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He-fc eind van het jaar is een goede periode om -terug te zien op

het afgelopen jaar en om plannan te maken. voor het nieuwe jaar.

Om te begirmen bij het -berugzien. Het afgelopen jaar was een

bruisend. P. Vojaar, met veel activiteiten. De kritiek die

"tijdens de P. V. overdracht is geui-b was niet terecht, wa-nt gaat

he-b nu om de cijfers ach-ber de komma, of gaa-fc het om de inzet en
de activiteiten?

Hoe het ook zij het nieuwe P. V. bestuur wil he-fc oude bestuur op

deze manier bedanken voor hun inzet. En hoewel we in he-fc vorige

P. V.nwnmer hebben kunnen lezen over de twijfels over de

personeelsvereniging, zijn er toch vier mensen bereid gevonden
om in 1981 hun. krachten -be geven als P. V. bestuur.

Dit P. V. bestuur besta.at uit Christine, Herik, Peter en Pedro.

Om na -be gaan of de personeelsleden van het Hubrechtlab de

personeelsvereniging waarderen en in he-fc bijzonder wat de

personeelsleden verwachten van de P. Vo, heeft het nieu.we bestuur

een enquette gemaakt. De uitslag was niet opzienbarend. De

geijkte activiteiten scoorden hoog. In -fco-taal werden. 39 formu-

lieren ingevuld ingeleverd» Als top vijf kwamen de volgende

ac-biviteiten uit de bus s

1. fietstocht met barbeque

2 oborrelmiddagen

3. zeiltoclit

4. bowling + eten

5 ozeevistocht

25 personeelslo doen mee 10 misschien
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Het nieuwe bestuur weet dus wat er van hun verwacht wordt.

(De rest van de uitslag is op het F. Vebord geprik-t)

Maar naas-b de ge'bru.ikelijke activiteiten hoopt het nieuwe P. V.

bestu.ur enthousiasme onder de personeelsleden -be vinden voor

an-dersoortige ac-biviteiterio Een voorbeeld hiervan was de Sinter-

klaas viering. We hebben gekozen voor ac-fcie. De readies waren

verschillend. Maar voor opbouwende kritiek zijn we gevoelig

M. a. w. de plannen voor het komend jaars zowel traditionele

als onverwachte activiteiten. Tot slot; wil he-b P. V. bes-fcuur

een ieder een gezellig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar^ ^k
-toewensen en we hopen iedereen terug te zien op 6 januari op ^^

de nieuwjaars Mjeenkoms-t.

P. V. Bestuur
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KERSTMIS s Feest van het licht.

Er was een tijd, waarin "het licht" voornamelij'k van de zon
kwam. (s Nachts was he-t overal donker, tenzij er een moge-
lijkheid was om een houtvuur, een. olielamp, of een kaars aan
te steken. Heel romantisch, maar stel je he-b eens voor!
Het is begrijpelijk dat de mensen -boen dolblij waren als
's winters de kortste dag voorbij was. Dan werd er bij veel
volken uitbundig fees-b gevierd.

In 1980 hebben we het maar makkelijk.
In huizen en gebouwens een paar schakelaars bedienen en er
is volop lich-b. Vaak zelfs sen automatische bediening. Dan
hoef je er helemaal niets meer aan te doens het floept vanzelf
aan..

Maar al dat liclrfc kos-fc natuurlijk w^l geld.
Erger nogs het kost veel energie. Welke enorme problemen komen
er in di-fc opzicht op de mensheid af?
Moet de brandstof, die gedurende miljarden jaren in de aardkost
is gevormd, er in een enlcele decennia doorgejaagd warden?
Moet er kernenergie worden gebruikt waardoor het milieu onver-
an-fcwoord wordt Toelast - zolang er geen oplossing is voor het
z. g. kem-afval?
Beide mogelijkheden zijn even beroerd.
Voorlopig is de enige uitweg; minder gebruiken. Dat is een van
de redenen, waarom de ambtenaar verplicht Kerst- en Nieuwjaars-^
verlof krijgt.
Eens over nadenken straks bij de kaarsjes ???

B E___^U__I_Ji I_G, E_ N_ op electric iteit op het H.L. ?

Is dat mogelijk?
Dat zou niet alleen een energie-besparing opleveren, maar ook
een "verlichting" betekenen van de ui-fcgaven voor electriciteit,
die voor 1981 op f 50. 000, - zijn begroo-fc

Ik ben eens met Kees Mook gaan praten en rappor-fceer nu alleen
over het gebruik van lich-bo Een volgende keer komt appara-tuur
aan de beurt.

1. In elke werkkamer zitten. 8 TL buizen van 40 Watt. Als die
allemaal een dag (8 uur) branden kost dat per kamer f 0, 50

Per maands 4 (weken) x 5 (dagen) x f 0, 50 = f 10, -.
Per jaar f 120,-
Er zijn + 50 kamers; f 6000,-

2. Als in alle gangen het lich-b de hele dag brandt kost dat
f 0, 50 per uur. Per dag (^ 10 uur) f 5,

Per jaar 12 x 4 x 5 x f 5, -= f 1200,-

3. In de kantine zi-tten 9 panelen. met elk twee buizen van 40
Watt en 15 panelen met elk 4 buizen van 20 Watt. Als alles

brandt kost dat per dag (+ 3 uur) f 0, 75 »
Per maand 5x4xf0, 75=f15,'
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4» De berekeningen zijn gebaseerd op een gemiddelde jaarprijs,
maar in feite moet er in de maanden november, dec ember en
januari per kilowatt-uur meer betaald warden dan in de
overige maanden.

5. In alle werkkamers en in de kantine is het mogelijk om
maar de helft van de lampen aan te doen. In de gangen is
he-b op veel plaatsen het aantal buizen reeds gehalveerd.

6. Wie na de avond-controle nog in het lab. moet zijn kan. de
orienta-fcie-verlichting gebruiken (panel in vm. por-fciersloge), en
hoeft nie-fc de gangverlichting aan te doen.

7« Als je als laa-bste een vertrek verlaat kan je "beter de
lampen uitdoen. Hierop is slech-bs een uitzonderings je
kun-t ze beter aanlaten. als er bimien 16 seconden weer
iemand zou 'binnenlcomen. Men leze het bericht "TL buis uit"
elders in het blad.

Con-clusies "Niemand in de kamer? Licht uit !!!"

8. Als er licht brarxd-t dat voor niemand en voor niets nodi^ is
dan is da~t "weggooien, waar je nog voor betalen moet ook".

9. Algemene conclusies er is best wa-fc te bezuinigen op licht,
zonder dat we er last van hebben.
Veel kleine besparingen maken een grote. Bus

^

LIGHT, DOE ER WAT AAN,

BEKIJK EENS OF HET OOK UIT KAN.

^ Elze,

pvergenomen uit de kran. t s

"TL - BUIS UIT"

Nog s-beeds zijn er mensen die menen. dat je TL-buizen beter kunt
la-fcen branden, omdat het aan- en ui-bzet-ben meer stroom zou
kosten dan wanneer je ze maar gewoon laat branden.

Het is onzin. De universiteit van Leiden heef-b dit onderzocht.
Daar zijn de mees-fc verkoch-be TL-buizen op de -fcestbank gezet en de
conclusie was dat het s-barten van zo'n buis vrijwel geen stroom
kost. Het is alleen onvoordeliger wanneer je een TL-buis uitdoet
en hem binnen 16 seconden weer aan doet. Dan kun je hem beter
laten branden.

Ook de slijtage door het asin- en uitzetten is beperkto De

stroomkosten van het laten branden zijn volgens de onderzoekers
al snel hoger.

De fabel da-fc TL-buizen beter kunnen. blijven branden,
betekent volgens het Cen.tri-un voor Energie Besparing in Rotterdam
dat in Nederland elk jaar erikele miljoenen s'fcroomkos-ten warden
gemaakt die gemakkelijk bespaardkunnen warden.



Hi Ha Hubrech-fclab
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- Hij komt wel, Hij komt niet; Hij komt wel, Hij komt niet

- Hoe vergaat het U in deze spannende dagen voor Kers-fcmis.
Ergens ver weg in Amerika zit iemand G-ordiaanse knopen
door -be hakken.

5 januari zullen we het weten^ tenzij U zo nieuwsgierig bent
dat u al op 2 januari wilt komen werkeno

- Heeft U het nieuv/s-be speeltje op he-fc lab al geziens de
kleurenkubus. Bit ding moet zo in elkaar gezet worden dat
ieder van de zes zijvlakken sleclits een kleur heeft.
Maar d&arvoor -moet'U v/el 43»252. 003»274»489. 856. 000 mogelijk-
heden. afwerken.

- Joop van Z. bowcort dat hij hem binncn oen half uur in clkaar
kan zettcn, maar daar heb ik zo mijn twijfcls over.
Willem T. (van de computer) en Bas D. (van dc raadsols)
hebben zich er fanatiek op goworpen. Mochten zij er te zijner
tijd in slagen, dan zullcn wij U er over berichten.

Aan die klerekubus moet U gedraaid hebben, al is hot maar
eens in uw 1 even.

De Bea-bles zijn dood^ John Lermon leef-fc.

Hoe bevalt U het nicuwe telefoon systeem,
zeventig duizend g-ulden beter, nieto

Klinkt wel even

Wat jammer nou toch dat; er ne-b geen -toestelletje over is ge-
bleven voor de -belefooncel boven in de gang.
Mogen. die gasten van de Celcyclus him gesprekken voeren in de
computerkamer, waar je over he-t algemeen je eigen stem nie-b
eens hoort.

Willem T. (U weet vrel, die van de computer) heeft er een
baantje "bij. Bimien.komende -telefoongesprekken doorgeven aan.
de celcyclcrs.

Over birmenkomende ti elefoongesprekken gesproken.
Gelukkig is daar met het nieuwe systeem volledige controle
over. Want je weet maar nooit.

Gezien. de bezuiningen is er nu geen contr6le meer op de ui-fc-
gaande gesprekken. Maar die kos-fcen immers nietso

Mocht U nog een bestemming weten voor de voormalige
telefoon-cel; de direktie houdt zich aanbevolen.

Gerard Laos en Lidy van Oostrum hebben dit jaar de -bafel-
tennis dubbel-fcrofee gewonnerio Kensen van bu.iten he-b lab dus.
Ee hoofdprijs bestond uit rauw gehakt (half om).

Bit wekt inisschien de indruk dat het tafeltennis niveau. van
de ech-te Hubrechters dalende is, maar dat is zeker nie-t het
geval. Alleen verdringen de ech-bc Hubrechters zich in het
vinden van de meest u-n-ieke manicr om de hoofdprijs te ver-
prutserLo
Ondanks alles PRETTIGE FEESTDAGEIL

Huub Rech'b



Amfibien in Bli.jdorp

Zo heet de tentoonstelling, die 1 maart 1981 in de

Ok 6

,J
Diergaarde Blijdorp wordt gehoudeno
Makkelijk te bereiken. Vanaf station Rotterdsjn CS is het 10 min.
lopen.
De belangstelling blijk-b groo-b te zijn.
Ik zag verscheidene fotografen, geduldig bij de bakken wachtend
op het juiste moment om een mooi plaatje -fce schieteno

Er zijn inderdaad diertjes met ongelofelijk mooie kleur en
tokening.
De bakken zijn overzichtelijk ingericht. Maar 't is niet
altijd. even eenvoudig om de verschillende kikkers en. sala-
manders te vinden. Even zoeken dus. De boomkikkers we-ben zich
goed te camoufleren-o Uitgerekend de reuzensalainanders (ruim
1 m lang!!) bezorgen. veel bezoekers een pu-zzelo
Een blijkbaar zeer geregelde bezoeker wist ons gelukkig de
"vaste plaatsen" te wijzen. o Ik geef de tip maar even door,
want deze dieren wil toch niemand missen. De ene zit links
vooraan tussen de stenen. Om de a-ndere te zien te krijgen
moet je helemaal rech-fcs gaan staan, diep door de kniegn buigen
en daar onderdat gele blad kijken. Je krijg-b het gevoel dat
je ineens in een soort oerwereld staat te turen.
Ket leukste van alles vond ik de manier, waarop allerlei achter-
grand informatie over de levenswijze van deze bijzondere
diergroep (met 3. 000 soorten) word-fc gegeven, over he-t ontstaan,
de vormenrijkdom, de zintuigen, aanpassingen aan het leven
zowel op 't land als in het water, de levenscycli enz, enz. ..
Wie er over d. erJ<-b eens te gaan kijken zou vooraf het tentoon-
s-fcellingsboekje kunnen lezen. Het ligt -ter inzage op de lees-
-fcafel in de bibliotheek.

OPLOSSING TEGENSTELL I__N__G ENPUZZEL

no. 6 november 1980

. vet, 2. raar, 3»onder, 4. elders, 5. gui, 6. reu. s, 7»armoe,
8. proper, 9, vol, W. rauw, n. ouder, 12. ergens, 13»gek,
U»leeg, 1-5» alles, l6.moedigo

"spreekwoordtl's VEOEG RAP VROEG LAJ\1.

Winnares s Ria Verbree,Prijs wordt ui-bgedeeld

OPLOSSING van de rekensoms

Kennelijk was deze som -te moeilijk voor de Hubrech-bers,
hier was geen enl^ele goede inzending!!!

1001 + (K - 1) x 11 = 9999
1001 + 11K -11 = 9999
91 +K- 1 =909
K + 90 = 909
K = 909 - 90 = 819

^c8
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3 R A A D S E L S van L I BE RT

Het aantal sterren geeft de graad van moeilijkheid aan.

Als de jager, na een stevige wandeling, even is neergestreken
om wat op adem te komen, word hij opgeschrikt door het luid
snurken -van een reusachtige beer, die zo'n 100 meter van hem

vandaan, in oostelijke rich-bing, onrus-big ligt -te slapen.
Tegen zo'n reus, ook al slaapt hij dan, voelt de jager zich
niet opgewassen en hij zet het ogenblikkelijk op een lopen,
in pal noordelijke richting van de plaats des onheils vandaan.
Als hij zich na een poosje op veilige afstand v/aant, zijn.
vaart mindert en omkijt, ziet hij de beer precies in het

zuiden liggen. Welke kleur had de beer ???

s-brak rond de aarde heef-fc u een touw gespannen. Als we

ons de aarde voor het gemak voorstellen als een gla. dde bol met

een omtrak van 40. 000 kilometer, en u knipt het -bouw door,

waarna u het me-b een me-fcer verlengt, en u gaat vervolgens he-b

touw weer stralc spannen door er paaltjes onder te zetten,

hoe lang moeten dan die paaltjes zijn, ges-teld dat ze allemaal
even lang zijn ??? (Eerst schat-ben dan pas rekenen !!')
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Deze vijf huisjes warden door een in-ternationaal gezelschap
wijndrinkend en kaasetende muziek liefhebbers bewoonds
a)' De Bach-liefhebber is de buur van de man die Edammer eet;
b) In het groene huis speelt men Beethoven,

In het huis naast het huis waar Camenbert wordt gegeten,
speelt men Beethoven;
De engelsman ee-fc uitsluitend Roquefor-b,
In het gele huis wordt rode Bordeaux gedronken;
De belg woont in het eerste IiuiSy
De Nederlander woon-t in het blauwe huis^
De Bewoner van het middelste huis drinkt wi-bte Bourgogne
Er is een huis v/aar men uitsluitend Beaujolais drinkt en
Bizet speel-fc^

j) De Dui-t^er drinkt rode Bourgogne;
k) De Fransman kan alleen door Bc-rtok bekoort worden.
1) Het bruine huis staat rechts v;5Ji het gele huis
m) Het huis van de Belg st&a-b naast het rode huis.
n) De Emmenthaler liefhebber speGl-t Bocchenini^ z o z

êj
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Vervolg raadsel 3, (me-b moeilijkheidsgraad xaeae) s

In welk huis wordt witte Bordeaux gedronken, en in welk huis
wordt Boursin. geget en ???

Oplossingen geven aan Bas;
er zal een boekenbon

verloot warden onder de goede inzenders

Eenige goede raadgevin-A-en -tot e en gezond leven.

Schat het water boven. alien drank, drink'fc er 's morgens
eenige glazen vol van, 't zy warm of lauw, zoo als ge wilt;
het brengt, ora zoo te spreken, de gezondheid in 't lighaam,
't mengt de overblijfselen van de vertering van den voor-
gaanden dag, het veroorzaakt afgang, doet waterlozen,
zuiverd de nieren, en bevvaard de vloeibaarheid van het bloed,
en andere voghten, 't maakt de gal beter, wekt den honger op,
en brengt te weeg, dat de verteering beter gaat, de ingewanjien
verrigten hun. werk zonder ongemak, zonder ontroering, zonder
brand, het lighaam wordt beter, en vlugger tot den artoeid,
de werkingen. van den ziel werken netter, en op een volkomener
wijze, eindelijk, het verdrijft alles wat de pes-tagtige
verdorvenheid kan veroorzaken.
Bedien. U ook in w/ ms,altijden van water tot een gewone drank,
het zij kout, lauvv of heet;, volgens de gewoonte, en ft jas.r-
getijde.

J»B.

OPLO S SIN G CRYPTOGRAM NOVEMBER

Horizon-fcaals 1. Nachtmerrie, 8»Ei, 9«0ok, lO. Tinteling; 12. Na,
13»AZ, U-Normaal, 16. Ode, 17. Gnoom, 19. Armoe, 22oKrans,
23. Lo, 24. Sr, 25o Kola, 26. Jammer, 28. Ek, 29. Koelie, 31. Gast,
32. Enig.

Verticaals 1 . Notenbalken, 2. Centrum, 3°Teenager, 4ol';lilaan.,
5. Rond, 6. Rog, 7. 1k, 11. Ezelsbrug, 13. Ad, 15»Lokaal,
I6o0marmen, 18. OR, 20. Rook, 21. Osaka, 26. Jet, 2?. Mie, 30. 0s.

Prijswinnaarss Bas en Lean.

b/
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GELUKKIG NIEUWJAAE

Toen het oudejaar op een kv\?artier na gevild was ging de telefoon.
Ik s-fcond net op een. trapje in de keuken om een nieuw peertje in
de plafonni^re te draaien. De bel bleef gaan. en ik spurtte er heen.
Z6 onbeheerst pakte ik de hoorn dat het toestel op de grand viel.
Op mijn. kniee'n er naast zittend, riep ik mijn naam.

'Viel je van de s-boel?' vroeg de stem van een man. 'Nee, het
toestel donderde op de grand, 'antwoordde ik. 'Maar het is nog heel.
Met wie spreek ik?"
(M'n naam zegt je toch niks, ' zei de man. 'We kenxien elkaar niet.
Maar ik zat alleen thuis, zie je, en toen dacht ik, kom laat ik
maar eens naar he-fc huis van m'n vader gaan. En daar zit ik nou.'
Zijn stem klonk mat en hij sprak langzaam, of hij ieder woord met
tegenzin prijsgaf. 'Nou, dan is u tenminste nie-fc meer alleen,'
zei ik. 'Hoe bedoel <je?' vroeg hij. 'U is toch bij uw vader?'
. Nee, in het huis van m'n vader. Maar m'n vader is er niet. Die
is dood. Al drie maanden is-ie dood. Negenenzes'fcig is hij geworden.'

Hij zweeg geruime tijd. 'Gecondoleerd, ' zei ik, om lets bij te
dragen. Er kwam geen antwoord. Na een -fcijdje vroeg iks 'Is u daar
nog?' 'Ja, nou wel weer, ' zei hij. 'Ik was even lets gaan in-
schenken. 't Is koud hier. Er wordt na-fcuurlijk niet meer ges-bookto
Ik zit met m'n overjas aan achter zijn bureau. En ik heb maar een
fles cognac van hem opengetrokken. Dat zou hij wel goed gevonden
hebben, m'n. vader. Zo was hij wel. Boeken, boeken - overal boeken,
wat had die man veel boeken. Van jou had hij ook boeken. Een heel
rijtje. Misschien. bel ik je daarom wel.'

Hi j lachte vreugdeloos. Ik 'besloot alleen nog maar antwoord te
geven als me wat gevraagd werd. 'Ik was hier drie weken niet ge-
weest, ' zei hij. 'Zonet heb ik zijn post van de mat opgera'apt. Los
van. de reclamebiljetten waren he-fc maar twee dingetjes. Een doods-
bericht van een andere ouwe man - z'n familie wist blijkbaar niet
dat m'n vader ook al de pijp uit was. En dan het personeelsblad
van de firma waar m'n vader vijfenveer-fcig jaar heeft gewerkt. Er
staat een artikeltje over hem in. Ik heb het gelezen. D'r staat
in dat hij zo belangrijk is geweest voor de onderneming. Weet je
wel? Z'n. naam komt er vier keer in voor. En alle vier de keren

fout gespeld. Met een g in he-fc midden inplaats van een ch. Nou ja,
hij zou er om gelachen hebben, m'n vader. Zo was hij wel.'

Deze keer klonk zijn. lach minder vreugdeloos.
'Weet je wat er boven staat;?' vroeg hi j. 'Een groot verlies. Dat
staat erboven. Ik zal het maar niet bewaren, hfe?'
'Nee, ' zei ik« 'Ik moet trouwens een heleboel weggooien, ' vervolg-
de hij, 'want het huis moet leeg. Er wox-'dt op gewacht door een jong
stelletje da-fc al ondertrouwd is. Maar ja. Z'n kleren geef ik wel
aan het Heilsleger en. z'n meubelen stellen ook niks voor. Maar die
boeken.. o Hij had wel mooie boeken. Veel gedichten ook, daar hield
hi,j van. Wacht, dan. schenk ik het glaasje nog eens vol.'
Er klonk een lich-b rinkelend geluid, 'Met wie telefoneer je
eigenlijk?' vroeg mijn vrouw. 'West ik n.ie'b, ' antwoordde ik.
'Hier ben ik v/eer, ' zei de man, 'die boeken los ik wel op. Misschien
hou ik er zelf een paar. Maar z'n papieren kan ik toch maar niet z5
wegmieteren? Die moet ik een voor een bekijken. En dat zit ik nou te
doen, aan z'n bureau, 't Zijn mappen. Maar ordeloos, alles ligt door
elkaar. Stukken van de belasting. Een prijsopgaaf van de huisschil-
der. En dan ineens een gedicht dat hij overgeschreven heeft.
Hier - dat heb ik net gevondeno He-b heet 'Adieu' en het is van ene

Jan. van Nijelen-o Het gaa-fc zo, moet je luisteren;
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(vervolg)
Dat ui-fcgewist mijn jeugd
en voor al-fcijd vergeten
het weke droombeeld zij
dat wijkend. achterliet
haar M-bterzoete lust.
En dat mijn kindren we-ben
dat hem nooi-fc vrede wacht
die eens zijn droom verried.

Hij zweeg. Ik hoorde hem een slok nemen. Daarop zei hijs 'Waarom
zou die man dat nou overgeschreven hebben? Wa-b vond hij er zo
mooi aan? Ik weet het nieto vyat weet je van je eigen vader?

Nou, ik hang maar weer eens op. Adieu, zal ik maar zeggen,
enne, een gelukkig nieuwjaar.

(S. Carmiggelt)

Mus eum-Ni euws

Tot 15 maart 1981s een. unieke ten-toons-fcelling in het Rijks-
museum te Amsterdam.

Middeleeuws beeldhouwwerk van. Adriaen van Wesel, dat aldaar
smaakvol opgesteld staat.

Wie was deze Adriaen van Wesel? Hij wordt in Utrechtse archie-
yen onder meer vermeld als raadslid van de stad en ouderman,
waarin zadelmakers, beeldhouwers en. schilders verenigd waren.
Data van geboor-fce en sterven zijn onbekend, maar uit andere
gegevens blijkt dat; hij van ongeveer 1417 tot rond 1490 ge.leefd
raoet hebben, Hij bekleedde herhaaldelijk vertrouwensfuncties
in zijn gilde en het s-badsbes-buur;, en ui-b alles blijk-fc, dat hi j
een geacht en in-vloedrijk man is geweest.
Tijdens zijn leven werd de Dom van Utrecht gro-fcendeels voltooid
en/bereikte de Utrech-fcse houtsculptuur een bijzonder hoogtepunt.,
Van Wesel heeft voor die Dom en andere kerken. en kloosters in
Utrecht, Delft en Zwolle veel beelden gemaakt, vnl. grote altaar-
stukken. Helaas is veel door de beeldenstorm vernietigd.
Wat wij nu nog kunnen bewonderen, moet slechts een frac-fcie van
zijn totale werk zijn^...

In de middeleeuwen was al he-t 'beeldhouvmerk me-fc felle kleuren
beschilderd; dit moe-t men wel bedenken als men dit soort
beeldhouwwerk bekijkt. De verf is er nu af, de naden van het
hout zijn zich-bbaar.
Onze smaak gaat uit naar deze "kale" beelden; de middeleeuwse
mens spaarde kosten noch moeiten om de beelden te polychromeren<,
Bit verven kos-fcte vaak nog meer dan het vervaardigen van de
"beelden self!!!

Oeke

Enkele overpeinzin. gen

Niemand wordt oud door te leven, doch alleen door zijn belang-
stalling in het leven te verliezen (M»Banks)

Gemoedsrust is 's mensen grootste vijand (Shakespeare)

Een lach .. geef-b warmte voor drie win-bermaanden. (Japans gezegde)

Voor de Trouw bes-baan er geen gro-fce en geen kleine zaken
(Harnack)


