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De Personeelsvereniging beoogt een coGrdinereB.de

rol te spelen bij het orgaaiseren van sociale
activiteiten birmen het instituut. Betrokkenen

sullen werkzaam zijn in. het kader van eec no-
budget subsidie verleend door het Hubrech-t fonds.

VEKEIST: bi;j voorkeur in he-fc bezi-t van eec rijbe-

wijs B/E en groot verlof A/5.

SAUlRIS: max. f 300, - bruto per jaar, -fce verdeleu
onder de bestuursleden, bestemd voor het finaacieren
van: afscheidscadeautjes, fie-tsenralleys, barrels,

bowlingavonden, babysokjes, ziekenbloeme-tjes,

abonnementen, zaken3.unchen etc. etc. Overigens zi.jn

de gebrurk-elijke rechtspositieregelin. gen van de
Rijksoverheid van toepassing.

Tel. Inlichtxagen warden verstrekt door H. Erielen,

C.Bummery, P.Meyer, A. -M. Vemooy en J.van Zoelen,
onder nr. (030) - 510211.

Schriftelijke sollicita-fcies bumen 10 dagea na

voT-Rfh-i jning van deze advertentie richten asn

Bestuur Personeelsvereniging, Hubrecht l&bora-

toriua, UppB alalaan 8, 35&4 CI Utrech-t, onder

vermelding van Jan Doedel (in de link er 'boven-
hoek van brief en envelorpe)



w®

SUBSIDIE

De directie van het Hubrecht
Laboratorium beantwoordt
enkele vragen die door de PV
zijn gesteld, betretfende do
subsidiering van de Personeels-
vereniging.
Bladzijde 16.
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KABINETSFORMATIE

Het duurt nu al drie Jaar en nog steeds is er geen
nieuwe regering. Er wordt ce:£l"lsterd dat raomenteel
onderhandeld wordt met de een of andere minister-
-president. Komen we (spoedig) tot een oplossing
van de problecen? Bladzijde 3.

EXCLUSIEVE REPORTAGE

Nog nooit vertoond! Alleen
voor PeeVee was hi.1 bereid
dit Interview te gevea aan
tfenk van der Heyden.
Bladzijde 18.
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DE KABINET S FORM AT I-E

Drie jaar duurde ze nu al, en nog stee.'j was er> geen nieuwe regering. Drie jaar van
angstige spanning, en nog steeds was het niet duidelijk wie de nieuwe! minister~Pr>esi~
de^t~west"worden^ Tweedracht heerste alom; ach, hoe had het toch zoverkunnen komen?

Tot'voor enige jaren had men politiek uitsluitend rust gekend. Verkiezingen le-
verden steevast acht van de twaalf beschikbare parlementszetels op voor de P. v. d. A.
(Partij~voor~de Amfibieen), zodat deze partij altijd over een solids meerderheid kon
beschikken. Traditioneel kwam de minister-president dan ook uit deze partij voort.
Echte oppositie was er alleen te verwachten van het C. D. A. (Cellylair Dogmatische
AanpakF/een tweemansfractie, die het echter meer van haar spraakwater dan/vanhet^
aantal'zetels moest hebben. De twee vertegenwoordigers van deze partij hadden woeger
ook tot de P. v. d.A. behoord, maar hadden zich om programmatische redenen van_deze^par-
tij afgescheiden. Het twaalftal werd dan gecomplementeerd door twee eemnans fracties,
te weten de V. V. D. (Volkspartij tot Vennenigvuldiging van Dictyostelium) en de^P. S.P
(Partij Strikt Persoonlijk), die zich doorgaans beide achter het regeringsbeleid
pleegden op te stellen. Verder wist het kabinet zich nog gesteund door de Raad van
State, een'adviserend en toezichthoudend orgaan benoemd door de kroon.

Kortom, er was geen enkele reden tot paniek, ook niet toen de reeds lang zittende
minister-president aankondigde zijn ambt om persoonlijke redenen neer te willen leggen.
De Raad van State besloot nieuwe verkiezingen uit te schrijven. aangezien men tevens
het totaal van twaalf parlementszetels op vijftien wilde brengen. Groot was echter de
sensatie na het tellen van de stemmen, toen zich een politieke aardverschyiving bleek
te hebben voorgedaan. De P. v. d. A. ging terug van acht naar zeven zetels, de^V. V. D. en
P. S'.'P^bleven ieder op ^n zetel, maar het C. D. A. steeg van twee naar maar^liefst zes
zetels. Een nieuw opgerichte partij D'66 (Doorgaan tot je Zes-en-zestigste) had welis-^
waar geen zetel veroverd, maar er werd gefluisterd dat de deioissionaire minister-presi-
dent duidelijk sympathie voor deze partij koesterde. De verwarring_binnen dQ P. v. d. A.
was natuurlijk groot nu men de absolute meerderheid verloren had. Toch had de nieuwe
lijsttrekker van deze partij overeenkomstig de traditie het premierschap voor zich op-
gegist. De Raad van State had deze eis in eerste instantie gesteund, en^had de vorstin
aanbevolen de lijsttrekker van de P. v. d. A. tot formateur te benoemen. Hiertegen^was
het C. D. A. echter in verweer gekonen, en tot stonnne verbazing van eenieder had^de
lijsttrekker van het C. D. A. zelf het premierschap voor zich opgeeist. Men was in deze
partij echter ber-eid van dit preraierschap af te zien, indien er in eerste instantie
een informateur benoemd zou worden die de mogelijkheden van samenwerking tussen P. v. d. A,
en C. D. A. zou onderzoeken.

Terwijl de vorstin en de Raad van State zich over deze adviezen aan het beraden
waren, bleken sommige parlementsleden niet bereid hun nieuw gekozen collega's te ac-
cepteren. Men noemde de uitbreiding van de kamer van twaalf naar vi^ftien zetels il-
legaal. Het C. D. A. zou met een true de Raad van State om de tuin geleid hebben. Men
ging zelfs zover te beweren dat de doelstellingen van het C. D. A. niet in overeenstem-
ining waren met de grondslagen van de parlementaire democratie, en eiste dat het C. D. A.
in zijn geheel uit de kamer verbannen zou worden. Gelijkluidende meningen werden ook
binnen de Raad van State gehoord. Ten einde raad wendde het C. D. A. zich rechtstreeks
tot de vorstin om haar bestaansrecht te bepleiten. Dit resulteerde weliswaar in een
vennindering van de dreiging tot uitstoting van het C. D.A., maar niet in een accep-
tatie van de nieuw gekozen parlementsleden. Sinds die tijd spreekt men van permanente
en tijdelijke parlementsleden.

Na ri-]p beraad besloot de koningin een informateur te benoemen die ^n de democra-
tische gezindheid van het C. D. A. ^n de mogelijkheden tot samenwerking van deze partij
met de P. v. d.A. zou onderzoeken. Gezien de ernst van de situatie en de zwaarte van de
taak zou niemand minder dan haar rechterhand en opvolger, de kroonprins, zich van deze
taak kwijten. Deze stelde zich tot doel binnen drie maanden deze informatieperiode af
te ronden. Maar na drie maanden was er van een regeerakkoord nog geen sprake. en na
zes maanden was men nog even ver als op de eerste dag. Nu dreigde de kroonprins met
harde maatregelen: indien binnen een maand geen basisprogram opgesteld zou zijn, zou
de vorstin een buiten-parlementair kabinet benoemen los van alle politieke par-tijen,
inclusief een externe minister-president. Koortsachtig werd er verder onderhandeld,
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maar een akkoord bleef uit. Toen hakte liet staatshoofd de knoop door: het parlement
en de politieke partijen werden buiten spel gezet, en aan de Raad van State werd op-
gedragen kandidaten van buiten te zoeken voor het minister-presidentschap. En zo kon
men niet veel later in binnen- en buitenlandse tijdschriften een advertentie aantref-
fen waarin kandidaten werden opgeroepen voor het arabt van eerste minister. Diverse
personen uit binnen- en buitenland reageerden, een enkeling werd zelfs voor een be-
zoek uitgsnodigd, maar stuk voor stuk werden de kandidaten afgeschrikt door de sterk
rivaliserende groepsstructuur waarmee ze in het parlement te maken zouden krijgen.

Toen nam de vorstin een zeer ongebruikelijke stap. Zij besloot tot instaUatie
van een commissie die tot taak kreeg de grondwet van de parlementaire democratie te
reorganiseren» en vervolgens om binnen de nieuwe wet kandidaten voor het premierschap
te zoeken. Nadat deze commissie haar eindverslag uitgebracht had, kwam de koningin
persoonlijk de resultaten aan het parlement meedelen. Besloten was dat met onmiddel-
lijke ingang alle partijen in het parlement opgeheven waren, zodat voortaan ieder par-
lementslid zijn eigen fractie zou vormen. Verder kondigde zij aan dat tot diverse per-
sonen het verzoek gericht was het ambt van minister-president. op zich te willen nemen
met daarbij de toezegging dat eventuele kandidaten op nagenoeg onbeperkte bevoegdheden
konden rekenen. Tenslotte meldde zij dat een dergelijk verzoek in eerste instantie
uitgegaan was naar de huidige minister-president van Belgie. Verbijstering alom. Natuur-
lijk, de eerste minister van Belgie was een bekwaam politicus, ook al lagen zijn poli-
tieke ideeen misschien lets dichter hij die van het C. D. A. dan bij die van de P. v. d. A.
Men kende hem redelijk goed , aangezien hij sinds kort deel uit maakte van de Raad van
State. Maar wat bezielde de man de Belgische politiek in te willen ruilen voor al die
toestanden hier? Totdat al rap bleelc dat er van ruilen geen sprake kon zijh, maar dat
de premier van Belgie beoogde beide ambten te gaan combineren. Dit leidde tot verzet
van diverse kanten, en uiteindelijk sag de Belgische minister-president af van zijn
kandidatuur.

En zo wachtte men na al die jaren nog steeds op een nieuwe regering. Gefluisterd
werd dat men momenteel in onderhandeling was met de minister-president van Luxemburg.
Binnen het parlement gingen echter cok stemmen op, dat men niet langer met zich moest
laten sollen. Zo gaven zowel de vice-premier van het oude kabinet als de fractievoor-
zitter van het C. D.A. te kennen een nieuwe informatieronde te willen, teneinde een
externe premier in te kunnen passen in de programma's van de politieke partijen. An-
deren geloofden dat alleen een militaire staatsgreep npg een oplossing uit de problemen
kon bieden. Maar het wachten duurde voort

Ojee
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VERSLAG

van de staat en de werkzaainheden over

1980-1981

Hare Majesteit <fe Konzngin

MEVROUW,

Het algerseen bestuur der Personoolsvorenieine Hubrocht Laboratoriua vraagt hierbij
uw aandacht voor het verslag van do Staat on Werkzaaiahodon van do Per3onool3voroni{rlng
over 1980-1981.

Zoal3 GObruikolljk wordt blj het opstellen van hot Jaarversl&gr een keuze genaBkt uit
de activiteiten van de Personeelsvereniging.

Atgemeen

Do afnenende groel van hot budget en de daarnee gepaard gaande probleoen en spaa-
ningen vergden veel aandacht van het bestuur en Eedewerkers van hot Hubrecht Labora-
tori un.

Bij een verdere torugpang van de raiddelen zullen wellicht iacrijpende Daatreeelen
Getroffen aoeten worden.

Het bestuur is erkentelijk voor het felt dat in enkele gevallon niddelen konden wor-
den verschatt voor nieuwe activiteiten. Hicraan wordt in het verdere verloop van het

verslag aandacht besteed.
Veolvuldig werd overlee gevoerd over de sanenstelling van het bestuur van de Perso-

neelsvereniging, dat in noveober 1981 een inprijpende wijziginB z&l onderg&an.
De sectiea van alle afdelingen werden op intensieve v/ijze bij hot overleg betrobken.

Verschitlende aangelegenhedsn

Veel tijd en energie werd besteed aan de orpanisatie en het beheer van de Personeels-
vereniging van het Internationaal Eribryologisch Ixistituut (liubrocht LaboratoriuE) .
Tijdens het verslagjaar vond verder overlcg plaats over de budgetering van de Perso-
neelsvereniging, dit kon in 1980 nog niet worden afgerond. Aan bet botreffende overleg
werd onderneer deeleenonen door de Dienstcop-nissie. Eet bestuur van de Personeelsver-
enlging -rorwacht dat in 1981 tot een oplossing kan warden gekoaen.

Pri-jzen

De JoopVaaZoelexiKriiiswoordenPuzzelPrijzon werden dit jaar weer aan diverse nedewer-
kers toegekend.

De voorbereiding van de ultreiking van prijs voor de bedenker van een naac voor het
beeld op de binnenplaats, werd in juni 1981 ter hand genonen. Dlt leet een zware last
op het bureau van het bestuur van de Personeelsverenieinc. Hot overleg over de beste
naan voor het beeld word S!OE nist afperond
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Vevtegewsoordigingen

In bijlage A wordt een opgave vorstrekt van eiikele eebeurtenissen waarbij het be-
stuur vertegenwoordigd was. Hierbij werd een keuze geaaakt.

PubUkaties

In bijlace B is opgenoneD welke werken het bestuur van de Personeelsverenieing in
haar Edita'opnan. Mt betreft dcels werken van leden en ccrrespondenten, deels die
van derden. Het overgrote deel bevat resultaton van onderzoekingen en overpeinzlngen.

PROF. DR. A. -M. VERNOOIJ
aigevneen seoretavis
Personee Isvereniging

Bijlage A. - Verfcegenwoordigingen van het bestuur

Het bestuur word verteeenwoordigd door:

Prof. Dr. E. J.J. van Zoelen bij de ontvaagst ter celeeeBheld van de geboorte van een
tweeline bij de faailie '.a. ltenburg.

Prof. Dr. P. Meyer bij de ontvanest ter gsleeenhoid van de geboorte van een dochter
bij de faallie Haring.

Prof.Dr. B. J. J. van Zoelen bij de uitreiking van de prijzen na het Jaarlijkse Uit-
stapje van het Hubrecht Laboratoriur..

Prof.Dr. C. L. Munnery bij een Gala-diner ter ere van de Koning en Eoningin van
Bagdad op 19 mart 1980.

Prof.Dr. A. -M. Vernooij bij de jaarvergadoring van de Deutsche Nierderrijnische
Hokkeyclub.

Prof.Dr. H. L. Krielen bij de ontvanpst van een Japanse, Poolse, Australlsche, Ita-
liaanse, Indiase delegatie op het Hubrecht Laboratoriun

Prof.Dr. H. L. Krielen bij een c'ala-diner ter ere van het Jaarlijkse Ultstapje van
hot Hubrecht Laboratoriuc.

Prof. Dr. A. -M. Vernooij bij een gala-diner ter ere van de Italiaanse en Australische
dele^atie in Utrecht.

Prof. Dr. C. L. Muonery bij de herdenking van Koningin Wilhelnina op 30 aueustus 1980
op het Loo.



Bijlage B. - Publikaties

Het bestuur van de Personeelsvereniging in haar geheel

1. PeeVee - Bulletins 1980
2. PeeVee - Bulletins 1981

In deze Selen gep-ubHoeerde artikelen en voordrachten in-tgesproken en gesohveven
door medeuerkers van het Httbrecht Laboratorium en anderen.

P. Eeyer: Chronische hoge rugpijnen.
J. van Zoelen: Recente ontwikkelingen in de politiek.
C. Murnery: De spocificiteit van de fcstrekkingen tussen paardenvijgen en paarden-

wespen.

P. Meyer: Superfluorescentie: quantun£luctuati©s aacroscopisch geBanifesteerd in
een glas Tuborg.

H. Krielen: Seisiaische controlo op de Conferentiezaal.

A. -M. Vernooij: Ben scheidingsprocos van deeltjes on antideeltjes op het Hubrecht
Laboratoriun.

J. van Zoelen: Is Ben blauwer in de avond?

H. Krielen: De identificatis vnn de "factor" in de Bordeaux

H. Krielen: Do evolutio van bacterien bij een gistprocedure
C. MunEery: Approxioatie net polynoaen en gepeperde nystagnus.
P. Meyer: Toilet-schijt-papier-intecraal, en de recycling.
J. van Zoelon: Genetische factoron bij conservatisne.

F.Iededelingon Nieuwe Reeks, Volur'c 2, 1981

Ojee van Z. : Svcrpsinzingen
P. vanMeyer: Varkenshaasjes net slagroon op Deense wijze

oOo-000-ooooo-"000-oOo

MANILLA MADNESS

"U waagt"^ set de man w-t Manitta^
"waarom ik TvLev so zi-t ts gilla.f
ue t verdorie ik sit
op m'n eigen gebit
en nou Mjt zk mesetf -in de bitta. .'

AUTO ANALYSE

"Ik moet eens eerligk met j'e praten"
zei.  k onlayigs tot rnijn psyche;
Ik had het ook uel kunnen laben,
't Kreng sat als sen beest te lyohe.



PEEVEE DIVERSEN

Zoye^ B-ie als ni^zetf ai.jn name Ujk niet aan Se aioohols niet aan de drugs, nnar
reeds jaren aan het uerk, Vat sen Tzele erge verslauing is. Aan het uerk. Daar
kom ye nameHjk nooit mser vanaf. En je hebt steedB m6Sr nodig. Op het taatst
begin ye at om 8 uw 's oohtends. En dan de hele dag door. Vreaetigk. Tewijl
Uet teven zSnder uerk tooh 66k heel gezelHg kan ziyn. &

1^
Op 4 augustus heeft Nora een groot dee I van de fietsenratly opnzei
stralend veer. Doet een goed voovbeeld goed votgen?

Ameeta's teas):
If anything can be misunderstood (by Joop) it will.

Be'ha.a.g'ii.sklT.ezdsbaromster (sohaal 1:10)

Ik voet mi-j op het Hiibreoht Lab. ats een
10. vis in het uater
9. wget in de luoht
5. Ivis op sen seer hoofd
7. vtieg op een berg stront
6. tigger in sen tank
5. ooievaar op een nonnenk tooster
4. ig'sbeev in een sneewstorm
3. ovs^e koei -in de s loot
2. kat in een vreemd pakhzd-s
1. vis op het droge

\g^reden. Met

^^Hb-

'^ 'JML^^

was ze verliefd op Joop of Jan,
op Otto of Ernie 1
dan zei ze: "0 ... mijn lieve man,
I fall in love", en viel

nu heeft ze eindelijk geleerd
om niet te vroeg te juichen
want als ze zegt: "I fall in love"
valt steeds de boel in duigen
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AANWIJZINGEN wor gas ten

A vacation you want to take?

Where to, you'll have to decide,

But if it's on Holland that you finally land,

Then come, I'll be your guide.

For spending more than half a year

In a country of this kind,

The least I could offer to my friends

Are a few hints to bear in mind.

Never believe what the books say

Nor- the way "Weersverwachting" goes

For if they predict a sunny day

More often than not, it snows'.

So the very next time you get to hear,

"Beware! It's to rain all week8."

Don't bother to put on your water-proof gear,

There won't be so much as a leak;

If you're the kind that likes friends around you

You'll be safe if you give them a sermon,

In Polish, in Hindi, in French, even Hebrew,

But I warn you, don't try it in German.

An interesting observation to be made in the lab

Is to do with the recess bell,

(Have you heard of Pavlov's Conditioned Reflex?)
Here's one case that fits in so well .....

Just try preventing the bell from being rung

You won't see a single person in line,

In spite of the fact that each of them is aware

That it is a quarter past coffee time.

Now bear with me for just a little bit longer

You'll have to turn the page for that

Do read this poem before you do as I say

In case that's the only impression you get. sP?^
ll
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^??S?Z-?S^?25

In het vorige PeeVee-blaadje heeft u kennis kunnen maken met zgn. Murphy wetten
(If anything can go wrong, it will). Deze wetten beschrijven waarom en op welke
wijze altijd alles mis gaat. Hier volgen er nog een aantal, vooral gebaseerd op
het dagelijks laboratorium-leven.

(b

- Eerste wet van Finagle /^ ^T ^
Als een experiment lukt, is er lets fout gegaan.

- Murphy's wet van de Thernodynanica
Onder druk gaat alles slechter.

-Wet van Peer ^Zl^LlU^J ̂///
De oplossing van een probleem verandert de aard van het probleem'

- Wet van Maier
Feiten die niet met de theorie in overeenstemming zijn, dienen genegeerd te warden.

- Lab or atari ucnret van Fett
Herhaal nooit een succesvol experiment.

- Wet van Weiler
Niets is onmogelijk voor degene die het niet zelf hoeft te doen.

-Wet van Edington
Het aantal verschillende hypothesen opgesteld om een biologisch verschijnsel te
verklaren, is omgekeerd evenredig met de beschikbare kennis.

- Krachtwet van Anthony
Forceer de zaak niet, probeer gewoon een grotere hamer

- Stelregel der nauwkeuri^ield
Wanneer men aan de oplossing van een probleem werkt, helpt het altijd als men het
juiste antwoord al weet.

- Vergelijkingen van Snafu
Een willekeurig probleem met "n" vergelijkingen heeft altijd "n + 1" onbekenden.

- Negende wet van Levy
Alleen God kan random selecteren

- Eerste wet van Clarke

Wanneer een oudere wetenschapper van naam zegt dat lets mogelijk is, heeft hij
bijna zeker gelijk. Wanneer hij zegt dat lets onmogelijk is, heeft hij zeer" waar-
schijnlijk ongelijk.

- Zesde wet van Parkinson

De vooruitgang der wetenschap verloopt omgekeerd evenredig met het aantal gepubli-
ceerde tijdschriften.

- Overzichtsprincipe
Wetenschappelijke onderzoekers gaan zo op in hun eigen beperkte experimenten, dat
ze onmogelijk overzicht over het grote geheel kunnen houden inclusief dat over hun
eigen onderzoek.

Gevolg: De directeur van een wetenschappelijke instelling dient zo weinig mogelijk
te weten over het specifieke onderzoek dat op het instituut gaande is.
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- Wet van Old en Kahn

De efficiency van een vergadering is omgekeerd evenredig met het aantal deelnemers
en de hoeveelheid tijd die aan het overleg besteed wordt.

-Wet van Trunan

Als je ze niet kunt overtuigen, breng ze in verwarring.

- Epstein-Heisenberg relatie
Als van de drie parameters geld, tijd en hoeveelheid werk er twee nauwkeurig bekend
zijn, kan de derde niet bepaald warden.

- Paradox van Trischraann

Een pijp geaft een wijs man tijd om na te denken, en een dwaas iets om in zijn mond
te stoppen.

- Wet van Vique
Een mens zonder geloof is als een vis zonder fiets.

- Eerste wet van de erfelijkheidsleer
Het celibaat is niet erfelijk.

Axiona van Cole

De totale intelligentie op deze planeet is constant; de bevolking neemt toe.

- Eerste fietswet

Waar je ook been rijdt, het gaat altijd berg opwaarts en tegen de wind in.

- Groadregel van Finagle
Geloof niet in wonderen, vertrouw er gewoon op dat ze gebeuren;

oOo-oOo-oOo-oOo-oOo

AQUATRIJN

Een aohone maagd in Tpinidad
zuom so moor in haar blote gat
niet voov da ehcvi^ maar mser omdat
'r 'n kv>al in haar bikim- sat.

BEDSERMOEN

Toen i3e dsken dsr dorrikerk te Aken,
deskundi-g in vseretdse zdken,
uerd gevraagd of een zoen
aan ds zi.el soha kon doen
blee'k ds deken 't kussen te Idken.

^/.

JONAS

Toen gzj do.ar in die udtvis aat
y as het daar niet donker?

Dat ueet ik met meev, GdbvlSl,
maar Lieve Deugd 't stonkep.
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GEBOORTEBEPERKI

De wetenschap is er in de laatste jaren in geslaagd meer of minder invloed uit te
oefenen op de groei der eitjes, meer echter in remmende dan in bevorderende zin.
Men kan door middel van Rontgen-stralen de eitjes met zekerheid doden; met veel
geringer zekerheid echter tracht men een gebrekkige of verkeerde groei te verbeteren.

Waarin de mensheid wel erg knap is geworden, is in het voorkomen der bevruchting.
Dit is echter geen resultaat van wetenschap, doch van geraffineerde techniek en
berekening. Er zijn talrijke manieren om door positieve, actieve tussenkomst de
bevruchting te verhinderen.

Er zijn ook een paar manieren om hetzelfde te bereiken zonder actieve tussen-
komst, langs negatieve weg, door lets na te laten, door te zorgen dat men - gebruik
makende van de verkregen kennis omtrent de cyclische verschijnselen - het rijp ge-
warden eitje uit de weg blijft.

Theoretisch, los van de werkelijkheid, moet men zeggen dat het ene - actieve
verhindering - lets tegennatuurlijks is, doch het andere - het passieve nalaten -
niet tegen de natuur strijdt. Doch waar het doel steeds hetzelfde is en de voort-
plant ingsfunctie zich allesbehalve uitsluitend in het geslachtsapparaat afspeelt,
doch het ganse organisms, lichamelijk en geestelijk, in beslag neemt, inoet men er
rekening mee houden, dat lets, wat oppervlakkig bezien niet tegennatuurlijk schijnt
dit in werkelijkheid w^l is van wege die v^rstrekkende invloed op het ganse organis-
me. Het bewijs van die verstrekkende invloed behoeft niet geleverd te worden; nie-
mand die dit betwijfelen kan dan hoogstens zij, die krachtens hun levensstaat die
invloed niet kunnen aanvoelen of onjuist beoordelen. Zo kan zelfs geboortebeperking
door algehele onthouding tegennatuurlijk warden.

Gelet op de bedoeling, die de Schepper, of als men liever wil de natuur, heeft
met de ordening betreffende de voortplanting van het mensengeslacht, zoals wij die
alien kennen, is het zonder meer duidelijk, dat wij de voortplantingswetten niet
mogen verstoren, dat wij dus ook de cyclus niet zodanig mogen beinvloeden, dat de
bevruchting van het eitje daarbij onmogelijk wordt. Geeft men dit als algemene regel
toe, dan kan men vragen of hier geen uitzonderingen geoorloofd of tenminste toelaat-
baar zijn, indien van de kant van de aanstaande vrucht, van de moeder of van den
vader, ernstige bezwaren bestaan; bezwaren, die dan vrijwel uitsluitend op het ge-
bied der* gezondheid of der economie zullen liggen.

Wanneer men hier bevestigend op wil antwoorden, dan zal het in elk geval moeten
vaststaan, dat die bezwaren, objectief bekeken, van overtuigende aard zijn. Het
subjectieve argument: ik vind, dat enz. is niet voldoende. Het moet luiden: het
staat vast, dat enz.

Wanneer omtrent dit laatste dus voldoende, onaanvechtbare zekerheid bestaat, kan
men zich de vraag stellen: op welke wijze kan de cyclus zodanig beinvloed worden,
dat geen zwangerschap ontstaat?

Dan staat alweer vanzelfsprekend vast, dat men dit doel niet mag trachten te ver-
wezenlijken met ongeoorloofde middelen. Welke middelen zijn ongeoorloofd? Antwoord:
dezulke, die tegennatuurlijk zijn, tegen de natuur ingaan. Het zijn dus middelen,
die het eitje - v66r of na de bevruchting - doden; alsook middelen, die het eitje
verhinderen tot bevruchting te geraken. Door zulke maatregelen wordt bewust en op
positieve wijze het natuurlijke beloop en dus de normale afloop van de cyclus ver-
stoord.

Zijn er dan middelen die vrel geoorloofd, dus niet tegennatuurlijk zijn? Ja, er
is er een, de onthouding. Met dien verstande evenwel, dat ook de onthouding in het
huwelijk tegennatuurlijk kan warden, zodra man of vrouw hiervan ernstige lichame-
lijke of geestelijke schade gaan ondervinden.

Tussen deze per se ongeoorloofde en onder voorbehoud geoorloofde middelen, staat
de slimmigheid van de laatste jaren, om met de kool ook de geit te sparen, of beter
gezegd, om van twee walietjes tegelijk te eten. De cyclus in engere zin, - over de
rest van het huwelijk spreken we hier niet, - wordt in dit geval door het huwelijks-
paar in zoverre verstoord, als door zorgvuldige berekening en inachtneming van be-
paalde cyclusdagen het contact met het losgekomen eitje vermeden wordt
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Nu zou, om zeer gewichtige reden, als ^nmalige, kortstondige maatregel,
gedurende ^n of hoogstens een paar cycli deze gedragslijn getolereerd kunnen
warden, daarbij evenwel beseffende, dat men zich aan een belediging der natuur
schuldig maakt. De natuur, de aard van het huwelijksleven, verzet er zich echter
tegen, zulk een zeer tijdelijke gedragslijn in een blijvende levenshouding om
te zetten en dit te meer, wanneer de echtelieden geestelijk en lichamelijk tot
de volwaardige mensen behoren en in ideale verhouding hun huwelijk wensen te
beleven.

Want in dit geval bestaat er groot gevaar dat die ideale huwelijksverhouding
wordt geknakt en omgebogen in zuiver materialistische richting. Van de kalender-
liefde is het a priori te verwachten, dat zij niet toereikend is voor een goed
huwelijk en de ervaring komt hiermee overeen, ondanks de uitzonderingen die de
regel bevestigen.

Er zijn echtparen genoeg, die in materialistische zin hun huwelijk voortleven
en zich daarin bevredigd (ook gelukkig?) gevoelen. Maar vraag eens naar de begin-
-oorzaken van de zo overtalrijke echtscheidingen. Zouden die, behoudens weinige
uitzonderingen, niet vrijwel altoos liggen in een ontreddering van de voortplan-
tingsfunctie en een miskenning van de aard der vrouwelijke cyclische processen?

Uit: "Tienduizend baby's"
Herinneringen en overpeinzingen van Dr. AW. Ausems

GE B ORE K;

27 juli 1981
KATINKA

doohter van Frans en Frida Baring

24 juni 1981
^>

HINKE^
^?>;lV^^-^

3'e -"c

HINKE^.

soon van Wim en^Suse^de Lau

(British passport)

MICHAEL DANIEL
^ !

soon van . Robin en Myriam Hill

-^

iiii
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DE PRUSVRAAG

In het vorige Peevee-bulletin vroegen wij u een naaa te verzinnen voor het
kunstobject in onze patio. En zoals gebruikelijk bij dergelijke Peevee-acti-
viteiten liep hot natuurlijk weer stora en strooraden de antwoorden binnen.
Zo was er de inzending van Marian Landman die voorstelde het object "Snakworst"
te noeiaen. Verder stelde oen zekere Marian Landnan voor het "Poepie" te noenen.
Dan was er nog de oplossine van Marian Landaan die "Troeple" voorstelde. En
verder suggereerde Marian Landnan de aaan "Makie". Er waren ook een aantal
anonieise inzendingen set namen als "Luctor et EEierRO" of "Odo aan een hoer"
(vr&ar is Eijn afr©ageerkacsertje) en ook "Penis Papyrus Plactus" (= Lul de
Behanger). Maar de hoofdprijs ging; deze beer naar de inzending van Karian
Landnan die voorstelde hot object "Body" te noenen, als atkortine van "My
nane is Nobody". Niet dat het beeld niets os het lijf zou hebben; hot onige
dat aan hot beeld ontbreekt is juist het lijfl Vandaar dat wij dit een prina
naan vonden. Hulde dus. De hoofdprijs bestaat deze keer uit een foto van "Body"
op waar fornaat, bedoeld on boven je bed te hangen

En dan nu de prijsvraag voor deze naand. U kent ze vast wel, die rijtjes net
naEen WBarvan er e6n niet in het rijtje thuishoort. On even een sicpel voor-
bee Id te Reven:

Wie hoort or in het onderstaande rijtje niet thuis:
1. Leen Boon

2. Dirk Bootsna

3. Johannes Boonstra

4. Elze Boteronbrood

Welnu, dat is natuurlijk eenvoudig Precies dat noet Dirk Bootsna zijn, want
hij werkt niet op het Hubrecht Lab. Good, dan nu de nieuwe opeave:

Wie hoort er in het onderstaande rijtje niet thuis:
1. Titus Brandsraa

2. Piet Borst

3. Marius Borstlap

4. Chriet Titulaer

En denk eraan, un' oplossingen noeten voor 1 oktober a. s. binnen zijn.

RAADSELS ;»

% Hoe ver meet u twee vier meter hoge palen
uit elkaar zetten als u het acht meter

lange touw, waarvan u de uiteinden aan de
top van beide palen heeft bevestigd, pre-
cies de grand wilt laten raken?

^
C]i7

^
|7

? ^^̂^
cT? ^

^

^ ^

X In uw bloementuintje staan zestien tul-
pen in keurige rijtjes van vier, zoals
op nevenstaande tekening. Maar u wilt
wel eens wat anders, bijvoorbeeld vier
rijtjes van elk vijf tulpen. Ziet u kans
uw tuintje op die manier te reorganiseren
zonder nieuwe tulpebollen te planten?
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In "hot museum voov 'hedenclaagse kunst"^ Adhter ds Dom 14, is dese zomer sen
See 1 van de ei-gen kollektie te sien^ en vsel het Amerikaans FotoreaHsm. Uit
dsze naam bHgkt al^ dat dsze kunststvoming van ds andsre kant van da Attan-
ti.sohe Ooeaan komt.
Wat is het fotoreaUsme? H-ierbi. 3 is de foto of did m, et sozeer doe I alsuel
uitgangspunt bi,j het vervaardigen van het sohi. tdsri, ]. De fotografi, sohe manier
van kijken uordt gecorrbinserd met een schitderkundige manier van ki.fken. Meer-
Sere dia's of foto's Tiunnen voor eSn schi. l. deyig gebrui-kt uopden. Daardoov ont-
staat een integratie binnen een sohtldsrio van versohiltends gvaden van soherpte
en diepte.
Ats men voor di-t soort sohilcSerijen stadts kri.jgt msn 3& indwks dc2t men 't'ets
ijiaameemb dat preoi.eeer', nauj 'ikewn. ger ds uerkeUgkhei.d ueergeeft dan uat ue ge-

'uoontijk in owe omgeving ^aarnemen. Dat kombs omdat ome ogen zioh steohts op
SSn bepaalde diepte kunnen iYistellen en daama pas ueer iets op een andsre af-
stand soherp kunnen sien.
Een fotoreal'isti. sch sohitdsri, '} ziet er simpet uit - een schi.jribare sinipethei-d
die heel ingeuikketd in elkaarjs-i-t.

Zeker voor fotoHefhebbers een interessante tentoonstelHng:
tot en met 31 augustus ̂ van dinsdag^tpt en met zondag geapend van 12. 00-17. 00 u.

^f ^\^^

®li7^§:
"c- Oeke

<\

'./

%^Xf>
!<0

Concept-verslag van de DC-vergadering d. d. 15 juli 1981

Sybsidienng PV

De PV heeft de volgende vragen gesteld, die via mw. Feijen zijn ingebracht:
1. Is de directie van plan de activiteiten van de personeelsvereniging gedurende

het komende sittingsjaar (= verenigingsjaar) te subsidieren?
2. Zo ja, welk bedrag denkt de directie voor deze activiteiten te reserveren?
3. Is de directie bereid inzicht te geven in de bedragen die het lopende kalender-

jaar op de diverse kantinediensten overgehouden zullen warden?

Van directiezijde wordt daarop het volgende geantwoord:
1. ja, ingevolge de lopende afspraken: zie hiervoor het DC-verslag van 12 novem-

ber 1980, punt 6, laatste alinea.
2. een bedrag van maximaal / 2. 000, - waarbij echter direct wordt aangetekend dat

de bijdrage mogelijk dichter bij / 300, - a / 400, - zal liggen dan bij ge-
noemd maximum. De uit kantinegelden afkomstige bijdrage voor 1981 ad / 2. 000,-
zal naar alle waarschijnlijkheid een eenmalige blijken te zijn.
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In 1980 is ook reeds een bedrag van / 650, - uit kantinegelden aan de PV
toegewezen, terwijl in verband met sociale activiteiten voor de RG in 1981
boven het toegezegde bedrag van f 2. 000, - ook nog eens een (maximaal) be-
drag van / 400, - is verstrekt. Het kapitaal van de ksntine, dat overigens
grotendeels was opgebouwd uit koffie- en thee-inkomsten, is hiermee tot
het minimum van / 3. 500, - uitgeput. Daar de kantine slechts kostendekkend
werkt, zal de overwinst minimaal zijn.

3. ja, doch dit zal op z'n vroegst eind november of begin december het geval
kunnen zijn. Aan de PV wordt in overweging gegeven het zittingsjaar te la-
ten samenvallen met het kalenderjaar. Overigens is er slechts ^en kantine-
dienst, de inkomsten uit koffie- en theeverkoop (met door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken vastgestelde verkoopprijzen per kop) zijn evenals
de uitgaven vanaf 1 januari 1980 in de materiele begroting van het HL ver-
werkt.

De beheerder vermeldt voorts dat aan de PV als tegemoetkoming in reis- en
verblijfkosten verband houdende met Tiet jaarlijkse uitstapje op 11 juni j. l.
een bedrag van ruim / 900, - is verstrekt t. l. v. het materiele krediet (post
Reiskosten binnenland). Enige DC-leden vragen zich af of het niet mogelijk
is de PV voor een hoger bedrag uit het materiele krediet te subsidieren, bijv
t. l. v. de post Representatie, temeer daar de inkomsten van koffie en thee de
uitgaven hiervoor overschrijden. Vaste toezeggingen hieromtrent warden niet
gedaan (rekening meet warden gehouden met de hiervoor geldende stringente
richtlijnen van de accountantsdienst); aan de hand van de door het PV-bestuur
op te stellen Rekening en Verantwoording 1981 zal echter op een later tijd-
stip (eind 1981) warden nagegaan of, m. n. in verband met de aanwezigheid van
de RG, nog extra subsidie t. l. v. het inaterieel krediet kan warden verleend.

So, after nearly one year, three nonths, one

week and one day I will return to Anerica. I

an happy to go hone, but a bit sad to leave.

I take with ne a lot of nice nemories plus a

few tulip bulbs and a pair of wooden shoes.

I want to thank everyone at the Hubrecht Lab

for being so friendly and helpful. I hope to

see you again and wish you all the best.

Tot ziens

Sue
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DE WERELD VAN PIETER MAAYER
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In de wereld van glamour en glitter is er slech-bs een

enkeling die de -top .weet te bereiken. Een van die

weinigen is beslist onze eigen Deense Hollander,

pi8ter inaayer, die na zijn succesvolle debuutfilm ^^
"The Life of / ,

-» .» ^. r .'
L. Roozewa-fcer jr."

ons kleine landje heeft in-

geruild voor het grote

Hollywood. Vorige maand

kwam ik hem -begen tij dens

het filmfestival in Cannes.

Gezeten op een -terras,] e aan

^ »

i

L
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^
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de boulevard in gezelschap van de Caribische filmster

CAEMEN BURANA ( zie rechter foto) ver-fcelde hij me dat tijdens

het festival zijn nieuwe film in

premiere zou gaan: "The Decline and

Fall of the Hubrecht Empire". Beslist

mijn bes-fce film -fcot nu toe, aldus

Pie-fcer. Ik speel de rol van Petrus

Noveosoldus, een Romeirxs legercomman-

dant die zijn in deugd en waakzaamheid
B

getrainde maxisc happen ten onder ziet

gaan aan geld, drank en. vrouwen. Hi 3

j -boonde mij de linker foto van hemzelf

en zijn vrouwelijke tegenspeler in. de
v

film BRITT EKLUND, vlak voor he-b begin

van de opnamen bij he-t aanmeten van

een origineel Romeins kapsel.
'^', ^
' '< / /
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Hij nodigde mij uit voor de party die -ber gelegenheid van de pre-

mi^re van zijn nieuwe

film gegeven zo-u. warden.

in het nabijgelegen

Juan-Les-Pins. Daar zag

ik Pietier tesamen met

Brit-fc, en de beroemde

Indiase films-ber

GHAJTOIRA INDI, waarmee

Pieter in een eerdere

film al eens he eft

samen gewerkt. Een aan-

doenlijk tafereel deed

zich voor -fcijderis de

party, toen voor het oog van alle genodigden de Italiaanse films-ber

GINA LOLOBRIGIDA hem kwam smeken samen me-b haar een nieuwe film te

maken. (zie foto linksonder) Gelnteresseerd als ik was in zijn

nieuwe filmplannen maakte ik

een afspraak met hem

voor de volgende dag

in zijn hotel in Saint-Tropez.

^
-^

^ -T

^'Ĵ
.
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Daar aangekomen verwees men.

mij naar de nabijgelegen

temiisbanen, waar Pieter

een balletje aan het slaan.

was me-fc de Deense fitmster

ELISABETH S^DERSTRj^M. (zie

foto rechts). Teruggekeerd

in he-fc hotel vertelde hij

me dat de proefopnamen.

voor zijn nieuwe film

I* '»».!
^ rv»

t;T^

r ^

( ?. \\
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'u>l;^j
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^
^
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"The Hubrecht Empire strikes back" al in volle gang waren. Hij

[_|L_i_ -a toonde mij een foto

genomen -fcijdens deze
.^

, " proefopnamen waarop hij

"^ '- een drankje aanbiedt aan
Ceylonese filmster

THEE AEOMA (zie linker

fo-fco). Hi j bood aan mij

-berug te rijden naar

Cannes in zijn splin'ter-

nieuwe Cadillac, waar hij

-..^ moest zijn. voor een.

afspraak met de zusjes

CABMEN en FATIMAH.

Ach ja, zei h-ij

schertsend, altijd

gemakkelijk om een

reserve achter de

hand te hebben., ' in.

geval van pech onder-

weg. En op mijn vraag

hoe het hem beviel,

dat leven met al die dames, an-bwoordde hij: prima, zolajig de

dame er maar niet 'beval-fc.

_\ .^
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