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Labgenoten,

Het zljn koaunervolle tijden, de financiele nood dreigt ons tot de lippen te stijgen,
steeds nauwer dient de broekriea te warden aangehaald. Nog iraner is het niet duide-

11jk of de personeelsvereniging volgend jaar over enig krediet zal kunnen beschikken,
ofwel dat zij gedoend is tot een lanlendig bestaan van lethargie. Binnen deze zo
onzekere situatie draagt hot oude PV-bestuur, zo typerend door 66n huimer (H. K. te
L. ) uitgebeeld op de voorpagina van deze PeeVee, de verantwoordelijkheden over aan
een nieuwe ploeg. De financiele verantwoording van het oude bestuur trett u aan in
dit PeeVee-bulletin. Ach ja, het klinkt zo Bool, er is zelfs geld over. Hoe bedrieg-

lijk toch is deze schone schijn, over twee/drio naanden kan alles afgelopen zijn.
Natuurlijk zijn wij verheugd dat John, Eric, Eveline, Kees en Carraen bereid zijn

gevonden het roer over te nenen; vooral het felt dat een staflid annex werkgroep-
lelder deel van het nieuwe bestuur uitaaakt, stent tot optinisce. Laten wij hopen

dat hot pewicht van deze groep zwaarder zal blijken te zijn dan het slot dat nu nog
rust op de opbrengsten uit de kantinekas. Onze gedachten zijn oet hen.

Het oude bestuur

Het zal u duidelijk zijn dat in deze sombere tijden ook uw PeeVee soaber en ernstig
van toon raoet zijn. Geen hFjior of kwinkslagen dus, geen roddels of leuterpraat in

dit bulletin, slechts serieuze zaken diensn onze aandacht te vragen. So kunt u zich
op de hoogte stellen van enige literaire hooestandjes over de jaarlijkse Sinterklaas-
viering en kunt u napuzzelen waarora Achilles zijn leven long achter een schildpad
aan noet rennen. Praktische zaken treft u verder nog aan in de richtlijnen voor het

Selectief Toiletcebruik en de rubriek met Museiianieuws. Toch zijn er ook wel enige
vreufdevolle tijdinpen te nelden, iniaers de wetenschappelijke wedergeboorte van het
Hubrecht Lab schijnt voor de deur te staan. Lees alles over "De toekonst" in de
koloa van onze vaste brietschrijver. Tenslotte kunt u nog neebeleven hoe Pieter

Maayer terugslaat en hoe hij daarbij Sjef van Oekel op zijn pad ontnoet. Veel sterkte

De redactie
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K Ie he catechismus van
St. Nicolaas

De Sint in de Nederlandse literatuur I

^Te Haarlea gebeurde het dezer dagen dat
tbiee Sinterklazen elkaar in de Smedestraat

tegenkwamen: de een was de echte Sinterklaas,
de ander een onechte. De onechtte trachtte

in een zijstraat te ontkomen, maar de echte

gaf zijn paard de sporen en galoppeerde de
genijterde bedrieger nchterna. Een wilde

jacht ontstond. Een uur lang joegen do
bisschoppen door de straten der Spaarnestad,
totdat de ellendeling ten slotte op de Boter-

markt de politic in de armen liep. Tabberd

en pruik werden hem afgerukt: het bleek de
slager H. te zijn, wonende in do Barteljoris-
straat. De man is in hechtenis genomea, en

zal binnenkort voor een Ereraad van Spaanse

bisschoppen moeten verschijnen. Als verdedi-

ger is hem toegevoegd de heer Eduard Verkade.

fat doet Sinterklaas eigenlijk de overige

.

d a gen van het jaar?
Wij hebben ons hiertoe tot de Spaanse regering
gewend en ontvingen het volgende telegran:
"Leeft teruggetrokken in een Tehuis vo'or be-

jaarde geestelijken (Zusters Ursulinen).
Voert 's zoners vrijwel niets uit. RIaakt

graag wandelingetjes, gekleed in een luchtige,
neteldoekse tabberd met panaaa mijter. Paard

in werkverschatfing. Tegen September strooi-

oefeningen. Half oktober intensieve training
in pepernootwerpen. Begin noveaber paarden-
dressuur en schoorsteenexercities. Tegen

deceaber dak- en gootwerk, dubbele en enkele
salto's. Uitgebreide correspondentie."

Hoogachtend:

FRANCO

(P. S. : kan hij ook niet wat voor mij doen?
Heb het hard nodig.)

'Verschillende lezers vroegen ons waar Sint Nicolaas eigenlijk van leeft. De

^^lijfarts van de heilige man schrijft ons:
"Des ochtends gebruikt Zijne Hoogwaardigheid niets dan e6n suikeren hart met een
kop thee. Des niddags nuttigt Hij dvie harten, een bord drop, zes flikken, en enig
marsepein als dessert. Des avonds chocoladebeestjes in onbeperkte hoeveelheid.
Op zon- en feestdagen speculaas en borstplaat. In de vastentijd uitsluitend taai-

-taai. Alles uit eigen voorraad. Als bijzonderheid kan ik hier nog aan toevoegen
dat Zijne Hoogwaardigheid, als Hij per ongeluk een hart van zeep in Zijn aond steekt,
dit niet schijnt te beacrken."

DR. SALVIANI, Ujf arts
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(Verlossende antwoorden op kwellende vragen:)

Vraag: "Bestaan er meerdere Sznterkta.Ken?"
Antwoord: "Er bestaat slechts 66n Sinterklaas, doch in raeerdere personen."

Vraag: "Wat moeten uzj denken van de mening dat ev geen Swterklaas sou bestaan?"
Antwoord: "Do nening dat er {^eon Sinterklaas sou bestaan, is een afschuwelijke
ketterij, die wij net kracht raoetcn bestrijden."

Vraag: "Kunnen sig'y die ni-et -in Sinterklaas geloven, tooh nog tot de getovigen
gerekend uorden?"
Antwoord: "Zij die niet in Sinterklaas geloven, kunnen voorzeker nog tot de ge-

lovlgen gerekend worden. lls. G? Sinterklaas houdt niet neer van hen. Zij behoren
derhalve niet ceer tot ds becindo, naar tot de volwassen gelovigen."

Vvaag: "Hoe is het rnogeli.,jk dat Sinterklaas met paavd en at door de schoorsteen
komt?"
Antwoord: "Dat Sinterklaas net paard en al door de schoorsteen kont, is een

cysterie, dat wij kinderlijk r.oeten aanvaarden."

Vraag: "Zal ons di-t mysterie oo-it Dorden uitgetegd?"
Antwoord: "Dit nysterio zal ons in het hiernanaals door Sinterklaas zelf warden
uitgelepd."

Vraag: "Is Sinterktaas in de I'-iemet?"
Antwoord: "Wig en waarachtig;, wat sullen we nou hebben?"

Vraag: "Hoe kan Hij dan elk year u'Lt Spanye komen?"
Antwoord: "Dat Sinterklaas in de henel is, en toch elk jaar uit Spanje kont, is
weer een van die nysteries, die wij net blijnoedigheid noeten aanvaarden."

Vraag: s"Z.at ook dit rmjsterze later uorden uitgetegd?"
Antwoord: "Dit nysterie zal ninraer worden uit^eleRd.

Vraag: "Is Si.ntevklaas ook ktei-n geueest?"
Antwoord: "Sinterklaas is nioraey hlein gev/eest, naar terstond als Sinterklaas

geboren."

Vraag: "Is di-t ook een mysterze?"
Antwoord: "Dit is volstrekt freen r^sterie. Want als Sinterklaas klein pewoest

was, had Hij in zichaelf noeten g'eloven, en ionand, die in zichzelf gelooft, " kan

nlet heilig warden."

Vraag: "Waarom. rzjdt Si.nter'ktaas over de daken?"
Antwoord: "Sinterlslaas rijdt over de daken o"s vijf redenen:

1c. ondat het een wonder is;

3e. ondat daar het ninste kwaad gobeurt;

3e. OBdat daar de nocsto schoorster-en staan;

4e. uit ds nacht der gswoonte;

5e. ondat Hij boven hoogtevrecs Ktaat."

Vraag: "Hoe -is 1iet te verklar'en dat Sznterklaas meer aan viyke dan aan arme 'kinder-
tj'ee gee ft?"
Antwoord: "Dat Sinterklaas necr aan rijko dan aan anae kinderen geeft, is helaas

wederon cen isysterie."

Vraag: "Zat ook dit mysterie ons zn het hiemamaals verktaccrd uorden?"
Antwoord: "Neen. Dit nysterie zal ons, naarnate wij ouder warden, reeds op aarde

duidelijk warden."

Vracug: "Is Si.nterklaas ltd van de Katho'Lieke VoV<.spca'ti, j?"
Antwoord: "Sinterklass is geen lid van de Katholiehe Volkspartij. Maar daar het

niet ontkend kan worden dat Eij altijd in beweging is voor het volk, is Hen het

lidmaatschap aangeboden der Ifedsrlandse Volksbeweging."

Vraag: "See ft Sinterklaas dit aanvaard?"
Antwoord: "Sinterklaas heeit c®wsicsrd» ®n wel or; twee redenen:

1c. ondat Hij boven de partijon staat;

2e. ondat Hij er niets van becrijpt."

Vraag: "Begvi^pt Si-nterktaas dan niet alles?"
Antwoord: "Sinterklaas begrijnt alles, maar er zijn grenzen."

L\-



Vraag: "Is Si-nterklaas onfeilbaar?"
Antwoord: "Sinterklaas is in suiker en speelgoed voorzeker onfeilbaar, doch daar-

buiten kan en mag Hij dwalen."

Vraag: "Is Sznterktaas gehoopsaainhezd versohuldigd aan de paus?"
Antwoord: "Sinterklaas houdt weliswaar voeling met Rome, doch is daartoe geenszins

verplicht."
Vraag: "Staat Si.nterklaas onder het gezag der Nederlandse bisschoppen?"
Antwoord: "Op de becane grond is Sinterklaas onderworpen aan het gezag der Neder-
landse bisschoppen, doch eemnaal op de daken beschouwt Hij zich buiten het bereik
van het episcopaat."

Vraag: "Berust deze besohouw-ng ap goede gronden?"
Antwoord: "Deze beschouwing berust Beer op hoge, dan op goede gronden."

I -De volgende drie vragen zijn niet verplichtend en behoren tot de zgn. kleine
^^Lettertjes:
\-'

Vraag: "Heeft Si-nterktaas ook m-janden?"
Antwoord: "Sinterklaas heeft drie vijanden, te weten: de Paashaas, het Kerstp-annetje

en zij, die weigeren Hen alsernst te beschouwen. Van de eerste twee zegt Hij dat
Hij niet gelooft dat ze bestaan, en van de derde dat het niet bestaat dat ze niet
geloven."

Vraag: "Heeft S-interklaas tij'dens de oorlog ook aan Dyitse ki.ndert, j'es gegeven?"
Antwoord: "Sinterklaas heeft tijdens de oorlog aan alle Duitse kindertjes gegeven,

die in Hen geloven."

Vraag: "Most Sintevktaas nu met ats Qottaborateur en profiteur besohowd uorden?"
Antwoord: "Als profiteur kan Sinterklaas niet beschouwd warden, daar Hij alleen
gepeven en niets ontvangen heeft. Als collaborateur heeft Hij reeds terechtgestaan,
doch het Hof heeft, in overwecing neEende:
Ie. de hoge leeftijd van de delinquent, en voorts:
2e. aannenende dat de door Hen geleverde speel{»oederen de eeallieerde opaars niet

nerkbaar vertraagd hebben.

geraeend Eet een berispinc te noeten volstaan."

uit: Kopstukken

Godfried Bomans (1947)

s-s:r-'
^^\
h^sr^coda^

\'^s0^
^Li^~
tige kled^-
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GAAT HET HUBRECHT LABORATORIUM DE LUCHT IN?

In de ontwikkelingsbiologie is nog altijd een onopgeloste vraag hoe na de
bevruchting uit een gen-assig (twee-polig) ei (vergelijk de aardbol) een meer-
assig embryo kan ontstaan. U kent alien uw eigen hoofdassen: kop-staart-as en
rug-buik-as (=dorso-ventrale as). In het onderzoek van de amfibieen-werkgroep
is het ontstaan van de dorso-ventrale as een centrale vraagstelling. Waarora?

Onder2soek naar de oorsprong van einbryonale polariteit, zoals in ons geval
naar het vastleggen van de rug-buik-as van het embryo, kan abnormaliteiten in
de vroeg-ontwikkeling verklaren welke verantwoordelijk zijn voor het ontstaan
van dubbelmonsters, bijv. siamese tweelingen.

In het bevruchte Xenopus ei is het punt waar het spermium het ei binnengaat
goed te zien. Wanneer7-we dit punt merken met een klein kleurstofkristalletje
zien we dat deze zijde van het ei later de buikzijde van het embryo wordt. De
tegenoverliggende zijde van het ei wordt de rugzijde. Het spermium heeft dus
duidelijk invloed op de richting waarin de rug-buik-as ontstaat.

Er zijn veel aanwijzingen dat in het bevruchte ei de richting van de rug-
buik-as van het embryo mede wordt bepaald door de zwaartekracht. Dit blijkt
onder meer uit het volgende:

Het ei is omgeven door een gelatine kapsel dat er, direct na de bevruchting
ruim omheen komt te zitten. Het ei draait zich nu binnen dit omhulsel met zijn

zware dooierpool naar onder, en de donkere pigmentkap naar boven en ontwikkelt
zich normaal. Dit wordt echter anders wanneer we tijdens een experiment zorgen
dat het ei zich niet kan draaien in het kapsel, en met zijn gepigmenteerde
helft schuin gedraaid of geheel ondersteboven blijft liggen. Er groeit dan nog
wel een jong padje uit het ei, maar de rugkant van het dier ontstaat altijd
aan de zijde van het ei die naar boven heeft gelegen. In dit geval heeft het
spermium hierin niets meer te vertellen en heeft de zwaartekracht het laatste
woord.

In een ander soort experiment draait men eieren in een centrifuge, waardoor
deze warden onderworpen aan krachten sterker en anders gericht dan de normale
zwaartekracht. In zo'n geval wordt de richting van de rug-buik-as bepaald
onder invloed van de centrifugale kracht die dan vergelijkbaar is met de
normale zwaartekracht in het vorige experiment.

Deze beide experimenten wijzen erop dat in de normale ontwikkeling van het
bevruchte Xenopus ei zowel het spennium als de zwaartekracht invloed hebben op
de richting van de rug-buik-as. Het meest logische experiment om de invloed van
een bepaalde factor op de ontwikkeling te onderzoeken, is een experiment waarbij
men die factor uitschakelt. Dit was in dit geval tot nu toe alleen gedeeltelijk
mogelijk. De zwaartekracht is immers op aarde aanwezig. Maar on de Space Shuttle
(het door de Amerikanen ontworpen en gebouwde ruimteveer) heerst een "netto"
zwaartekracht van Og. De aantre&kingskracht van de aarde wordt opgeheven door de
centrifugaalkracht die de Space Shuttle ondervindt doordat deze om de aarde vliegt.
Er zijn een aantal Space Shuttle vluchten gepland; iedere vlucht zal ongeveer
een week duren. In de Space Shuttle zal een door de Europeanen ontworpen Space
Lab warden meegenomen, waarin speciaal hiervoor getrainde "payload specialists" ^
proeven kunnen doen alsof ze op het Hubrecht Lab bezig zijn. Er bestaat alleen
een groot verschil er is geen "netto" zwaartekracht meer. Daarom willen we graag
dat ESA, de Europese Ruimtevaart Organisatie, ons de ruimte geeft om een experi-
ment te doen in Space-Lab. Daarover de volgende keer meer.

Geert, Koki en Berry

-h-



De toekomst

Is het U opgevallen dat onze ex-directeuren vanuit hun fotogaanderij bij de
bibliotheek ons de laatste tijd iets anders aankijken dan voorheen? Ze zijn er
overigens niet vrolijker op geworden. Mogelijk heeft dat iets te maken met de
vijf magere jaren waar prof. Nieuwkoop het over had in zijn afscheidsrede. Sindsdien
zijn nog twee van dergelijke jaren verstreken, en zoals u weet dienen er dan weer
zeven vette jaren te volgen. U begrijpt het natuurlijk al, ik wil het met u hebben
over de wedergeboorte van het Hubrecht Lab, het tijdperk Bootsma/Faber.
Tussen haakjes, zou er nu een foto van Dirk v. d.Mei aan de illustere collectie
toegevoegd warden, nu hij na 2h jaar als waarnemend directeur ons lab gaat verlaten?
Ik vind van we 1; per slot van rekening heeft prof. Raven het ook maar vier jaar op
die post uitgehouden, en die hangt er ook. En Job Faber. dan, komt die er te hangen
na afloop van zijn uitvoerend waarnemend directeurschap? En Bootsma? Kortom, werk
aan de winkel voor de dienstcommissie.

Maar goed, dat nieuwe begin dus. Als startpunt van het herboren Hubrecht Labora-
torium zal in de annalen de datum van woensdag 18 novewber 1981 komen te prijken,

de dag waarop het bestuur van de Akademie het voltallige personeel inlicht over de
bevindingen van de Reorganisatie-commissie. Ik vind dat soort bijeenkomsten prachtig.
Niet om wat er gezegd gaat warden, want ik mag wel toegeven dat ik doorgaans via de
wandelgangen al geinformeerd ben over wat er komen gaat. Nee, ik ben altijd benieuwd
binnen hoeveel minuten we weer buiten staan. Dit keer hebben we het 4 minuten en

55 seconden uitgehouden voordat we weer onverbiddelijk emit werden gegooid. Dat is
overigens geen record hoor, want dat staat op 3'38'' en toen zijn we zelfs nog wat
opgehouden door het te laat binnen komen van enige lieden. Niet dat men nu meer te
vertellen had, maar de voorzitter van de Reorganisatie-commissie sprak gewoon rus-
tiger. Toch zal zo'n Akademie president zich wel vol verbazing hebben afgevraagd
hoe zoiets nog kan bestaan in een democratisch land: geen vragen en allemaal weg-
wezen. Maar goed, laten we oprecht hopen dat de komende jaren inderdaad vette jaren
voor het Hubrecht Lab zullen warden, daar zijn wij per slot van rekening allemaal

bij gebaat. Als zodanig zou ik het duo Bootsma/Faber alle succes en sterkte toe
wilien wensen.

Voor hoeveel jaarsalaris zou daar nu gedurende die 4*55 ' achter de tafel gezeten
hebben?

Ojee.

De toekomst



Achilles en de Schildgad

Achilles, de snelste van alle stervelingen, en een schildpad staan samen bij het
startpunt van een hardloop parcours onder de brandende zon. Ver weg boven het eind van
de baan hangt een grote rechthoekige vlag met een rond gat in het midden.

Achilles: Wat is dat voor een vreemde vlag aan het einde van deze baan?

Schildpad:

A:

s:

A:

S':
A;

s:

A:

s:

A:

s;

A:

s:

A:

s:
A:

s:

A:

s:

Dat is de vlag van Zeno; het gat in het midden heeft de vonn van het getal
nul, het favoriete getal van Zeno.
Maar het getal nul is nog niet eens uitgevonden: Het zal nog wel een paar
duizend jaar duren voordat een wiskundige uit India op dat idee zal komen.
En dus, mijnheer S, heb ik hiermee bewezen dat deze vlag onmogelijk is.
Je argumentatie isverleidelijk Achilles en ik meet toegeven dat deze vlag
inderdaad niet kan bestaan. Maar toch is hij mooi, vind je niet?
0 ja, mooi is hij zeker.
Ik vraag me af of schoonheid gerelateerd is aan onmogelijkheid.
Tussen haakjes, heb je je wel eens afgevraagd waarom we hier staan en wie
ons uitgevonden heeft?
Oh, dat'is een hele andere zaak. Wij zijn uitgevonden door Zeno, zoals je
zo dadelijk zult merken. En de reden dat we hi.er staan is dat we aanstonds
een hardloopwedstrijd gaan houden.
Een hardloopwedstrijd? Belachelijk; Ik, de rapste van alle stervelingen
tegen jou, de ploeterendste van alle ploeteraars; Dat slaat natuurlijk
nergens op.

Je zou me een voorsprong kunnen geven.
Dat zou dan wel een flinke moeten zijn.

Geen bezwaar.

Maar ik haal je toch in, vroeger of later.
Niet als alles verloopt volgens de paradox van Zeno. Zeno hoopt onze hard-
loopwedstrijd te gebruiken am te bewijzen dat beweging onmogelijk is.
Alleen volgens onze eigen ideen wereld is beweging mogelijk, aldus Zeno,
maar in werkelijkheid is beweging essentieel onmogelijk. Hij bewijst het
echt op elegante wijze.

0 ja, nu herinner ik het me weer, de beroemde Zen-wijsheid over de leraar
Zeno. Het is-inderdaad erg simpeX
Zen-wijsheid? leraar? Hoe bedoel je?
Het gaat als volgt: twee monniken discussieren over een vlag. De ene zegt:
"de vlag beweegt"; de andere zegt: "de wind. beweegt". De Zen-leraar Zeno
komt toevallig langs en zegt: "niet de wind, niet de vlag maar de geest
beweegt".
Ik ben toch bang dat je een beetje in de war bent, Achilles. Zeno is geen
Zen-leraar, verre van dat. Hij is een Grieks philosoof afkomstig uit Elea
(hetgeen halverwege tussen A en B ligt) . Eeuwenlang zal hij roem vergaren
met zijn paradoxen over beweging. In een van die paradoxen neemt deze hard-
loopwedstrijd tussen jou en mij een centrale plaats in.
Nu ben ik volledig in de war. Ik dacht dat Zeno een Zen-leraar was. Maar
kijk eens hoe de vlag daar wappert in de wind.
Stel je niet aan, die vlag is onmogelijk en kan dus ook niet wapperen. Het
is de wind die waait.

Op dat ogenblik komt Zeno langs

He, hallo. Is hier iets interessants gaande?
Die vlag daar beweegt.

De wind beweegt.
Vrienden, vrienden, houdt toch op. Ik zal dit probleem binnen de kortste
keren voor jullie oplossen.
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Deze kerel houdt ons voor de gek.

Een ogenblikje, Achilles. Laten we even wachten wat hij ons te zeggen heeft.
Qnbekende heer, kunt u ons deelachtig maken van uw verheven ideeSn?

Maar al te graag. Noch de wind, noch de vlag beweegt want beweging bestaat
niet, ik heb een groot theorema ontdekt, n. l. dat beweging essentieel
onmogelijk is, en dus dat beweging niet bestaat. Ik noem het: het theorema
van Zeno.

Theorema van Zeno? Bent u toevallig de philosoof Zeno uit Elea?
Die ben ik inderdaad, Achilles.

Maar hoe weet u wie ik ben?

Zou ik u beide wellicht kunnen overreden om de ideeen van een oude dwaze

philosoof te aanhoren, al is het maar voor een paar minuteny
Met alle plezier. Ik weet dat ik ook namens mijn metgezel, mijnheer S spreek,
want vlak voor u hier langs kwam sprak hij met grote bewondering over u en

uw paradoxen.

Dank u zeer. Weet u, via het Zen-boedhisme weet ik dat de werkelijkheid een-
duidig en onveranderlijk is; alle meeryormigheid, verandering of beweging
zijn alleen waanideeen van onze zintuigen. Sommige mensen vertrouwen op hun
zintuigen, maar ik zal het absurde ervan aantonen. Mijn tedenering is erg
eenvoudig. Ik zal het geheel toelichten aan twee figuren die ik zelf bedacht
heb, fee weten Achilles, de rapste van alle stervelingen en een Schildpad.
Stel dat deze twee uitgedaagd warden door een voorbijganger om een hardloop-
wedstrijd te houden met als finish een vlag die ver weg wappert in de wind.
Laten we aannemen dat de Schildpad, die nu eenmaal veel trager is, een voor-

sprang krijgt van laten we eens zeggen tien meter. Zodra het startschot ge-
geven is zal Achilles binnen de kortste keren het punt bereiken waar de
Schildpad gestart is.
Zie je wel.

Toch zal de schil^pad in dit tijdsbestek.een stukje vooruitgelopen zijn,
laten we zeggen sen halve meter. Binnen een ogenblik zal Achilles deze halv^
meter afgelegd hebben, maar in deze korte tijd zal de Schildpad toch weer
een stukje verder zijn en dit gebeuren zal zich steeds herhalen; steeds
heeft Achilles tijd nodig om de plaats te bereiken waar de Schildgiad even
daarvoor al was. Achilles heeft dus een oneindig aantal tijdsintervallen
nodig cm naast de Schildpad te komen, en dus komt hij hem nooit voorbij.
Daar heb je niet van terug he.
Tjee. Toch geloof ik dat er iets mis is met deze redenering. Maar wat nu
precies?

Een treiteraartje, h§. Dit is mijn favoriete paradox.
Neemt u me niet kwalijk, Zeno, toch geloof ik dat uw verhaal het idee ver-
keerd belicht. Het verhaal bewijst niet dat beweging onmogelijk is.
Sorry, je hebt gelijk. Dat kan ik beter fcoelichten aan de hand van mijn
andere paradox. Stel dat iemand van A naar B wil lopen. Eerst zal hij echtei
het punt halverwege tussen A en B moeten bereiken en om daar te komen weer
halverwege deze helft enzovoort. Kortom, ook hier moet hij een oneindig
aantal tijdsintervallen doorlopen om een zekere afstand af te leggen, en dus
is eIke . beweging onmogelijk.
Toch moet er iets mis zijn met deze redeneringen.

U twijfelt aan de iuisthc-id van mijn paradox? Waarom proberen we het niet
gewoon eens? Zien jullie die vlag daar aan het eind van de baan?
Die onmogelijke, met die nul erin?
Precies. Als jullie twee nu eens een hardloopwedstrijd hielden waarbij mijn-
heer Schilg.pa.d een kleine voorsprong krijgt.
Wat had u gedacht van tien meter?
Tien meter, primal
Uitstekend.

-9-
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De Sint in de Nederlandse Literatuur II

Adriaan en OUvi-er z-isn ev aohtev gekorne. n dat op Si-nterktaasmiddag half vig'f i-n aUe
dpukbe -Don Aerlen madden op de Dam een paks'e af zaZ geven aan^een tid van een onbekende
bende. Om d-it te verh-i.nderen zonder at te veel op te vaZZen maken ze gebruik van een list.
At snet btijkt Het rrriddel erger dan de kujaat.

Huisvaders liepen met diep zorgelijke gezichten te peinzen over verbluffende rijmen zoals:

'En daarom stuurt die goede Sint

U dit, oxndat hi j u bemint.'

Moeders draafden achter de met pakjes beladen vaders aan; kinderen liepen met huichelachtige
gezichten te doen, alsof zij er nog aan geloofden. Kortom, een lijdende mensheid maakte zich
op voor 'het heerlijk avondje'.
Het begon al gauw te schemeren, want Sinterklaas valt in december en dus een hele tijd na
de langste dag. De lantaarns gingen aan op de Dam, de lichten in winkels enkantoranen ik
- arme'eenzame wees - moest even een brok wegslikken bij hot aanschouwen van al die feest-
vreugde, waaraan ik geen dee 1 zou hebben.
Plotseling echter sciucok ik op. Van Aerlen was op het toneel verschenen. Ik richtte haastig
mijn verrekijker op hem, en zag, dat hij een pakje duidelijk zichtbaar in zijn rechterhand
hield. Hij liep naar het midden van de Dam en bleef daar wat besluiteloos staan. Ik keek op

s klok van het Paleis. Het was vijf minuten v<5<5rhalf vijf.. Van Aerlen stand wat ongemakke-
lijk te wachten tussen de gaande en komende menigte. lets verderop was een fraaie Sinter-
klaas te paard verschenen, die door zijn werkelijk prachtige Zwarte Piet onder de toestro-
mende kinderen liet strooien, en toen zelfs cadeautjes began uit te delen. Ik keek toe en
hoorde de klok van het paleis half vijf slaan. Met een ruk richtte ik mijn kijker weer op
van Aerlen en met een schok zag ik nu, dat sen overigens nondescripte jongeman hem naderde
en aansprak. Van Aerlen knikte en zei iets, terwijl hij het pakje overhandigde. Daarop wan-
delde de jongeman heel rustig weg en Van Aerlen bleef wat besluiteloos staan.
Qp dat moment evenwel sprang de Sinterklaas weer in mijn gezichtsveld. Hij wees met zijn
staf op de jongeman en riep iets. De Zwarte Piet stortte zich naar voren en wierp zich op
de jongeman'om'hem het pakje te ontrukken. Maar deze was sterk en snel. Hij sloeg de Piet
tegen de grand en zette'het meteen op een lopen. Ik vloog overeind. Alles was mislukt. De
kerel rende dwars over de Dam en was al bijna bij het Rokin v66r Piet zich weer had verheven.
Toen echter bracht Sinterklaas iets aan de mond, en een snerpend fluitsignaal drong zelfs
tot mijn plaats in de Industriele Club door. Op hetzelfde ogenblik doemde als uit de^grond
verrezen een troep ruiters uit het Rokin op, en ik zag hoe een dreigende rij Sinterklazen
op witte schimmels het hele Rokin afsloot. De dief zag het ook, hij sloeg een haak en vloog
naar het Damrak, maar ook daar verscheen al even plotseling het bereden episcopaat. Weer
..-erug vloog hi j. Een nieuw signaal van de bevelvoerende heilige, die zijn centrale g^aats
.

liet'verlaten had, en ook voor de ingang van Kalverstraat en Paleisstraat verscheneiT-bis-
schoppen. Nu werd de doodsangst in de bewegingen van de vluchteling merkbaar. Waar hij zich
ook wendde of keerde, overal'stiet hij op een onverbiddelijke rij van Spaanse ruiters. Plot-
seling nam hij een besluit en vloog naar de ingang van de Grote Club, hoewel hij ongetwij-
f3^d geen lid'was. Het hielp hem niet. Twee reusachtige zwarte Pieten versperden hem de we^
ln"zijn wanhoop rende hij naar het Paleis. Vergeefs. Een geheel in oranje gehulde Piet doemde
op.
De hele Dam was nu een stralend beeld van het rood der bisschoppelijke mantels en het wit-
van baarden en paarden. Uit de omliggende straten began hot gretig publiek op te^dringen.
Trams -Tnoesten met een ruk stoppen, fietsers dromden tezamen, kinderen begonnen alom: 'Zie
de maan schijnt door de bomen-I-te zingen. Maar de vluchteling had geen tijd voor schoentje
zetten en strooien. In een laatste wanhopige paging. stortte hij zich naar de dunste rij
van Klazen, het kordon voor het Dainrak.
De"centrale Klaas zag het gevaar. Opnieuw snerpte zijn fluit, en daar kwam het Rokin-eska-
dron al in beweging. Het zette zich meteen in galop, gchreeuwend en zwaaiend met zijn sta-
ven. Mijters vlogen door de lucht, baarden wapperden. Maar de vluchteling was alweer terug-
gevlucht naar het midden van het plein. Nu echter waren de andere afdelingen ook niet meer
te houden, en in wilde galop stornK3en van alle kanten brullende harden Sinterklazen het
plein op, terwijl het voetvolk der Zwarte Pieten juichend volgde.
Het werd Sen woeste verwarring. Volwassenen en kinderen vluchtten in paniek naar alle kanten
De Rokin-Klazen botsten tegen'de Damrakcharge op. Van drie kanten donderden daar de veyste

-It-



afdelingen van Paleisstraat, Nieuwendijk en Damstraat tegenaan. Het werd een onbeschrijfelijk
tumult. Moet ik nog zeggen, dat de vlucht.eling al lang verdwenen was en dat de verschillende
Klazenlegers onder elkaar slaags raakten? Zelden, sinds de tachtigjarige oorlog zijn Spanjaar-
den hier te lande zo tekeergegaan; Het werd Sen woest toernooi met bisschopsstaven; 6en
hinnifeend, trappelend gewoel. Het werd natuurlijk nog mooier, toen hierop de inmiddels toe-
gesnelde bereden politie de zaak in de hand ging nemen, met een keurige charge. Nu verenigden
de Klazen zich onmiddellijk tot een gesloten kerkelijk front, en in minder dan geen tijd was
de strijd tussen kerk en staat in sirifis de middeleeuwen ongekende heftigheid ontbrand. Op de
achtergrond hadden de gelederen der Zwarte Pieten zich nu tot gekleurde troepen verenigd,
om de aanvallen der onbereden politie af te slaan. Uit de verte klonk al de geweldige stem
van de brandweer, en weldra begon deze zonder aanziens des Klazen het hele slagveld met ver-
scheidene stralen aan te tasten. Dat was het laatste wat ik zag. Plotseling stand ik op, vlooc
de trappen van de Industriele Club af en het Rokin op. Waarom? Dat zal ik u later zeggen. Nu
geen tijd;
Uit de verte kwam mij reeds het garnizoen van Amsterdam in vechtwagens tegemoefc.....

uit Olivier en Adriaan

Leonard Huizinga (1940)

Dat op wetenschappelijke medewerkers het automatisme van beloning naar ancienniteit van toe-
passing is, bevordert dat wakkeren inslapen, slapenden slapend warden gehouden en weten-
schappelijke prestaties stilzwijgend als uitzonderlijk warden gezien. Dr. J. Kingma (Groningen)

Een nieuw PV-jaar

Hoogtepunten afgelopen jaar:

- Fanclub Pieter Maayer

Lidmaatschap Wouter Moolenaar

- Ie jaar biologie Anne-Miek

- Contributie Paul van der Saaa

- Research Group

Dieptepunten afgelopen jaar:

- Research Group

- Nog geen directeur
- Regen op 11 juni

Yoghurt met uien
- Jaffe
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Museum-nieuws

"Een museum is meer. .. ."

Tot vorig jaar werden in de d5pendance van het Centraal Museum, Maliebaan 42,
educatieve projecten gehouden. Met ingang van het komend jaar zullen deze in
het hoofdgebouw aan de Agnietenstraat plaatsvinden. in de Maliebaan is thans

een andere tentoonstelling ingericht. De samenstellers gingen ervan uit dat
het grote publiek nog weinig weet van de activiteiten en bezigheden achter de
schermen in een museum. Welke onzichtbare activiteiten zijn er in een museum?
Daarom kreeg deze tentoonstelling ook de naam: "Een museum is meer...... ".

De taken van een museum warden op een overzichtelijke manier belicht: zoals
verzamelen, conserveren, restaureren, presenteren en publiceren, en dat alles
in de mooie zalen van het gebouw Maliebaan. Zo verduidelijkt de conservator
schilderijen in een tweetal zalen de aspecten van hot bestuderen en het ten-

toonstellen van zijn stukken. De afdeling munten en penningen gaat in op het
verzamelen van deze objecten, terwijl het restaureren van b. v. beeldhouwwerk
in de afdeling beeldhouwkunst aan de orde komt.

De opgesomde activiteiten zijn niet speciaal toegespitst op die van het
Centraal Museum, maar eerder op algemene taken van een museum.

Openingstijden d&pendance Maliebaan 42: dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur
zon- en feestdagen 14-17 uur

Op maandag gesloten.
Qe^e.

V v ^^
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Hubrecht Laboratorium der K. N.A. W.

HawnT. BTnTNG SELECTIEF TOILE T, G EBR U I K

I NHO U D

Hoofdstuk

1. INLEIDING

2. ALGEMEEN

3. HOE WERKT BET SYSTEBM?

4. DE BEDIENING VAN HET DOORTREKSYSTEEM

5. SPEIREGELS

Utrecht, december 1981

Datum van ingang: 1 december 1981
(vorige versie van mei 1975 is vervallen)

1. INLEIDING

Sinds 1 januari 1973 wordt in het Hubrecht Laboratoriian het systeem van selectief
toiletgebruik toegepast.
Dit systeem brengt voor u een grotere persoonlijke vrijheid en daarmee een stuk
eigen'verantwoordelijkheid. Wij alien dienen er voor alles echter voor te zorgen
dat het toilet goed blijft functioneren, o. a. door ons te houden aan de spelregels
op het gebied van de gebruiksregeling, zoals die zijn vastgelegd in deze handlei-
ding: hot gegeven stuk vrijheid moet goed en effectief warden ingevuld.
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In de handleiding staat tevens beschreven hoe u het doortreksysteem moet bedienen.
Teneinde de select!viteit van het toiletgebruik te controleren, zal er een regi-

stratie ingesteld warden. Aangegeven wordt hoe u de registratie kunt corrigeren
bij de afwezigheid door ziekte, verlof, dienstreizen en andere geldige redenen.
Voor een goede gang van zaken is het noodzakelijk deze handleiding zorgvuldig te
lezen.

2. ALGEMEEN

Het systeem van S. T. G. (Selectief Toiletgebruik) houdt in dat geen vaste begin-
en eindtijden gelden. U kunt binnen zekere grenzen en onder bepaalde voorwaarden
uw eigen begin- en eindtijd van uw gebruik bepalen. Deze vrijheid geldt ook voor
het tijdstip en de duur van de waterlozing.
Uitgangspunt blijft dat men tenminste een half uur per dag (exclusief de verplichte
lunchpauze van minimaal een half uur) op het toilet moet zitten. "Te last komen"
resp. "te vroeg weggaan" is alleen nog mogelijk indien u zich niet houdt aan de
bloktijden.
Deze schijtrGgeling geldt voor alle medewerkers, m. u.v. medewerkers aan wie is
medegedeeld dat de regeling op hen niet van toepassing is (bijv. vaste schijttijden
i.v. n. de aard van de werkzaaroheden of i.v. m. part-time-aanstelling. Het aantal

medewerkers dat niet in aanmerking koat voor deze regeling is overigens beperkt.)

Bet gebruik van de prikklok is daarbij verplicht gesteld.
Geklokt wordt bij binnenkomst van het toilet en bij vertrek. Het is niet toege-
staan voor een collega te klokken.

Er kan niet altijd en in alle gevallen gebruik warden gemaakt van de S. T. G., aan-
gezien de werkgroepleider of het afdelingshoofd (uw directe chef) steeds de bevoegd-
held heeft aan de hand van de werkzaaniheden de schijttijden vast te stellen.

Problemen rond de schijttijden warden in eerste instantie opgelost binnen de werk-

groep of afdeling. Indien hier geen oplossing wordt bereikt is door de werkgroep-
leider of t afdelingshoofd contact op te nemen met de directie (diarree, buikloop,
blaasontsteking etc. ).

3. HOE WERKT HET SYSTEEM?

Het systeem berust op het gebruik van registratiekaarten en een prikklok. Voor
volledige aanwijzing omtrent de bediening van het doortreksysteem van het toilet
wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

3. 1 De benodigde kaart wordt door de administratie ingevuld met naam, volgnummer
en weeknummer. Met deze kaart dient u ra. b. v. de prikklok begin en einde van

uw schijtbloktijd te registreren.
3. 2 De eigenlijke registratie geschiedt door de prikklok, die niet alleen als

hulpmiddel, maar vooral als onpartijdige vorm van zelfcontrole functioneert.
3. 3 De kaarten staan ter beschikking van de administratie, die een louter snuf-

felende functie heeft. De administratie verzamelt daartoe wekelijks de

kaarten en verzorgt de verwerking van de gegevens, o. m. in verband met ge-
nuttigde spijzen, verlof, overwerk, plus- en rainuren etc.
De verwerkte gegevens warden per werkgroep resp. afdeling op maandstaten ver-
zameld en uitgereikt aan de desbetreffende werkgroepleiders en afdelings-
hoofden. De kaarten warden na verloop van een jaar doorgetrokken.

4. DE BEDIENING VAN HET DOORTREKSYSTEEM

4. 1 Bij het binnentreden van het toiletlokaal client u eerst te prikken. Dreigt
u af te gaan buiten bloktijden, dan dient u schriftelijke toestenmu-ng van
uw werkgroepleider of afdelingshoofd te hebben.
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4. 2 Betreed het toilet, en vergewis uzelf dat er toiletpapier aanwezig is. Per
(af)gang wordt gratis 2h velletje toiletpapier door de administratie ter
beschikking gesteld. In speciale vloeibare gevallen kan hierop een uitzonde-
ring gemaakt warden.

4. 3 Na u van de nodige kledij ontdaan te hebben, kunt u nu binnen de gestelde
tijdslimieten uw gevoeg doen. Het nuttigen van meegebrachte etenswaren is
gedurende deze bloktijd verboden. Het roken van een sigaar of sigaret is
bij uitzondering toegestaan (uitsluitend indien functioneel als stankver-
drijver).

4. 4 Na afloop van het karwei neerat u het ter beschikking gestelde toiletpapier
in uw linkerhand. Trek nu met uw rechterhand de velletjes e6n voor 66n van

elkaar, zodanig dat de te bedrukken zijde van het toiletpapier op de normale
wijze naar u is toegekeerd. Duwt het papier opwaarts, totdat er een afdruk
op ontstaat. Dit gebeurt mechanisch, zodat hot duidelijk hoorbaar is. Na
het bedrukken deponeert u alle 2h velletjes in uw eigen toiletpot.

4 5 U draait zich nu een halve slag (rechtsom), plaats beide voeten naast elkaar
on kracht te zetten, hef uw rechterhand op naar de doortrekker, grijp hem
vast, en trek resoluut.

Indien er geen spoeling optreedt, dient u <3eze handeling beschreven onder
4. 5 te herhalen.

4. 6 Verlaat nu het toilet zoals u die betreden hebt. (Playboy aanwezig). Prik

nu uw eindtijd af, en was daarna grondig uw handen.
Het wassen van de handen binnen de gestelde bloktijden is ten strengste ver-
boden. U kunt dit echter ook over laten aan de administratie.

4. 7 Het aantal schijturen dient u zelf te berekenen en bij te schrijven op de
kaart. Op de eerste schijtdag van de maand wordt uw tegoed met een maximum
van tien uren, of het tekort dat uit de voorafgaande maand resteert, in het
saldo verwerkt.

5. SPELREGELS

Elk systeem berust op een stelsel van regels en afspraken. Alleen wanneer alle
betrokkenen zich daaraan houden kan een systeem goed functioneren.

Dit geldt ook voor het ingevoerde systeem van S. T. G., waarbij wellicht ten over-
vloede zij vermeld dat geen rechten kunnen warden ontleend aan eenmaal ontstane
gewoonten.

-tfc-
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