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F. V_^ - BESTUURSOVERDRACHT 1980.

Deze krant en deze barrel zijn echt de laatste aktiviteiten
die door dit bestuur warden verzorgd.
Met veel plezier kijken wij terug naar het afgelopen P. V. jaar
He-b was voor alle leclen van het bestuur een premife're daar
zij dit werk n-og niet eerder hadden gedaaji.
Wij hopen dat wij onze taak goed hebben vervuld, het was een
leuke taak, alhoewel ik wel kwijt moet dat de financigle
-begemoetkoming aan de P. V. vanuit het lab en/of de kantine
nog steeds niet goed geregeld is. Hetgeen ik toch wel een
zeer trieste zaak vind.

De kantinekommissie heeft nu ech-ber een bestemmingsplan
geformuleerd waar ik toch wel het nodige ver-brouwen in heb.
Het is dan ook te hopen voor het nieuwe bes-buur dat er spoedig
een vaste regeling kom-b zodat de bestuursleden weten wat
ze zich. kumien penniteren bij de te organiseren ak-fciviteiten,
en, heel belangrijk, dat het teveel betaalde geld terecht kom-fe
waar het thuis hoor-b; bij de Hubrechtmedewerkers!
Het zou een goede zaak zijn wanneer dit vertrouwen niet ongegrond is

De afgelopen dagen. is er bij mij de vraag gerezen of de personeels-
leden. van he-fc Hubrecht een personeels vereniging wel waarderen.
De afgelopen weken. hebben de nu a'F'getreden bes-tuursleden zo
hier en. daar eens uitgekeken naar nieuvye bestuursleden.
Het vas-be antwoord op de vraags zou jij er wat voor voelen om
volgend jaar in het P. V. bestuur te gaan zi-fcten?, wass nee, ik niet!
Naar mijn bescheiden mening hoef je echt niet; geestesziek te zijn
om die funktie te aanvaarden.
Wellicht wordt het wat aantrekkelijker voor een bestuur als er
een vaste finan-ci^le tegemoetkoming is.

Bit is nu de 6U *" 

en laatste krant van. dit bestuur. Wij willen dan

ook alle schrijvers, puzzel-makers, stencillaars, typiste(r, s, n,)
en alle andere mensen die meegeholpen hebben om deze krant een
jaar lang te laten verschijnen hartelijke danken.
Of de nieuwe P. V. ermee doorgaat is een vraag, zij kunnen in ieder
geval rekenen op de hulp van een stel fanatieke schrijvers!

Nieuw P. V. bestuurs Veel sukses!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!''!!'!!!!!

^'i
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VERVOLG

De goudviss Voeding.

Wa-t de voeding betreft, stelt de goudvis weinig eisen.
Zoals de meeste karperachtigen is hij een alleseter, wat
het verstrekken van voedsel aanzienlijk vergemakkelijkt.
In deze gedach-be moeten we echter niet to ver gaan., want
hoeveel goudvissen worden niGt hun hele leven lang uit-
slui-fcend met droogvoer uit de bus, en zelfs uitsluitend met
ui-fcgedroogde watervlooien, gevoerd?
Deze overieven. het in het algemeen niet lang. Je h-ebt
mensen die door onwetend.h.eid elke maand nieuwe vissen gaan
kopen, omdat de vorige naar de visserilierael zijn gegaan.
Zoals'alle dieren., net als de vissen van het -bropisch
aquarium trouwens, he eft de goudvis een gevari^erd en
adequaa-fc voedsel nodig. Miervoor is het ook van. belang
-be weten, wa-t de goudvis in zijn natuurlijk milieu., in het
wild, eet.
In het wild voed-b de goudvis zich hoofdzakelijk me-fc

muggelarven, zoff- en fytioplank-ton en. waterplanten. Dit be-
.tekent;, da-fc'een vegetarische bijdrage in het yoedsel
onmisbaar is. In een tuinvijver geef-b dat minder problemen,
rnaar in een aquarium zullen we vaak een beroep doen op spe-
ciale vegetari-schG voersoorten ui-b de handel (b. v. Tetra-
Phyll). Zoals de karper en de zeelt vindt ook een groo-fc deel
van zijn voedsel onder de benthonische organismen.
Daarnaas-b vangen in -fcuinvijvers gehouden goudvissen onvoor-
stelbare aantallen insecten, die op het v/a-fcer zijn gevallen.
Aangezien de voorkeur dient -be warden gegeven aan levend
voedsel (dit geldt niet alleen voor tropische maar ook voor
koudwater-vissen) kan het hoofdvoeder bes-feaan. ui-b regen-
wormen. Gro-fcere exemplaren snijden wij in kleinere stukken.
Voor de voedseldistributie v/orden ze gewassen, om de aarde;,
die hun darmon. bevatten. te verwijdereno
Men is nooi-fc voorzichtig genoeg, als het er om gaat, de ver-
vuiling van het aquariuin- of vijverwater te voork6men»
Naast regenwormen. nemen goudvissen ook graag rode muggelarven,
-fcubifex, "grindalwormpjes enz. Hier zullen wij nie-b vergeten
het menu af te ronden. met levende watervlooien, eenoogkreeft-
jes en andere dier-bjes zoals beekvlokreeftjes, waterpisse-
bedden enz.
Tijdens de winter zullen we nietoverv/interende goudvissen in
leven houden met goede voersoorten uit de handel. Praktisch alle
merken zijn heden-ten dage geschik-b voor de goudvis. Hier dient
eraan herirmerd -be warden, dat een plantaardige bijdrage, in de
vorm van een gelyofiliseerd voedsel op vegetarische basis, niet
mag ontbreken. Seze min of meer dure voeders kunnen we aajxvul-
len met gekookte tarwekorrels, havervlokken, stukjes aardappelen
en vermicelli. Wat de laatste voersoor-ten betreft, dienen ze
uiterst spaarzaam te vrorden gegeven, daar zetmeel nogal -bo-b
verve-b-ting kan leiden; wat niet wenselijk is bij dieren die
voor de kweek moeten dienen. \Vij z.ullen dus voor een gezond
en afwisselen-d dieet moeten zorgen.
Tenslo-b-be zou ik de liefhebbers, die siervariStei-ten met bolle
of eivormige lichaamsvorm houden of denken te gaan houden;
willen aanraden, nie-b teveel voer -be geven aan. zulke dieren.

.
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x
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VERVOLG 2 De Goudvis

Immers, door de bijzondere (vervonnde) lichaamsvorm zijn de
darmen'ineengekronkeld, zodat verstopping gemakkelijk op-
treedto Hemelkijkers, leeuwekoppen, telescopen, sluier-

staarten, eiervissen en dergelijke dienen geran-tsoeneerd te
warden.
In het aquarium is hot goed, de dieren, afhanlselijk van hun
vari^-fceit, een dag in de week te latcn vasten. Natuurli^jk
zijn er ook nog vele voedingsmiddelen, die goudvissen eten;
hardgekookt Q±~, kaas, pudding. Hier lig-b een enorm proef-
terrein toraak voor de liefhetober, als hij maar nooit vergeets
afwisselend en nooit -be veel! ! ! !

Vraags Moet ik de vis sen in mijn tuinvijver voeren?
Antwoords in principe nie-b, maar dit antwoord hangt af van
de grootte van uw vijver, de beplanting, de bevolkings-
dich-fcheid en de a&nwezigheid van allerlei waterorganismen.
Is uw vijver groot en. goed beplant, dan zullen de vissen
(mils niet te talrijk) voldoende voedsel vinden.
in kleinere vijvers'kan men af en toe enkele vvormen en wat
droogvoer geven, maar altijd zoveel, als de dieren binnen
enkele minuten kurmen eten.

MUSEUM==NIEUWS^&USEUM=NIEUWS=^USEUM==NIEUWS=MJSEUM=NIEUWS^V[USEUM=
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ALGEMENE INFORMATIE CENTRAA1 &IUSEUM
U-brecht, Agnietenstraat 1 . \ ;.% ^,,^... y-^---;'|.
Openingstijdens dinsdag -fcA zaterOag 10-17 uur / ̂ ^^-^''^ . "^ t

zon- en feestdagens 14-17 uur <\ -. -~. -.^_.
Op maandag geslot en. ----. -........ ".._.. ".
TOEG-ANG GRATIS, behalve voor tentoonstellingen

De collectie van he-b Centraal museum is verdeeld over ver-
schillende afdelingen. Op de bovens-fce verdieping bevind-fc zich
de his-torische afdeling, waarin opgenomen de archeologische
collectie van het Provinciaal Oudheidkundig museum en de pre-
historische vondsten van de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek. De geschiedenis van de stad Utrech-b wordt
thematisch behandeld. Beslist een bezoek waard, als je iets
meer over Utrecht wilt weten.
Het Utrech-fcse schip uit ca. 800 na Christus s-fcaat in de kelder.
Een deel v&n de verzameling schilderijen van vnl. Utrechtse
meesters vanaf de 15de eeuw (o. a. Jari voxi Scorel, Abraham

Bloemaert) is te zien in de zalen op de eerste verdieping en
bovendien in. de stijlkamers op de begane grond.
Deze stijlkamers geven een indruk van. interieurs vanaf de
15de eeuw door o. ao betiimneringen, meubels en toegepas-be
kunst. Een prachtig poppenhuis ui-fc ca» 1680 in een van deze
stijlkamers is een getrouwe afspiegeling van een rijk
patriciershuis.
De u-itgebreide verzameling kostuums en accessoires bevindt
zicb. eveneens op de begane grand. Van hoepelrokken. tot mini-
mode kan men. er aantreffen '

...^.

Oeke



Op grand van. artikol 22 van de Natuurbeschermingswet zijn bij het
Koniriklijk besluit van 6 augustus 1973 een aan-tal diersoor-ben als
bescherrade diersoor-fcen. aangewezen. Dit houdt in dat dergelijke
dieren. niet mogen warden gevangen. of gedood..
Verder is het ook verboden dergelijke dieren onder zich te hebben
of -fee koop aan. te biedeno

Ook is het bezit en te koop aanbieden van dode of geprepareerde
bescherrade dieren, of delen daarvan, niet toegestaan

Zoogdieren; Bru. in.vis, Tuimelaar, Hams-ber, Eikelmuis, Hazelmuis,
Vleermuizen, Egel.

Reptielen s Moerasschildpad, Slangen, Hagedissen.
Amfibieen s Kikkers en Padden, Salamanders.
Vissen s Rivierdonderpad; Gestippelde Alver, Kleine raodderkruiper,

Grote modderkru. iper, Bermpje, Elrits, Bittervoorns,
Meerval, Rivierprik, Beekprik.

Insekten s Vliegend hert, Grote vuurvlinder.
Kreef-fcachtigen s Rivierkreeft.
Slakken s Wijngaardslak.
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De Egel is voor vele een bekende verschijning, hoewel de kermis-
making met (lit dier dikwijls als slachtoffer van het moderne
wegverkeer plaats vindt. Het is een typisch nachtdier, da-fc in de
schemering en de riacht snuivend en knorrend op zoek gaat naar
voedsel. Dat bestaat onder meer uit wormen, slakken, insekten,
hagedissen, kikkers, pad-den; slangen, paddestoelen en afgevallen
fruit o
De -fcotale lengte van eeg. Egel is 20-30 cm. De lich.aamstemperatuur
varieert van 33o 5-36. 5 C. Gedurende de winter houdt de Egel in

zijn nest een win-berslaap. Onder normale omstandigheden heeft hij
ongeveer 180 hartslagen. per minuut en haalt hij 50 maal adem.
Tijdens de winterslaap echter wordt he-b aantal har-fcslagen terug-
gebrach-t tot 18-22 maal per mimut^en kan hij vols-baan met; 5 a^em-
halingen per minuu-to Wanne'er de buitentemperatuur lager dan 60

wordt, zorgen. spierbewegingen ervoor dat de lichaamstemperatuur
niet verder daalt. De winter: laap duurt ongeveer 5 maanden.

Vanaf maart tot en me-fc april vvorden ns. een draagtijd van 5-6 weken
meestal 4 kale blinde jongen geboren. Pasgeboren egGltjes meten
ongeveer 7 cm en wegen gemiddeld 18. 5 gram. Om verwondingen bij de
moeder -be voorkomen, zijn bij de geboor-be de s-fcekels diep in de huid,
die dik is en met water gevuld, verzonken. Spoedig na de geboorte
verdwijnt het vocht uit de huid en komen de s-fcekels te voorschijn.
Na ongeveer 14 dagen gaan de ogen open. Wanneer de jongen 6 weken
oud zijn,, gaan ze elk hun eigeii we g.
Wamieer er gevaar dreigt, zet de Egel zijn harde pun-bige stekels op.
Daarbij kan. hij zich ook nog oprollen, zodat zijn stekels naar alle
kanten zich-tbaar zijn. Op deze vdjze kan. hij zich uits-fcekend -fcegen
zijn vijanden beschermen.

Omdat de Egel bu-i-ben. de paar-bijd een solitaire leefvnjze heeft,
zoeken de manne-bjes en later ook de jongen. via omzwervingen hun
eigen territorium op. Tijdens dergelijke zwerftochten kruisen veel
Egels de wegen. en worden. dan vaak slach-bofler van he-fc snelverkeer.

De Egel is in veel landen. een beschermde diersoor-b; vooral omdat
hij als nut-big wordt beschouwd bij de verdelging van schadelijke in-
sekten en ander klein gedierte



De Groene Kikker is een algemeen in Nederland voorkomende soort,
die echter s-fcerk in aanlal is achterui-fcgegaan -tengevolge van de
waterverontreiniging, maar waarschijnlijk ook door de combinatie
van kunstmatig verlaagde slootwaterpeilen en de s-brenge winter
van 1962 / 1963, waardoor sloten en. plassen tot ver in de bodem
bevroren.
De Groene Kikker is sterk aan het water gebonden, hoewel hij zich
ook graag op de oever of op de waterplanten aan het wateropper-
vlak zont
's Avonds en 's nach-fcs, vooral bij vochtig weer, jaagt hij op insekten,
slakken en wormen. Gedurende de zomermaanden laten de marmetjes
een luid gekwaak horen. Bit geluid maken ze met behulp van tv/ee
kwaakblazen, die zich aan de mondhoeken bevinden..

De vrouw-bjes zetten vanaf half mei to-t in juni 5000-10000 eieren
in klompen in ondiep water &f. Dit is he-t zogenaamde kikkerdril.
Deze eiklompen zinken naar de bodem, dit in t;ege nstelling to-fc
het kikkerdril van de ook in Nederland algemeen voorkomende
Bruine Kikker, dat vlak onder he-fc wateroppervlak blijft zweven»
Wanneer de kikkervisjes uit het ei komen, zijn zij volkomen. popt-
loos en ademen. door middel van kieuwen. Na enige tijd ontwikkelen
zich de achterpoten. en daarna de voorpoteno Na de gedaanta ver-

wisseling halen. de jonge kikker-fcjes adem door longen. Na ongeveer
3 jaar zijn de kikkers volwassen en zijn zij in staat zich voort te
plant en.

Groen-e Kikkers overwin-beren zowel onder water in de madder als
op het land in holle+jes in de grond of onder hopen bladeren.
Door de verbetering van de kwaliteit van he-b oppervlaktewa-ber
schljnt de Groene Kikker weer in aantal toe te nemen.

Even. een receptje . fc'ussendoor voor de koude
wintermaanden s
Appelbroodjes (koffiehapje voor 4 personen.)

4 puntbroodjes, 2 flinke appels, 1 citroe}:
50 gr. krenten, wa-fc suiker, kaneel, 'boterj
of margarine, poedersuiker.

Schil de appels, verwijder de klokh-uizen en
snipper ze fijn. Di-uppel er wat ci-fcroensap
overheen om bruinkleuring -fce voorkomen.
Meng de gewassen krenten. de suiker ep^icanee]
door de appelmassa. Snijd van de bpeTodjes ee^i
kapje af. Hol ze uit en vul ze mytf het appel1
mengsel. Plaa-ts het kapje er weefr op en be- j /
smeer de broodjes met wat bo-fcer {of margarin^-'
Bak ze in een matig warme oven k^append (Ongeveer 1!
de broodjes met poedersuiker en d^n ze warm op.
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VAN STROOTJE TOT PIJPENREINIGrEE /

Wat zal men er in het begin van het pi.tproken naar gezocht
hebben, hoe een. . verstopte stenen pijp weer schoon. te maken.
Men kon een stukje van de steel afbreken, maar de kans was
groot dat de verstopping in het nie-t afgebroken stuk zat.
Men kon de pijp ook vervangen, maar dat was natuurlijk niet
"de oplossing". Men zocht naar be-bere oplossingen en die
werden ook gevonden. Zo kon men verstop-be pijpen in het
vuur ui-tbranden, hetgeen overigens ook wel gedaan werd door
herbergiers die pijpen aan hun klanten uitleenden en die
door het ui-b'bran.den de hygiene bevorderden.
Een ander en veel -boegepas-b middel was het doorsteken van de
steel met "pionten". Da-fc v/aren de Iialmen van een speciale
-baaie grassoor-b, . die op vochtige grond groeit, vooral bij
vennen en die de wetenschappelijke naam draagt van "Molinea
coerulea". De graspluim heef-b een blauv/achtige kleur en de
stengels kunnen tot een meter lang warden. Deze "strootjes"
werden geplukt en als bijverdienste verkocht aan herbergiers,
-ba'bakswinkeliers en verwoede pijprokers. Ze werden in.
houders geplaatst en in de herbergen en wirikels als diens-b-
betoon aan de klanten ter beschikking gesteld.
De grote omwenteling, die de ui-bvinding van. de stoommachine
veroorzaakte (James Watt eind l8e eeuw), bracht menig
pijproker op he-t idee zijn dierbare pijp voor een stoom-
kraantje -be houden en zo onder drxik door te spui-ten.
Op het principe van stoomdruk berusten ook de roinigers,
die wa-b later in de handel waren. Bit instrumentje bestond
uit een bolvormig glazen flesje - gevuld met water -
waarvan de hals met eeii rubberen slangetje aan. he-b mondstuk:
van de pijp werd verbonden. Het bolletje werd boven een gas-
vlamme-fcje gehouden en de s-fcoom zorgde voor het doorblazen
van de pijpesteel.
(Uit; de Pijpenkamer YSJI Douwe Egberts, U-brecht)

OPLOSSING PUZZEL No. 5

1 . na-b
2. anti
Bo huil-b

4. extern
. toe
. snel
. pnma
« expert

9. los
tOo doen.

11 ocers-fc
12. triest
13«wijs
U. ie-bs
15. sarnen

I6. -tierig

Spreokwoords "Na het spel de twist",

Wimiares?

Mevrouw van Tintelen.
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VOOR KENSEN DIE BEVEN

\

en Theekabinet van. Douwe Egberts.)
)' I

sr-^.
( 'u^;i

'"S-N
)

/

Heeft U er ook wel eens last van dat; koffie- of theekopjes zo

gemakkelijk over het schoteltje glijden ???

Al vroeg heeft men daar Y/at op gevonden. Men zet-be heel een-

voudig het kopje vas-fc op het schoteltje ofwel door in het

scho-fceltje een verdiep-fce plaats voor lie-t kopje .fce maken, ofwel

door op het scho-beltje een opstas-nde rand te maken, waarin het

kopje paste. Heel -fcoepasselijk kregen. dergelijke koppen en.

schotels de naam "trembleuses"^ een Franse naam afgeleid van het

werkwoord "trembler", hetgeen beven, sidderen of trillen be-

tekent. Een echte Hollandse naam is voor dit soort kop en scho-

tel niet ontstaan, vermoedelijk omdat ze door Franse pott^n-

bakkers in de 1&e eeuw bekendheid kregen. Trembleuses zijn vrij

zeldzaam. Er zijn er weliswaar heel wat gemaakt, doch blijkbaar

zijn er in de loop van de tijd ook heel v^a-b gesneuveld. In de

collectie van D. E. is een zeer mooi voorbeeld van een trembleuse,

die dus door mensen met beverige handen of bij het koffie- of

theedrinken. in bed gebruikt werden.. Deze trembleuse heeft op het

schoteltje een. daaraan vast gebakken korfje - waarin het kopje

past - -terwijl het kopje bovendien tvvee oortjes heefto

De hoofdkleuren zijn geel met gouden. biezen, terwijl op het

kopje zeegezichten. zijn aangebrach-t.

Het is een fraai voorbeeld van pottenbakkerskunst, vermoedelijk

gemaakt in Duitsland, eind l8e/ begin 19e eeuw

Even een puzzel voor de goede rekenaar

"Hoeveel g'etallen van vier cijfers zijn deelbaar door elf ????"

(De oplossing wordt bekend gemaakt)

6^1 ̂ 23. 4-. 1. 1 ̂ 7t 9.0
B.K

-t- 7.5 -{-
Tr-

4- \

.-'"' \
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Varkenshaasjes op Deens'e wijze

Beno d i ghc d enY "^ ̂  ^
u

a) Ber^iAi_Ag__van de champ ignons

(4 personen) "^. j-.^
3 varkenshaasjes / \
2 of 3 bakjes verse champignons ( \
boter, margarine, melk, zou-fc en peper '''>.-/

J

Zijn. de champignons nog niet schoongemaakt, snij dan zo
weinig mogelijk van de voe-fcjes weg en spoel ze vrij van , /"
aarde onder de kraauo In niet te kleine s-fc'ukken snijden .. ^~X
en met iets water overbrengen in ruime koekenpan. en op
stevig vuur verhitten zonder boter toe te voegen. Er 'v---'/
komt een flinke hoeveelheid vocht vrij. Bit vocht afgieten
en bewaren. Daarna boter toevoegen en de champ ig'nons bij
een niet te hoge vleu'n en veelvuldig roeren lieel lichtbruin
bakken en. dan warmtebron uitschakelen en overgaan naars

b) Bereiding varkenshaasjes

Mochten. de varkenshaasjes door de slager niet geheel van
vliezen zijn ontdaan, verwijder deze dan met een scherp
mes. Snijd daarna vanaf de dikke kant de haasjes in
stukken; vari^rend in dikte, ongeveer zoals aangegeven op
de schetso f^--^_ 

_ 
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De drie stukken van ieder haasje vrorden. nu op de houten
plank met sen plat voorwerp (aansnijplankje, zijkant van
hou-ten hamer, e. d. ) voorzichtig platter gedrukt, nadat ze
met de doorgesneden kan-t op de aansnijplank zijn neerge-
legd, dus de s-tiukken pletten met de nerf van het vlees
ver-ticaal op de plank. Vooral n-iet te hard druxken of slaan.
Globaal kan je ervan uitgaan, dat je de aangegeven dikte
door het pletten ongeveer halveert, waarbij de dikke
(eind-) stukken iets krachtiger worden geplet»
N. B. Varkenshaasjes varieren in grootte. Neem daarom de

genoemde getallen niet -be le-tterlijk. Bij grote
haasjes kun je wel 4 stukken uit een ha^i.sje halen.

Nu volgt he-b bakken ve-n de "biefstukjes", hetgeen de mees-be
aandacht vereisto Het bakken. en afmeken van de champignons
duurt niet lang en om het beste (meest malse) resultaa-b
te verkrijgen, wacht ik hiermee al-bijd. tot vlak voor het
aan -bafel gaan, dat wil zeggen da-b alle andere zaken klaar
of nagenoeg klaar zijn. De aardappelen zijn dus al gekookt
en hoeven alleen nog maar opgediend te warden, de sla staat
al aangomaakt in de bak, slechts de champignons zijn nog
niet helemaal klaar, aangezien zij inimers me'fc de gebakken
haasjes later een geheel zullen vormen. Het bakken bij
voorkeur uitvoeren. in. een mengsel va.n boter on. margarine
1 s 1, en dit mengsel op een royaal vuur eerst lichtbruin
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Vervolg van de varkensliaasjes.

laten warden en dan rlirek-b daarna. hierin. de geplette
stukken leggen. Tijdens liet bakken de s-bukken zo min
mogelijk heen en weer sclzuiven; dit v/erkt temperatuur-

verlagend. op hst botermengselo
Wel is het goed om do pan zodanig .te bewegen, dat het
hete vet als het ware over de hele panoppervlak-fce be-
v/eegto De bak-bijd is ongeveer 2 a 3 minuten per kant en

harigt o. a. af van de dikte van de stukken en de vet-
temperatuur (de^e tempG ratiuur is niet vlug te hoog, aan-

gezien het vlees dicht moe-b schroeien.)
Di-b bakken vereist enige oefening. Met stireven dient er-
op gericht te zijn om de stulcken zodanig te bakken, dat
ze van binnen nocli rood, noch doorgebakken, maar licht-
rose zijn. In dit laatste geval zijn ze perfek-fc gebakken.
Tijdens het ba-kiken van het vices hebben wij de chaiapig-
nons in de andere koekenpan weer op het vuur geplaatst en
na he-b op de opdienschs.al plaatsen van de gebakken stukken
haas voegen wij het bakvet bij de cliampignons, '/vaarna de
champignons snel afgemaakt warden door cen volle eetlepel
bloem door de champignons te roeren, waarna onder voor"t-
durend roeren hot vocht van de champignons me-fc een scheu-fc
melk en even-tueel wa-fc rode of witte wijn warden toege-
voegd to-b een mooi gebonden mengsel met de champignons is ver-
kregen, he-fcwelk dan na op . smaak 'brengen met zou-fc en lets
peper over de nog warme stulsken haas warden gegoten.
Di-b gerecht kan. natuurlijk met diverse soorten. groenten
warden, gekombineerd. Persoonlijk vind ik hierbij sla met
stukjes tomaat, paprika, en rauwe champignon in een pittige
dressing met iets knoflook heel erg lekker. , / /

Eet smakelijk /-'^" _ . . *'' v\^' ^

\
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DOE MEER MET "gestolen'' APPELS»

( "Eucalypta

" Tosca Appelen". ( nagerech-t voor 4 personen")"

4 goudreinetten, 2 eetlepels bloem, 2 dl room, 30 ^r. boter,
zout, 75 gr» ama. n.delsnippers, 75 gro suiker, 5 gr« vanillesuiker.

De bloem in een pannetje doen en aanmaken met de room, een glad
papje hiervan roeren en op een zacht vuur-bje voorzichtig
opwarmen. De boter, een snufje zout, de amandelen, de suiker
en de vanillesuiker erdoor roeren. Een keer aan de kook latep
komen. De appels schillen, halveren en de klokhuizen eruit
snijden. Een ovenvaste schaal invett. en en de appels met he'b
snijvlak naar beneden. er in zet'fcen. De saus erover gieten en
de schaal gedurende 20 minuten in een voorverwarmde oven
(220 graden. C, s'fcand 4) plaatsen. Extra lekker is het om de
appels, v66r ze in de oven gaan, nog even te besprenkelen met
cognac of aquavit

/:..
. '~\
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Aan een Verzekeringsmaa-bschappij
voor rech-tsbij stand
tu Utrecht

Lutjebroek 16 aug»1969
Gentlaan 15, -bel. 44476

Verzoek Rechtsbijstand tegen Porsche politie- Wachtmeester Reem

Zeer geachte her en,

Mijn groeno kaart is g'eldig tot 5 juni 1970-
Polls no. 123456/12345/4 voor mijn Renault 8, no. 1211 FT.
Op de polis daarvan staat nog een rood nummer bovenaai'i 380240

iiijn wagen-verzekering is gedateerd 26-6-'69 V'/. A. en casco eigen
risico f. 200, - Polls 123456 branche 58. 04 stempel boven 1234,
stempel onder De K«, Utrech-t, tel. 23438°

Ik heb bij U ook een. rechtsbijstandsverzekering, het gele papier
bijgaan-d is door de wind. wa-b gekreukt.

De zaak is deze;
Ge wilt me helpen. -tegen de politie.
Op zondag 10 augo '69 kwam mijn dochter bij mij thuis met een.

jonge man, KoM. Kiens, student-dierenarts te Utrech-b; was reeds
eerder bij ons geweest doch dee. lde nu mede dat hij zich ging ver-
loven met 9 sept. a. s. Zo gaatdat tegenwoordig, handvragen is er
niet meer bijo Na informatie bleek da-b zijn Pa een landbouwer is

in Biddinghuizcn Oost-Flevoland.
Aangezien ik maar 1 doch-ter heb en bij mij verloven beteken. t;
pakte ik die zondag 10 aug., gelijk mijn Renault 8, met de be-
doeling bij mijn vriend van Houten, waar ik steeds welkom ben,
-be slapen en. de volgende dag (van Houten woont in Lelystad, .
kadasterhoofd) eens -te kijken vyie de familie Kiens is en te ver-
nemen. wie de zoon is;, die achter mijn doch'ter aan loopt. Of hij
werkt, kan slagen voor examens en-Zo
Star-bte om 19 »30 uur ui-fc mijn vvoning richting Utrecht, wegens de
hit-fce had ik om 11 uur v. m. 1 pilsje van 25 c. l,, op van "de
Gruyter" verder de 2 pillen door dr. Rookus te Lutjebroek (aan
mij voorgeschreven sinds 1963) 1 pil om 10 uur en. 1 pil om 15
uur. De Rookus heef-c mij nooit gezegd, da-t deze pillen bij
autorijden kwaad kunnen en dat is ook wel gebleken, want sinds
1963 tot heden is er op mijn wagens nooit een krasje of een
deuk of lets anders ge-vveest. Zelfs mijn vrouw noemt mij voor-
zichtig en prima rijder (1s-te rijbewijs 1928, Haarlem, ver-fcrek
naar Indie 1938 - (Hollands Rijbewijs niet; geldig in Indie) dus
overexamen in Bendoeng. In '41 opgeroepen als Reserve-officier,
alle militaire rijbewijzen gehaald, tifgenomen door de Japanners,
gelijk mijn gloednieuwe Chrysler;. die nooit is vergoed. Ik
heb die nog 1 keer zien. langs rijcLen met zo'n gele aap met sterren
ach-fcerin, ik stond -fcoen juist met ffirn Kan te praten, die net als
ik achter de hekken za-fc; met plm. 30. 000 andere Nederlanders.
Over die 4 jaar zal ik maar niet pra"fcen, da~fc v/eet men wel, "fcoe-
vallig kwam ik als enige uit mijn ouderlijk huis in Haarlem
terug bij mijn moeder; vader en broers waren vermoordo

Ik kocht een Morris en reed naar Den Haag, v/aar ik behalve 7
mille voorschot, 6 onderscheidingen in on-fcvangst moest nemen.
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En gelijk voor de dokter, die. me keurde en doorsty-urde naar de
staf in Scheveningen, waar ik enige uniformen, een hogere rang
en een schrijftafel kreeg, met een bordje erops Co du l\. iolin,
transportofficier. En een leuke marva als hulpje, waar mijn
vrouw, die toevallig ook goed uit de kampen was gekomen, jaloers
op was. Rijbewijzen waren spoedig gehaald en daarna. had ik 30
chauffeurs, 1 sergeant en 1 sergeantmajoor onder me.
Mijn chef was Generaal Baler en de onderchef v/as de tegenwoordige
minister van Defensie. Een stille aardige jongen.
Na mijn demobilisatie kocht ik een Vau.xhoi.ll, daarna een Simca,
toen een Fiat, daarna een Saffodil (om eens te zien hoe zoie-bs
reed), daarna wer-d ik Renaultrijder, wegens het gesloten koel-
systeern. Ik word lepaar in Steenwijk, daarna Lutjebroek (tekenen.
en geografie)»
Op zondag 10 aug. 1969 reed ik dus rich-ting U-fcrecht. Ik tankte bij,
langs de wcg, drorik 2 glc-. zcn. water wegens de hit'te, reed verder
en zag een zeer groot aa.i.i'fcal neonlampen. en een Lord 70, ik 70
snelheid, dsji 60. Ik in zijn 3 en 50. In raijn achterspiegel zag
ik een porsche met 1 witte chauffeur, die mij begon in te halen.
Ze schijnen zich dus niet aan snelheidsborden behoeven -be houden.
De wegstrepen veranderden in. een aaneengesloten lijn en ik koos
de rechte pijl, waarbij ik een slingertje moest maken.. Op de weg
was GEEN ander ver'keer, ik had ondertussen de s-badslichten aan-
gedaan. Porsche liaalde in en beduidde mij te s-toppen.
Erui-t, uw rijbewijs en kentekenpapieren. Ik gaf deze papieren.
De bestuurder van de Porsche-ging in zijn wagen zi-fc-ten en begon
te praten in een apparaa-fc, waarna 2 Mauwe Rijkspolitiewagens
aankwamen. Uit de ene kwam e en Opperwach-tmeester; die met de
Porscheman praatte en daarna wegreed. De andere ging in mijn
wagen zitten en reed ook vveg. De Porsche reed ook weg. Alles
reed weg. Ik moest in een der twee blauwe wagens zitten. Mijn
wagen werd dus bereden door een Rijkspolitiemano De drie wagens

kwamen terecht op he-t Politie'bureau Vi&nen, waar de heren een
sigaret gingen roken. He-fc was omstreeks 20. 30 uur. Daar ik ook
zin had om te roken liep ik naar mijn wagen en pak-be een sigaar
uit he-b doosje. Ik zag, dat het rech-fcer kleine voorglas kapot was.
Nieuwsgierig geworden zag ik ook enkele rode krassen op mijn
groene wagen en er om heen lopende zag ik ook, dat de dop van de
trekhaak verdwenen was en de pijp van. de -uitlaat beschadigd.
Terugkomende in het Bureau began de Porscheman over zijn vrouv/
-be praten; die ziek thuis lag o De 2 andere Wachtmees-bers kregen
het ineens zeer druk met een dame, die een aanrijding scheen
geh&d -be hebben. De wachtmeester liet mi j over een s-fcreep lopen
van 8 meter en vroeg of ik een bloedproef wcnste te n.emen. » "Goed'',
zei ik, er werd een dokter gehaald, die wat bleed aftapte, mij op
de weegschaal ze-fcte en daarna moest ik in een blauwe v/agen gaan
zitten. De bestuurder was cen blonde korporaal. Mijn eigen ws.-gen
werd in de Dafgarage in Vianen gezet.
De blauwe au-to met 2 poli-fcieagenten en ik reed naar Lutjeborek
en de wit-be Porsche ervoor. Ik had van. -be voren verzoch-fc mi j op
de hoek van de laan. af te zetten, anders warden de buren wakker
De blauwe beloofde het en. deed het en reed terug. Ik wandelde
10 meter naar mijn waning en zag de Porscheman staci ji. Deze mg.n

had dus niet gedaan, wat hij beloofd had. Deze Opperwach-fc-
meester had zich reeds aan mijn vrouw voorges-beld. Mijn vrouw
had reeds koffie geschonken. De heer Reem vroeg; "He'bt U carbon
in. huis?'-. !;Nee", zei ik. "'Dan maar tweeiriaal permen".
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Toen de Heer Reem de papieren gereed had, began hij weer over
zijn zieke vrouw; ik nam een mes uit de keuken en sneed een
aantal bloemen uit mijn voortuin. en legde ze in de porsche
voor zijn zieke vrouw. Heem &ee& rond in onze zitkamer en zag
mijn schilderijen. "Mooi", zei hij, en ik haalde een kleine en
legde die in de porsche .
Eindelijk ging de Heer Reem weg en beloofde de zaak spoedig
te regelen, omdat mijn vrouw en ik van "15 sept. tot; 15 nov.
ao s. naar Spanje en Marocco gaan op vacan-tie. Hi j zeis "Mr.

Mijenfeldt, ' Off icier van Justitie in Dordrecht, daar hoort U
wel tegen Kers-fcmis meer van, en verdween.
Maandag 11 aug. belde dhr. Reem mi,] op en had weer sen verhaal
over zljn zieke vrouw, en mijn v\fagen kon gehaald. Ik zeis "ter
zake, Reem". Hi j zei°. {''Uw vrouw, Uw docli-ber, Uw a»s. schoon-
zoon, Uw zoon en zijn vrouw hebben een rijbewijs; als U moet
of wilt rijden, gaat U daar maar naast zi-fcten". Het was toen
oms-treeks half:Maandagochtend. 's Maandagsochtends 9 uur reden
mijn vrouw, de verloofde van mijn dochter en ik naar Vianen.
Mi^n a. s. schoonzoon reed de Daf terug en ik en mijn. vrouw in
de R 4 naar Lutjebroek. Ik werd nieuwsgierig en ging mion
wagen. eens bekijken.. Mijn vrouw bewaarde de sleu-bel-tjes_ en
stopte he-b kentekenbewijs bij de autopapieren. Mijn rijbewijs
was-dus ingenomen. Za-berdag 9 augustus was de wagen in de garage
gewassen en in de was gezet. Maandag 11 augustus zat hij van- .
binnen en van. bui-fcen vol zand, vuil, dode vliegen enz.
De kras op de voorneus za-b er nog steeds op. Het spuiten zal
wel f. 70, - plus B. T. W. kos-ten. Van binnen en van buiten heb ik de
wagen laten reinigen, zal wel f. 20, - plus B. T. W. kosten.
Mijn Tijdverlies is 5 uur gewees-fc is 5 maal fl. 15, - is fl»75,-
Aangezien ik in die tijd een nieuvv olieverfschilderij had kun-
nen'maken. Superbenzine door de politie in mijn wagen verreden.
is 8 liter b fl. 0. 60 is fl. 4. 80.
Ik vraag schadevergoeding en f1. 500, - smartegeld, omda-t_ik, wie
wee-fc hoelang niet met mijn eigen wagen kan rijden. en andere
moe-t lastig vallen, als ik rijden v»?il. Ik ben met vacantie van
15 sept. tot 15 nov. in Frankrijk, Spanje en Marocco. Mijn
zoon J.P. du Molin, Achtervang 18, Lutjebroek die mijn zaken
zal waarnemen. Indien deze zaak ( wa-b ik trouwens nie-b ver-
onderstel) niet door U behandeld kan. worden; verzoek ik U be-
leefd mi j een advocaa-fc in Lutjebroek -be schrijven.
De zaak moe-t grondig vvorden uitgezocht, na veroordeling ga ik in
hoger beroep. Teruggave van rijbewijs heef-t geen haas-fc

Hoogachtend,

Codu Molin
G-epensioneerd Schoolhoofd in Indonesie

Bijlagens een. ingevuld geel schadeform-ulier en enige foto's»
Namen'van personen die mij meer dan der-fcig jaar kennen.

(Waar gebeurd verhaal, de namen en plaatsnamen zijn echter
verwisseld.)
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Van. onderstaande woorden
moet, ne-fc zoals in puzzelno. 5
de tegengestelde be-fcekenis in
he-fc diagram warden ingevuld.
Bij een. geheel juiste invulling

ontstaat op de eers-be
ver-bicale balk een "spreekwoord"

"1

1. mager
2. gewoon
3. boven
4. hier
5. gierig
6. dwerg
7. rijkdom
8. vies

9.
10.

1.
12.
13.
14.
15.

leeg
gekookt
j onger
nergens
normaal

gevuld
niets

16. laf
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Een "snoepreis. te" naar Israel

Van eind augustus -bot half sep-tember brachten Joop van

Zoelen, Ad Nelemans en ondergetekende een bezoek aan Israelo

Direkte aanleiding hiertoe was het dertiende congres van de
Federatie Europese Biochemische Verenigingen (I'TEBS), dat van
24 tot 29 augus-tus in Jeruzalem werd gehouden. Zo'n biochemisch
congres word-t practisch ieder jaar gehouden, meestal afwisselend
in. een west-Europees en oost-Europees land.

Komend jaar is het in Edinburgh (Schotland). Het is altijd een
groot congres me-fc 4000 of meer deelnemers. Y/ellicht omdat he-b
deze keer zo ver weg v/as en/of om politieke redenen (politiek
en wetenschap hebben niets met elkaar -fce maken!) was het aan-
tal deelnemers beduidend lager, zo'n 2500, waarvan dan nog een

paar honderd Israeli's. Van de buitenlandse delegaties v/as de West-
duitse verreweg de grootstev, 'lfia6,r ook de Nederlanders sloegen

qua aantal geen gek figuur (75)' Ik had -brouwens het geliik om
bij aankomst op het Ben-Gurion vliegveld bij de passencontrole in
de rij -te s-baan met een gro-te groep van onze oosterburen, vaalc nie-b
van de jongste« En omda-b de passen van een aan-tal van hen, die een
zekere leef-fcijd waren gepasseerd, aan een zeer minutieus onderzoek
werden. onderworpen, ze-t-be ik later voet op de beloofde bodem dan
dan veel van mijn medereizigers!

Zoals gezegd, de aanleiding voor ons bezoek aan. Israel was dat
congres, want zo werkt da-b nu eenmaal. Organisaties als
Koningin Wilhelminafonds (KWF); de Stichting Biologisch Onder-
zoek Nederland (BION) en de KNAW zijn bereid een belgaigrijk deel
van de kosten verbonden aan het bezoeken van een dergelijk congres

te betalen- Alhoevvel Ad officieel nie-fc meer in dienst van BION

was - zijn driejarig contract liep 1 augus-bus af - was het BION
bereid. -be betaleii, -be meer daar het de enige keer was in die drie

jaar. Zoals misschien bekend onderhoud-fc cle werkgroep "Celcyclus"
al vele jaren speciale banden met collega's, in Israel, sinds
Siegfried de Laat 5 jaar geleden voor langere tijd aan he-t
Weizmarm Instituu-t in Rehovoth verbleefo Speciaal me-b twee groepen

heeft de "Celcyclus" nauwe conc-fcac-ben. De ene groeio is die van

Prof. Yossi Schlessinger in de afdeling Chemische Immunologie,

de andere die van prof. Meir Shinitzky in do afdeling voor Mcmbraan-
onderzoek. En om nu die con-fcacten met deze beide groepen op peil te

houden en de laa-cste gegevens, technische snuijes en ontdekkingen
met elkaar ui-fc te wisselen, had. c'. en wij wat extra -tijd. uitgetrokken

en bleven we dus wa-t langer dat het kongres duurde.
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Ook was het plan dat; Joop en Uw reporter een sene expenmen-

-ben die laa-fcstgenoemde worige zomer in san-ienwerking met Yossi

Schlessinger was bcgonnen, zou czfmaken. Dsi. ar-boe werden cellen,

serum (n.odig voor de groei van. de cellen) en allerlei celkweek-
benodigheden meegenomen. y 

onidei -'t de proeven met onze "eigen. " cellen

moesten plaats vinden en veel spullen die wij bij het onderzoek

gowend zijn te gebruiken, nie-fc of moeilijk te krijgen of erg

kostbaar zijn in Israel. Ad en Joop reisden in verban. d hiermee

een paar dagen voor het begin van het congres af, zuchtend.

onder de last van cellen, vele liters medium en serum en een hele

winkel van s-fceriele weggooi-plas-bicwaar. Alles leek goed te gaan,

zelfs met veiligheidscontroles, douane, maar vlak voor Uw reporter

op reis ging kwam een nood-fcelefoon-tje van de beide jonge onder-
zoekers melden dat de voorraad serum teloor was gegaan doordat de

fles gebars-fcen was bij de grote -bempera-tuurovergang.
Dus werd een. nieuwe voorraad serum ingepakt en in gevroren

toestand de volgende dag overgevlogen in. mijn -bas. Omdat ik

rechts-breeks naar Jeruzalem zou gaan za-b er niets an-ders op om

het spulletje zolang op te slaan bv. in de vrioskast van het hotel.

De vlucht was op zaterdag, sabbath en om die reden komt het

E1-A1 vliegtuig na zonsondergang bij Tel-Aviv aan, als (ie Joo'dse

rustdag voorbij iso Dan komt het openbare leven ook v/eer op gang,

zoals bv. het vervoer per au-bo'bus, dat in Isro.'el het belangrijkste

middel van vervoer is. Een andere manier om je te verplaat-sen is de

"sheiru-b ", een soor-t deeltaxi.^ me-b raeerdere personen in een taxi die

van bv. he-fc vliegveld Ben-Gurion naar Jeruzalem (55 km) rijdt..
Met de torenhoge inflatie in Israel (rneer dan 100  /o) maakte
ik dan ook direc-fc al kermis na afloop van de snelle ri-t over de

enigo autosnelweg die Israel ken-t, want de prijs van de sheiru-b.

was veel hoger dan dat ik verwach-bte op grand van. ervari -gen vorig

jaar. Voor fn oudere Poolse professor in de Mochemie in dezelfde
taxi, gowend aan het Polen van voor de vrije vakverbonden., v/as he-fc

helemaal moeilijk te begrijpen dat de -t-axichauffeur ook wel eens

ie-ts extra wil, maar discussie over de prijs leverde niets op.

Tenslotte word je afgeleverd waar je maar '/vilt.

Jeruzalem is eigenlijk geen stad om een congres -be houden, er is te

veel -be zien. '-b Was net in de tijcl dat de Nederlan-dse regering

zo-u. besluiten de Nederlandse ambassadc van Jeruz&lem naar

Tel Aviv -te verplaatsen.
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Jeruzalem is eigenlijk ook geen s-bad om een. am'bassade te hebben,

er is -be veel te zien. Emotionele reac-bies van in IsraSl wonsnde

Nederlanders in de Jeruzalem Post (een engolstalig dagblad, gelukkig

voor raij) moesten je he'fc tegendeel doen geloven. Ze stuurden

bossen brieven en telegr&jmnen naar het raoederland om het onont-

koombaar gevaar te bezweren. Een vaste columnis-b van de Post

plaatste alles in een rela-fciverend daglicht toen hij schreef

blij te zijn met de parkeerruimte die nu vrij zou komen.,

Bovendien gaf hij de regering Begin de raacl het ook op deze

manier met New York te proberen, onder het mottoskoraen de Joden

niet naar Israel, dan komt Isrs.el vrel naar de Joden. Tenslotte

wonen er in New York alleen meer Joden dan in heel Israel tezamen.

Met schrik merk ik hct, ik ben. -be langdrac'ig. Volgende keer verder.

Iso-bopen. Fault je

Twee raadsels van Libert

1) Een. reiziger is op weg naar Amsterdam. Op zijn reis komt hij bij
sen splitsing en weet niet welke weg hij nemen moet. Wel heeft
hij gehoord dat bij deze splitsing een huisje staat; waarin een
tweeling woont. Beide broers lijken sprekend op elkaar en'zijn
uiterlijk niet vsji elkaar te onderscheiden. Verder weet hij dat
een van de broers altijd liegt, terwijl de andere altijd de
waarheid spreekt. De reiziger belt aan, een van de broers doet
open, en. de reiziger stelt hem een vraag, waarna hij zijn tocht
naar Amsterdam vervolgt.
Welke vraag heeft hij gesteld om te we-fcen vvelke weg hij nemen
moest???

2) Een middeleeuwse koning liett een jaarlijks bedrag aan belasting
van zijn edellieden-o Zij moeten een zafc me-fc 100 goudstukken
die elk een gewich-b van 100 gram hobben, inleveren op een
bepaalde datum. Vlak voor die datum hoort de koning via een
spion. dat een van de edellieden, welke is onbekend, probeert;
de boel op te lichten, door een zak in te leveren met 100
goudstukken, die weliswaar even groot zijn als de goede
mun-ben, maar slechts 90 gram wegen.
Als alle 10 edellieden. voor de koning staan. met hun zak goud-
stukken, besluit de koning door een weging op de weegschaal
(geen balans!!') ui-fc -be maken wie de bedrisger is.
Hoe doet hi j flat?

Oplossingen te verkrijgen bij Bas (Liber-fc dus).
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PATEAS, GrieL^nland

In Patras werd van vrijdag 11 t/ai woensdag 17 September 1980 ee 14e internetionale
embryologische conferentie gehouden. Van ons lab. wer;i d&aras.u deelgenomen door
Kirstis, Koki, Geert, r:cmee en onderg-etekende.
Het is eeu goed idee van het PV fci estuur om te yragen in dit bl&d een verslag uit te

brengen.

Het ging niet zo ras naar i3 atras

Patras is van Athene per trein of bus in + vior uur te bereiken Na aankomst op het
vliegvel;; meet je eerst een taxi nemeii naar het trein- of busstatios..
Roiaee had de congrescoBiaiasie al herhaaldelijk geschreven dat ws ons niet op het
cougresbureau zouden kurmen melden v66r de sluitingstijd (.» uur ts avonds) omdat ons
vliegtuig pas oss £ uur 's middags zou aankomen. Ze had gevraagd of iaen ons vast het
adres van het voor ons gereseryeerde h-'-tel kon opgeven. Op die vraag was nooit een
antwoord gekoraea. Je kunt je voorstellen dat we ®en wat onzekere teekomst tegemoet
gingen nadat ons vliegtuig een uur te laat in Athene was gelaad en nadat we bovendien
geziea hadden dat er in de rij bij de standplaats voor taxi's zeker 50 wachtendea
v66r ons waren.
Maar we hadden toch een telefoonnummer van het congresbureau en een flink aantal
munten van het jyiste bedrag cm in een teiefooncel naar Patras te bellen? Jawel.
De ene munt na de andere verdween voor goed in het apparaat zonder dat er een gesprek
tot stand kwaai.

Wat nu te doen? Met nag vier andere deelneners uit hotzelfde vliegtuig, omgeven door
al onze bagage, stonden we te overleggen. De redding kwam door Geert die een klein
busje zag staan. 2e ging eens informeren of wij ook zoiets konden beT -achtip;ea. Na

enig tele.fonereu werd het ons inderdaad toegezegd. En het kwam: Een busje met chauffeur.

Het werfi een interessante rit. We zoude'i de chauffeur dat rijden in spitsuur dwars
door Athene niet graag nadoen. Het werd al donker en vail de omgevin^- was hslaas
weinig te zien. Ou 10 uur stopte hot busje. Ws waren zowat halverwege Patras en kon-
den in eon klein chauffeurs cafeetje wat eten. Buiten aan ecu ^rote tafel, bij l&mp-
licht, terwijl het drukke varkeer op korteafs'tand voorbij raasde, .leden we ons tegoed
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aan de eerste Griekse gerechten: moussaka, souvlaki en hoe zo verder heten mogen
Om half een 's nachts aankomst in P?.tras. Een vriendelijk stadje. Langs de kade
terrasjes waar men op dit late uur nog buiten zat. Ket congresburoau was gehuisvest
in oen groot hotel, waar ook de conferentie gehouden zou warden. Prof. Jaffe die in
ons busjo was meegereden, was de enige die wist dat hi j in d6t hotel zou logeren,
blijkbaar omdat hij eexi van de uitgenodigdc discussie-voorzitters zou zijn. Voor
hem dus geen probleem bij de balie van hot hotel. Maar er was niemand om ons te zeggon
in welk hotel er voor andere mensen was gereserveerd. Wat nu? Prof. Jaffe nam het heft
in handen: vroeg hot kamernummer van het hoof d van het congresburcau en ging er op af.
Wij bleven in spanning nchter: Wat zou er gebeuren? Het wachten duurde lang. Maar kijk
na 10 minuten kwam hij wear benoden. Voor hem uit, breed glimlachend, liep de gezochte
persoon die direct enkele telefonades ging plegen, waarna eindslijk ons hotel-adres
werd geopenbaard. Hot lag geliikkig op korte afstand. Eindelijk, ora half twee, staple
ik in oen geriefolijk bod van een hotel klasse C, bedenkend dat het congres om half
negen zou beginnen.

Goede voordrachten

Deze iuternationale embryologische conferenties warden om het andere jaar in een
ander europecs land gehouden. Dit keer waren de biologen van de universiteiten van
Athene en Patras gastheer.

Het hotel fungeerde als congrescentrum omdat de universiteit v6r buiten de stad
Patras ligt. Het was een mooi groot hotel maar de accomadatie in de zaal was niet
bepaald optimaal voor de projectie van dia's en films. De hele organizatie van het
congres was "done in an early way", zoals ik het door een deelnemer treffend heb
horen uitdrukken. Maar wat men ook voor kritiek zou kunnen hebben, het moet gezegd
warden dat het wetenschappelijke programma op hoog niveau stand. Voor de 3 plenaire
zittingen, die elk 3^ uur duurdeii, waren opvallend bekwame sprekers uitgenodigd. In
voordrachten van ruim cen uur werden uitstekende overzichten gegeven over de stand
van zaken in eon bepaald gebied van onderzoek over do ontwikkeling van het embryo.
In een speciale filmzitting vertoonde Koki een film over het "rotatie-experiment".
Hot was qualitatief vorreweg de beste film die erbij was.
Voorts stondon er 5 "discussies" op het programaa. Voor elke discussie wa§ zowat 3
uur uitgetrokken. Drie tot vijf sprkers hielden een korte inleiding over eigen werk,
waarna een algemene discussie volgde. Op zondagraorgen werd de discussie over "models
of cleavage and early development" gehouden. Hiorbij hielden zowel Geert als Koki een
voordracht, en Koki vertoonde een aantal films. Het rotatie-exporlment kwam nu uit-
voeriger ter sprake. Eet bleek vecl indr-ak gemaakt te hebben. Bij dit experiment kan
men door het ei op een bepaaldo manier te draaiun zelf regelen waar de kop en de
staart zich zullen voryen. De werking van de zwaartekracht speelt daarbij blijkbaar
een rol. (het is begrijpelijk dat voor deze proeven grote belangsteeling bestaat bij
het ruimtevaart-onderzack, European Space Agency ESA. Het gaat om de fundamentele
vraag of organismen op onzc aarde hun kop-staart aanleg danken nan de zwaartekracht.)
Het programma was zodanig dat iedereen alles kon bijwonen en men nooit een kouze
hoefde te makon tussen verschillcnde onderdelen. Dit draagt in hogs mate bij tot in-
tegratie van de verschillende onderzoeksgebieden. En die integratie is onmisbaar als
men wil proberen inzicht te krijgen in hct complex van biologische processen, dat
leidt tot do vormlng v<"n een. organxsme

Erg veol posters

Tussen de plenaire bijeenkomsten door warea sr vier "postorsessions" die elk circa 2
uur duurden en waarbij 150 posters werden getoond.
Elke congresganger die dat wenste kreeg 1m'" muurruimte ter beschikking om eigen onder-
zoek te presenteren. Van ons lab. waron er 4 posters over wetenschappelijk onderzoek
(kirstio, Geert, Romeo, Elze) en een over de Collectio, waarin men word attsnt ge-
maakt op de mogelijkheden ora colloctie-matoriaal te bestuderon. Een poster van Suzanne
Ulmann, die dit jaar een tijd op ons lab. heeft gewerkt, was gedeeltelijk gebaseerd
op materiaal van onze Collectie.
Carmen kan ervan meepraten wat een werk het is om voor zo'n -poster sen duidslijke en
overzichtelijke compositie van tokst en afbeeldingen te maken. Ze kan tevreden zijn:
de 5 posters van ons lab. zagen er keurig uit:
Het was wel jammer dat in verband met de beschikbare plaatsruimte elke poster maar
een dag geexposeerd kon warden. Ket was dan ook sen enorme drukte op die poster
"sessions" (nou ja, zitten was er niet bij).
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De mensen

Het aantal deelnemers weet ik niet precies. Ons progranunaboek heoft een lijst van
450 namen, maar darbij warcn ook namen van onderzoekers die wel aan een poster
hadden meegewerkt maar niet aan het congres deelnamen. Er zullen zowat 350 a 400
deelnemers zijn geweest.
De sfeer was prima. Aan hot tijdschoma werd meostal goed de hand gchouden. Er was
ruim gelegenheid voor persoonlijke gesprekken eu daarvoor stonden er in het hotel
een aantal geriofelijko ruimtes ter bcschikking.

Dc Griekso leefwijze

Aan de dagindeling waren we gauw gewend. Lezingen begoDnsn om 8. 30. He-t ochtendpro-
granuaa duurde tot 1 uur, waarna men in de stad wat kon gaan eten. Tot 16. 30 was je
dan vrij: de z. g. siosta. Winkels gingen dicht. Het wns te warm ora iets anders te
doen dan een schaduwrijk pickje opzoeksn. Schoon zwemwater was te ver weg. In het
hotel kon je rustig wat gaan zitten lezen, praton, of enkele nog niet weggeruimde
pastors wat nador bestuderen.
Het middagprograama duurdo tot 7 of 8 uur; 's avonds was er dan of de vergadering
van de Europeesche Ontwikkelingsbiologie organizatie (EDBO) 6f, twee maal, een door
hot congres georganizeerde gemGenschappelijke maaltijd, opgeluisterd aet muzlek en
volksdans (het laatste v66r eii ook ecu beetje d66r de congresgangers.

Griekse cultuur

De organizatoren zoudcn geen Grioken zijn als er niet ook aandacht was besteed aan
de beroemde oude Griekse cultuur. Er stand dan ook officieel een d-^gtocht naar Delfi
op hot programma
Na 3 dagen van lezingen, bosprekingen onz. was men wel toe aan een dagje ontspanning.
De tocht ging mot busson, die bij Rion met een grote veerboot de golf van Korinthe
werden overgezet. Ha een lange rit langs de kust stopte de bus ergens bij een restau-
rantje. Daar kon het kennelijk grote aantal zweraliefhebbers eindelijk aan hun trekken
komen. Een riui op het schaarse struikgewas om zich te verlsleden. Daarna strorapelend
over hot keienstrand. En de massa ging te water. Hot was een merkwaardig gezicht. En
sen heerlijke ervaring ora in dat zoer zoute zeewater rond te zwemmon.
Mogslijk was het ook wel goed om alle natuurwetsnschap eens oven af te spoelen voor
we ons zouden verdiepen in d© geschiedenis en de archeologie van Delfi: een stad
waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 14e eeuw v. Chr., wa&r tussen de 8ste en 3e
eeuw het beroemde "orakel" fungeerdo en waar sinds het eind van de vorige eeuw ijverig
opgravingen warden verricht. Delfi ligt schitterend: aan de voet van de steile rots-
wanden van de Parnassos, met wijd uitzicht over brede rivierdalen met uitgostrekte
olijfganrden. Het hole gozelschap werd rondgeleid door e6n gids, naar dat was dan ook
wel een bizondero. At en toe stilstaand bij een der groto raonunentcn, of de fundamen-
ten daarvan, wist hij over de betekenis van deze stad voor de Griekse cultuur en
over dc hoogtepunton in de geschiodenis z6 lovendig te vertellen. dat je hot allomaal
om JG heen zag gebeuren. Hidden in hat hoiligdom van de god Apollo stand de grote
teapel. Daarondur lag "de navel der aarde", een spelonk waaruit volgons de oude Grie-
ken de leven-scheppende geest uit de aarde orahoog kwaia. Eens per jaar daalde een
wijze vrouw uit Dolfi in die spelonk at. In sen uitvoerig ceremonieel werden belang-
rijkc vragen aan haar voorgelegd. Haar antwoord was voor gewone mensen onbegrijpelijk,
maar priesters fungeerden als tolk on schrevon haar uitspraken - het orakel - op.
Deze uitsprakcn maakten do kracht uit van het heiligdom. Ze wcrden in heel Grieken-
land en zelfs daarbuiten orkend als de juiste gedachte. Men gellofdo dat Apollo door
dir orakel het juiste antwoord gaf bij grote probleaen. Het orakel doaineerde eeuwen
lang het sociale en politicke leven van de Grieken. Het droeg in bslangrijke mate by
tot het bijleggen van conflicten en adviseerde vaak tot geaatigd handilen.
In tegenstelling tot Olympia waar de sportwedstrijden werden gehouden was Delfi - de
stad van ApoAlo - de plaats waar mon wedijverde op het gebiod van dichtkunst en muziek
Dankzij hot orakel was Delfi een welvarcnde stad. Maar juist daarom ?/erd er door de
verschillende Griokse volken soms hevig om gevochten. In 4 eouwen was het vicr maal
strijdtoneel van een z. g. "heilige oorlog". Tussendoor ward de Apollo-tempel ook nog
eens door brand, en later door eon aardbeving verwoest. Maar ze werd steeds weer op-
gebouwd.
Onder de Rosieinso overhoersing, in de 2o eeuw v. Chr. ging do invloed van het orakel
vorloren en daarmeo ging de stad geleidelijk in betekenis achteruit.
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Tenslotte

Na dc excursie vlogen de laatste twcc congresdagen om. Dit. zijn do dagen waarop je
goed moet bedenken wio je beslist nog wilt sprekon en wanr je nog work van moet maken
voordat iedcr weer zijns weegs g.aat.
Saiaonvattend was de betekenis van dit congros voor hot Kubrecht Lab.:

1. Presentatie van onderzook in 2 voordrachten, een aantal films on 4 posters
2. Aandacht gevestigd op de eabryologische collectio.
3. Niouwe informatie en overzicht in e-igcn en aanverwante onderzouksgebieden
4. Veel persoonlijke gosprobken lae-t andere ontwikkelingsbiologen

Elze

dio Eveline on Lidy hartelijk dankt voor hun work aan het kaartje on het stencil
typen van de tekst

AFORISMEN

Men onderschat licht de behouds'krac.ht van het bestaandG, gevormd als die
wordt door de gegroeido niachts- en belaiigenverhoudingen

De problematiek van het bestuur ligt voor eon deel hierin, dat hot most uitgaan
van dc fundamentole gelijkwaardigheid van de mensen, raaar terdege rekening raoet
houden met de verschillcn tussen individueu en groepen.

Bij de beoordeling van een ill het verleden ganomon besluit dient mon ook ee-n
zekero waarde toe te kennen aan bet genomen zijn van dat besluit op zich zelf.

lemand vervult een arabt beter indien het hen niet al te zeer vervult.

Belastingbetalers storvon nooit uit; zij vermenigvuldigsn zich



OVERPEINZINGEN

"Zeg niaar dag net je handj®, dag zorasr" ssingt onze onvolprezen

Johnnie Kraaykanp . . . ... "V/e hebben hot weer gehad".

Wat hebben we eigenlijk gehnd? Zonovergoten strandeii? Hot hield

niet over, zullen de strandhouders zeggeii. Maar toch . .

het waren eindcloos lange dagen. 's Morgsns om 5 uur al licht

tot half elf 's avonds. Heerlijk toch. Je kon zo lokker veel doen

denk ik nu, maar hebt U ? ? ? Ik nict zo erg voel. De gordijaen

in dc slaapkamer, ja, die hangon nu. Van die ollenlange lap goed

heb ik toch mnar keurig twee naast elkaar hangonde "raam decoraties"

gsmaakt. Maar voor de rest hield het bij raij ook niet over.

Maar daar wou ik het eigenlijk niet over hebben, maar wel over

dat liodje van Johnnie. Kunt U het? Ik vind het zo. gev/oldig knap

dat mensen zulke teksteu kunnen Eiaken. Zo recht op de man af en

voor iedereen verstaanbaar. Ik moet zeggen, ik ben er dol op.

A-culturoal? Akkoord, aaar waaroE zou alle amusement nou pers6

een cultureel tintje noeten hebbcn?

Ik herianer me dat ik jaren geleden in een enquete van d© PV invulde:

Laten we met elkaar eons een avond gezellig naar een Snip en Snap

revue gaan. Nou, het leek wel of ik een oneerbaar voorstel had gedaan

Als hot nou nog Anatevka gewesst was .... maar Snip en Snap . . . .

Ja ik geof toe, ik ben oen fan van die twec. Do eersto graianiofoonplaat

die ik kocht was er een van die twee, voor mij niet te evenaren

komieken. Aan do en<3 kant liedjes en aan de andere kant sketches

Voor geon goud zou ik deze plaat willen inissen ea wnarom? oradat

het alleraaal zo lekker verstaanbaar is. Heerlijk zorgeloos amusement

Ik siaul ervan

Vertclt U ook oens icts over Uw favoriete entertainaent?

sinpele ziel
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DE STERREN VAN HE;Z HUBRECHT LABORATORIUM

of-tewels Waar zou het -fcoch allemac-i.1 aan liggcn?

Ik geloof nie-b in astrologie. Da-fc wil zeggen, ik geloof niet dat
iemands levensloop bepa&.ld v/ordt door de stand van de sterren
op he-b ogenblik van zijn ^'eboor-te. Maar ik geloof wel dat mensen
die in. dezelfde periode vaja het jaar geboren zijn, veelal over-
eenkomstige karaktereigenschappen hebben. Daarom leek het me
wel eens interessan-b het personeel vsxi het Hubrecht Labora-torium
aan een astrologisch onderzoek -be onderwerpen, teneinde een
antwoord te krijgen op de vraags waar zou lie'fc 'boch allemaal
aan liggen?

Daartoe heb ik de gegevens omtren-fc de verjaardagen van
de diverse personeelsleden, voor zover bekend bij de P. V--admini-
stratie, grafisch ui-bgezet. Zoals u uit bijgevoegd diagram kunt
zien, zijn sonimige sterrenbeelden duidelijk sterker vertegen-
woordigd dan andere. Hierbij dient wel aangetiekend te warden da-fc
de gebruikte gegevens betrekking hebben op de personeelsbe-
zetting van 1 januari jongstleden. Moch-fc er dus toch nog
iemand op het lab. maagd blijken, (ian moet da-t van zeer
recente datum zijn. Maar aangezien het ook voor die datum
al zo was op het Hubrecht lab», kan het aan die nieuwkomers
natuurlijk niet liggen. Verder zijn er nog een aoj-ital mensen,
van. wie de verjaardagen Mj de P. V. onbekend z. ijn; maar ook
deze mensen, die zicli zo nadrukkelijk buiten het lab-gebeuren
opstellen, kurmen onmogelijk vcran-bwoordelijk gesteld worden.

Wat overblijft zijn een 58-tal oudgedienden die op de
aangegeven wijze over de diverse tekens van de dierenriem
verdeeld zijn. Allereerst wilde ik met u de karafc-tereigenschappen
doornemen van die sterrenbeelden die meer daji gemiddeld
voorkomen binnen het insti-buut. Daartoe heb ik een ast.rologisch
handboek geraaclpleegd, v/aarin de karakters van de diverse s-berren-
beelden. in enige trefwoorden zijn samengevat. Als ik dan lees
dat de waterman gekarakteriseerd. wordt door idealisme en over-
gave; en de vissen door gevoeligheid en opoffering, dan denk ik
nogs ach, het valt eigenlijk best wel mee; daar kan. het toch
allema&l niet aan liggen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor
de weegschaalj, met zijn harmonie en gemeenscliapszirL. Maar vvat

-be denken van. bijvoorbeeld de ram: impuls, vlucht, passie,
geweld. En dan moet u zich reuliseren d. a'fc bijna 20'^ van het
personeel onder dit teken geboren iso Gaat er u ook een

lichtje op? Of bijvoorbeeld de kreefts emo'tie, verbeelding,
zwangerschap; he-fc zal je collega ma&r vvezen. Of de schorpioens
agressie, ongectisciplineerdheid, verzet; angst. Mijn hemel, wa-t
een ellende!

Even dach-fc ik de clou te palAen te hebben. Maar later reali-
seerde ik me dat mensen geboren onder dergelijke gesternten
overal in de sajnenleving voorkomen, en niet; alleen. op het
Hubrechtlab. Misschien. is het juis-fc wel zo dat; we moeten streven
naar een zo gclijkmatig mogelijke verdeling van personeelsleden
over de diverse sterrenbeelden. Uit de grafiek zal he-b wel
duidelijk zijn da'fc er twee sterrerLbeelden zeer slecht vertegen-
woordigd. zijn op het labo, -be weten de leeuw en. de maagd. En als

ik dan. lees Mj de maagds redelijkheid, zuinigheid, vooruitzien,
analyse, dan geloof ik dat we dergelijke mensen op het lab.
inderdaad tekort komen. En wa-fc dan to denken van de leeuws
wil, zelfverzekerdheid, kracht, autoriteit, volheid. Is dat
eigenlijk niet precies Wcit we missen op het lab. ? Een leeuw met
leeuwemoed. Kwes'bie van de right man on the right place.
Wat zou Jafie we z en? O.-iee
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RECEPT VOOR BRUSSELS LOF a 1& LIBEIffl (klaargemaakt te

Hemelum ci.ls groeif actor voor d'e celcyclusgroep ) o

Benodished en; (voor 4 personen, variatie in hoeveelheden n.a.ar
smaak)

1 pond gehakt
1 grote paprika
2 gro-te uien
2'3 0 gram champ ign-ons
8 s-bruikjes witlof
2 -fcenen knoflook
300 gram gerasp-te kaas
-g- liter wi-tte wijn
bl oem
koffieroom

BereiclirLgswilze^

Fruit de gesnipperde uien in een gro-te braadpan in woinig mar-
garine (50 gram) -bot ze glazig zijn, Voog daarnahet gehakt toe,
en roer dit'door de uien -bo-fc het bruin en korrelig is. Daarna
de in stukjes gesneden paprika en de champignons (in schijfjes)
toevoegen en het geheel 5 & 10 minuten laten sudderen. Breng
dit mengsel daarna op smaak met v/a-b zou-fc en peper. Roer de ge-
pers-fce tenen knoflook er door heen en gedek het geheel daarna:
met de in schijven gesn. eden witlof. Giet de witte wijn uit over
de wi-fclof, doe de deksel op de pan en laat het geheel stoven
tot de witlof gaar is.
Giet daarna het kooknat af en bewaar dit. Strooi de gerasp-te kaas
uit over de witlof en ze-t de pan zonder deksel in do oven -fcot
zich een brain, kors-tje op de kaas heeft gevormd.
De afgegoten vloeis-bof v/ordt -bot een saus gebon.den door er, onder
goed roeren en verwarmen, bloem geroerd. door de kofficroom
aan toe -be voegen, -fco-fc de saus voldoende dik is. Daarna
nog ca. 10 minuten laten suOderen om de bloem gaar -be mak en.
Serveer de lof en de saus me-fc aardappelpuree bes-fcrooid met wat
nootmuskaa-b.

XVoeg bloem aan de kofiieroom toe en roer goed me-b een garde to-fc
een dikke, deegach-fcige subs-fcan-tie is on'ts-fcaan zonder klon-bjes.

Eet sm&kelijk.

F. S. Voor-bs ben ik van mening dat Suzan moe-fc blijven.

Aforismen

Wie gehoor krijg-b, heeft invloed.

De aandach-b die aan een verslag vvordt besteed., is zelden even-
redig aan de moeite die de sanienstellin-g ervan heeft gekost.

Besturen is ten dele een kunde, maar meer een. kunst;.

Taak van he"t bestuur is niet de organisatie
der gemeenscliap, m&ar haar ontwikkeling.

Het sociaal wenselijke schijnt alt. ijcl voorui-t te lopen op het
economisch mogelijke. Is dat realiteit of een. bestuurlijk
gezich-fcsbedrog?


