
/"'A

.w.
.^.fir,

Jlr.

^fl
'%!

^

^. /

^-

^.-..

PV BULLETIN JANUARI
3eJAARGANG NR 2 1982



INHOUDSOPGAVE

Bladzijde Onderwerp

I - 2 Aan alle ffl«dewerk«?r.s .,.

3 PV-plannen

4 Spijkers in koppen slaan

5-12 De visie van .

13 Ret afscheid

14 Er als de kippen bij

15-16 0. 0. ? Oh, "0. 0. ":

17 - 18 Interview nset Koki Hara

19 Hollanders als curiosa

20 Varia



Aan alle medewerkers,

Hoewel ik nog niet officieel wnd. directeur ben, wil ik toch aan het begin van dit voor
het H. L. zo belangrijke jaar lets tegen jullie alien zeggen. Eerst voor ieder persoonlijk
een gelukkig, gezond en voorspoedig 19821
ledereen begrijpt dat we aan het begin staan van een heel belangrijk Jaar- I" dit Jaar>
zal de grondslag gelegd moeten worden voor de verdere toekomst van het lab. Het komt erop
aan er gezamenlijk lets goeds van te maken. Gelukkig is de eerste aanzet hiervoor in het
vorige Taar'giievin. Het gaat er nu om in samenspel met de Wetenschapsconunissie en dus
met inzet van alien hier op het lab tot een goede verdere invulling te komen. Ik ben er-
van overtuigd dat die inzet er is. ledereen verricht hier zijn taak met deskundigheid en
verantwoordelijkheidsgevoel.
Ik kan heel good begrijpen dat in het verleden de motivatie vaak minderdan optimaal is
geweest. We hebben allemaal lange tijd in grote onzekerheid verkeerd. Ik hoop en vertrouw
dat daaraan spoedig een einde zal komen. Ik heb groot vertrouwen in de Wetenschapscommis-
sie en met name in de voorzitter Prof. Bootsma. Ik ben ervan overtuigd dat zij goed zul-
len luisteren naar onze idseen over het toekomstig onderzoek. Er zullen dus denk ik geen
dingen opgelegd warden waar we het niet in principe mee eens kunnen zijn, maar er> zal wel
eerTgrote"'mate van soepelheid en bereidheid tot samen denken en samen werken verwacht
warden. Maar ik geloof dat we die met zijn alien zullen kunnen opbrengen.
Mijn eigen positie zal in wezen niet veel anders zijn dan hij al was. Het is iedereen wel
duidelijk dat mijn taak een uitvoerende taak zal zijn, in samenspel met de Wetenschaps-
commissie en de KNAW. Ik ben niet degene die het beleid bepaalt, ik moet het beleid uit-
voeren - die constructie heb ik zelf ook het liefste. Ik vind het prettig om te hebben
gemerkt dat ik in elk geval het vertrouwen heb van het hele instituut, en dat wil ik
graag zo mogelijk versterken. Daarom sag ik met grote nadruk dat mijn deur altijd voor
iedereen open zal staan - vooral ook voor het bespreken van eventuele problemen in het
persoonlijke vlak of in de werksituatie. Om practische redenen wil ik proberen het zo in
te richten dat ik v66r de koffiepauze en na 4 uur 's middags zo min mogelijk gestoord
word (in elk geval alleen voor heel urgente zaken), maar ik ben in elk geval in principe
iedere dag voor ieder-een beschikbaar die mij wil spreken, om welke reden dan-ook. Maak
daar alsjeblieft gebruik van, want ik ben liever direct op de hoogte dan dat ik via een
omweg hoor van zaken die spelen - ik beschouw het als mijn eerste taak om van alles in
het instituut op de hoogte te zijn en te proberen oplossingen te vinden.
Ik wil hier ook'erg graag mijn dank uitspreken aan alien die mij direct of indirect hebben
geholpen in de perioden dat Betsy er niet was, vooral in de begrotingstijd. Ik heb ge-
merkt dat de mensen met mij mee denkan en dat stel ik erg op prijs, want mijn taak wordt
erdoor vergemakkelijkt en het is een bewijs van verantwoordelijkheidsgevoel. Twee mensen
wil ik met name noemen, zonder de anderen te kort te willen doen, en dat zijn Barend en
Lex, met wie ik een bijzonder goede dagelijkse samenwerking heb.
Nog'een paar woorden over de financiele situatie. Het is wel tot iedereen doorgedrongen
dat deze'niet rooskleurig is. Vooral d( sterk stijgende vaste lasten (verwarming, elec-
triciteit, belastingen) maken dat er voor onze hoofdtaak, het onderzoek, steeds minder
geld overblijft omdat ook de materiele begroting al een tijdlang op de "nullijn" zit. Er
zal dit jaar warden getracht <en structurele oplossing voor dit probleem te zoeken, maar
dit kan betekenen het opofferen van ^^n of meer vacatures (het moet uit de lengte of de
breedte komen:). Op e^n punt kan iedereen eraan meewerken de vaste lasten te drukken:
het energieverbruik, en wel door deuren niet onnodig te laten openstaan en licht niet
onnodig te laten branden. Thuis doet iedereen dit ook omdat hi j het in ziyi eigen porte-

monnee merkt, dus hier moet het ook kunnen; in dat opzicht kan zeker nog" veel verbeterd
warden.
Over de personeelsbegroting het volgende: het Minister ie hanteert van nu af aan hot z. g.
"formatieprincipe", d. w. z. dat alle herwaarderingen van functies en de eventueel daaraan
verbonden bevorderingen binnen de begroting van de KNAW moeten warden opgevangen. (Zij
zullen strikt warden gebaseerd op de functie zoals de betrokkene die in werkelijkheid in
het instituut vervult. ) Als we bedenken dat het tekort op de personeelsbegroting 1982
van de KNAW reeds ruim 2 % bedraagt, kan dit betekenen dat in de toekomst bevorderingen
moeili-iker warden of moeten warden uitgesteld. Dit is dan een prijs die we moeten be-
talen voor het behoud van de werkgelegenheid.
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Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om te releveren dat er zich dit jaar twee
jubilea zullen voordoen: Guus van Garderen is op 1 maart 25 jaar, en Ellie van Domselaar
op 4 april 10 jaar op het instituut.
Zodra de Wetenschapscommissie gelnstalleerd is, zal het instituut op passende wijze af-
scheid nemen van de heer van der Mei en van de Commissie van Toezicht. Zo mogelijk zal
dit warden gecombineerd, maar welke vorm dit zal aannemen, is op dit moment nog niet be-
kend. Ik hoop een datum te vinden waarop alle betrokkenen tegelijk aanwezig kunnen zi-jn.
In elk geval zal het na 6 januari plaatsvinden. Dan zal ook meer definitiefs bekend zijn
over de beleidsruimte in de personeelsformatie, die beschikbaar zal zijn om het weten-
schappelijk beleid een nieuwe richting te geven.
Laten we er met zijn alien een goed jaar van makenl

Job
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PV-plannen

Zoals julUe je kunt herimieren, heeft de PV in Januari een enquSte gehouden.
De vragen gingen over de literatuurvoorziening in de kantine alsook over andere PV-
-actlviteiten. Om inet het eerste te beginnen: de abonnenenten op de Haagse Post en
de Margriet kosten resp. f 127, 50 en / 88, 40 per jaar. Twee PV-leden hebben zich
bereld"verklaard deze bladea van huis aee te brengen. Wij zullen deze twee abonne-
menten voor de 2e helft van dit jaar opzeggen. Mocht het meebrengen van deze twee
bladen onbevredigend verlopen, dan is het alsnog oogelijk dit besluit te herzien.
De abonneaenten op Doe-het-zelf en Uit in Utrecht blijven gehandhaafd. Op de vraag
welk blad gewenst wordt, gaven veel leden de Consuaentengids op. Om dit blad te
krljgen, noeten we een contributie van / 29, 50 per jaar betalen. Eea gering bedrag
en we zullen aan deze wens voldoen. De uitstalling van de tijdschriften zal verbeterd
kunnea warden net het plaatsen van een literatuurrek. We zullen er na&r streven een
rek te plaatsen dat voldoende ruinte heeft on ook de neegebrachte bladen neer te

Over de PV-activiteiten: het wensenlijstje uit de enqu&fce geeft het volgende
resultaat te zlen:

aantal liefhebbers voor:

bowlingavond zonder naaltijd .... ... ...... 9
bowlingavond net naaltijd .... .. .......... 3f3
bingo-avond, geconbineerd net spelen ....... 18
bierbrouwerij bezoeken ...... ......... ... 20
zeevisaen ............................. ... 22
bus/boottocht naar Zeeland of Biesbosch .... 35
tietsenrally zonder barbeque ... .. ..... . 10
fietsenrally met barbeque ...... .. ........ 29

In onderline over leg hebben we besloten 19 februari a. s een lab. -barrel te
organiseren (aanvane 15. 30 uur). In de laatste week van maart/eerste week van april
een bowl iaga vond net raaaltijd (nadere gegevens volgen). In nei/Juni een barbeque
gecoabineerd net een spelavond. Over de datum en de orcanisatie van het lab. -ultstapje
noeten we ons nof nader beraden. Boven aan de lijst staat een bus/boottocht naar de
Biesbosch of Zeeland, echter we weten niet of de financlen dit toelaten^ Kees zal in-
foraeren naar de kosten van zo'n uitstapje. Op de begroting staat / 1. 500, - subsidie
van hot lab. Hiervan zijn / 500, - besteffid voor reiskosten. Mochten we tot de conclu-
sie kcaaen dat de financiSle olddelen ontoerekend zijn, dan kiezen we als alternatlef
opnieuw voor een fietsenrally (n. b. de at te leggen afstand zal korter noeten zijn
dao de laatste fletstocht). Zoals op de wensenlljst Is aangegeven, stant Zeevissen
ook hoog cenoteerd. De kosten hiervan ssijn echter "relatief" hooc (/ 50, - p. p.)
zodat we dit initiatief graag aan de echte vissere overlaten.

John
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Spi.ikers i.n koppen staan.

Set Akademiebestuur heeft het Hubreoht Lab gelukkig niet in de steek getaten bij de
ontstentenis van geen direoteuv. Wetisuaar had het heel viat vijven en zessen .in de
aarde voordat ds Wetenschapscommissie rond was gemaakt^ maar uoensdag 20 janw.yi' was
het eindeli. jk sover en kon een en ander getnstalleerd uorden. Even so vroHg'k uas
het u>el trezwig dat ni-et i.edereen aarc^esig vyi1<5e zi-g'n. Maar g'a, 30 hebt attijd men-
sen di-e tegen de oontr'cam.ne sijn en Mj uie om het geringste de versenen in de nek
staan.

De voorzztter van de vergadering las isat 'hem niet voor de mond Jwcan van een papier
en Ss aawezi-gen beseften goed dat uie nu in het sohui. tye sat ook B moet gaan aeggen
omdat het bestuza' nu took de sure appet had doorgehakt. De oommissie stelt z-ioh voor
1zet lopende ondsrsoek i-n eerste i.nstanti.e te bespre'ken met de betrokken ondepzoekers
ook at staan ds paarden di-e de haver verdi-enen daarbi,i aan de uat. Wat betreft dit
ondsrzoek zuilen geen ovde sohoenen uorden ueggegooid voordat de beer gesohoten 'is.
Voor minder belangrigk ondepsoek sat kunnen getden dat het vuite kind met het bad-
uater uordt ueggegooi-d. Eohter niemand sal gedusongen uorden om ondersoek tegen heug
en meug te dosn immers met g'atoerse honden i-s fiet took stecht kersen eten. Benadrukt
uerd ook dat de finanoi.eel/eoononrisohe situatie in hst land eist dat ue k-i.^'ken of
onae nsus longer .is. Vroeger gold mogeli. j1<. voor de uetensQhappers dat msn in het
land der bli-nden ni-et gaws een turf 30 mist, eohter die tijden si.j'n voovgoed voorb'ij
Wie er nu niet -in staagt de veren van 6s. kikker te plukkerif zitten uet met de ge-
bdkken peren in sign haar. Een krz-ti-sohe besinning op het ondersoek .ia nodi-g en
passende maatrege ten kunnen met hard genoeg uorden gesohiajjd. Ook hier geldt stin-
Twnde hQelmeesters maken zaohte vsondsn.

Moge l-iyk dat de bestaande indeting in uerkgroepen ook moet warden geui. j'szgd en ver-
vangen door een ni-ewe ovgamsati.estructuur gebaseerd op Twt principe ni-emands meeater
e-Lgen kneoht.

Ue voovaittev van de oommi-ssie spreekt tenslotte de wens uzt dat ev een goede scanen-
uerking komt tussen de H. L. -ondersoekers en de Qormn.ssi.e leden gedaohtzg Het spreek-
uoord beter een goede vriend dan een -oerre buzir'. WaarsQ'hz-tjntijk sat het v>et Tzeel
uat haken i-n de aarde hebben voordat een nieM programma sat zzjn gereaUseerd. H'ij
re'kende er op dat met name de onderzoekers sen en andsr niet aan hw pet sullen lappen
sodat de overi-ge medeuerkers stpdks het ge'Laoh gaan betalen. Gettikki-g  s de bereid-
Tzei. d van de ondersoekers om met de Qommissi-e in zee te steken groots vnnevs z-Lj zi. jn
ue T, gek maar niet goed.

Het was n-iet 30 dat de aamsesigen met hangend food tussen de benen de vergadeving ver-
1-ieten omdat het hen ueer eens fl-ink onder de sohoenen uas geureven. Integendeet ds
ioekomst vsordt met vertvozaj jen tegemoet gez-ien geda.oht'ig 'het gesegde 'onkruid duuyt

het tangst'

Jobble



DE VISIE VAN ... .

In het kader van onze serie "Economiso'he verkenningsn in de jaren tachtig" votgt nu
de visie van de hesr O. B. B. te K.

Het is in de wereld ongelijk verdeeld; sommige lieden hebben niets en andere hebben
alles. wanneer men niets heeft, is het mogelijk om meer te krijgen - voor dat soort
is het leven eigenlijk een pretje. Maar iemand die alles heeft, is nooit meer blij
wanneer hij wat ontvangt. In plaats da^rvan moet hij altijd bang zijn dat hij iets
verliest, want dat is de enige mogelijkheid die er voor hem overblijft. Zulke stak-
kerds leiden een kommervol bestaan, gevuld met zorgen en kwalen - en het wordt tijd,
dat hun stille strijd eindelijk eens cnverbloemd in het daglicht wordt gebracht.

User Bommel sit in zijn bankkluts si.-fn getd te teUen, nadat hij op oneerHglie uijse
een ueddensohap van Tom Poes geuonnen "aeeft. Dese komt Heer Bommet de dui-t 'brengen,
("ic bi.g deze ueddensohap op het spel stand. Vanaf dat moment gebeuren ev merlwaavdige
dingen.

Op dat moment staple Tom Foes de kluis binnen. Hij baande zich rinkelend een weg door
de muntstukken en stak fier een duit omhoog.
'Hier is het, ' sprak hij. 'Van de weddenschap, u weet wel T
'Ach, dat hoeft toch niet, ' zei heer Bommel afwerend. 'Houd je je geld, jonge vriend
Voor mij speelt het geen rol - en die weddenschap was maar een lolletje. Bovendien
maakt die duit het tellen nog moeilijker dsn het al is.'
'Maar het is een ereschuld, ' zei Tom Foes. 'Eerlijk is eerlijk.'
'Nou, vooruit, ' mompelde heer Bommel, die niet lon--p wilde schijnen. Hij nam het muntje
aan en wierp het achter zich op de grote hoop.
Nu gebeurde er echter lets vreemds. Door de nietige bijdrage van Tom Poes overschreed
heer Ollie's bezit plotseling de grcns van het gewone. Er sloeg een vonk uit de geld-
stapel en het metaal began te knetteren.
'W-wat is d-dat?' stamelde de vermoeende heer ontdaan

Tom Foes kon hem niet inlichten, mac. i' de kassier, die niet ver vandaar achter zijn
traliewerk zat, begreep direct wat er aan de hand was. Hij staarde opschrikkend naar
een stapeltje bankbiljetten, dat zich plotseling in de lucht verhief en in de nchting
van de kluizen began te fladder en.
'Hela;' murmelde hij getroffen. 'Ergens vindt een kernfusie plaats. Er moet onmiddel-
lijk warden ingegrepen.' '
Intussen ontstond er een kleine paniek in het anders zo rustige bankgebouw. Van alle
kanten begonnen geldstukken in de richting van de kluis te rollen en bankbiljetten
fladderden ritselend door de gangen. Ook kon men een verwilderde portier waarnemen,
die achter een daalder aanholde die hem plotseling uit de zak gesprongen was. Wat men
hier ziet gebeuren was het gevolg van een oude natuurwet, die de meer geschoolde lezer-
tjes wel zullen kennen: Geld trekt ^sld aan. Als men weinig heeft, zal men het kwijt
r^ken aan iemand die meer heeft; en als men veel heeft, komt er steeds meer bij.
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Dit laatste nu zag heer Ollie voor zijn onthutste ogen gebeuren Rinkelend en ram-
melend stroomden de geldstukken de duistere kluis binnen om zich bij zijn aanwezige
bezittingen te voegen. Al spoedig balde het edele metaal samen tot een glinsterende
hoop, die opgefleurd door de kleurige bankbiljetten, snel groter werd.
Waar dit toe' had kunnen leiden, weet ik niet. Maar gelukkig was de kassier een er-
varen bankman, die het hoofd koel hield.
'Het kapitaal in de Bommelkluis heeft de kritische massa overschreden:' sprak hij
tot zichzelf. 'Er is een reactie ingetreden. Ik moet opschieten, want anders staat
er een crisis voor de deur. ' Met deze woorden repte hij zich naar een controle-bord
om een handle over te halen
Het optreden van de kassier had onmiddellijk gevolg. Uit de zoldering van-heer Bommel's
kluis zakte een zware loden kist over de geldhoop been en onttrok die zodoende geheel
aan het gezicht. Nu kwam er ook een einde aan de muntenstroom en een plotselinge rust
daalde over het bewogen bankgebouw.
In deze stilte klonk heer Ollie's stem ijl door de gangen.
'Wat gebeurt er toch?' zo riep hij uit. 'Zeg eens lets, Tom Foes; Vat betekent dit
allemaal?'
Tom Foes stand echter met de mond vol tanden. Hij had in het geheel geen verstand van
geldzaken en daarom tastte ook hij in het duister. Doch gelukkig verscheen er nu een
keurige figuur in de kluisopening, die geruststellend glimlachte.
'Maakt u zich geen zorgen, meneer Bommel, ' sprak deze. 'Uw kapitaal is in goede handen
Mijn naam is Steenbreek. Uw dienaar, meneer.'

Deze Steenbreek bHskt seoretaris te zijn van de club van Bovenbazen, een vereni-gzng
van de top 10 van mensen die de kri-t-ieke getdnassa oversQhreden hebben. Aangezi. en dsze
lieden at Tie t gold zn hun bezit 'heVben, brengen ze hun tijd door met het onderHng
uit^i-sseten van aandelen. Him voorzztter, de heer Stetnhacker (afgekort AWS), legt
Tzeer Borranet de beg^nselen van het bovenbaas'uJezen uit

De heer Steinhacker begreep, dat hij een onwetende
tegenover zich had. Daarom ging hij op zijn gemak
zitten en began de beginselen van het bovenbaaswezen
uit te leggen.
'Wanneer geld een kritische massa overschrijdt, ' zo
verklaarde hij, 'dan gaat het geld aantrekken. Men
krijgt dan een zogenaamde fusie. Deze fusie nu moet
geleid warden, anders krijgt men ongelukken. Isolatie,
OBB; Onze groep moet gelsoleerd werken om onze greep
te kunnen bundelen. Dat is heel moeilijk en daarom
moet je je aan de voorschriften houden'. '
'Voorschriften?' vroeg heer Ollie opschrikkend.
'Juist;' bevestigde AWS. 'Geef nooit geld weg. Zeg altijd, dat je z6veel verplichtingen
hebt, dat er niets meer af kan. Werk slijtage in de hand, want dat bevordert de produk-
tie. Bevorder de verveling; dat schept behoefte aan nieuwe dingen. Roei de natuur uit,
want natuur is onze grootste vijand. Die vernieuwt zichzelf, voel je wel? En dat soort
dingen meer ...'



Hij zweeg, getroffen door de versufte uitdrukking op het gelaat van zijn toehoorder
'We zullen wel een oogje op je houden, ' besloot hij. 'We zullen je met raad terzijde
staan, maar hier is vast een gidsje, waar alles in staat. En hier is een pakje aan-
delen, zodat je nu over alle DDT beschikt. Om te beginnen, OBB; om te beginnen! Ge-
bruik het goed! Volg de handleiding - en ga niet met minvermogenden om:
Met deze woorden geleidde hij zijn uitgebluste gast naar de deur en liet hem uit.

Eeev Bommet ueet de aandelen DDT eQhter niet goed te gebruiken. Nadat h-ij alU spi-nnen
-in de. buurt om zeep getzolpen heeft, steekt een vevni. et. 'igenSja keverplaag de kop op.
Heer Bommel z-iet geen andere mogeUykheid dan 'het natuupH^ evenusi-cht ts herstellen
door spinnen van 'elders te importeren. Dzt tot groot ongenoegen van de bovenbazen.

De heer SteerAreek bracht heer Bommel ontsteld naar de bungalow waar AWS verbleef.
'Hier is OBB, meneer Steinhacker, ' sprak hij eerbiedig, terwijl hij Tom Foes de deur
uitwerkte. 'Ik weet nu wat hij in het zuiden gedaan heeft. Hij heeft spinnen gevangen,
om de natuur te helpen. DDT deugt niet, zegt hij.'
Hij zweeg en keek met een opkomende glimlach naar het opzwellen van zijn werkgever,
die het gehoorde verwerkte. \.
'D-de natuur h-helpen?' stamelde AWS paars.
'Ja, ' zei heer Ollie trots. 'Tegen de kevers. U weet wel.'
Nu sprang de magnaat driftig achter zijn bureau vandaan en drong op zijn gast in.

'Natuur?' schreeuwde hij in grote opwinding. 'Bah, meneer! De natuur
is de vijand van het kapitaal. De natuur werkt gratis: En gratis is
een vloekl Een gruwel! Niet de natuur moet producerenl Wij moeten
producerenl Wij! Wijzelfl'
In deze geest tierde hij nog enige tijd voort. Doch heer Bommel, die
aanvankelijk een weinig uit het veld geslagen was, luisterde niet
meer.

'Ik snap het, ' sprak hij stil voor zich heen. 'Daar zit lets in.
Spinnen vangen is hlel eng voor iemand van mijn stand. Nee, we moeten
zelf produceren ...'
De oliekoning liet verbluft de armen zakken en keek hem verbluft aan.

'Wat produceren?' vroeg hij.
'Spinnen natuurlijk, ' zei heer Ollie.
De ander kalmeerde plotseling.
'Wat zeg je daar?' vroeg hij vriendelijk. 'Wil je spinnen produceren?'
'Och ja, ' zei heer Ollie. 'Waarom niet? Van blik, met een mechaniekje er in, of zo?
Als knaap had ik een speelgoed-olifantje, dat lopen kon en dat uit zichzelf een bochtje
maakte. Het was erg leuk; aardiger dan DDT. Wan-t dat slaat op mijn neus en de kevers
kunnen er tegen.'
De oliekoning luisterde niet naar dit gebabbel, doch began prevelend op zijn vingers
te tellen.

'Verenigde Electronics, ' mompelde hij. 'Radar Ltd., Computers Ccmip., Erts en Staal
Stichting, Generale C'hemicalien . . Hm, het loopt op;'
'Dat olifantje kon ook achteruit lopen, ' vervolgde heer Bommel met een stille glimlach.
Er zat een pinnetje in zijn bulk, en wanneer ...'
'Het loopt op;' hernam de ander. 'Maar het is te doen. We zullen een fonds ter beschik-
king stellenl Trek wat geld aan, Steenbreek en breng de zaak aan het rollen.'
'Uitstekend, meneer, ' zei de secretaris. Hij opende de deur en leidde heer Ollie met
zachte drang naar buiten.
'Een interessant project, jongen:' vervolgde de magnaat op de drempel. 'Ga je gang en
maak er lets moois van . . . '

Maar heer Bommel maakt er natuurli-s'k rviet iets moois van. Het hete project uordt een
fi-asoo, hondsrd du-izendsn florijnen gaan ver'ioren. Om voov dit verUes te compenseren,
beslzd-ten de bovenbazen tot een sanering van het DDT-kapi-taal.
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De heer Steenbreek had zich intussen naar het hoofdkantoor

van de Rommeldamse Bank gerept.
'Er is een crisis in de DDT, ' sprak hi] ernstig. 'Het kapitaal
moet door een fusie gesaneerd warden, meneer Pletduiter!
Orders van AWS:'

De ander verknoeide geen tijd met vragen of ander misbaar. Hi j
begaf zich onmiddellijk naar het beurscontrole-apparaat en
haalde de handle over.

'Het is gebeurd, ' zei hij eenvoudig. 'De isolatie is opgeheven,
zodat de DDT kan imploderen. Houd de rode streep in de gaten, meneer Steenbreek - en
zeg maar ho als het genoeg is.'
De secretaris knikte. Hij hield zijn koele blik gevestigd op de onrustig schommelende
wijzers van het toestel en liet zich niet afleiden toen er een aangroeiend rumoer tot
het stille vertrekje doordrong. De geharde geldbediende wist wat er gebeurde; het grote
geld trok het kleine geld aan. Rinkelende munten en fladderende bankbiljetten bewogen
zich in de richting van de DDT-kluis en er was niemand, die het gebeuren kon tegenhouder
Voor de oplettende lezertjes van deze geschiedenis is zo'n geldbeweging niets nieuws,
maar de bediende Joost, die juist eens kwam vragen hoe het met zijn aandeeltjes stand,
keek ontdaan naar de paniek die zich voor zijn ogen ontvouwde.
'Er is een crisis in de DDT, ' verklaarde de portier, desgevraagd. 'Wij hier op de bank,
zagen het al een poosje aankomen en ik heb mijn portemonnaie thuis gelaten. Maar er
zijn heel wat lui, die nu hun geld verliezen.'
Joost keerde de bank de rug toe en begaf zich verslagen huiswaarts. 'Een crisis in de
DDT, ' prevelde hij, terwijl hij door de herfstige dreven naar Bommelstein liep. 'Ik
weet niet, wat dat precies betekent, maar ik begrijp wel, dat mijn spaarcentjes weg
zijn. Het is h^^l droevig. Jarenlang heb ik mij ieder genot ontzegd, ik heb gepot en
gespaard om lets opzij te kunnen leggen voor moeilijke tijden - en nu ben ik alles
kwijt, als ik zo vrij mag wezen.'

Beer Bommel kpijgt nu de. aandelen van het Generale Energie Syndicaat toevertrowd. De
aandelen blijken er good voor te staan, uant ey is juist een nzevue energi-ebron aan-
gsboord, het solitan. Een gram solvum gee ft voldoende energ'ie om een stad als Rommeldam
een vol g'aar van kraoht te voorzien. OBB bes'Lutt de so'lii^moznning eens met eigen ogen
te gaan aansehouuen.

Zo denkende wierp hi] een blik om zich heen en nu viel het hem op dat hij zich door een
woestijn bewoog. Omgewoelde en gescheurde aarde strekte zich tot aan de horizon uit en
het gaan werd bemoeilijkt door vernietigde rotspartijen en omgevallen w^oudreuzen. Nu
werd ook zijn aandacht getrokken door monsterachtige machines, die zich aan de einder
brullendbezighielden met het verpulveren van de grand.
'Welkom!' riep de geleerde, die de leiding had van het werk. Hij had de naderende
energie-koning opgemerkt en kwam hem nu halverwege tegemoet.
'Een grootaardiger arbeid, wat?' vervolgde hij. 'Komt mede en neemt alles rustig in
ogenschouw. Het zal gevallenl'
'J-ja, ' stamelde heer Ollie, wiens ademhaling bemoeilijkt werd door dichte stofwolken
'W-wat g-gebeurt hier eigenlijk?'
'Wij gewinnen der Solium, ' verklaarde de professor. 'De bodem is hier zeer rijk met
dit element begiftigd. Twee vierkante kilometer's vermalen landschap leveren reeds een
gram Solium op!'
Heer Bommel wierp een bewogen blik door de opstijgende stofmassa's.
'Vroeger ..., ' zo riep hij boven _--_^-^-^ het gedaver van een langstrekkende
machine uit, 'eh ... vroeger was
De professor knikte glimlachend.
'Ja, ' gaf hij toe. 'Allerhand wild
rijke laag, dat ontdekten wij in
-schuivers ingezet - en die maken
Zo sprekende wees hij op een voer-
en dat nu onder donderend geknal
slok aarde en rotsen tot zich nam.

hier toch een b-bos? Een eikenwoud?'

boomgegroei. Maar daaronder zat een
der laboratorium. Wij hebben Mammoet-
geen scherts met der struikwerk.'
tuig, dat voor hem halt gehouden had
en schokkend beweeg een geweldige
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'Der schuiver vermaalt der zaak tot pulp!' schreeuwde hij met geoefende keelstem.
'Der pulp wordt geschud onder magneten waaraan der Solium als een gans fijne aanslag
blijft kleven. Een gram per dubbele kwadraat kilometer I Grootaardig wat?'
'J-ja, ' stamelde heer Ollie. Hij wilde meer zeggen, doch een benauwde hoestbui sneed
hem de adem af. Met een flauwe greet wendde hij zich om en liep heen om wat frisse
lucht te zoeken.

'Toch machtig, die techniek, ' dacht hij, terwijl hij reutelend een afgegraven heuvel
naderde. 'Een gram Solium ... een jaar energie ... dat is grootaardig, bedoel ik ...
Uche, uche ...'

Tom Poes heeft in de restanten van het eens so grote uoud kennis gemaakt met K^etal,
een kdbouter die hem sen van z-iyn u-itvindi-ngen taat zien, de futvoeder. Dit is een
y-z'eZ dat eewig draazt zolang het apparaat maar kontakt met de grand maakt.
Tom Poes besluit heer Borrvnel 'in te tzohten. Deze is net

bezi-g szj'n tuin aan het harken.

'Daarnet heb ik met Kwetal gesproken, ' sprak Tom Foes.
'Die heeft een toestelletje dat eeuwig kan draaien. Op
niets; Leuk, h^?' Hij knikte vriendelijk en hervatte
zijn wandeling, zodat heer Ollie opnieuw alleen was. De
bladeren vielen ritselend am hem heen; maar hij had geen
aandacht meer voor het herfstgebeuren. Er was een trek
op zijn gelaat verschenen die van diep nadenken getuigde
en hij leunde zwaar op zijn hark
'Eeuwig draaien, ' sprak hij stil tot zichzelf. 'Op niets Maar dan Wacht eens'.

Bedoelt de jonge vriend soms Natuurlijk; Ik begrijp al wat hij bedoelt;

Ats heer Bommel bzg KiiSetal zi-gn belongs telli.ng voor de futvoeder toont, is dsze bereid
Het apparaat aan heer Bommel te sahenken. Jv-ist als deze hem aan het uitt-esten i-s,
komt AWS tangs .. .

'Ik kom eens kijken, jongen'. ' riep deze al van verre. 'Hoe gaat het met je Generate
Energie Syndicaat? Eh ... wat heb je daar?'
'Een futvoeder, ' zei heer Bommel met een brede glimlach. 'Leuk, w

^^mw..

he? Weigert nooit. ' Het gelaat van de magnaat bewolkte. 'Een
wat?' vroeg hij met schorre stem. 'Wat is dat? Loopt het op
Solium?'
'0, nee, ' hernam heer Ollie. 'Dit is veel beter! We kunnen die
Sollum wel vergeten, AWS'. De futvoeder loopt op niets. Zolang
het slangetje maar in de grand steekt en de aarde draait, als
u begrijpt, wat ik ...'
Hij zweeg toen de ander een rauwe kreet uitstiet.
'Stop dat I' kreet de heer Steinhacker, heftig bewogen. 'Dat deugt niet! Het is tegen
de orde der dingenl'
Heer Ollie staarde onthutst naar de nerveuze geldmagnaat en stand op.
'Wat?' vroeg hij zonder begrip. 'Wat deugt niet? De futvoeder is toch goed? Hij draait
altijd, zonder dat het nodig is om het hele land te vermalen. - Want hij loopt op niets,
als u begrijpt wat ik bedoell'
'Dat is het juist'. ' tierde de ander. 'Hij loopt op niets'. ' Wat koop ik voor niets? Wat
verdien ik met niets? Stop dat ding en kom meel We staan voor een crisis'.'
Zo schreeuwend greep hij heer Bommel bij een mouw en began hem voort te trekken in de
richting van het hefschroefvliegtuig. 'W-wacht even, ' stamelde heer Ollie ontdaan
'Dit gaat zo maar niet; Ik moet de Solium-woestijn tegen houden, want die is niet meer
nodig. Ik moet voor Energie zorgen ...'
'Energie:' hijgde AWS. 'Niets'. Stap in: Vlug!'
Zo sprekende werkte hij zijn onwillige collega in het toestel en propte hem met zijn
futvoeder in een fauteuil. En zodra de helikopter vrij van de grand was, greep hij een
microfoon en zocht contact met de Gouden Bergen. 'Bit is AWS'. ' riep hi j overspannen.
'We staan voor een crisis I Ik herhaal: een crisis'. Het perpetuum mobile is uitgevonden
Energie uit niets'. Roep onmiddellijk de Bovenste Tien bij elkaar!'
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De in pan-iek bi.jeengekomen groep van bovenbazen maakt heer Bommet duidetijk dat de
futvoeder vermetigd moet uorden Maav dat -is met yoldoende, c ok de uztvinder moet
geeZimineevd. Mismoedig gaat heer Bommel op pad, met uetend dat hi. 3 gevotgd uordt.
Hi, ] treft Tom Poes en Y^etaL tesamen in het grote bos.

'Is er lets?' vroeg Ton Foes ongerust.
'Ja:' riep heer Ollie uit. 'Er is lets: Het is vreselijk! Kwetal moet vluchten. De
bovenbazen willen de uitvinder van de futvoeder vernietigen;'
'Waarom:' vroeg Tom Foes ontdaan. 'Het is toch prachtig, zo'n wiel, dat altijd maar
draait op niets?'
'Op niets; dat is het juist, ' prevelde heer Bommel uitgeput. 'Wij bovenbazen hebben
alles en daarom houden we niet van niets, als je begrijpt wat we bedoelen. Maar ach,
misschien ben je nog te jong om het te snappen - en bovendien ben je een minvermogen-
de ...'
'Ja, misschien wel, ' gaf Tom Foes toe. 'Mijn list schijnt verkeerd uitgevallen^te
zijn. Ik ken het geldwezen niet genoeg, denk ik. ' 'Dat denk ik ook, '^zei heer Bommel
'Je kunt het beter overlaten aan een ouder en wijzer iemand, zoals ik ...
Hij zweeg en liet verslagen het hoof d hangen.
'Ach wat, ' fluisterde hij. 'Luister niet naar mij, jonge vriend. Ik begrijp er ook
niets van.'
Kwetal staarde hem verbaasd aan.
'Dat meet een sterke woestijn wezen, ' zei hij. 'Eentje, die het denkraam van Bommel
te boven gaat. Dan toch maar verhuizen.'
Hij stond"berustend op om zijn boeltje te pakken, doch op dit moment sprongen er plot-
seling twee figuren van achter de boomstammen te voorschijn.
'Dat treffen we mooi, OBB: riep een van hen. 'U hebt het adres van de uitvinder dus
gevonden: Daar zit hij, Doerk: Grijp dat oude ventje:'
Kwetal begreep niet wat er aan de hand was. Maar hij is nu eenmaal schuw voor vreemden
en maakte zich ijlings uit de voeten.
'Stalen denkramen, ' prevelde hij, 'daar houd ik niet van,
ze sluiten nooit;'
'Houd hem;' riep de heer SteerAreek opgewonden. 'Dat man-
netje brengt de arbeidsvrede en de loonschaal in gevaar.
Grijp hem, Doerk:' 'Dat fiks ik wel, ' gromde zijn metge-
zel. 'Wat doe ik met hem, meneer?' 'Vernietigen!'
schreeuwde de secretaris. 'Maar volgens de wet, Doerk!
Schiet op, pak hem;'
Nu gebeurde'er lets onverwachts. Op het moment dat de knecht de jacht wilde beginnen,
stapte heer Ollie voorwaarts en hief gebiedend een hand op. 'Halt:' sprak hij. 'Ik kan
dit*niet toestaan! Ik bedoel; dit is een vergissing. Dat kleine ventje is de uitvinder
niet:' 'Niet?' gromde Doerk en de heer Steenbreek vulde onthutst aan: 'Wat bedoelt u,
OBB? Ik geloof, dat u bezig bent een onvermogende te helpen!'
'Ben je mal?' zei heer Bommel. 'Ik wilde alleen maar mezelf helpen. Ik wilde hier on-
derduiken en daarom ben ik uit Bommelstein gevlucht. Want de uitvinder van de fut-
voeder, dat ben ik zelf:'

Nu breekt de paniek b-iy ds bo-oenbazen pas goed tos. Men zi-et zn dat heer Bommet met
de broddeZaar is uaarvoor men hem gehouden heeft, maar dat er sen meesterbrein . in ^lem
sohuilt. Men -oerdenkt hem ev set fs van dat Hi. 3 Baas Bovenbaas uiZ^ordsn. ^ Heer Bonvnet
zetf ̂ eslu-it ondertussen de futvoeder maar op te stuiten in sijn bankkluzs.

'Als ik maar niet zo overgevoelig was, ' sprak heer Bommel tot zichzelf. Hij was naar
de bank gegaan om Kwetal's futvoeder veilig op te bergen - en nu stand hij tussen de
stalen kluizen. 'Alleen, ' hernam hij, 'onbeschermd in een keiharde wereld. Vrienden
heb ik niet meer. Als alles goed gaat is iedereen aardig, maar wanneer het tegenloopt,
is er niemand te vinden. Ik ken echter mijn plicht - en die zal ik tot het laatste
toe vervullen; zoals mijn goede vader mij geleerd heeft.'
Met deze woorden trad hij op de deur toe, die zijn privg Bovenbaaskluis afsloot en
began aan het wiel te draaien
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Tom Toes hocvt intussen da seoretaris van de Bovenbazen-verenzging uit over de prdkti-. j'k
van het qet&ezen.

'Door fusies, aanwassen, saneringen en manipuleringen is deze geringe munt aangegroeid
rot een onberekenbare grootheid. Men ziet dat zo dikwijls; fusies voegen vele nullen
aan een e°n toe. En die kan niet meer warden losgemaakt. Volgt u me?'
'Nee, ' zei Tcm Foes. 'Waarom kan mijn duit er niet uit met de hele aangroei?'
'Kijk, ' legde de secretaris uit, langzaam en duidelijk sprekend. 'Gr'o01: geld trekt
kleingeld aan. Of anders gezegd: Groot kapitaal leidt tot fusie. Het kan niet splitsen,
begrijpt u? Het is onbeweeglijk.'
'O7, zei TCT^ Foes. 'Onbeweeglijk. Ja, ja. Dus daarom kan die duit er niet uit. Hm. Maar
als heer Ollie's geld nueensin beweging zou komen?'
'Aha;' rieo de ander. 'Ja, dan: Maar'dat kan niet, geachte heer! Geld trekt geld en bij
een BovenLaas kan er alleen raaar bij. Daarom blijft het onbeweegJijk. Geloof me.'
Nu, op dat -.oment ondervond heer Ollie de waarheid van deze woorden. Hij was er na veel
gefrutsel in geslaagd zijn kluisdeur te openen en daarop betrad hij met het toestel-
letje van Kwetal de geisoleerde ruimte. Zijn onthutste blikken bleven rusten op een^
enorme geldbal, die zacht flonkerde in het licht van de lampen. Maar hij had geen^tijd
c.ni zich lang over zijn vermogen te verbazen. Het geld dat hi: bij zich droeg fladderde
hem met rukken de zakken uit, zodat hij her evenwicht verloor en rinkelend op de grand
tuimelde, terwijl de futvoeder op de hoop terecht kwam.

. <sss<- ^fffs

-^sky'".~.
'Jse^sSv^i

Beroofd van at zijn oontante getd, verl. aa.t
Tzeev Borrmel de kluis. Bu-iten ontmoet h-ij de
professor van de sotiiowi'. nmng die onse
energiemagnaat de eevste gram zuivere soUian
aanb-iedt.
De Boveribazen hebben zich intussen bsvaden
op een 1-ist om heer Bommel een hak te zetten.
Ongevraagd hebben ze at hun uerknemers een
toonronds van tien procent gege-oen, vietende

dat heer Bc-mmet dit aan de soliiffMerkers met kan geven aangezien at z-isn cash getd
"gefuseerd" is. Tz. jdens de EoverJsasen-vergadering ...

'Die loonronde was een stunt, ' zei de heer Steinhacker.
'Ja, ' gaf de heer Grind toe. 'De vakbonden stonden wel wat te kijken van die tien
procent. Ze hadden er niet om gevraagd, h§? Een dure stunt, jongen.'
"'Och, ' zei AWS glimlachend. 'We halen het wel weer uit de consumenten.'
'Daar gaat het trouwens niet om. Nu OBB geen geld raeer van ons krijgt, is hij machteloos
Hij kan zijn salarissen niet meer betalen: Da^r zit 'm de kneep:'
'Ja, ja, ' zei de heer Horrorkitsj. 'Laat staan die loonronde: Een goeie stunt, AWS.'
'Hij gaat plat, die OBB;' riep de motormagnaat uit. Doch nu stak de oliekoning een
waarschuwende vinger op.
'Voorzichtig:' maande hij. 'Niet te vlug hoera roepen: Vergeet niet, dat we te maken
hebben raet een meesterbrein. We moeten afwachten wat zijn tegenzet zal zijn.'

Niet uetende uat sv gaande ts, z-iet heev Bommet si-oh at spoedzg aohtema^ geseten door
stakende en urotesterends soUum-arbeiders. Hig bestuit zich in z-C.jn bankkluts te ver-
stoppen. Torn Poes heeft begrepen dat de futvoeder atleen kan draaien ats 'hi-3^ contact
maakt met solzumhoudende grand. Weltioht kan met behulp van de futvoe^r en het ge-
zu-iverde soUum voldoende energie opgebraoht worden^ om de fusie-energi. e zn tneer
Bommels getdbal te ovewi-nnen. Tew^j'Z. de sotium gedreven futvoedsr steeds harder
begint te draazen, probeven de stakende arbe-Lders de kluisdeur te foroeren.

Op dat moment klonk er buiten de kluis een daverende slag, die rollende echo's door
het gebouw deed huiveren - en het gerucht van een naderende menigte werd nu hoorbaar
'En d-daar gebeurt ook lets akeligs, ' vervolgde hij. 'W-at is dat?'
'Dat zijn de Solium-winners, ' zei Tom Foes. 'Ze komen om hun loonronde.'
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Door de explosie raakte het bankgebouw ontzet en een
dichte regen van geldstukken en biljetten daalde op de
omgeving neer. Te midden hiervan kon men de Energie-
koning persoonlijk naast Tom Foes op het plaveisel zier.
zitten.

De soliumwinners hadden hun dreigende houding laten
varen. Weliswaar vonden zij het een vreemde wijze van
betaling, maar betaald w^rd er - en daarom herstelden
zij zich spoedig van de schok die dit hun gegeven had
Zi] bewogen zich springend door het stadsbeeld om zo-
veel mogelijk van de loonronde te kunnen profiteren,

terwiji hun geroep alle geluiden overstemde. De commissaris van politie naderde dan
ook or-cpgemerkt.
'Wat "icet dat?' schreeuwde hi j boven het geJoel uit. 'Zit hi j hier achter, Bc^iniel?'
'Hier achter?' herhaalde heer Ollie, vaag om zich heen blikkend. 'Nee, ik zit er in.
Middep- in, als u begrijpt, wat ik bedoel. Het is veel, he?'
'Het is ordeverstoring:' riep Bulle Bas overspannen. 'Dit brengt een ambtenaar in functie
in verzcekingl Je bent er bij! Wat heb je uitgevoerd?'
'Ik?' vroeg heer Bommel. 'Ik heb mijn geld losgemaakt. Het zat samengebald. Dat gaf
een hele knal, hoor. Wat jij, Tom Foes?'
Het was duidelijk dat de politiechef deze technische uiteenzetting niet kon volgen
Voordar hij echter zijn notitieboekje had kunnen grijpen werd hij meegevoerd door
enige soliuT^wlnners die 'Leve OBB'. ' riepen.

De uettsn van 'h.et ge'icbezen moeten eohter hun betoop hebben ...

Het gerucht van de krach was ook in andere stadswijken niet onopgemerkt gebleven
Zo werd de heer Grootgrut op ruwe wijze ait zijn slaap gewekt. 'Zou je niet eens wakker
warden?' riep zi-in vrouw schel. 'Buiten heeft het geld geregend en jij ligt hier maar:..
Op zo'n manier komen wij middenstanders altijd achteraan!'
'Huh?' -.o-mpelde de kruidenier. Hij richtte zich op en trachtte zijn gedachten te ver-
zamelen. 'Altijd komen wij achteraan!' herhaalde mevrouw Grootgrut klagend. 'Altijd,
als het geld regent, vissen wij achter het net. Nooit ben je er bij!'
'Ik heb wel wat anders te doen, ' zei de handelaar terwijl hij zijn jas aantrok. 'Nota's
schrijven en boeken bijhouden. Daar heb ik nachtwerk aan, moeder, dat weet je best.
Maar laat hot maar aan mij over, hoor. Achter het net kan ook nog wel gevist warden.'
Na deze woorden begaf hij zich naar beneden en even later kon men hem voor zijn winkel
bezig zien. Met behulp van een potje stijfsel bevestigde hij een papier op zi^n ruit
waar met grote letters op geschreven stand: 'Vanaf heden zijn alle levensmiddelen 15 "d
in prijs verhoogd.'
'Ik begriju 'net niet, ' zei heer Ollie, die op enige afstand het pand passeerde. 'Wat
bedoelde die kassier, Tom Foes? Waarom krijgen de minvermogenden last van dat geld? Het
is toch leuk om zo'n meevaller te hebben? Zeg nu zelf'.'

Zo stoeg 'ket inftatiespook steeds uizldev om z-ioh 'keen -z'n Romne'idam.

De geldregen raakte al spoedig in het vergeetboek. Dat kwam omdat alles duurder began
te warden. Zo gaan die dingen; minvermogenden vinden nog wel eens geld op straat en
rapen her op, zonder te begrijpen, ' dat hot waarschijnlijk door een bovenbaas verloren
is, die het terug wil hebben. Ach ja, het leven van de bovenste tien is een voortdurende
strijd om het hoofd boven v^ater te houden.

Uit: "De Bovenbazen" door Marten Toonder (1973). Bijdrage: J. v. Z.
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HET AFSCHEID

Donderdag 21 Januari, gesprekken in de wandelgangen ... "Heb Je he+ gehoord? Ze

wiIlen een afscheid organiseren, van de Commlssie van Toezlcht" ...

"Heb Je he+ gehoord van de PV en dat afscheid?"
"De Commtssie van Toezicht? Wie zijn dat, ik ken die mensen nie+. Is daar ie+s mee?"

"De CommLss-ie van Toesioht! Wie a^n dat?"

Vroeger zeven, daarna vijf mensen die bereid waren bui+en hun werk a Is hoogleraar

+Ijd +e geven aan he+ Hubrecht Labora+onum. To+ voor kor+ waren di+ van Arkel,

Verdonk, Kuiper, Libbenga en Boo+sma. TIjd die werd bes+eed aan he+ doorwerken van

verslagen en begro+ingen, aan commissievergaderingen, aan overleg met KNAW-bes+uur-

ders en H. L. -onderzoekers, aan gesprekken met direc+eurskandida+en enz. Di+ alles

in verband met veranderingen in he+ onderzoekprogramma, de organisa+ies+ruc+uur

OR, BG, WV, DC) en he+ direc+oraat.

"De Corrvrrissi-e van Toeziohtl Ik ken d'ie mensen m.etl"

In 1978 geeft de Commissie van Toezicht he+ flat voor de bes+eding van / 42. 200,-

aan taserappara+uur. In 1979 voor / 64. 400, - aan bij'behorende appara+uur en nog

eens / 29. 000, - aan TV-randappara+uur. Op 20 Januari 1982 wordt deze appara+uur

nog met +ro+s ver+oond (+erech+) aan de We+enschapscommissie. In 1981 s+et+ de Com-

missie van Toezlcht een bedrag van / 2. 400, - beschikbaar ui+ he+ Hubrecht Fonds

voor de deetneming van onze bui+enlandse gas+en aan de EMBO workshop In Amersfoort,

en nog eens / 7. 700, - voor de financiering van de organisa+iekos+en. In december

1981 geeft de Comf (ssie van Toezicht nog een krediet van , 15*500, - als +egemoe+-

Rom ing In he+ +ekor+ van de labora+oriumkos+en en / 5. 000, - voor ut+ +e nodigen

sprekers i. v. m. he+ maandagmorgen-programma.

"De Comnn-ssie van Toesi-oht. tl Vaak onderwerp van kri+iek vanwege besllssingen die zij

namen, of die zij nie+ namen. Krl+iek die +erech+ of on+erecht al+ijd on+s+aa+ wan-

neer beslissingen moe+en warden genomen. Ech+er de Commissie van Toezicht had ook

oog voor belangnjke on+wi kkel i ngen en maak+e dingen mogelijk waar wij medewerkers

van he+ H. L. +erech+ een bee+je +rots op zijn, bv. he+ welslagen van de we+enschap-

pelijke conferen+ie in Amersfoor+.

"De Comnn-ssi-e van ToeszQht'. Is daar uat mee?"

Ja, een afscheid. O. a. van Van Arkel die 15 jaar tang in de Commissie van Toezicht

heeft gewerkt voor he+ H. L. Voor jou, voor mij, belangeloos Had Je kri+iek op he+

doen en la+en van de Commissie van Toezlcht? Och, wie nie+. Maar op 12 maart is he+

afscheid. We zouden kunnen +onen dat we met een posi+ieve houding de nieuwe pe iode

wi I ten ingaan.

John
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ER ALS DE KIPPEN BtJ

van ome ptaatseUjTf-e correspondent

Utrecht. Afgelopen week is er een merkwaardig +ranspor+ gesignateerd tangs de Ams+er-
damses+raa+weg. He+ bleek hier om he+ vervoer van enige duizenden 66ndags-kutkens +e
gaan. Volgens omwonenden was he+ +ranspor+ afgeleverd bij de fami I je vel~nooy~wlss^
woonach+ig largs deze s+raa+weg. Navraag aldaar leerde dat he+ pluimvee bedoeld was
voor de huiska+er Wi Ilem, genoemd naar zljn voormalige eigenaar, een zekere WUIem H.
+e U. Zoals zo vele hu?ska+ers was deze WiIlem vanwege overma+ige s+ankproduc+ie van
zijn belde bougies on+daan, en zoats zo vele besneden ka+ers had hij veryo lgens last

van een blaason+s+eking gekregen. (Als gevolg van een veranderde hormoonhuishouding
na de cas+ra+ie kan de~pH van'de urine zo hoog warden dat magnesiumzou+en In de blaas
neerslaan en aldus de urineleiders vers+oppen. Red. ).
De heer en vrouw des huizes waren blj de eers+e symp+omen geschrokken naar de plaa+se-
lijke dlerenar+s gesneld, alwaar he+ arme dier met behulp van de breinaald on+s+op+
moest warden. De heer des huizes schijnt d I+ ta+ereel van mannelijk leed maar zeer kor+
+e hebben kunnen aanzfen, om zich vervotgens on+hu+st in de wach+kamer +erug +e trekken.
Medisch gezien zijn er +wee oplossingen mogelijk om een terugkeer van dergelijke ver-
s+oppingen tegen +e gaan. Allereerst is he+ mogelijk he+ bees+je behalve van zijn
bougies nu ook nog van zijn po+loodj'e +Q on+cfoen, zodat de nauws+e doorgang voor he+
unneren ge'<5Mmineerd wordt. 'Slech+s een slut+spier rest he+ anne dier dan nog van
zijn eens"zo mach+ige orgaan. De heer des huizes schijnt zich ech+er zeer tegen deze
mogelijkheid verzet +e hebben. Een tweede mogelijkheid houd+ in dat he+ dier op diee+
gezet wordt, dusdanig dat he+ voedsel aanleiding geeft +o+ een hogere zuur+egraad in
de blaas waardoor de vorming van gruis tegengegaan wordt. In de prak+ijk is gebleken
dat kuikens he+ bes+e diee+voedsel is om di+ +e bereiken. Maar hoe Rom je aan kuikens
voor de ka+ in een s+ad a Is U+rech+. Enig gaaf speurwerk leerde ech+er dat een firma
in Bergen op Zoom bereid was tegen zeer schappelijke prijs eendags-kuikens +e teveren;
he+ be+rof hier haan+Jes die een dag na he+ ui+komen van he+ el als mannelijk gesext
waren, waarna hun als'gevolg van deze hoedanigheid vervolgens de nek omgedraaid was
(of de heer des huizes zich tegen deze
vorm van mannelijk teed verzet heeft, is '~ _
onduidelijk). Bovenbedoelde firma was
zelfs berefd he+ vervoer van de kuI kens
voor eigen rekening +e nemen, doch siech+s
op een voorwaarde. Name!ijk, dat er +en-
mins+e honderd ki lo kuiken tegeltjk afge-
nomen zou warden, he+geen overeenkomt met
een +o+aal van zo'n 2800 bees+en. En zo
werd er dus een vrach+wagen vol eendags-
-kuikens aangerukt voor he+ hongerige
ka+er+je. De diepvrieskist van he+ huisgezin
moest voltedlg opgeofferd warden aan di+
project. Een klein rekensomme+Je leert dat bij
een normale ee+lust van 100 g kuiken per dag,
de huis+ij'ger een voorraad van zo'n kleine
drie jaar heef+. A Is de eendags-kuikens hem
tegen die +ijd nog nie+ de s+ro+ ui+gekomen
zijn. Navraag leerde dat Wi Ilem in de eers+e
drie dagen he+ respec+abe|© aan+al van +o+aat
drte kulkens genu+tigd had. In di+ tempo zou
hij +o+ zijn pensioen met de voorraad kunnen
doen. Maar volgens de vrouw des huizes was he+
nog even een kwes+le van wennen. Misschien
tus++e Witlem ze we I Iiever gekookt. Of gebakken.
Of gesmoord. Of met zou+. Of zonder veer+jes.
Of in s+ukjes geknipt. Maar we I deed ze een
beroep op een teder die belangs+el11ng heeft voor
eendags-kuikens. Voor een schappelijke prijs zijn
ze aan de Ams+erdamses+raa+weg af +e ha I en.

<2r?
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0. 0. ? Oh, "0. 0. ":

De lezers van dit blad w^ten wat Ojee is. Maar wat is 00? Wat zou dat nu kunnen zijn?
In deze tijden van communicatie zal niemand zich erover verbazen dat ^en van de O's
staat voor "Overleg". Welnu, de andere 0 staat voor "Orgaan". Het 00 is een overleg-
orgaan bedoeld voor werknemers die ^en gemeenschappelijke werkgever hebben: de KNAW.
Met aantal werknemers is zowat 600, verspreid over vele instituten en instanties, o. a.:

Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek, Amsterdam
Hubrecht Laboratorium, Utrecht
Centraal Bureau voor Schimmelcultures, Baarn
Instituut voor Oekologisch Onderzoek, Arnhem-Oostvoorne-Heteren
Liiinologisch Instituut, Nieuwersluis-Oosterzee
Delta Instituut, Yerseke
P. J. Meertens Instituut voor dialectologie, volkskunde en naamkunde, Amsterdam
Sociaal-Wetenschappelijk Informatie- en Documentatie-Centrum, Amsterdam
Grotius Instituut, Den Haag
Bureau voor Bibliografie van de Neerlandistiek, Den Haag
Atlas Linguarum Europae, Nijmegen
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
Erasmus Commissie, Amsterdam
Bureau en Raden en Commissies van de KNAW, Amsterdam
Dienst Wetenschapsvoorlichting, Amsterdam
Bibliotheek en Wetenschappelijke informatie, Amsterdam

Alleen de 3 eerstgenoemde instituten hebben een dienstcommissie (formeel volgens het
Ambtenarenreglement), de overigen hebben een (informele) personeelsraad. In het 00 zit
van elk van de bovengenoemde instituten e^n vertegenwoordiger die gekozen is door de
DC of PR. Voor het Hubrecht Laboratorium is dat eerst Leen Boom geweest en sinds maart
1981 is dat ondergetekende, en Paul van der Saag als plaatsvervanger. Het 00 vergadert
viermaal per jaar in het gebouw van de Akademie in Amsterdam, met de bedoeling om pro-
blemen op personeelsniveau te inventariseren, en zonodig aan te kaarten bij- het Bestuur
van de KNAW.

Voor mij was het op 17 december j. l. de eerste vergadering, want daarv66r was ik door
resp. ziekte en vakantie verhinderd om naar Amsterdam te gaan. Na de nogal negatieve
geluiden die ik in ons lab had opgevangen over het 00, kreeg ik van deze vergadering
toch wel een positieve indruk. Om 2 redenen:

1. Beter begrip voor de functie van het 00
De~^TegatIeVe~geluiden-over het 00 hangen samen met de recente instelling van een
"Werkgroep voor de Akademie", waarin vertegenwoordigers van de vakcentrales, de chef
personeelszaken van het Min. van 0. en W. en Dr. van der Mei besprekingen houden
over: "aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van het personeel
bij de KNAW". De Werkgroep is bedoeld om de afstand tussen de DC's van de instituten
en de BC te verkleinen. In de BC (Bijzondere Commissie) wordt over personeelsaange-
legenheden voor hot hele ministerie van 0. en W. overj'eg gepleegd met de vakcentrales
Het ontbrak in de BC aan kennis over en inzicht in de organisatie van de KNAW-insti-
tuten en de Werkgroep is daarvan nu vrel op de hoogte. Met zo'n Werkgroep kan meer
bereikt warden dan met het 00, want de vertegenwoordigers van de vakcentrales zijn
professionals. Heeft het 00 dan nog wel reden van bestaan? Jazeker!

In de eerste plaats omdat de 3 instituten met een DC wel hun belangen - via de vak-
centrales - in die Werkgroep kunnen laten behartigen, raaar de overige instituten
met een PR kunnen dat niet. Veel KNAW-instituten hebben geen DC omdat ze of te klein
zijn 5f te weinig vakbondsleden hebben 5f geen DC willen, om welke reden dan ook.
Voor deze instituten is het 00 de enige instantie waar ze met personeelsproblemen
terecht kunnen. Het 00 heeft de mogelijkheid om namens het hele personeel met het
Bestuur van de KNAW te spreken en ook voor niet-vakbondsleden belangen te behartigen.
Om formele redenen blijkt het niet mogelijk te zijn om in de Werkgroep van de Akademie
een vertegenwoordiger van het 00 op te nemen.
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Het overlegschema voor de KNAW-inst'ituten ziet er als volgt uit:

BC^-^Werkgroep <-
.1

vakbonden

^
'instituten met DC$-

-»KNAW
/1>

->(%<- -^instituten met PR

In het 00 vindt men het jammer, dat instituten met een DC soms alleen hun eigen be-
lang zien en geen oog hebben voor de zaak Van andere instituten.

In de tweede plaats: de Werkgroep fungeert niet als overlegorgaan tussen de insti-
tuten, het 00 is daarvoor w^l bedoeld. Het 00 is niet van bovenaf ingesteld maar het
wil van onderaf een organisatie zijn, waarin alle instituten vertegenwoordigd zijn
waar regelmatig contact op personeelsniveau plaatsvindt, problemen warden geinven-
tariseerd en ervaringen en meningen warden uitgewisseld. Voorbeelden van zaken die
al aan de orde waren of zullen komen:
- de problematiek met de bedrijfsgeneeskundige dienst (die door- het 00 is aange-

zwengeld en tot gunstig resultaat heeft geleid)
- koffiegeld-regeling (overal anders)

vacaturebeleid van de KNAW (gemeenschappelijke pot)
- waar moot je schade claimen die je tijdens je werk oploopt?
- reorganisatieprocedures
- deeltijdbanen
Nu de KNAW bestuurlijk meer wil gaan "stroomlijnen", is het 00 met een duidelijk
coordinerende taak op personeelsniveau m. ii een nuttige instelling. Het Bestuur van

de KNAW is er blij mee, ook al zijn de 00-contacten volgens het Ambtenarenreglement
niet formeel.

2 Plan voor een KNAW Bulletin. Van 5 medewerkers van het Bureau van de KNAW is het
aanbod gekomen om een mededelingenblad van de KNAW op te richten. Maar dan wel op
voorwaarde dat er in andere instituten ook mensen zijn die willen meedenken over
de opzet en/of willen helpen met uitwerken van de plannen en/of later of in de re-
dactie of als instituutscorrespondent willen functioneren. Er wordt gedacht om het
bulletin zeker niet alleen te vullen met ambtelijke mededelingen van de KNAW, maar
ook met leesbare mededelingen en verslagen over belangrijke KNAW gebeurtenissen, en
om ook af en toe de schijnwerper te richten op ^n der instituten. Dat kan interes-
sant zijn.

U weet het nu: het bulletin komt alleen van de grand als er uit andereinstituten posi-
tieve readies komen. En als enkele mensen daadwerkelijk in actie willen komen. lets
voor U? Kom dan even langs bij

-oOo-oOo-oOo-oOo-oOo-

Elze.

(28-1-1982)

De boom sat vol paarden,

die vpoH^k door de takken gtuza'den.

Toen uij van onse verbijstering uaven bekomen, vroegen wiy:

"Jongens, uat doen .iulli. e daar?"

En een grote^ bruine merrie antuoordde^ hinnikend van plesier:

"Wt,]' speten rottepeerdje. "

E Elias



17

Interview met Koki Hara (26-1-1982)

Het is bekend dat Koki Hara het Hubrecht Lab per 1 april a. s. gaat verlaten. De
PV-redactle was van mening dat zij de gelegenheid moest benutten om hem te inter-
viewen.

Kokiy voor de meeste medeuerkers ben .Tij haast onverbrekeHs'k verbonden met onse
inetelHng. Sinds uanneef ben g'i. i hier en hoe heb je de vseg naar Nedertand gevonden?

Ik ben naar Nederland gekomen om deel te nemen aan de eerste research groep. Deze
werd gehouden in het eerste halfjaar van 1954. 1k was destijds nog een post-graduate
student van de universiteit van Nagoya. Pieter Nieuwkoop had een nieuwe techniek
ontwikkeld voor het opereren van de kiemschijf in kippenembryonen. Een buitengewoon
moeilijke techniek die ik heb gebruikt voor onderzoek naar het ontstaan van plaatse-
lijke verschillen in de kiemschijf gedurende de periode van aanleg van het zenuw-
stelsel in de kip. In 1954 ben ik teruggekeerd naar Japan voor een verblijf van 4
jaar om in 1958 naar het Hubr-echt Lab terug te komeh als wetenschappelijke hulpkracht.
Ik heb toen meegewe^kt aan de derde research gcoep in 1958. Daarna heb ik mijn eigen
onderzoek verricht en in hovember 1961 ben ik gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit
te Utrecht* tn januari 1962 ben ik naar Japan teruggegaan en in december 1962 ben ik
getrouwd naar Nederland gekomen. In totaal heb ik 25 van mijn 51 levensjaren hier
doorgebracht.

Waar ga j'zj nu naar toe en uat -is je niewe uerkkring?

Mijn nieuwe werkgever is de AICHI-GAKUIN universiteit in Nagoya Het is een univer-
siteit op Boedistische grondslag, die is ontstaan uit een kloosterschool gesticht
in de vorige eeuw. In mijn nieuwe functie zal ik biologie doceren aan Ie en 2e jaars
studenten. Dit zal ongeveer 50 % van mijn tijd in beslag nemen. In de overige tijd
hoop ik mijn eigen onderzoek op te bouwen. Aangezien ik daar tot mijn 72 jaar in
functie kan blijven, heb ik bij leven en welzijn 21 jaar de tijd, genoeg tijd om
lets nieuws te beginnen. De universiteit werkt vanuit een filosofie op Boedistische
grondslag, die kan warden verwoord in twee grondregels:
"Denken en doen moeten in harmonie samengaan"
"Geluk in het werk bestaat bij de gratie van je medemensen"
Ik denk dat ik in deze werkcmgeving spoedig mij thuis zal voelen.

Wat zs 30 beste herznnering aan het Hubreoht Lab?

Die Ugt in de periode van de verhuizing van het oude naar het nieuwe lab. Een periode
van plannen maken, plannen realiseren en van installeren. Samen lets nieuws opbouwen
op deze schaal maakt men gewoonlijk niet mee. De saamhorigheid was groot en iedereen
was bereid zich sterk in te zetten. De beste herinnering heb ik hierbij aan Sylvia
de Vos die de personificatie was van deze spirit. De dagelijkse omgang met zulke men-
sen was een verrijking van mijn leven. Daarvan leer je hoe te leven en hoe om te gaan
met je collega's. Later is deze geest verloren gegaan en is het eigen- of groepsbelang
meer gaan prevaleren, wat ik heb betreurd. Ook is meer en meer de nadruk gelegd op
de tekortkomingen van mensen. Feitelijk schiet iedereen op ^n of andere wijze wel
tekort. In een echte gemeenschap echter heerst een geest van'Ik vul aan waarin jij
tekort schiet". Nogmaals, het is jammer dat die geest er niet roeer is.

Vat van de. Nedertandse aard is you T^et meest opgevdtlen?

Het is moeilijk om een objectief antwoord te geven, omdat ik van mijn levensjaren
de helft in Nederland heb doorgebracht. Ik denk dat het meest opvallend is de hoge
mate van goede organisatie in alle geledingen van de raaatschappij . Historisch bezien
moet een klein land zich dat waarschijnlijk eigen maken am zich te kunnen handhaven
in de concurrentie. In Japan vind je een vergelijkbaar goede organisatie binnen de
bedrijven en instellingen, echter niet zozeer daarbuiten. De raensen in Nederland mer-
ken dat niet meer, omdat ze een andere situatie niet hebben meegemaakt.
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Wat sut ae van Nederland het eerste missen?

Ik denk de bovengenoemde efficiency in de organisatie van de maatschappij. Hot is dit
aspect dat buitenlanders het meest opvalt. Soms hebben ze daar ook een overdreven voor-
stelling van. Ik kan je hierover een anecdote vertellen. In de periode van de nieuw-
bouw van het lab bezochten we de bouwplaats ook wel met buitenlandse gasten. Rond het
lab waren toen nog geen wegen. v66r het lab was het bed van de weg diep uitgegraven
tot drie meter diep en door de regen vol met water komen staan. Een Japanse onderzoeker
zei zeer onder de indruk te zijn over de aanpak. Het toppunt vond hij de aanleg van het
kanaal langs het lab am de aan- en afvoer per schip mogelijk te maken.

Vat t-s ,iow insohatt'ing over de mate uaari-n Nedertand sat bz^dragen aan de vooruitgang
in de ontu-i-kkeHngsbiotogie?

Op de eerste plaats wil ik zeggen dat mijn mening niet anders dan subjectief kan zijn.
Persoonlijk twijfel ik of Nederland de concurrentie zal aankunnen. De Verenigde Staten,
Japan en enkele andere West-Europese landen zijn zeer sterke mededingers. Met gelijke
middelen wordt in Japan en ook in de Verenigde Staten veel harder gewerkt. Jonge mensen
zijn bereid avonden en weekends door te werken en er komt veel meer uit. Een nadeel is
dat beide landen de resultaten van het meer klassieke onderzoek als achtergrond missen.
In Nederland wordt het ontwikkelingsbiologisch onderzoek meer en meer vanuit de cel-
biologie en de moleculaire biologie gestuurd. Mijn persoonlijke overtuiging is dat pro-
cessen die ten grondslag liggen aan de vorming van het embryo het belangrijkste zijn,
ook voor de oplossing van het kankervraagstuk. In het embryo zien we een ordening van
celdifferentiatie in ruimte en tijd en wie er in slaagt dit probleem met een moleculair
biologische aanpak te combineren, heeft de beste kans een doorbraak te realiseren. In
Engeland, de Verenigde Staten en Japan is men zich hiervan terdege bewust en er wordt
hard aan gewerkt. In Nederland gaan de gedachten niet zozeer uit naar deze combinatie.
Als deze tendens door gaat, verwacht ik van Nederland geen grote bijdrage.

Vewacht je een bspaalds vovm van samewerking te kunnen behouden net het B.vbvecht Lab?

Jazeker! Via correspondentie en via overleg met mijn oud-collega's. Daarbij hoop ik
toch als gastonderzoeker nog eens terug te komen.

Wetke uens heb j'e voor de oud-oottega's op het Bubreoht Lab?

Ik wens het Hubrecht Lab een spoedig herstel toe van de kinderziekten die gepaard zijn
gegaan met de snelle groei van haar organisatie. Het Lab heeft qua opzet een sterk ge-
stel. De tijd zal komen dat de medewerkers beter zullen samenwerken.

Vetke Japanse spreuk of uitcbukking uz. t g'e big .je afsoheid aan ons meegeven?

Het is moeilijk om direct lets passends te bedenken. Ik heb echter wel een bepaald beeld
met daaraan verbonden een bepaalde gedachte. Ik denk hierbij aan het Japanse Zebravisje
dat een sterke neiging heeft tot zwenunen in een groep. Zonder de groep weet het vis je
niet hoe richting te kiezen en w^ar te zwemmen. Als het visje in de groep zwemt, is het
gerust, want dan orienteert het zich op de groep zonder te moeten bedenken waar het
naar toe gaat. In de recente moeilijke periode op het Hubrecht Lab gedroegen mensen
zich weleens als Zebravisjes. Net zoals ik van de moeilijke periode veel heb geleerd,
denk ik dat vele anderen ook het nodige hebben geleerd. Hopelijk komen de mensen tot
een meer bewuste en persoonlijke orientatie op signalen die niet alleen vanuit de eigen
groep maar ook van elders komen
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Hollanders als curiosa Frits Vos

De relatie tussen Japan en Nederland is al
eeuwen oud Uij Relegorheid van het aanstaan-
de vertrek van Koki hierbij enige zogenaande
h&iku's die be trekking hebben op deze relatie.
Een haiku, de raeest karakteristieke versvorn
van Japan, is een vers van slechts 17 letter-
^repen gewoonlijk verdeeld in 3 groepen, nl.
5-7-5.

In 1639 sloot Japan zich at voor het verkeer
raet de buitenwereld. Gedurende ruin twee eeuwen
was het slechts de Nederlanders en de Chinezen
toegestaan handel te drijven op Japan.

De Nederlanders bezaten vanaf 1641 een fac-
tori j op Dejins, eenkunstraatigeilandje in de
baai van Nagasaki, die onder leidins stand
va" een opperkoopiaan of opperhoofd - zoals zijn
o- ^cigle benainine luidde.

Slechts eennaal per jaar, later eens in de
vierofvijf jaar, Bochten onze voorouders Na-
gnsaki verlaten voor een zogenaande hofreis
naar Edo, het huidice TSkyB, waar zij eer be-
wezen aan de sh0{nm, de nilitaire heerser van
feodaal Japan.

Ook de Hollandsrs
komen naar de kersebtoesems -
het paard gesadeldl

Dat de Hollanders door hun nerkwaardip: uiter-

lijk en gedrae de nodige aandacht trokken en
allerlei problemen schiepen, behoeft ̂ reennader
betoog:

De Holtanders -
je laoht ye een ongeluk,
als er geen tetken z-ijn.

R^. dagelijks bad van de Japanners word door
vele Cocpaeniesdienarenwaarschijnlijk als on-
gezond beschouwd:

Gaan de Hotlanders
naar Tzet kasteel van de sh'ogun^
dan zwevmen vVLegen hen no..

Reeds in 1639 warenvrijwel alle Nederlanders,
Gehuwd net Japanse vrouwen, net hun {?ezinnen
uitgewezen. Sindsdienwas alleen de csaganR net
publleke vrouwen toegestaan. Deze 'openbare
Joffers' woonden in de wijk Maruyaaa. In het
begin pinfren c'e r-eisjea telkens voor een enkele
nacht naar Dejima, later was hun een verblijf
van drie dagen toegestaan. De Japanners ob-
serveerden dat de charmes van deze dames zeer

gewaardeerd werden

De meis^es van ptezier
uit Marityama 'kwnen
set fs sohepen doen kapseisen.'

De betrekkingen tussen onze voorouders en hun
vriendinnen bleven dan ook niet altJljd zonder
gevolgen:

In Maruyama
warden Jiiettoze babies
zelden geboren.

(De Japanncrs dachten dat de Nederlanders geen
hielen hadden en daaron hakken aan hun schoei-
sol bevestigden.)

In Maruyama
zi-sn wowsens d'ie het teven
sohenken aan koraten.

(Dit slaat op de exotische ogen van de half-
-Japanse kinderen.)

De stereotypen, die zovaak aangetroffen wor-
den met betrekking tot vreeade volken en ras-
sen, deden ook opgeld in Japan. Zo werd van
de Hollanders verondersteld dat zijover feno-
nenale seksuele vermogens beschiktoxi, die zij
dank zij geheiazlnnige medicijnen nog hoger
konden opvoeren.

Hoe probaat took uerkt
de Hotlandse minnedrank:
mi.jn Uefs'e kronkett .. .

Van vele opperhoofden en arisen op Dejiraa zijn
de vriendinnen net name bekend. Beroend als
geleerde en rainnaar was Hendrik Doeff (1777-
-1335), dertien jaar lang opperboofd, onder
wiens toezicht een Japans-Nederlands woorden-
book werd sanengesteld. Hij was ook de enige
Nederlander, die ooit een haiku dicfatte voor
een Japanse verzacellng.

harukaze ya
amakoma hashiru
hokakebune

Een lentebriesje
her en der reppen se zi-oh:
de sei-lsoheepjes.
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"Lepel" is het bekende voorbeeld van een keerwoord Enkele andere eenvoudige keer-
woorden zljn: reraner

redder

ne gen

kajak

?*eer ingewikkclde voorbeelden zijn: libellebil
pokkedekkop
nioorddroon

raeetsysteea
edelstaalplaatalede

Probeer zelf ook eens eni<Tc keerwoorden te bedenken. Onder de wakkere lezers die
hun woordconstructies willen inzenden, zal een ties sherry warden verloot
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HEEFT U NOG ZIEKTEDAGEN?

HOUDT U ER REKENING I.!EE DAT SE

BINNENKORT MOETEN WORDEN OPGE-

NOMEN, ALVORENS HET VOORSTEL

DOOR DE KAMER WORDT GOEDGEKEURD:
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Mot dat nou?

Biologen hebben reeds lang geconstateerd dat notten gek zijn op soortgenoten. De vraag
of zulks op een onafwendbare noodzakelljkheid berust, leidde tot onderzoek. Het ver-
schijnsol, de vraagstelling en het resultaat konen op het volgende neer:

Efotten inotten motten

I!6tten aotten notten notten?

Motten n6tten motten aotten:

Motten nottendeskundigen dit publiceren?
Het lijkt een aust.


