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Blzk in het verleden en in de toekomst

Hier is dan ueer een PV-krant. Wij danken juilie voor de copij.

In novembev 1979 uas het ueer zover. Een niews PV-beatuur ging proberen
3e Hubreohters een soar long 30 goed mogeHjk te voorsien van o. a. een
tab-uitstapj'e en borrels. Wij hopen dan ook dat iedsveen aan si-jn trek-
ken is gekomen.

We zitten eohter met een probleem. Er most nog een bedrag van ruim
/ 500, - cum oontri.butzegelden binnenkomen. Wilten jutUe dat alstubUeft
20 spoedig mogetijk betalen^ uayit het i.s met te'uk ats het mewe PV-
bestutfp ate eevste opcbaoht de verzorging van de oontributi.e-i-nn'Cng van
het afgetapen jaap krig'gt.

PV-gzronwmer: 2606782

Tevens roepen vrij sotUcitanten op voor diverse fwiot-ies in het PV-be-
stuw. De ind'i.ensttpeding goat i-n op 1 november 1980 en eindigt op 31
oktober 1981. Indien geuensty kan 1wt oont-raot verlengd uordsn; arbe-iSs-
voowaarden votgens PV-regeli-ng.

Viy organiseren wr vrz, jdag een pannekoekmaaltisd tussen de rrriddag. Na-
dare bijzondsrhedBn hi.eromtrent uorden 'be'kend gemadkt via het medBdeUn-
genbord.

Het PV-bestuw

JA! IK VIL IN HET PV-BESTUUR.

NAAM
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VOORKEURSFUNCTIE:

(HANDTEKENING)
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Vannacht

Het was me het maandje weer wel op het Hubrecht Lab. Terwijl 1k zelf

niets vermoedend in Jerusalem op congres was, blijkt er een aantal

house directeurs-kandidaten op bezoek te zijn geweest, die zich onder
het motto "noi ou Ie chaos" canons de acadenie als redder in do nood

cochten presenteren. Even zonder gekheid, ik realiseer E.Q oaar al te

goed hoe noeilijk het is eon geschlkte directeur voor ons lab. te vin-
den en ik hoop dan ook oprecht dat de acadenie in haar taak zal slagen.

Zelf had ik tijdens raijn verblljf in Isra61 een ander plannetje uitge-

breed, dus mocht het cet de diverse kandidaten alsnog i?.islop©n dan zou

de acadecie zich ©ens over het volgende kuanen beraden.
Weet u hoe zaen in Isragl een nieuwe president kiest? In teeenstelling

tot andere landen, waar pindaboeren, filcsterren of afgedankte politici

tot dit aobt geroepen plegen te warden, rekruteert aen in IsraBl zijn

presidenten doorgaans uit de oeest vooraanstaande wetenschapsnensen in

het land. Wanneer zij dan na afloop van hun aEibtstenaijn terugkeren in

de wetenschap, zija zij gezlen hun conbinatie van bestuurlijke en weten-

schappelijte ervaring natuurlijk d6 aangewezen personen on de leiding van

een wetenschappelijk instituut op zich te nenen. Een rasechte wetenschap-

per die zijn ervaring als isanager heeft opgedaan via het hooeste poli-
tieke aabt in hot land, zou hot niet ideaal zijn als we zo'n ienand voor
het Hubrecht Lab. zouden kunnen krijgen. Maar, suit u zich dan afvrapon,
bestaan er dergelijke fifuren in Nederland? Hot antwoord is: Ja, de Naac:

Dries Vannacht. Hu hoor ik u al zeggen, ojee daar heb je hen weer. Maar

in alle redelijkheid, gaat u nu eens na. Deze raan is wetenschappelijk

geschoold in Nijnegen, en heeft hot daar tot professor gebracht. Dit

lost onaiddellijk al 66n nijpend probleec op, naiselijk de vraag of de

nieuwe directeur ook de hoogleraarstitel van prof. Nieuwkoop over !san

necon. Op de tweede plaats heeft hlj zich de afgelopen jaren ruinschoots

kunnen bekwacen in het leiding geven aan een kibbelendc en vecht^nde ni-

nisterploeg, een ervaring die hen op het Bubrecht Lab. beslist nog wel

eens van pas zal konen. Tea derde zal de sportieve ontwikkeling op ons

lab, waar ik in een eerder schrijven al esns van psrept heb, bij hen on-

getwijteld in goede handen aijn. Maar dan, wie in Kederland kan er bogen

op zoveol ervarinf net hot ongeboren loven en net problenen ontrent ea-

bryonale ontwiklselingsstadia?
KortoE, ik zou wel eens wilien sien wie er betere papieren heeft voor

het directeurschap van het Hubrecht Lab. Kijkt u er de advertentie nog

caar eens op aa, hij is de man waar we naar op zoek zijn. Vanaf Bel vol-

gend Jaar is hij beschikbaar.

Ojee

-oOo-
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?33LKMOES

benodi-gdheden

water/karnenelk

1 pakje rozijnen

kervel

1 rookworat

3 liter gortepap

Een klein beetje water of ksrneiaelk met de rozijnen, kervel ©n rookworst
aan de kook brengen en ca. 15 ninuten zachtjes Inten doorkoken. Pan van
het vuur halen en inhoud aanvullen zaet gortepap. Zowel koud als warn te

serveren. Het is zowel voor/nagerecht als hoofdgerecht. Eet snakelijk:
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re co p t

AFORISMEN

De nening van somnige aabtenarea, dat zij in het bedrijfsleven
drienaal zoveel zouden kunnen verdienen is even onjuist als de

nening van soanige zalcenlieden, dat een anbtenaar in de vrije
naatschappij alleen in leven zou kunnen blijven door te bedelen.

Medewerking kan in velerlei vorn worden verleend; 66n daarvan is
het achterwege laten van tegenwerking.

Van een ambten&ar wordt ten aanzien van de wetten wel trouw ge-

eist, ma.e.r geen enthousiasae.

Een anbtenaar schrijft naar twoe brleven uit eigen n&aE: zijn
sollicitatle en zijn ontsl&gaanvrage.

De noeilijkheid 012 verbetering in sen systeen te brengen ligt
veelal niot zozeer in het vinden van de verbetering als in het

doen van een keuze uit de vele voorgestelde verbeteringen.

Het oordeel van een bclanghebbende is vaak bevooroordeeld. Men
Eoet echter niet de tout begaan daarom te denken dat het oor-

deel van een niet-belanghebbende deskundig- is.

-oOo-

recept recept recept rscept recept

PAPSTIP

benodigd'heden

boter

spek

bloenpap

Een klein stukje boter in do pan, daarin de in blokjes gesneden

spek uitbokken. Laten aflioelen en dan net bloecpap de juiate

hoeveelheid aanvullen. Roerende aan de kook brengen en het kan

opgediend warden.

Bit is een saus die sen eet bij 3la (en sjalottcn) of bruine

bos»n.

re ce p t re ce p t re c ep t re c © p t re c e? t rec e p t



De.e illustraties ^n ̂ ^stg, ^L^l^o^^^^Lda* in
2^r^S-^^^^^*^^J^:^tu S/^^n^t*^S
Tet^art'et Ts'voor°~f ~5, - verWgbaar bij OHAVO, tel. 315641.

deelnemers

1. de veelprater

2. de ja-knikker
3. de dwarsligger

4. willem de zwijger

r
brandende kwesties

^

1. de handdoeken

2. het W.C.-papier
3. de werkschoenen

4. de koffie

agenda

Afi£fiiDA

opening

Wli . p8U2&

sluiking

1. mededetingen

2. voorgebakken agenda
3. rondvraag

4. open agenda

notu.en

-i.

'figsjiuifcgoy^
s xal \vs^s^ op-

(wrm^nmrt. Tiefc

ft. 'Pitlxal k<?nW: op.
nenwi matt fcd.

^. d aalkonlaVc^ of-
"nwmn m<?t.Th«o'.

AT^o aatt«?*W: CP.-
"nemcn meh tiuvsom

m jbr.WTflwni
.^fc

ten mcV Vtefc

1. g66n notulen
2. uitgebreide notuten
3. 'duidelijke' notulen
4. besiultenlSjst

de resultaten

:..<. ... ^^^^1<B^OW

^^^'

1. hogere produktie
2. relatle verbetering

3. 'open' klimaat
4. meer informatie



DE GOUDVIS

Geschledenis y^ de goudyis^in_h^t_yerre_oosten

Al aeer dan 1000 jaar geleden viel hot de Chinese viakwekors op, dat er
zich onder de 'nornaal'-kleurige vissea die in hun vijvers zwonaen, ook
goudkleurige exenplaren bevonden. Van dat aonent at vond de goudvis een
enorrae interesse bij de nens en zou hij een elenent van de Oosterse cul-
tuur warden.

Rond 900 werden de voorouders van onze tegenwoordige goudvissen al ge-

houdon in porseleinen vaten in de huizen van rijke fac'iliea. Volgens be-
trouwbare inlichtingen is sen in 968 bec:onnen net het kunstoatig kweken
van het dier.

De goudvis is de eerste siorvis waarvan in dc geschiedenia nelding wordt
C-enaakt. Tsjeng-Tsjoeng-Hslen berichtte in 1955, dat in de lOe eeuw oen
anbtenaar in de provincie Tsje-KianR naast andere vissen in een vijver
oote Roudglanzonde en oranje karpers hield. Een bericht uit het jaar 1000
verneldt goudvissen als huisdieren in een ter:?el.
Van 968 tot 1160 is het houden van goudvissen praktiach sen privilege

van d© Chinese keizors en van de hoopadelljke fanilies. Op dat nonent

kent rsen alleen goudkleurige exeoplaren Eet eenvoudige, regelnatip-e
lichaaasvorn.

Ze worden in paleistuinen, in kleine aeertjes, gehouden, zoals bijvoor-
beeld bij keizer Tsjao-Soe, tegen het eindo van de 12e eeuw. De vissen
worden er zelfa na"'ekweekt.

Van 1161 tot 1238 ondervindt de ^oudvig een 'deBOcratisering'. Hoewel

hij nog steeds de keizerlijke Runst eeniet, is hij nu niot neer een ex-
clusivitoit van de prachtiRSte tuinen. en paleizen, caar kont ook voor
als huisdier onder de bevolking. Tegen die tijd verschijnen de eersto

varianten in de pigEientatie.

Van 1150 tot 1640 warden eoudvissen in kleine vijvers aaar ook in porse-
loin en in houten veten gehouden en eekweekt. De onn&tuurlljke, enge

ruinte, waarin de vissen vole generaties lang warden gehouden, leidt tot
de versluierinp; van de st&artvin en de onregelnatige groei. In die tijd
is het verkrijgcn van een bijna rond lichaaci en van een onnatuurlijk kor-
te staartwortel een zeer veel nacestreefd doel. Hier valt ook te ze^gen,

dat do goudvis in het Jaar 1502 Japan berelkt.
Tussen 1850 en 1925 warden frote kwekerijen eecreeerd: het houden van

goudvissen is een volkavemQaIc {'eworden; Naast de varlanten in vlnnen
en lichaarasvorn kooen nu ook kleurvarianten in China en Japan opdagen

(zwart, rood, gevlekt, lila, etc. ), terwijl de 'Bonsterachtige' varianten
gestabillseerd vorden. In die periode ontstaan 12 nieuwe vorr'.en, zodat
hun aantal de honderden bereikt. De vissen warden in grote kwekerijen in

kleinere en grotere aardewerk-vaten van 50 tot 300 liter inhoud grootge-
brscht. Deze vaten zija halfrond en hua waterdiepte bedraaRt 30 tot 80 CE.
De dieren warden ook fekweekt in ondiepo Bereu. Do kwekerijen vindt nen

altijd in zoimige streken. De bakken noeten naiaelijk peen schaduw krijgen,
want alleen op deze vijze kunnen draadalgen zich verBeaigvuldigen, die
de si ne qua non voorwaarde voor het afzetten der eieren vonaen. Interes-
sant te veritelden ±a, dat hot kweken van goudvlssen tegenwoordiR een OE-

vangrijke bezig&eid is geworden. Zo telt het district Nara, in Japan, 122
kwekerijen op een oppervlalite van oneeveer 35 hectare. Dit peeft een ge-
niddelde oppervlakte van 2870 vierkante rietor per bedrijf, wat betrekke-

11jk klein is: Desondnnks produceren deze iiwekerijen Jaarlijks 45 niljoen
goudvissen voor de handel. In het p:ebied van Tokyo en oEStreken warden
nog eens 60 niljoen goudvissen pekweekt.
Wie durft noR te beweren, dat poudvissen ouderwets zijn?



Vraag:

Hoe oud kan een goudvzs uorden?

Antu)oord:

In zijn boek 'TraitS comptet de la vie des am-maux en aquarium' vermeldt
P. Beck een record van 29 . jaar en 11 maanden. Een gevat is bekend van
een goudvis, di-e atteen in een komj geptaatst voor het raam van een wn-

ke t in een 'drukke straat, het 15 yaar ui-tgehouden heeft. Daar eenzaamhe-id
in het aigemeen fataal is voor dese sociale, i-n groepen levende di-eren^
denkt men dat dsse hoge leeftijd berezkt kon uorden dankzij de afteiding,
die door tzet straatgebeuren vsevd veroopzaakt. PersoonHjk heb fk -in een
tuinvi-.iver gouduissen^ die nu in hun 17e tevensjaar verkeren.

9?55^5?95lS-??2'-^2-S2Bdvis-in-Europa

Nadat hiJ China, Japan en de andere landen in hot Verre Oosten veroverd
had, ondernan de goudvis zijn eerste expedities naar het verre Europa.
Ere wie ere toekoat: het waren de belanRrijkste zeevarende noeendheden

die de eerste de gelegenheid hadden, levende goudvissen naar Europa te
breneen.

Zo sac Albion hee IE het jaar 1692 aankonen, en hij wordt voor het eerst
verneid in een werk van J. Petiver 'Gazophy'laoi. i Naturae et Art'i. s' (1711).
Deze eerste aankoncrs vorlieten riacao in 1691 en kwacen in Londen aan in

1692.
Pas veel later kon de coudvis het Franso grondgebied betreden. Billardon
dc Sauvipny vertelt dat de eerste exoEplaren de haven van Lorient, in
Bretagne, bereikten in het jaar 1750. Ze werden in^voerd door de Con-
"agnle des Indes Orientalos (Oost-Indische Conpagnio) en (ironisch) aan-
geboden aan Antoinette POISSON, oh, pardon; ik bedoel: aan esevrouw de
Markiezln van Ponpadour; Dertig jaar later, in 1780, was de populariteit
van de goudvis sterk toegenonen en in dat jaar publiceerde Billardon de
Sauvigny zijn uitstekend werk 'Histoire VSaturelle des Doradss ds la Chi.ne 1,
het eerste in eec Europese ta&l over do goudvis, iset uitzondering van het
'Systema Naturae' van Linnaeus, die ook een artikel hierover in eea Zweeds
tijdschrift genubliceerd had, en van een hoofdstuk van hct werk van Job
Baster, een Nederlander uit I!aarlea, getiteld 'Opusoula Sztbseoiva 'j ver-
schenen in 1765, en eveaeens gowijd son de goudvis.
Onf?eveer tegen dezeltde tijd veroorzaakte de poudvis bewondering aar. het
hof te Versailles en word hij in ItaliS ingevoerd. Op 6 aei 1755 schreof
de Bngelsnan Horace Walpole aaa Richard Bsntley: "Ite heb onlanes graaf
Perron enkele goudvlssen gefeven, die hij in zljn reiswagen naar Turijn
neescnomen heeft; daarvoor had hij er al eon paar seegenoEen. De Russische
sinister heeft aij ook OE enkele exenplaren eevraagd, maar ik twijfel of
ze hot daar goed zullen doen".

De eerste exeraplaren kwanen in ifederland oastreeks 1753-1754. Ze werden

ondergobracht in de vijvers van graaf Clifford en in dio van de heer van
Rhoon, Graaf Bentinck, aaar in 17R5, jaar van de verschijning van hct
werk van Job Baster, haddeu ze zich nog niet voortgeplEint. Job Baster is
trouwens de eerste Hederlander, bij wie de voortplantinf van do goudvis

lukte. Dit febeurde net 16 vissen, gG'inportcerd uit Engel&nd tljdens de
winter 1759-1760, en loapelaten in zijn 2 vijvers in de provincic Zeeland.



IP. Scandlnavie was de goudvis zeker al bekend in de eerste helft van de

18e eeuw, want Linneus had er een gekregen van de Zweedse anbassadeur
&an het hot van Deneaarken in 1740. Dit exenplaar werd het onderwerp

van bet bovengenoende artikel.

Pas oastreeks 1780 zal de Roudvis Duitsland bereiken, uit Nederland gc-

iniporteerd door graaf Heyden, Dultse gazant in Nederland, die hen n&ar

Berlljn zal brengen. Andere proninente personen, zoals Gravin von Goes

uit Karlnthie, de burReceester van Breaen, Oelrichs, en de Hariburgse

koopnan Grewe hielden enkele ^oudviasen in speciaal hiervoor gebouwde

basgins.

Ondanks de twijtels van H. Walpole, deed de goudvis aan het hof van K&-
tarina II het uitstekend. Daar kende het dier al voor hot einde van de

18e ecuw een ware bloeitijd. Op 1 april 1791 gaf prins Poteiakin een

feest ter ere van de keizerin en Bis versiering werden in prinselijke

tuln glazen lEonnen net goudvissen geplaatst.

VraaQ:

Warmeer ktiam de goudvis naar Amerika?

Antusoord:

Vri.3 laat. De eerste vermelding treft men in het boe'k van Arthztr M. Ed-
ucvds 'Life Beneath th© Waters, or Tiie Aquariue in Anerica', geptibti-
ceerd in 1859. Daarin sohri.,jft hij dat het dier gevangen kan uorden in
de SQhuykz.11 River, uaarin se geraakt uaren nadat zzg uit een vi,j'ver
ontsnapten. Toen uas de goudvis pas sen niewe aanuinst voor <fe Ameri-
kaayise fauna. Omstreeks 1889 uerd een goudvz.s-kuekerig geCnstaUeerd
zn Maryland, aan de oostkttst der Verem.gds Staten_. en tegen het begin
van de 20e eews uaren de meeste Tweekvaxn. Stei. ten bekend bi-j Se Ameri-
kaanse aquarianen.

Door: J. C. Th-i-efaine

-o0o--

F.IEDE DE L I NGE N:

OP 14 SEPTEMBER 1980 IS GEBOREN

Dan'tel Come tis Matthias

de zoon van Betsy en Paul.

f^
"--.,./."

PBR 1 OKTOBER SAL HIJ HIE7 MEER WERKZAAH ZIJN OP ONS LAB; hiJ heett
.en b&an gekrogen op een lab. in de Nic. Beetsstraat, Utrecht:

Rob Wi-ttemsen

-oOo-
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BLOEMKOOL

benod'igdheden

I bloeiakool

1 pond Rshakt

1 ons chacipignons

1 papriha

1^ ons jonge kaas

De bloenkool 10 ainuten in zout water koken; daarna afcieten en de bloen-

kool uit laten lekken.

Je neent een vuurvaste schaal waar de bloemkool gcheel in past en dan

plaats je de bloesskool net de stronk naar beneden in de schaal. Nu hot

gehakt aanaaken en over de bloerikocl doen. Rond de bloeiUsool de cham-

pignons en de stukjes paprika strooien. Deze schaal een half uur in een

warne oven plaatsen (natig warm) . Hierna hct gehakt net plakken kaas be-

dekken en dan de schaal nog 10 ninuten in de warne oven plaatsen. Dit

gerecht opdienen set aardappelen (kleintjes) of raet aardappelpuree.

re c ep t recent re ec p t re ce p t re ce p t rec e p t

Museiat-ntews

Tot 28 September in het Centraat Muse'um een aardige tentoonstelli. ng on-
der de t-itel:

'De vi-er paddestoeten en hun sporen; viev kercaristen ui-t
de j'aren tuinti-g en derti-g, '

In 1980 riohtten vi-er pottenbdkkers in Vtreoht een ezgen pottenbakkerij
op, genaamd 'De Vier Paddestoelen' . Het gesamenHj'k ideaal dat se koes-
terden, was het maken van eenvoudig maar goed vormgegeven aar-deuerk, dat
voor iedereen betadtbaar moest szj'n. Zi,j sloten htermee aan b-ij de n'ie'uLse
.ideeen i,n aVte tdkken van kunstni-sverheid^ d-i-e i.n de voorgacmds garen in
voorui-tstrevende kringen hadden postgevat.

De tentoonstellzng -is geopend van di t/m za 10-17 uur en son- en feest-
dagen van 14-17 UUP.
En..... ats ,7'e aczn Tzet vrinketen bent j ^oop rfan eens de Zfema binnen: de
koffi-e is door good en ats g'e naav de 'se tf-servi-ae' loopt, passeer je
enkele vitrznes met als z-nhoud een teuke exposi-ti-e^ dze je tetterti-. jk
'en passant' even kunt meenemen!



PUZZELPAGINA

TegenstellingenpuzzeI

Van de hierondcr vernelde woorden noeten de teeenstellingen worden

ingevuld in hot diagran.

1. droog

2. pro

3. lacht

4. intern

5. open

6. lanp;zaan

7. slecht

8. ondeskundige

9. vast

10. latsn

11. laatst

12. vrolijk

13. dos

14. niets

15. alleen

16. lustoloos

3

4

10

11

12

13

14

15

16

Bij ecn geheel juisto invul-
line korat in de eerste vertl-

cale rij een spreekwoord te

staan.


