naar de laterale mobiliteit van membraaneiwit en
lipide in de plasmamembraan en in nieuw gevormde membraan
in delende Xenopuseieren".
Toch leuk gevonden, vooral van die eiercn. Het geeft nog
f 4529, - per maand ook. Het is een -bijdelijke functie, dat
wel. Voorlopig voor zes maanden. Maar hoeveel paperclips
zal die Moloog toch -ter aaneenr-ijging of rechtbuiging niet
nodig hebben. om al die -fcijd wat omhanden. te hebben?

(, pvde)
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MUSEUM=NIEUWS

Cen-traal Museum, Agnietenstraat 1
- Dinsdag t/m zaterdags 10-17 VL,

zon- en feestdagens 14-17 u.

Vail 31 mei t/m 20 juli is er weer een thema-tentoonstelling
De vijfde in de series "Ee.n schilderij cen-traal". Dit keer
wordt "De Steenbakkerij Ruimzicht" van An.thon van Rappard
behandeld.

Van 15 mei t/m 6 juli kan men in. he-b Centraal museum nog een
andere tentoons-telling 'bezoeken. Een "niet alledaagse" ten-
toonstelling aangegeven met de "alledaagse" woordens
Dood en begraven. Aanleiding hiervoor is he-b 150-jarig bestaan.
van de U-fcrechtse Algemene Begraafplaats. Vanaf 15 mei
1830 gold, teruninste in Utrech-t, het absolute verbod om nog
langer de doden in de kerken te begraven.
Na onderhandelingen. met protesterende kervoogdijen, die een
toron van. inkomsten zagen wegvallen., met tal van andere op
religieuze of e-thische mo-bieven bezwaarden, werd terrein op-
gekocht vlak buiten de stads bij de Gansstraat werd een
begraafplaa-bs ingericht. De direc-bheid en openheid, waarmee
de discussies met betrekking tot de dood en begraven in ver-
band met de nieuwe verordeningon destijds in de pers en in
boek en tijdschrift gevoerd zijn, is in onze tijd haast
on.derik'baar.
Een vergelijking met het heden maak-t duidelijk, dat het
tegenwoordig gesignaleerde taboe rond sterven, dood en.
rouw haast a'bsurde vormen heeft aangenomen.
De ten-toonstelling wil een indruk geven van de gedachten-
wereld random dood en begraven gedurende de laatste drie
eeuwen.

In he-t informatiecentrum Utrecht, Vredenburg 90, is een
aardige tentoonstell ing ingericht onder de titels
"Hoe groen is onze stad''. Er wordt een indruk gegeven van wat
er allemaal komt kijken in hetgroen en er is gewerk-b met veel
levend materiapJ- zoals bonien, struiken, gras, bloemen en
dieren.

Openingstijdens mas 13-16o 30 u
di t/m vr; 9-16. 30 u

O. K.
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De Op loss ing van puz_zel_3 (raaart 1980)

MO OL ED DE IN
L S I ERG
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TO RE ER ET DE TE
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0 A SDG TR
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Professorns Glogg___(Professoren-Grog)

Voor 20 tot 25 personen
2 liter droge rode wijn
2 li-ber muskadel
^ liter zoete vermou-bh
2 eetlepels Angostura bitter
-g- liter rozijnen
scliil van 1 sinaasappel
12 hele kardemoms, fijngemaakt

in een. vijzel,

of fijngeklopt met een
zwaar voorwerp
10 hele kruidnagelen
een paar stukjes gember
1 kaneelstokje
3-g- dl aquavit
375 gram suiker
5oo gram liele amandelen, ge-
peld en gebls-ncheerd.

Meng de droge rode wijn, de muscadel, de zoete vermou-fch, de
M-bters, de^rozijnen, "de sinaasappelschil en de licht ge-
stampte'kardemom, de'hele kruidnagels, de gember en^he^
ksneel'dooreen in een gro-be 6 tot 8 liter pan of pot. ^Dek
deze'af en laat het mengsel -bermiinste 12 uur staan zo dat de
aroma's zich ontwikkelen en vermengen. Voeg kort voor he-c
opdienen de aquavit en de suiker toe. Roer alles goed door-
een'en'Tsreng'het flink aan de kook op hoge hi-bte^ Neem dan
de pan direct van het fomuis, roer or de amandelen door^en
dien~de"hete-grog op in kroesjes of bekers. In_Zweden wordt
in elke beker-een theelepel geze-fc om de amandelen en ro-
zijnen er uit te kunnen lepelen.
ALTERNATIEFs om een wat eenvoudiger grog -be maken, deelt
men de hoeveelheden vs.xi de kruiden in de helft en vermeng-fc
deze-met-2 flessen droge wijn. Laat het mengsel een nacht
staan,"roer er 10 ee-fclepels-suiker_door^ en breng llet^13i0na
aaiTde kook. 'Neem het dan van het fornuis, ^roer er 16 eet-
1'epels hele, geblajicheerde en gepelde sanajidelen door en dien
heet op.

Succes 1 1 1 A. V.
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HOE BEHOEDT MEN ZICH VOOR ZIEKTEN ???

Ge&n ge'bod, geen voorschrift of stelregel raoest de mens
nauwkeuriger opvolgen, ernstiger en heiliger betrachten,
dan die s "Hoe moet gij leven om gezond te blijven?". Hier-
in wortelen geluk en ongeluk der mensen, geld en goed, eer

en. roem, al deze bezittingen zijn de zieke mens onverschil-
lig. Een. -fcroosteloze en. pijnlijke toestand verstikt alle
vreugde en vrolijke hoop. Daarom zou men ook veronders-bellen
dat ieder zich tot eerste en ernstige taak zou stellen het
lichaam en dus ook de geest zo gezond mogelijk te houden.
Dit is echter nie-b het geval. Laa-b ons slech-bs een blik wer-
pen op het hedendaagse mensdom, dan bemerken wij dat he-fc
tegendeel waar is. Men komt in de regel eerst tot inkeer en
neemt eerst dan ene meer natuurlijke, meer verstandige levens-
wijze aan als het reeds te laat is en. men reeds als offer
zi^ner met de natuur in strijd zijnde levenswijze is geva-llen'
Laat ons nu de oorzaken eens nagaan, waardoor de vele ziek-
ten in de wereld kwsunen. of liever ons ziekelijk raensen--
geslacht in °t algemeen is ontstaan. Daarvoor moeten we eepst
In de woon.-, slaap- en werkver-trekken kijken om te zien of
daar gezonde lucht, het kostbaarste en noodzakelijkste bezi'fc
der mensen, te vinden is. Welke huivering gaa-t door onze leden.
als wij vrijwel overal ene onreine, bijna geheel bedorven.
luch-b vinden. In slaapkamers bijv. , waar vier en meer personen
slapen en die nauwelijks groter zijn dan de plaats,, die de
nodige bedden en enig ander meubilair innemen, wordt gedurende
de nach-fc geen. enkel raam geopend, hoev/el de daarin aanwezige
zuurstof reeds na enige uren verbruikt is. Wie als vriend van
lucht zulk een slaapkamer in-fcreedt, die slaat de daar heer-
sende stiklucht let-terlijk tegen, zodat hi^ verschrik-t
achteruit deinst. Bijna even treurig is he-fc in vele woon-

en werkkamers gesteld!
Het slapen bij open raam is ook daarom reeds van het grootste
belang omdat de mens in de slaap he-fc meest regelmatig en
diep ademhaalto Wie niet verdragen kan bij open raam te slapen
die moe-b he-c leren. Open. Iiet raam aanvankelijk op een kiertje
en bind de eers-be nach-ten voorzichtigheidshalve een doek om
uwe hals. Open dan het raam elke nach-fc een beet je meer en ver-
sch-uif uw bed steeds dichter bij het raara. Heb-fc gij misschien.
in den beginne, daar gij door uwe verkeerde levenswijze de
verse lucht ontwend. zijt, wel eens ene gezwollen v\?ang, een
ontstoken hals, moeilijkheden bij het slikken of andere onge-
makken opgedaan., laat de moed daarom niet zakken, wejn-b reeds
des avonds kaii en zal dit ongemak weder v/eggenomen zijn als
gij natu.urlijke middelen ertegen toepas-t. Verse lucht is meer
waard dan geld. Zuivere lucht en. vers water, deze tv/ee onont-
beerlijke dingen zijn voor he-t welsijn van. de mens enc werke-
lijke 'behoefte3 '.

Even grote invloed als de verse luch-b hebben spijs en drank op
de gezondheid van de mens. Wat moet de mens eten en drinken???
De mens moe-fc vooral een gemakkelijk -be verteren, van alle scha-
delijke 'bestand. delen 'bevrijde kost nuttigen. Eerst dan. kan hi j
werkelijk gezond blijven. Onder onsch.e.delijke, gemakkelijk
te verteren voeding verstaat men alle vruchten, die de aarde
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voor-b'brengt en rijp laat vvorcien. Bijv. graan, vooral tarwe,
waarvan het krach-fcigc» zo aangenaam smakende tarwebrood ge-
bakken wordt. Grof gemalen brood van. tarwe en rogge bevat
naast vele andere goede bestandc'.elen veel phosphorus, die
voor de hersenen buitengewoon gelangrijk is. 'Zonder phospho-
rus geen. denken' zegt Ivloleschott.
Verder gebruike men groenten, peulvruchten en aardappelen.
Als ie-fcs wat voor de mens 'buitengewoon noodzakelijk is, beveel
ik ooft en bessen aan. Al is ooft alleen niet in s-baat de
tegenwoordig zo ongen-ieen ingespsjuien mens volkomen te voeden,
daarom is toch nog lang niet bev/ezen dat in de oertijcl niet;
zoals men asjmeemt, de mens ui'fcsluitend van vru. chten. geleefd
zou kunnen hebben.
Als ik nu over vlees ga spreken, moet ik vooreerst iedereen
verzoeken dit voedingsmiddel slechts als -boegift te beschouwenc

Het vlees werkt prikkelend en- daarom nadelig op het organis-
me« De meeste mensen geloven dat 7, ij hun lichaem, als dit
krachtig en gezond moe-c blijven, veel vices moeten toevoeren»
Ze menen ten on.rechte daardoor de ware levenskracht te ver-
krijgen.
De specerijen vooral sporen de maag met geweld to-fc verhoogde
werking aan. Zij zijn schadelijk voor de mens.
Als ilc bean-fcwoorden moet wat de mens moet drink en om gezond -te
blijven, verwacht dan niet van mij, waarde lezers, dat ik
drariken aanbeveel;, die voor de mens schadelijk zijn.
Daarom kan ik bier, brandewijn, wijn, koffie en Chinese -fchee
als drariken niet aanbevelen.
Het best is voor de mens 'bronwater, waarvaji ge meer kunt
drink en dan dorst aanwezig is. Wie bronv/ater in verse toe-
stand nie-fc verdragen kan, is en. blijft ziek tot hij dat wel
kan. Wilt gij het leren, begin dan elk uur een lepel bron-
water te nemen. en vermeerder deze hoeveelheid geleidelijk.
Verder kan. men ook melk; onvervalste chocolade, vruchtens.appen
en alcoholcrije wijnen gebruiken.
Het drinken in kroegen is natuurlijk zeer te veroordelen en
zeer on-gezond.
Een oud spreekvroord leerts lAls 't het best smaak-fc, moet men
ophouden'. Deze leer is zeer verstandig en ach-tenswaardig.
Hoe moet onze kleding zijn?
Ik wil hier slechts spreken van de grote hulpbehoevendheid
der -fcegenwoordige generatic wat betreft de kleding. De
-begenwoordige kleding is niet slech-fcs buitengewoon duur
en hare vervaardiging -tijdrovend en moeilijk, maar zij is
ook nog ondoelmatig. Zij onderdriikt de ui-fcwaseming, beklemt
de ledematen en vervreemdt de mens s-beeds meer van verse lucht
Immers, er bestaan -begenwoordig zogena?jnde respiratormutsen,
die hals, hoofd en bijna lie-fc gehele gelaat; 'bedekken.,
Dergelijke uitvinclingen noem ik rondui-fc onzinnig en onnatuur-
lijk. Ze brengen toestanden voort;, geheel he-t tegenovergestel-
de van. die waarin onze voorvaderen leefden.
De oude Germanen. waren aan hun lichaam voor een groo-t deel
ontbloot en tengevolge daarvsji geliard. Zij leden zeker geen
Itoude offidat de luch-fc inademende huid genoeg eigen. warm-fce
voor-fcbracht en uits-traalde. En nu krijgt onze hedendaagse,
tot aan. het puntje van de neus ingepakte generatie, die men
kan. vergelijken met een levende kapstok, reeds bij de ge-



11

dachte aan de oude Germanen en hun naakte bestaan. kippevel.
Ook het barrevoe-bs lopen bevordert de gezondheid. Hoewel men
tegenwoordig zeker hem, die u bij geschikt jaargetijde zou
aanraden barrevoe-fcs te gaan lopei.i, en hoofcl en lichaam meer
on-fcbloot -be houden, in bepaalde kring voor waanzinnig houden.
zou, kan ik u, waarde lezer, -boch niet verzwijgen dat di-fc
juist voor uvve gezondheid ongemeen bevorderlijk is.
Het is ook niet zo 'generend' als de stedelingen v'/el denken.
Let op de landbewoners en vooral hunne dienstboden, zo ook
op de arme arbeidersklasse en hun kinderen, Zij leren het
vroeg, wennen reeds als tere kinderen aan het barrevoets- en
blootshoofd lopen en zet-fcen. h.et gGdeeltelijk ook nog later
voort, zonder zich .te generen. Vraag hen, die zich van jongs
af SLQXi he-t barrevoetslopen gewend hebben, of zij aan hoofd-
kies- en keelpijn lijden en of hu.ruie ledematen rheuinatische
pijnen ker.nen,,
De mensen zullen U uitlaclien. Ze zijn geharci en -brotseren
alle invloeden der weersgesteldheid, terwijl een verv/ijfd
groototadsmens, die voortdurend in een warme kanier zit en
overdreven warm gekleed is, voor elk windje bang is.
Wie met de frisse lucht op vriendschappelijke voet gaat
verkeren, d. w. z. zijn. lichaaiii natuurlijker door
liaar laat omwaaien, hem zal werkelijk de eeruriaal wa-t ruvver
lucht niet schaden.

Daar nu onder de tegenwoordige omstandigheden na-fcuurlijk
de mees-be mensen niet aan barrevoets lopen kunnen denken, ,
moest men des zomers tenminste de kousen uitdoen^
Daardoor zou de uitwa-seming der voeten reeds belangrijk
bevorderd worden. Aan het aanvankelijk onaangename gevoel
moet men wennen.

uitblijven.
Het voordeel voor de ^ezondheid zal nie-b

G-edeelte ui-t; Ha dokter, Mo dok-fcer.
Knotsgekke geneeskunde ui-fc grootvaders -bijd
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VERVOLG Verzorgingskalender voor succulenten

APRILsWe hoeven nie-b zuinig met v/ater te zijn. nu de groei
goed doorzet;. Voor late overpo'tters is het nu echt de ^
hoogste -tijdo

MEI In de 2de helf-fc van de maand mei kunnen de meeste succu-
lenten naar bui-fcen, de kans op nachtvorst is nu klein
geworden. De zaai- en stekperiode gaat nu van. s-tar-fc.
Ook n.u kimnen we doprgaan met planten vrij^veel water \^
te geven. De hoeveelheid water is afhankelijk van o. a<
temperatuur en luchtvochtigheid.

JUNI

JULI

Indien de planten in kasjes zijn gezet, moet er nu flink
geiucht worden. Bit luchten kun je het beste bij zorm-ig ^
en warm weer doen. De in mei gezaaide cactussen. die al
hanteerbaar zijn, kunnen nu warden. verspeend. Dit; gebeurti.^
uiteraard met grote zorg zodat de wor-fcels nie-b besch&. ~ , ''\
digen.. S^ \
In de zomermaanden kunnen we de plan-fcen speciale kunst-
meststoffen toe dienen. Veel licht en vrij veel water f\ /
en voeding zorgen voor een voorspoedige ontwikkeling.

F.V. '/

Hierbij bedanken wij eenieder die zo spon-taan zi_on^ biadrage
geleverd heeft, tot'het tot standkomen van dit PV-bulletin.
Gaarne willen willen wij eenieder aansporen. ook zijn. er-
varingen eens op papier te zet-ben en. aan onze redactie te
doen toekomen.

Bij voorbaat dank, PV-bes-fcuur

MEDEDELING s

Vrijdag 27 juni as o s-fcappen Halbe Spanjer en Lylian Motie
in he-fc huwelijksbootje.
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