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INLEIDING

In de tijd van gezagsondermijning, etherpiraten en he-b zwarte geld
circuit, steekt ook de illegale pers de kop weer op. Los van het
officiele PV-bestuur is hier (niet) het PV-bulletin.
De redaktie heeft haar ocr weer -te luister gelegd om op te vangen
wat er leef-b op de wandelgangen van het Hubrecht lab. Met een
wetenschapscommissie die als he-b paard van Sxnterklaas cadeautjes
in het lab ronddeel-fc, of toch meer als een. Paard van Troje dat we
hebben binnengehaald of wellicht als een Apocalyp-bische ruiter die
het Hubrecht lab het einde der tijden komt verkondigen. Lees er
alles over in dit bulletin- Lees ook hoe de CIA infiltreert op het
lab, hoe wetenschapsgeheimen illegaal he-b lab verlaten.
Denk mee met de herindelingscommissie van het lab, lees alles over
he-fc zomerseizoen op het lab, en reageer U eens lekker al in een
onvervalst Hubrech-fcogram. Is voor de wetenschappers oktober een
grauwe maand, bij sommigen val-fc er een blij telegram in de bus.
En dan ... lees over het prille geluk op het lab en de voorspellen-
de kracht van. de bioritmiek. Ondanks het illegale karakter van di-b
bulletin heeft de redaktie toch gemeend ruim-fce te moeten
reserveren voor enige PV-aktiviteiten, zoals de reakties op h.et
uitstapje en het financife'le jaaroverzich-t. En dan nog raadsels,
veel raadsels. Dat alles natuurlijk rijkelijk geladeerd met vele
foto's - kor-tom, (nie-b) he-fc PV-bulletins als vanouds.
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APOCALYPSE NOV

Haalt het Hubreoht Laboratori.um 19 84? Als het aan de WetensQhaps-
oommi-ss^e tigt uet. Maar anderen denken daar anders over. Er sijn zetfs
mensen die beueren dat Het hele Hubreoht tab. met meer bestaat. Sterker
nog, ze beueren dat ook U tesep n-iet meer bestaat. Lees er over in deze
verkorte versie van "Het Grote Gebeupen" van Belcampo (enzge jaren geteden
op oudejaarsavond door de VPRO ats TV-stuk ui-tgesonden). ffe* verhaai
speelt z-ioh af in Rijssen (aan de Kegge).

Op een avond werd ik in. mijn lekker zitten lezen. opgeschrikt
door een rij gillen uit het huis van mijn buurman. Ik rende bij hem
binnen en vend hem daar bezig zijn vrouw, die doodsbleek op een
ouderwetse crapaud was neergevallen of neergelegd, uit een flauwte
bij te brengen. Tegen mij trok hij de schouders op, zeggende daar-
mees een raadsel. Haar voorhoofd en slapen. waren al bevochtigd, nu
wreef hij haar handpalmen. Ik trok gauw haar sch.oenen. uit en ook
een. van de mijne, want het enige leek mij haar een va-n mijn vrij-
gezellensokken onder de neus te houden. Wij moesten toch zo spoedig
mogelijk weten, wat de oorzaak: van de flauwte was. Het baatte prompt.
Ze sloeg twee verschrikte ogen op en. tussen het naar adem snakken
door stootte zij er fluisterend u-it; zo'n-raar-beest-in-de-slaapkamer!

Ja, 'boven op een van de kussens zat een beest, een donkere, opgerichte
hoop, zo groot als een molshoop. Vleugels had hij niet, tenminste
geen vleugels om te vliegen. Het aantal poten? Vier in elk geval.
Was he-t een plat of een lang dier? Dat konden we niet zien, het
bewoog zich nieto Zijn wijze van verplaa-fcsing was niet uit te maken.

Het allermerkwaardigste waren de ogen, zij hadden lets mensel'ijks,
niet in vorm of kleur, maar in. de wijze van zien. Het was he-fc
-bypisch menselijk lijken, het kijken van een wezen, dat gevolg-
trekkingen maak-fc ui-b wathet ziet. Dat was bepaald eng. Stonden wij

tegenover een denkend wezen? Nader
onderzoek leerde dat heel Rijssen
als het ware overspoeld was door
allerlei vreemde beesten. Geen

\. \ {^\//A //,'. f\ enkel beest was gelijk aan een
\ \\ 1i\\\y^ ^// , / || ander, rassen bestonden bij hen

blijkbaar nie-b. Dergelijke wezens
waren. nooi-fc eerder op aarde ge-
weest, zij leken als afgezet door
een in de nacht gepasseerde planeet.
Nee, de wereld was niet meer van ons.
Rijssen. was niet meer van de Rijsse-
naren. Men fluisterde dat de wezens

afkomstig waren ui-b een scheur in de
grond van wel vijf meter breed enzo
diep, dat je geen bodem kunt zien.
De directeur van een obscuur gas-
fabriekje uit de buurt zou met auto
en al in het gat verdwenen zijn,
hals overkop erin, kom-b nooit meer

terug. Toeu. ik me op onderzoek voorzichtig voorover boog om in de
diep-fce van he-b ga-t te kijken, kroop er juist een geweldige salamander
uit op.
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Toen ik nader toekeek, deed he-t beest me
duidelijk aan de verdwenen fabrieks-
direc-fceur denken. Was hij het misschien
zelf in zii jn ware gedaante? Opeens kwam

er een suizen en. een. vertroebeling van de
atmosfeer door verre, machtige opwaaiing
van stof, er kwam een rhythmisch naderen
van lucht, ik s-bond opeens in een zuiging
van geluiden. In een flits zag ik ge-
wriemel van. vormen en kleuren, het waren
mannen. te paard, samen jagend als e en;
grote, geweldige mannen. Er was geen
hoefgetrappel Mj, de grond werd n-iet geraakt, een van de paarden was
bloedrood. -Verbluft bleef ik s-fcaan, verbluf-b wankelde ik naar een
boom, verbluf-b hield ik me daar leunende. Nu wis-b ik. He-b war en de
apocalyptische ruiters! Wij stonden aan de ochtend van de jongste
dag. Bus toch! Zij hadden dus t5ch gelijk, cLe mannetjes met_de
steile hoedjes, de smalle boordjes en de droge gezichtjes, die di-b
eeuwenlang van hun kanseltje hadden verkondigd. Maar er was geen^
twijfel aan, he-b hele orthodoxe apparaat was in werking. Nu was het
mijn beur-b, 'bang -be warden, hier was ik niet in '. t minst_op voprbe-
reid. De meeste'Rijssenaren stonden er nu plotseling heel wa-fc "be-fcer
voor dan. ik, mensen die hun hele leven hadden ingericht naar deze
dag. Men keek mi j aan met minachting en medelijden in hun blik.
"Nu gaat het gebeuren. Man, je bent lang genoeg gewaarschuwd".
Elders waren. gezinnen bijeengekomen onder het zingen van psalmen^en^
he-b^lezen van'de schrif-b. Opeens trok zich een sluier boven ons dicht,

en het weerklonk, zo machtig
alsof de zon tot luidspreker
geworden was en in het
zuiverste Nederlandss Siddert

gij zondaars! Houdt U gereed,
gij die rein zij-t! Vervolgens
opende zich een gat in de
lucht van waaruit engelen,
drommen engelen met loswap-
perende rokken, met zachte,

spitse v:feugels en haar van donker goud over Rijssen neer daalde.
Meer naar het oosten opende zich een tweede gat, waaruit duivels,

schorpioenen, sprinklianen. en.
monsterlijke torren opdoemden.
Het werd mij benauwd om he-b
hart. Ze gaan ons mensen halen,

11| ,r\ / /^^engelen. en duivels beide, daar
'i=:hoorde ik al aards gesteun en

'=- onaards hoongelach.
^>-^'^" Toen... kreeg ik een geniale

gedachte, de enige geniale ge-.
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veel,
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dat. Ik

dachte, de enige geniale gedachte van mijn leven. Het is
wanneer iemand van zijn eigen gedachte durft te zeggen ,
geniaal is, ook al is het maar een keer, en toch du.rf ik^
herinnerde'mij plotseling, dat ergens op zolder nog een kist moest
staan vol oude bal-masque'pakken uit mijn studententijd en dat daar
ook een duivelspak bij was. Is dat nou alles? Ja, dat was alles, zo
stom een.vou.dig enzo oneindig in zijn consequent ie. Ik sprang bi^na
dwars door de'deur van mijn'kamertje heen, zo snel openend, rende
op de kist af, graaiend tot ik het had, he-fc pak.
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Ik snelde er mee in. de donkers-be hoek

van. de zolder, s-broopte mijn burger-
kleding af en. wierp mijn lijf erin,
.fcrok de kap met de twee horentje nog
net over 't hoofd. Het was de hoogste
tijd, er werd een dakraam geopend. Al
durfde ik niet te kijken, ik verschool
mi j niet, ik deed alsof ik zoch-b,
alsof ik ook naar mensen zocht die zich

op hun zolder verstopt hadden. Het
duivelse wezen moet me gezien. hebben -
ik had expres wa-fc gestommeld - maar
dacht kennelijk; hier is al een bezig en
verdween. Dat was genoeg voor mi j. Nu
wist ik; de duivels beschikten. niet over

de alwetendheid van. hun hoge zendheer,
het waren slechts werktuigen, he-fc waren
ordinaire gees-ben, men kon ze voor de gek
houden. Wel was ik nog niet geheel onherken-
Toaar - aan mijn voeten had ik menselijke
schoenen - maar wie zou in deze heksen-

ketel nog letten op zulke details.
Ik ging de straat op. In het dichte gewoel van ontvluchting en
achtervolging ontdekte ik veel mensen met messen in de rug, pieken
in het lijf en afgezaagde ledematen. Het merkwaardigste was echter
dat niemand bloedde. Met mijn zakmes maakte ik een sneetje in mijn
hand. De pijn was als anders, maar verder leek het of ik in elas-
tick sneed, er kwam geen bleed. Ondanks mijn vermomming stond ik
dus wel degelijk onder de jongste dag. Wij waren ons-berfelijk . ge-
worden, wij hadden het eeuwige leven. Alhoewel, leven was het voor
velen al niet meer -be noemen, in leven zijn. eerder, lijden. Maar
mijn verwondering sloeg steeds meer over in en-thousiasme, want die
het -be kwaad kregen waren de beroerden, de rottigen, de lui waar
ik een hekel aan had, maar de mensen waar ik van hield, h-un werd
geen haar gekromd. Ja, het was een goede zaak, het was een eerlijke
zo.ak, deze hoku-spokus, wie ook de verkondigers ervan waren geweest.

Niemand kwam op mij toe, ik kon mij vrijelijk bewegen. Op de sfoep
van 8t s-badhuis bleef ik op mijn gemak een -fcijd staan kijken. De
hemelweg deinde onder de -bred der goeden. Het viel erg mee, wel 6Q%
vond genade. Van de kinderen zag ik er geen enkele verloren gaan;
Oude vrouwtjes liepen. in verstild gelzA omhoog, sommigen een kous
breiend. Er bleek geen voorkeur voor een bepaald kerkgenootschap,
alle gezindten waren ver-fcegenwoordigd, ook Joden. waren. erbij, zelfs
een van de Pindachineesjes, die in Rijssen waren blijven. hangen zag

ik met zijn trommel naar boven lopen.
Hij bleef druk doorgaan met het aan-
prijzen van zijn. pinda's - er waren
er zelfs die van hem kochten - door

zijn Chinese opvoeding ontging de zin
van het gebeuren hem ten enemale.
Ik dacht bij mezelf, zou er zo'-n
scherpe scheidingslijn bes-fcaan tussen
de mensen., dat het alt ij d 5f hemel 5f
hel moot zijn? Er moes-fcen. toch twijfel
gevallen "bestaan, waarbij een tikje zus
of een tikje zo voldoende moest zijn
om de schaal te doen overslaan.
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En. zou ik, in mijn vermomming, niet ook dat Kleine tikje ergens
kunnen geven? Ja, ik moest meedoen, ik zou meedoen aan de jon-gste
dag. Maar kende ik zo'n dubious geval? Ja natuurlijk! Zij! Dat ik
aan haar de hele dag nog niet gedacht had.
Ik was vrijgezel, maar daarom was ik in Rijssen -boch niet geheel
en. al vrij van gezelligheid. Haar man was bij de spoorwegen, en
zag al heel gauw na hun huwelijk in haar niets meer dan een goede
huisvrouw. Wij kwamen elke week een keer bij elkaar, wij hadden
het beide nodig, niemand wist er iets van. Maar zij leefde dus in
zonde en ik was daar de oorzaak van, ik moest haar zien. te redden
Bij haar huis aangekomen bleek het dak nog onaangeroerd, de deur
nog dich-fc. Ik doorzocht alle kamers. Niemand. Maar daar was toch
die kleerkast onder de trap, waarin ik zelf al eens een hele nacht
was weggeborgen toen haar echtgenoot een keer onverwachts terug-
kwam. Ze zat er. Het kostte mij de grootste moeite haar -bot bedaren
-fce bren. gen, ook nadat ik mijn duivelsmasker afgenomen had. Maar
naarmate ik mijn plan verder uitvouwde, kalmeerde ze en vatte moed.

Maar het besef, dat we hier nu ons
laats-te samenzijn doorleefden stemde

t>'*^ ons toch weer droevig, wij spreidden
7" alle kleren in de kast op de grond uit

en troostten elkaar met de diepste
troost die een man en een vrouw aan

elkaar kunnen geven. Vervolgens maakte
ze haar haren los, ik omwikkelde daar-
mee mijn vuist, en -terwijl we speelden
dat ik haar voortsleurde begaven we
ons naar buiten. Ik brach-t haar to-b

vlak voor de plaats waar de weg naar
de hemel de stenen raakte, onmerkbaar
de haren om mijn vuist losmakend, en op

het juiste ogenblik gleed ze weg uit mijn handen en dook ik weg.
Toen ik mijn hoofd weer ophief om -be kijken, was ze al een eind in.
de hoogte. De onderneming was gelukt en het werd allengs rustiger
in Rijssen. De jongste dag begon op zijn eind te lopen. Nu pas
began ik me . fce bekommeren om mijn. eigen si-tua-fcie. Wat had ik met al
mijn slimmigheden bereikt! Dat ik alleen achter zou blijven op een
onbewoonde aarde, als er -fcenminste een aarde zou. overblijven. Ik
kreeg he-fc steeds benauwder, Rijssen was ontvolkt, nergens meer
iemand. Ik began door de stil-be rond te dwalen. Opeens hoorde ik tot

^^.^S^ mijn verrassing geweeklaag^ Voorzichtig sloop ik
nader, het waren engelen. Drie zaten schijnbaar

"'f dodelijk vermoeid op een boerenwagen uit te rus-fcen,
V ̂  twee ajidere kwamen juis-fc uit een. huis dat ze door-

zoch-b sch. en. en te hebben. "VYeer niets?",

Vroeg een van de drie. Een troosteloos
gebaar was he-b enige antwoord. Zodra

jze mij in het oog kregen begonnen ze
hevig met elkaar -be confereren.

Enkele heftige uitroepen
kon. ik verstaan. Doe
't nie-b! ft Mag niet!
lk Doe 't toch! Opeens
maakte de oudste zich

van het troepje los,
kwam regerech-b op me af
en vroeg beleefd;

^4-
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"Mag ik U eens vragen, hebt U hier misschien nog ergens een mens
ontmoe-b?". "Nee, ik weet niet beter of alles is weg, ik heb^niemand
m'eer'gezien", zei ik. De woorden schenen de engelen me-b wanJaoop te
vervullen. Ik ging naar ze toe, en zei zo onduivels_mogelijks
"kan ik U misschien helpen, zoekt U soms iemand?". Ze antwoordens
"wij zoeken Belcampo, v^lj hadden speciale opdracht!". Dat was meer
dan"ik ooit had durven dromen. Met een Daarissiedan! rukte ik^mijn
masker af, en bevond mij op het zelfde ^genblik door vijfjubelende
engelen omringd. En bij'de'heldere tonen van een vijfstemmig koraal
werd ik in de'zach-bste, blanks-be armen met rustige vleugelslagen
opwaarts gevoerd.

\{i, ^) Belcsunpo (1947)
c^=

(k/i^

RAADSEL I

Zoals U weet is Russisch Roulet-be een _gevaarlijk spelletje.
Van een revolver met 6 kamers wordt een kamer voorzien vaji een
kogel. Nadat het huis me-t de kamers op willekeurige wi^ze is
romlgedraaid / wordt U geacht liet revolver ^tegen Uw hoofd te zet-fcen
en de trekker over te halen. Per keer heef-t U dus een kans
van 1 op 6 dat U he-fc experiment nie-t overleef-fc. Stel dat U
di-fc spelle-fcje 6 maal achtereen zou dpen, hoe groot is daji
de kans dat"U, of beter gezegd de nabestaanden, inderdaad
moeten'konsta-beren dat U~Iiet~'experiment niet overleefd heef-b?
Is'di-b alles lets te bloedig? He-bzelfde resultaat verkrijgt
U~bi3 he-b gooien met dobbels-tenen. S-bel, U bent^aan het mens-
erger-Je-meten en he eft op het ogenblik geen pionnen in^het^
veld staan. U moet derhalve zessen gooien, en heef-t per beur-b
dus een kans van 1 op 6 dat U een nieuwe pion op kunt^zetten.
Hoe groot'is nu de kans dat; U na 6 toeurten -benmins-fce een keer
een ^Tgegooid"he'b-fc, en dus kunt konstateren dat U inderdaad
(tenminste) 1 pion'hebt kunnen opzet-fcen?

J »v. Zi

"«""».. if .u« ""inni" "".< """<"""""."" """" """" "" " "" " "" "" "" "" " "'""""";" " "" " " "" "" """"""""""

OVERLEDEN s 21 ok-fcober 1982 (geb. 9 juli 1980)

WILLEM

voormalige ka-fcer aan de Ams-fcerdamsestraa-tweg.

Hij genoot vooral bekendheid door zijn onna-

volgtoaar optreden me-b eendagskuikens. (Zie
PV-bulletin 3e jaarga-ng, nummer 2).



^
y

r
c
^

.

I
 
J

<!
>'

. A
LV

 A

f^ ^

^

^
.:

<
-*

//

.

^
-
'̂i

f

J
^

.

<
»

 »
-

»^
.

*
I

^
 
-
-

i.
^
^

^ f r
.
;
^

«
*
^

.
^
y
- 

\A

.\

''-
s
te

;



HUBRECHTOGRAM
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Zo'n we-benschapscommissie heef-fc natuurlijk mooi praten. Het Hubrecht
Lab. gered van de ondergang, het Lab. aan de vooravond van een
nieuwe toekomst. Maar wat er nu precies gebeuren gaat, is vooralsnog
onduidelijk. Wat wordt er nu precies van ons verwach-fc, wat voor werk
moeten we eigenlijk al dan n-iet doen?
Vooral deze mensen op het Lab. met een identitei-bscrisis bieden wi^
een onvervalst Hubrechtogram om U de kans te geven zich nog eenmaal
flink af te reageren. Daarna is er aan. de toekomst echt geen ontkomen
meer. Aan de goede inzenders zullen de versier&elen overhandigd
warden horende bij de orde "Held van het Hubrech-b Laboratorium".

HORIZONTAAL
1. Blauwe bontjas (ook; voor-

malige popgroep).
6. Derek
8. Rookwaar van kasteel-komiek

11. Goochelaar met varkens?

14. Zwijn
15' Op hoog-fcijdagen nie-b aan-

wezig?
17. Voeg
18. Oppervlaktemaat
19. Kikkerproduct.
20. Gravure

21. K.. k.. mer

22. Was eens
23" Persoonlijk voornaamwoord
24. Nummer

25. Heleboel
27» Had kunnen zijn
28. Fries stuurman aan. wal.

30. Lager onderwijs (afk.)
31. Stad (Spaans)
32. Ou.derdoms-u.itk ering.
33. Deze sterke drank is niet mis
34. Uitgeteld
36. Onverlaat en onver.. .d
38. Niet



Vervolg Hu.'brechtogram Horizontaal

40. Zit regelmatig aan de knikker
43. Gele rivier?

Vertikaal;

1 Kan gezamelijk en apart van
elkaar gegeten warden.

2. Busbel?
3. Steekbeest.
4. Noord-Hollandse Elec-briciteits-

maa-fcschappij (afk.)
5. Kan iedereen krijgen.
6. Drinkplaats.
7. Ondernemingsraad (afk.)
9. Lid van de club van immuno-

globulinen. (ooks t. u. w. d. ).
tO. Achter.

12. Iers vrijheidsleger.
13«U met een za.chte g.

40. Nu dorst?
45. Ba^c.

16. Niet van vandaag of gis-beren,
maar -fcoch pas sinds kort op de
mark t.

19. Ik
25. Vele-bisie.

26. Skandinavisch wetgever?
27. Dit zal het mij zijn.
29. Eveneens.
30. Beter dan nooit.
35. St ad in Noord-Bratoant.
37. Helft van. Anna.

39» Op dit ogenblik.
41. Motorrace.

42. Rijksoverheid (afk.)
43 ° Urineopvangvat.

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

HET VERRAAD

Onmiddelijk toen ik hoorde dat onze medewerker Djoep Vanzoolen voor
drie maanden af zou reizen naar Amerika, was mijn argwaan gewekt.
Immers, het kon toch geen -fcoeval zijn dat dit bezoek precies gepland
was in de drie maanden voorafgaande aan de laatste Space Shuttle
vlucht.

Ktijn wantrouwen werd nog versterkt toen ik vernam dat er ook een. be-
zoek aan Texas op het programma stond, waar immers het Space Shuttle
vluchtcent rum gevestigd is. Ik besloot hem derhalve ach-fcerna -te
reizen, maar moest mijn eerste tegenslag incasseren, toen hij op het
opgegeven adres onbekend bleek.
Na wekenlang zoeken kon ik hem uiteindelijk be-brappen bij het verlaten
van een militaire basis in Frog-fcown in de s-fcaat Kikkerado.
Navraag leerde dat er een geheim Laboratorium op deze basis gevestigd
was. Nu. ging mij een afschuwelijk licht op. Zou he-b bezoek van. D. V.
iets "be maken hebben met he-b geheime militaire project dat onderdeel
van deze Space Sh-u-t-ble vlu.ch.t uitmaak-te?
Hi j zou. -boch niet de resultaten van het Hubrech-fc ruimtevaartpreject
aan de Amerikanen willen uitleveren. Het duizelde mij alleen al bij
de gedachte. Het leek mij het beste hem rechtstreeks met mijn be-
vindingen te confron-fceren om aldus de achtergronden van dit verraad
te doorgronden.
Onaangenaam verrast met mij geconfronteerd te worden, besloo-b hij
toch open. kaart te spelen, aangezien de ruimtevluch-fc voor de deur
stand en de feiten nu toch niet meer terug te draaien waren.
Hij toonde mij het Latooratorium waar hij samen met de Japanse professor
Kiri Hara aan het geheime project werkte (zie foto volgende bladzijde)
Hij gaf toe door de C. I.A. benaderd te zijn om resultaten van he-t
onderzoek op he-fc Hubrecht Lab. aan het Amerikaanse leger door te
spelen. Nee, over de financiele tegenpres-batie kon hi j zich om be-
las-bing-technische redenen niet uitlaten. Over de aard van het
project wilde hij evenmin. lets kwijt, tenmins-te niet voorda-b de
Space Shuttle gelanceerd zou zijn. ^'.^ -



?."?:. ;~"^..

Het wactrben duurde mi j lang
en ondertussen pijnigde ik
mij de hersenen. Welk belang
zou het Amerikaanse leger
s-bellen in het Hubrecht ruim-be-

vaart project?
Zou. men eveneens door de af-

wezigheid van zwaartekracht in
de ruimte bepaalde kikker-
varianten willen kweken?
Samen hebben we de lancering

van de Space Shuttle bijge-
woond. En terwijl de draag-
rake-b zich statig omhoog toe-
woog, vertrouwde hij mij toe
dat het militaire project be-
doeld was om Xenopus kikkers
te kweken die in plaa-fcs van
vooruit achteru.it zouden

kijken. En op mijn verbaasde
vraag wat het militaire nut
daarva-n was: Oh, dat is heel
praktisch Mj het terugtrekken.

Zacharias Zwamneus

IN HET KADEK VAN DE BREDE MAATSCHAPPELUKE DISCUSSIE

VOOH DE HEHINDELING VAN HET HUBHECHT LABOPATORIVU

VOLGT HIER HET P.EDELIJK ALTERNATIEF :
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Nu_ter_bez3, cht^guig oj)_h^-t_H^b^e^h^ ^a^o^a^o^imi^ DE MAGNETRON

"De magnetron werkt me-t micro-golven... " Voor U denkt, dat he-t om
iets "engs" uit de ruimtevaart gaats De magnetron is een apparaat
dat op een andere, nieuwe manier voedsel verwarm-fc. Bat 'biedt, voor-
al als het om kleine parties gaat, een aantal voordelen. Maar er
zijn ook enkele redenen waarom het apparaat in de Nederlandse
keuken nog niet zo populair is.
In Amerika is de microwave- ofwel microgolf-oven al aardig inge-
burgerd. In Nederland en ook in de rest van. Europa, is de opkoms-t
nog wat aarzelend, maar het gebruik van. dit apparaat neemt toch
gestaag toe« Vooral in de horeca is de magnetron, zoals hi j kor-b-
weg genoemd wordt, al een vertrouwd beeld geworden. De aarzelende
bonding is wel te begrijpen. Koken in een magnetron. is een totaal
nieuwe manier van. voedsel bereiden. Het wil overigens niet zegen
dat U uw oude fornuis of oven meteen aan de kant kunt zetten. De

naam magnetron "oven" is eigenlijk verwarrend. Want de typische
ovenmogelijkheden van braden, grilleren, gratineren heeft hi j juis-b
niet. Het is meer een "kookapparaat" dat 70^ van alle kook- en bak-
activiteiten kan overnemen. En wat het grootste voordeel is? Een
magnetron werkt razendsnel, tenmins-be voor kleine porties.

Bij de vertrouwde manier van voedsel bereiden door koken, 'bafcken,
braden op het fornuis of in de oven/grill, vvord-fc de warmte direct
naar het voedsel overgedragen door geleiding en straling. De
buitenkant van de levensmiddelen wordt het eerst warm. Deze warmte

dringt geleidelijk naar het midden door.

Bij he-b koken in een magnetron gaat het wat anders. De magnetron
wordt aangesloten op een stopcon-fcac-b. In de vacuttaibuis, magnetron
genoemd, wordt elektrische energie omgezet in zogenaamde micro-
golf-energie. De golven warden door een ronddraaiende reflec-fcor,
die in of onder de bodem of bovenwand zit, alle richtingen opge-
stuurd. Omdat microgolven nie-fc door metaal heen kunnen, botsen ze
tegen alle wanden op die van metaal zijn, en kaa-fcsen weer terug.
Door borden en schalen van glas, aardewerk en porselein gaan. ze wel
heen. Ook door kunststof dat een temperatu. ur van minimaal 1'
kan verdragen. De golven warden. aange-trokken door voedselmoleculen.
Ze dringen 2-5 cm door in he-fc voedsel dat in de oven staat en
brengen de moleculen in beweging. Deze gaan zich zo snel bewegen
dat er door wrijving veel warm-fce vrijkomt;. Deze warmte verspreid-b
zich. verder door het voedsel. Hoe meer water, vet of suiker een
gerech-b bevat hoe meer de moleculen zich bewegen. en hoe eerder he'fc
gerech-b gaar is. Aardappelen bevatten veel water, en zijn dus
tamelijk snel gaar, maar macaroni is droog en. moet; tijdens de be-
reiding water opnemen. Hier is van -tijdwinst nauwelijks sprake.

Een magneIron-oven ziet eruit als een. tv-toestel met; een deurtje
aan de voorkant. De b inn.enwan.den zijn van metaal. Ook in het
deurtje zit een me-taalraster. Metaal laat geen microgolven. door,
maar kaatst ze terug. Er mogen geen pannen of schalen van metaal
(aluminium, roes-bvrij s-taal) warden gebruikt;, omdat dan de golven
niet tot he-b voedsel door kunnen dringen. Ze worden dan terugge-
kaatst. Ook aluminiumfolie is uit den boze. De oven is zo beveiligd
da-fc hi j nooit zal werken als het deur-fcje, al is het maar een heel
klein stukje, open s-fcaat. Magnetrons zijn vrijstaand of als
inbouw-oven te koop. Soms zodanig om te schakelen dat ze ook als
gewone, conven-bionele oven dienst kunnen doen. Eventueel ook nog
voorzien van een grill-element.

- \ -i -



Op die manier gebruikt, is er geen tijdwinst.
De belangrijkste functies van een magnetron zijn bereiden, ver-
warmen en on-bdooien. van gerechten. Daarbij geldt altijd dat de
tijdwins-fc vooral zi-fc in de grootte, of eigenlijk juist de
"kleinte" van de parties. Hoe kleiner de heoveelheid is, hoe snel-
ler hij werkt. Tijdwinst is daarom het grootst bij eenpersoons- en
tweepersoonsporties. Bij verdubbelen van hoeveelheden word-fc ook de
bereidingstijd verdubbeld en zal vaak van. tijdwinst geen sprake
meer zijn.

De schalen die in de magnetron gestaan hebben, kunnen. z6 op tafel.
De microgolven gaan door aardewerk en porselein. heen. De schaal
blijft zelfs lange tijd koel, terwijl he-b voedsel erin heet word-b.
Door geleiding van binnenui-fc wordt de schaal op den duur ook warm.
Omdat levensmiddelen gaar warden door het eigen vocht en vet hoeft
dit niet of nauwelijks toegevoegd te y/orden, waardoor smaak en
voedings st often beter behouden blijven. Doordat er geen directe
warmteoverdracht plaatsvind-b, kumien gerechten. niet aanbranden.
Schotels en. schalen warden heel makkelijk schoon.. Gerech-ben moeten
wel met een deksel of plasticfolie afgedek-fc worden om uitdrogen te
voorkomen. Bij het koken kan. ook gebruik gemaak-b worden van de zoge-
naamde nagaartijd. Er wordt bij het koken. zoveel warmte on. twikkeld
da-b de molecu.len, ook nadat de oven is uitgeschafceld, nog laiige tijd
in beweging blijven. De warmte die hierdoor ontstaat, kan ge'bruikt
warden door de oven. eerder uit te schakelen. Het garen gaat dan
toch nog door. Gerechten blijven, eenmaal op tafel, ook langer
warm. Een geluidssignaal geeft aan warmeer de kooktijd om is.

Ontdooien gaat heel snel in een magnetron. Handig als U een diep-
vriezer hebt. U hoef-t er dan niet meer lang van -te voren de spullen
uit te halen. Voor het ontdooien wordt meestal een lage stan'd ge-
bruikt om te voorkomen dat producten. tegelijkertijd gaar warden. Zo
krijgt de warmte gelegenheid door het hele gerecht -be dringen. Soms
zit er een speciale ontdooiknop op. Deze schakelt tussentijds steeds
even ui-b, zodat de on-twikkelde warmte zich door het gerecht kan ver-

spreiden. Ook hier geldt weer dat
de oven sneller werkt als er wei-

nig tegelijk ingaat.

.T-;r<;
Dat energie uit electriciteit om-
gezet wordt in microgolven, vinden
veel mensen. een eng idee. Golven

. cclJUL.en. straling hebben een negatieve
"klank. Micro-golven. zijn vergelijk-

pr^^'^baar met radiogolven, telefoon-
en lichtgolven. Het zou. pas ge-
vaarlijk warden als de golven uit
de magne-fcron konden ontsnappen en
U er zich aan zou kunnen branden.

De controle is ech-fcer heel streng
Dubbele of zelfs driedubbele be-

veiligingen van de magnetron
zorgen. ervoor dat het apparaat

nie-b werkt , als het niet ingeschakeld is of als het deurtje geopend
wordt. Een. magnetron word-fc niet warm aan de buitenkant. Dat beteken-b
dat U of uw kinderen er zich nie-b aan kurmen branden.

14



Warm aanbevolens

Magnetron-recep-fc voor PEENTJESTAARI

Voor de taarts

50 g rauwe wor-beltjes/ 100 g aman-
delen of walnoten / 3 eieren /

150 g bruine basterdsuiker/
sap en rasp van -^ citroen/

1 theelepel kaneel/ -g- theelepel
kruidnagelgruis / 75 g zelfrijzend

bakmeel.

Voor de garnering;

-^ pot abrikozenjam / 75 g poedersuiker
1-2 theelepels citroensap / "n beetje

water / 6-8 marsepeinen wor-beltjes
of gepelde walno'ben.

- Bekleed een ronde ovenvaste schaal met

middellijn van ongeveer 24 centimeter met
plastic folie.
- Rasp de worteltjes (of verklein. ze in een foodproces^,
sor). ^ ^ ^ , /" _ . , , ^%.
- Maal of rasp de noten (of verklein ze in een food-
processor).
- Splits de eieren.
- Roer de eierdooiers met de bruine basterdsu-iker en

de geraspte citroenschil dik en schuimig tot het meng-
sel lichtbruin is, van kleur.
- Voeg het citroensap, de worteltjes, de noten en de
kruiden toe. Meng er vervolgens het bakmeel doorheen

Sla de eiwitten stijf, schep daar voorzichtig het;
wortelnotenmengeel door.
- Doe he-fc mengsel in de geprepareerde "vorm" en "bak" de taart,
onafgedekt, in de magnetron, eerst 8 minuten op stand 7 en daar-
na nog 3-5 minu-ten op stand 10 tot de bovenkant geheel droog is.
- Laat de taart in de vorm afkoelen.

- Keer het gebak, verwijder het plasticfolie, bestrijk de -fcaar-fc met
hete jam (zet de pot daartoe zonder deksel in de magnetron op stand
10, tot de jam kookt; denk eiom, kokende jam is gloeiend hee-fc!)
- Laat de jam stijf warden.
- Maak dikke ci-troenglazuur van. de poedersuiker, het citroensap
en nog wat water. Strijk dit over het stijve jamlaagje, doe dit
voorzichtig zodat jam en glazuur zich niet te veel met elkaar
vermengen.
- Leg de worteltjes of de noten. op de taart.
ill* ii tin nil d . ir iiii 11111111 it it 11 tiii 11 it ti iiii 11 itii till ii . t till 11 »i if fi it 11 . i tip it iiii it 111111 tt 11 n it it IIK iittii iiii . i it it 11 ttti »t

Berichten. uit de samen. leving

- He eft U de nieuwe kleurenkubus al gezien, 4x4x4 blokjes
Als eerste in Nederland op het Hubrech-b lab gesignaleerd.
Voor al die mensen die op de 3x3x3 kubus zijn. uitgekelrtaw

. . proberen.
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Hubrecht o^ .v.a^.a^. 'bie.

Je zult toch maar niets vernioe<fend van vakantie terugkeren, en dan
opeens eers-fc-waarnemend staflid blijken te zijn. Het klinkt natuur-
lijkwel aardig als je gedurende de vakan-fcie van Betsy en Job een
weekje in de gele trui mag rondrijden.
Maar velen zullen zich met mij afgevraagd hebben wat er nu precies
van zo'n eerst-aanwezend staflid verwacht wordt.

Zou hij 's och-bends als eerste aanwezig moeten zi^n? Dan. iijlc-b
Siegfried me toch niet de meest; geschikte kandidaat.
Gelukkig breng-t he-fc woordenboek in zo'n. geval uitkomst. Eerst-
aanwezend betekent volgens Vtfolterss de eers-be in rang te midden
van zijns gelijken. Daar kunnen we het dan mee doen.
Toch blijf ik nog v/el met een paar vragen zitten. Ik bedoel, zou
je voor zoiets speciaal gestudeerd moe-ben hebben? Siegfried zelf
was in deze benoeming zelf natuurlijk niet gekend, dus wie zegt; of
hij wel de vereiste wetenschappelijke kennis bezit om die veran-fc-
woordelijkheid op zich -te nemen. Zou hij voor die week eigenlijk
speciaal betaald krijgen? lets van gevarengeld of zo? En verder heb
ik er zo mijn -bwijfels over of deze werkzaamheden wel in Siegfried's
functieomschrijving vermeld staan. Zo niet, dan zijn sommige
mensen hun boekje wel flink te buiten gegaan.
En dan is er nog ie-bs dat me danig dwars zi-fc. Betekent dit nu bij
terugkeer van Betsy zij eerst-waarnemend staflid is geworden?
Ach, ik zal het allemaal wel nooit begrijpen.
Eerst-waarnemend staflid als vervanger van. de tijdelijk uitvoeren.d
waarnemend directeur-

Heeft U het ooit Hubrecht-achtiger gegeten?

Ojee

££££E£££EE£££EE££££££E££££££££E£££££££££££££££££E£E££££E££££E£££E£££E££££££££££

Lab uitstapje

Nu al weer enige tijd geleden, op 16 September, gingen wij er weer met z'n
bijna-allen op uit onder weersomstandigheden, waarvan je in deze periode
van het jaar eigenlijk niet eens durft te dromen.

Presteerde het vorige P. V. bestuur het om voor de fietsenrally de natste
dag van de gehele zomer uit te zoeken, waar velen in de meest letterlijke
zin van het woord na afloop hun kleren konden uitwringen, dit jaar beland-
den wij in het andere uiterste. Wie weet moesten de weergoden achteraf
toch wel toegeven, dat een en ander vorig jaar enigszins uit de hand was
gelopen, waardoor compensatie op zijn plaats was. Hoe dan ook, slechts in de
morgenuren liet de zon het enigszins afweten, gedurende welke korte tijd wij
ons per behaaglijk verwarmde bus en voorzien van informatieve routekommen-
taren door John en chauffeur naar onze, eerste koffiestop spoedden.

Aldaar aangekomen lieten wij ons de koffie met krentenbrood zeer goed smaken,
waarna wij ons over drie huifkarren verdeelden, waarmee wij een bijzonder
raooie tocht door het schitterende Nationals Park "Veluwe Zoom" maakten.

Gedurende de rit ontpopte de koetsier van onze wagen zich als een grote kenner
van zowel omgeving als de voorgeschiedenis daarvan. Tijdens de lunchpauze
bleken onze begeleiders naast het deiktindig besturen van onze voertuigen ook
in staat om zeer vaardig en in hoog tempo een groot aantal pannekoeken te pro-
duceren. Wij op onze beurt listen ons niet onbetuigd en konsumeerden het ge-
bodene inclusief een respectabele aantal drankjes met zo mogelijk nog grotere
snelheid.

»i s,.



Na ons aldus gelaafd te hebben werd de mooie tocht voortgezet, slechts nu en

dan onderbroken door bereidwillige deelnemers, die af en toe als hekkenopeners

en -sluiters fungeerden. Speciale vermelding verdient de finale van de rit, die

de meesten van ons niet licht zullen vergeten. Gedurende de laatste paar

honderd meter, die ons door een holle weg voerden, bergafwaarts en voorzien van

enige scherpe bochten, bleken de paarden nog over een verbazingwekkende energie
te beschikken. In gestrekte draf, of was het galop, verplaatsten zij zich met

een niets en niemand ontziende snelheid, waarbij ons als inzittenden van de

hevig zwaaiende wagens weinig anders te doen stand dan ons al dan niet kreten
slakend aan de banken en/of elkaar vast te klampen totdat alles voorbij was

Korte tijd na dit stormachtige besluit van ons bezoek aan de Veluwe diende

het volgende programmapunt zich aan, te weten de puzzeltocht per trapkar:
"Truusje Trap". In groepjes van 4 tot 6 personen werden wij "gelost" in de
milieuvriendelijke vierwielers en kwamen al spoedig tot de ontdekking, dat het

transport per voertuig niet per definitie minder verraoeiend hoeft te zijn dan
verplaatsing te voet. Vooral diegenen onder ons die er wel eventjes krachtig
tegenaan dachten te gaan, kwaraen al vlug tot de ontdekking dat een en ander'best
tegenviel, om zich vervolgens na aankomst op het "rustpunt" hijgend te
realiseren, dat de werkelijke krachtinspanning ml geleverd diende te warden

in de vorm van een behendigheidsrit op tijd, waarbij vele lege limonadeblikjes
en een vuilnisvat het tijdens deze proeve van bekwaamheid ' moesten ontgelden.

Na het nuttigen van fruit en drankjes werd het laatste deel van de toch-t afge-
legd, waar het tot de laatste meters opletten was geblazen om de aan het begin
van de rit uitgedeelde foto's in de juiste volgorde te krijgen. Maar hierna

konden wij dan echt de benen strekken om vervolgens aan te schu-iven aan de wel-
voorziene koffietafel. De thuisreis verliep even voorspoedig doch duidelijk
minder luidruchtig dan de heenreis, waarbij menig knikkebollend hoofd viel waar
te nemen. Na aankomst op het lab in de vroege avonduren konden wij terugzien op
een wel zeer geslaagd uitstapje.

Op naar de volgende keer '. '. '.

Peter

-.Wm.

u

fr
>
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MYSTERIE

Augustus kende een aantal hete dagen
maar ook no gal wat onopgeloste vragen
Na strippenkaar-ten en gevulde koeken
Liep men nu naar lepeltjes te zoeken
Van het ene op het andere moment
brak paniek uit in de tent
"We komen er een heleboel te kort"

zo werd er in de keuken druk gemord
Zevenentach-big waren er verdwenen
een insluiper? Dat kon Job niet menen!
Schichtig keek men naar elkaar
wie was die geheimzinnige lepelaar?
Maar zoals zo vaak Mj een probleem
bleek het niet zo ernstig als het scheen
Wants -terug waren ze, allemaal!
Voorwaar een mysterieus verhaal.

Pla-fcalea leucorodia

BIORIWIIEK^BEWIJST; HANS EN MARJAN WORDEN GELUKEIG

In een vorige aflevering van het P. V. bulletin zijn aan de hand
van. as-fcrologische gegevens de problemen. van het Hubrech-fc lab al eens
op genadeloze wijze bloo-bgelogd. Deze maal wil ik U laten zien
hoe aan de hand van de bioritmiek intermenselijke relaties te ana-
lyseren zijn. Met de wetenschap van de bioritmiek zijn we -begen-
woordig in staat om de ups en. downs in ons leven te voorspellen
In veel landen wordt de bioritmiek momenteel al erkend als de

sleutel tot het gedrag van. de mens. Het bioritme; dat vanaf de
geboorte een cyclus vorm-fc, bepaalt voor het grootste gedeelte
hoe we ons voelen, hoe we deriken en hoe we handelen. Je kunt het
beschouwen als een. interne klok.

Zo kennen we het lichamelijke 'bioritme dat 23 dagen duurt. Het
lichamelijke bioritme geeft aan. hoe krachtig we ons voelen en hoe
ons weerstandsvermogen is. He-b emotionele of geestelijk ri-tme
duurt 28 dagen en. be3:nvloedt onze stemmingen, liefdesgevoelens en
creativiteit, terwijl het intellec-buele bioritme dat 33 dagen
duurt, uitmaakt hoe onze concentratie is, ons beoordelingsvermogen
en one leervermogen. De golfbewegingen van deze drie bioritmen.
warden, uitgedrukt in getallen tussen -1 en +1 .
Een negatief getal geef-fc aan dat U in die periode, wat dat bepaalde
bioritme betreft, niet tot een grote prestatie in staat bent, een
sterk positief ge-bal duidt op de mogelijkheid van een toppres-ta-
tie. De drie cycli beginnen op de dag van de geboorte met de
waarde nul, stijgen tot een maximum van. +1, en gaan zo vervolgens
door in hun golfbeweging. Nu zul-b U terecht zeggen, volgens mij
zijn er mensen bij wie het verstand permanent op nu.1 staat, of
mensen die emo-bioneel altijd op tilt s-taan. Maar U moet deze golf-
bewegingen. dan ook gesuperponeerd zien op een bepaald basaal niveau
(deze zin mag bij eerste lezing overgeslagen warden). Omdat de
periodiciteit van de diverse bioritmen voor alle mensen gelijk is,
biedt de bioritmiek echter -fcevens de mogelijkheid -be analyseren
in hoeverre liefdespartners in wat hun bioritmiek betreft met el-
kaar overeen. stemmen.
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He-fc leek mij dan ook interessant om als voorbeeld de bioritmen van
ons Hubrecht liefdespaar Hans en Marjan (zie foto volgende pagina)
eens nader te analyseren, gebituik makend van de methode beschreven

in "Ideale Par-fcnerschaft mi-b Biory-fchmik". Volgens de compu-fcerbe-
rekeningen is de prognose voor Hans en Marjan bijzonder gunstig
U ziet op de volgende pagina hun beider bioritmen uitgeze'b voor
de maand november 1982.
Een + geeft een posi-fcieve waarde voor het betreffende bioritme
aan, een open vakje een nega-bieve waarde, en een schuine streep
de waarde nul. Kijken we eerst naar Marjan, dan doen zich voor
haar deze maan-d enige extreme situaties voor.
In de dagen direct volgend op de 11e van de 11e staan al haar
bioritmen. negatief, zodat ze die dagen be-ber als baaldagen op kan
nemen. Bit wordt echter duidelijk gecompenseerd aan het eind van.
de maand, wanneer al haar ritmen positief staan. Die dagen zal
zij stralen als een. ster aan de hemel.
Bij Hans ligt de situa-tie deze maand lets evenwich-fciger, met
uitzondering dan van. november 5? 19 en. 20.
Belangrijker is echter als we naar de wederzijdse overlappen. kijken.
Het lichamelijke bioritme van Hans en. Mar jan valt voor niet minder
dan 91^ van de tijd samen» Ideaal voor een goede rela-bie, wa.n.t
beide zijn tegelijkertijd tot een lichamelijke topprestatie in
staat. Het geestelijk / emo-tion. eel aspect komt voor 29^ overeen,
wat iets aan de lage kant is, maar dat een. harmonieuze relatie
toch niet in de weg hoeft -te staan.
Het intellectuele bioritme valt voor maar liefst 94^ samen. Bit
kan echter zowel zijn voor als nadelen hebben.
Ideaal na-fcuurlijk bij een Platonische liefde, maar de dagen dat
de een zich knollen voor citroenen. laat verkopen kan nu niet door
de ander gecompen-seerd warden.
Toch most aan de hand van de bioritmische computer-analyse gesteld
warden., dat beider ritmen sen dusdanig grote overlap vertonen,
dat niets een gelukkige relatie in de weg hoeft te staan.

Gesterkt door deze gegevens, hoop ik in de toekomst andere
verhoudingen op het Hu'brecht laboratoriiui te analyseren.
Mogelijk kunnen ze uitsluitsel geven over de achtergronden van
diverse problemen op het instituu-fc.

. op ne. .ns^uu.. ^ ^
WIenk v/d Heyden
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EEN TELEGRAM

Het boerderijtje, juis-ter een. voormalige 'boerenarbeiderswoning, min of
meer tot buitenb-uisje verbouwd, stand te druipen van de regen, die er
de hele nacht op neergeplensd was. Die herfstige zaterdagmorgen ging
de zon. precies om een minuut voor zevenen op en. juist op datzelfde
ogenblik opende, in de slaapkamer van he-t huisje, de hooggeleerde
Professor Doctor Rufus (roepnaam Roef) Dingelam zijn ogen.
Hoogleraar in de -fcechnische scheiku-nde aan een universitei-b in het
Noorden van ons land, had hij, als iedereen, op zaterdag vrij., Hij
zou dus rustig wat later wakker hebben. kunnen warden. Maar dat lukte
hem nu eenmaal niet, want; van. maandag tot en. met vrijdag werd hij ook
altijd om even voor zevenen wakker. En net als op die werkdagen,
kwajnen ook nu zijn gedachten onmiddelijk op zijn beroepsbezigheden.
'Dat gelazer, ' mompelde hij.
Had hij , even voor he-b on-fcwaken, een kwade droom doorstaan, een nacht-
merrie die voortsproot ui-fc de ergenissen waaraan hij op zijn labora-
torium dagelijks onderworpen was?
Sinds de universiteiten waren gedemocratiseerd, wat inhield da-b liij
bijna elke week vele uren moest vergaderen. om mensen die niets af-
wisten van de zaken waar ze over praatten, de gelegenheid te geven
van. hun democra-bische recht gebruik te maken er toch het hoogs-be woord
over te voeren, ergerde hij zich.
Al drie jaar moest hij nu zijn. tijd aan deze onbenullige nieuwigheid
verknoeien. Tot wetenschappelijke arbeid van enige betekenis kwam hij
nie-fc meer. Een tweede ergenis was zijn slechte verstandhoudirxg met zijn
naaste collega, Professor Doctbrandus Knellis Tams-bra, een. man die
nooit hoogleraar had mogen. warden, die er alleen maar in geslaagd was
het zover te.brengen, wisten insiders, door met veel openbaar vertoon

van het rooms-ka-bholieke op het gereformeerde
geloof over te stappen.
Het laatste wat Tamstra had bedach-fc om

Dingelam te pesten, was Dingelam te verdrijven
uit diens mooie kamer aan de voorzijde van het
laboratoriumgeloouw en daar een assistent van
zichzelf in. te stoppen.
Twee dagen had de laboratoriumraad, samenge-
s-beld uit twee hoogleraren, twin-big weten-
schappelijke ambtenaren, vijftig studenten
en. dertig secretaresses, instrumentmakers,
laboranten, werksters en schoonmakers, benevens

(^^ de portier, hierover vergaderd van. ls ochtends
elf tot 's avonds elf. Er was ges-temd. De stem
van de portier - een luie communist- had de

Dingelam wist niet of al deze ellende hem zelfs in
zijn slaap niet meer met rust liet, maar hij had de onbedwingbare
neiging zijn. vrouw te vertellen wa-b hem bij het ontwaken allemaal te
binnen schoo-fc.

'Gre, ben je wakker?'
'Ja.'
Ook Gre werd, net als hij, altijd om even voor zevenen wakker.
''Ik zal je EEN ding vertellen, 'zei hij, 'zodra ik ook maar een kleine
kans zie, dan laat ik de boel de boel. Dan neem ik ontslag. '.
'Natuurlijk Roef, daar heb je groot gelijk in. Je zou wel gek wezen.
Wiaar waar wil je dan naartoe?'
'Dat weet ik nog niet. Maar ik ga weg. Absoluu-b.5
'Naar een. andere universiteit?'

'Een andere universiteit? Of het daar niet net zo'n grote rotzooi is
als hier!f

'Maar wat dan? Waar moeten we dan van leven?'
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'Dat zien we later wel. Maar zoals het nu gaa-fc, heb ik er balen tabak
van. BALEN!'
'Nou ja, dat zeg je al jaren. Denk je dat je de enige ben-b?_0p onze
leef-bljd... Maar nie-b iedereen klaagt er zo dikwijls over als jij.
Y/at wou. je dan? Professor, dat is zowat het hoogste dat er te be-
reiken valt in de wereld. Je kan toch. moeilijk met a.cBicht kaarten
langs de deur gaan lopen. En zolang je dat niet wil, moet je ook
niet zeuren- Hoeveel mensen zijn er niet veel slechter aan toe dan jij?'
Dat was waar.

'Hoeveel mensen zijn niet jaloers op je, ondanks alles?'
Inderdaad. En daardoor was er ook zo goed als niemand bij wie hij
zich beklagen kon.
De meeste gewone mensen hadden het nog slech-ber dan hij en de andere
professoren zaten in hetzelfde schuitje.
Hi j zet-be zijn bril op en staple uit bed.

Eeuw van vooruitgang, eeuw van steeds grotere snelheid.
Je kunt in zes uu-r of minder van New York naar Amsterdam vliegen.
Maar een brief doet er vier dagen over. lets vlugger gaat een tele-
gram.
Telegrambes-fceller! Da's een baan voor jongens van 15 t/m 17 jaar die
van vaar-fc en. afwisseling houden. o Lekker vrij en zelfstandig tele-
grammen, expressiestukken en oproepberichten bezorgen. Op een fiets.
Maar eerst een opleiding. Duurs vijf maanden. Vakken; verkeerskennis,
vaktheorie en. -praktijk. Algemene ontwikkeling en veel sport. Vol
salaris, ook tijdens de cursus.

Een jonge -belegrambes-beller fietste over een smalle asfal-tweg, waar-
langs dunne boompjes stonden. Hij had een uniformpe-fc op, een uniform
aan en een cape om zijn schouders.
Een vrij s-berke wind blies hem van tijd tot tijd regenvlagen in z±^n
gezicht.
Geef-fc me een gevoel of he-b koude zweet me uitbreek-b, dacht_hij.
Omda-b het regenwater in zijn ogen. liep, hield hij zijn hoofd voor-
over. Op de weg kijken hoefde hij nauwelijks. Ander verkeer was er
niet.

Veel spor-b, had er in die advertentie gestaan. Jawel. De zuivere
waarheid.
Een ander zou de pest in hebben, dacht hij, maar ik vind het geen
rotbaantje.
Telkens als hij een been naar beneden duwde, verleende_hij het meer
kracht door zijn bovenlichaam ook voorover te buigen. Zi_jn cape^ver-
schafte hem niet de minste bescherming tegen de wind en lag horizon-
taal op de luchts -broom.
De Griekse god Hermes had aan. elke voe-t een vleugel.
Deze -fcelegrambesteller had er een aan. zijn schouders als een heli-
kopter. En in zijn -has droeg hij een telegram dat met de snelheid
van de elektrische stroom (300 000 km/sec) uit Stockholm was gekomen,
in minder tijd dan de telegrambesteller nodig had om zijn lichaam
op te heffen'en he-fc weer naar voren te buigen voor de volgende trap.
In het keuken-bje van de voormalige boerenartoeiderswoning_richtte
Professor Dingelam zich op uit een gebukte houding. Met de duim vaji
zijn linkerhand krabde hij zich op zi,jn rug. Zijn oog viel op de
wazige omtrekken van zijn'bril, die hij op het roes-bvrijstalen aaji-
recht had gelegd. He-fc was een 'bril die altijd van zijn neus^ afschoof
als hij zich bukte. Hij liet de bril daar liggen, bukte^zich opnieuw,
pakte de gasfles die hij juis-b had^ aangesloten en schoof hem tegen de
muur, onder he-fc tafeltje waar het butagass-fcel op stond.
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Er zijn heel wat mensen, dacht; hij, die er moeite mee hebben een
nieuwe butagasfles aan te slui-ben. Maar ik ben ten slotte niet voor
nie-ts hoogleraar in de technische scheikunde. Met het gezicht van. een
man die nooit lacht, wan-b zo'n man was hij, keek hij naar buiten,
naar de wo%t bewegende bomen, naar de weiden waarop koeien s-bonden
die niet van hem waren en zich n-ergens wat van aantrokken, naar de
wolken die zeer ongelijk van dikte waren en soms ineens wa-fc zon. door-
lieten. Ik ben niet te benijden, dacht Dingelam. Mijn. vader zou me
uitgelachen. hebben, als hij me hier gezien had, in een boerenar-
beiderswoning.Dingelam's vader was overigens al twintig jaar dood en
toen hij doodging al acht . jaar failliet. Alleen uit zijn jeugd en
het begin van zijn s-fcudiejaren herinnerde Dingelam zich het buiten-
huis op een. terrein van tien hectaren bos, waar zij, van twee dienst-
boden vergezeld, gewoonlijk de zomer doorbrachten.
Wat een kale troep hier. De hagen langs de rechte percelen leken uit
de aarde omhooggeperst door lange spleten, zoals zeegras naar buiten
komt uit een gescheurde matraSo Groen waren de weiden, zwart de koeien,
zwart het water van de slo-fcen, zwart de stammen van de bomen en zwar-b

was de cape van een telegrambesteller die een-
zaam in de verte over de verlaten dijk fietste.

Op zijn rug krabbend liep Dingelam naar de huis-
kamer en zeis . Ik heb de nieuwe gasfles aange-
slot en., ho or. '
Gre Dingelam, geboren. Kelckens, bezig met een
rols-boffer heen en weer -be duwen over de vloer,
draaide haar ho of d een. ogenblik in zijn richting
met een glinstering van brilleglazen, keek daar-
na weer . naar ^de-^vloero Zij droeg een schort met

had rood- {^ ^\ ^^'s!

' <.<
f'^f^

blauwe bloemen,
pluchen pantoffels aan haar
voe-ben en haar grijze haar
was op stekelige rollers van
plastic gewikkeld. Het mon.tuur
van haar bril herinnerde

vagelijk aan. een vlinder.
Verder was er niets vlinder-

achtigs aan Gre. V/ie heeft
trouwens ooit een vlinder

van achtenvijftig jaar oud
gezien?
'Ga je nu scheren, ' zei ze,
'dan kan ik de wastafel schoonmaken. Heb je water opgezet?'
Zij was het soort vrouw met door de leeftijd mannelijker geworden
-fcrekken, dat voor de reclame-TV zo goed kan vertellen hoe zij jaren-
lang met gesprongen handen heeft getobd door het gebruik van ruwe
afwasmiddelen. Tot Mexan, de nieuwe formule, dit euvel in veertien
dagen. verhielp. 'Mijn handen blijven glad en zach-b dus en mijn vinger-
toppen blijven heel dus, sinds ik Mexan gebruik dus.i
'Water opgezet? Waarvoor dan. ?'' vroeg hij.
'Om je te scheren, sufferd. V/at heb je anders in de keuken uitgevoerd?''
'Een nieuwe gasfles aangesloten. Als jij gisteren gezegd had dat de
gasfles leeg was, had ik het nu niet hoeven te doen.i
Hij herinnerde zich, da-b hij juis-b omdat hij water wilde opzetten, de
nieuwe gasfles aangesloten had, maar zei dit niet.
t0; verschrikkelijk!' zei Gre, 'wat een. reuzen werk!'
. Houd jij je mond maar over dingen die je zelf niet kan.(
Teruggelopen naar de keuken, waar de fluitketel al gevuld op h.et gas-
stel stand, stak hij he-b gas aan.
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Hi j haat-te het buitenleven to-b in de vlam van het butagas. Vlam? Een
scort donsje van brand end blauw, dat door het geringste zuchtje weg-
geblazen kan warden.
Butagas. Electriciteit is hier ook al niet. Ik heb een hekel aan dit
krot. Alles doe ik voor haar plezier, omdat ik zelf geen behoefte
heb aan plezier. Alles wat plezier hee-b, is door haar bedacht. Als
het van mij afhing, bleef ik in. de stad. To-b het water kook-te, zou
de tijd nuttig besteed kunnen worden door de olielampen bij te vullen
Het olieblik aan het hengsel dragend en een o-ude krant onder zijn arm,
keerde h. ij in de zitkamer terug.
'Wat kom je nou weer doen?'
'De lamp vullen terwijl het water op staat.'
'Zie je niet dat je me in. de weg loopt? Wacht; dan tenminste tot ik
klaar ben.'
Rrrring. De bel. Rrrring. Geen elek-fcrische bel, nee, zo'n buitenhuis-
bel, die al zijn energie ontlen-en moet aan de vinger die de knop in-
drukt. Rrrring-rrrring. Rrrring bij het; indrukken van de knop en
rrrring bij het loslaten. Dingelam legde de krant op de vloer, zette
het olieblik crop, liep naar he-fc gangetje en deed de voordeur open.
De zon scheen nu. In he-b druipnat-fce tuintje stond de telegrambesteller,
zijn flets dwars -fcegen zijn billen geleund. De cape, niet meer door de
wind gedragen, hing van. zijn schou-ders naar beneden en een sterke geur
van natte textiel maakte zich eruit los, to en de jongeling di'e van
vaart en afwisseling hield, zijn. hand, met het telegram erin, naar
Dingelam uitstak. 'Goeiemorrege, ' zei hij, 'een -belegrammetje voor de
professor.'
Hij zette een gezicht alsof hij dacht da-fc hij
erg leuk was. Dingelam pakte het vaalgroene,
rechthoekig gevouwen papiertje aan. De besteller
greep het stuur van zijn fiets, zwaaide zijn.
rech-berbeen over het zadel en reed terug, ge-

deeltelijk slingerend over het gras. Toen. hij
tegen de dijk opreed, ging hij op z'n trappers
staan. Dingelam, met een hand he-fc -telegram bij
zijn ogen brengend -waar is mijn bril?- duwde
met de andere de deur weer in. het slot. Met

twee handen vouwde hij het telegram open.
Tekst op een smal papierlint in hoofdletters
neergehamerd door een van verre bes-fcuurde
machine. Lin-b, te lang, aan stukken gescheurd
en. op het telegramformulier geplakt. Gebrekkige tekst die met de
grammatica spo-b. Engelse woorden, 'bijeengeharkt door iemand die
eigenlijk niet goed Engels kent, maar deze taal bezigt in de mening

dat elke Nederlander en zeker een Neder-

landse hoogleraar hem lezen kan. Hier en
daar spelfouten. Of seinfou-fcen. Maar
hoofdletters zo groot dat ze zelfs zonder

.

^>,'

Acr^
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bril te lezen zijn,

Tekst. Verschrikkelijkste van alle uit-
vindingen die de mens kunnen teisteren.
Geen. plant geen. dier vertoont, als je er
e en papiertje met wa-t tekst bij houdt, de
heftige fysiologische veranderingen waar-
aan Dingelam onderworpen werd.
Dingelam, toch nie-fc de eers-te de beste,
wat door de tekst nog onderstreept werd.
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Dingelam, geen plant, geen dier, maar een mens met een geoefend ver-
stand van superieu-re kwali-fceit - een Nederlands hoogleraar.
De huid op zijn kuiten began te steken en zweet welde op aan zijn
glimmende voorhoofd als vergroo-bglazen. Hi j krabde zich op zijn rug,
hij haalde zijn vingers, ouds-fce kam van de mensheid, door zijn dunne

half rode en half gele haar.
Het telegram nog steeds voor zijn ogen houdend,
gedoogde hij da-fc zijn voeten hem langzaam naar
de huiskamer verplaatsten.
In de deuropening botste hij tegen Gre op, die
de rols-boffer wegbracht.
(Gre, ; zei hij, schraapte zijn keel en voegde
eraan -fcoes SRaad eens wa-fc er

gebeurd is?'
'Gauw zeggen. en ga je dan
scheren.'

' Ik heb de Nobelprijs ge-
kregen, ' zei Dingelam.
'De Nobelprijs? En wat krijg

je dan? 'Tweehonderdtachtigduizend gulden of zo-
iets. Waarom?'

'Maar aar kunnen we -fcoch niet van LEVEN?'

Zijn mond viel open van verbazing en hij duwde
het telegram met twee handen tegen zijn borst,
alsof hij bang was dat ze hem dat ook nog zou
afpakken. Gre, denken-d dat hi j haar niet begre-
pen ad, verduidelijkte nus 'Maar man! Twee-
honderdtachtigduizend gulden, dat is n.og geen
vier keer je jaarsalaris. Daar ben je zo door-
he en!'

Wat die flui-tketel deed, kon je eigenlijk geen
fl-uiten noemen. Hi j maakte kenbaar dat he-b water kookte, maar fluiten
was het niet. Het was spatten, sput-beren. en sissen. Gre met haar rol-
staffer bereikte de keuken eerder dan Dingelam en draaide het gas
uit.

(Ga je nu scheren, dan ze-b ik meteen thee.4

UITs W. F. Hermans; Onder professoren; Amsterdam, De Bezige Bij, 1981.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Berichten uit de sa.menlevin.g (2)

^a± is er eigenlijk geworden van de Hubrecht tafeltennis vereniging?
Is er eigenlijk nog een bes-buur, spelen er nog mensen mee in de
competitie? De gehaktbal trofee verdwenen, de d-ubbeltrofee niet
bijgewerkt wat recente winnars betreft.
Wie neemt het ini-biatief weer eens een toernooi te organiseren?



KNAW personeelsblad

Bij de KNAW werken 600 h 700 mensen, verspreid over 16 verschil-
lende institu-ten en instellingen, verspreid over het hele land
van Zeeland tot en me-b Friesland. In het vorige nuinmer van. he-b
FV-b-ulletin hebt U kuruien. lezen welke instituten dat zijn. En
als U het zich niet meer mocht herirmeren; er is een. personeels-
overleg tussen die instituten. Da-b overleg gebeurt in. het Overleg-
orgaan (00, nie-t -be verwarren. met; Ojee), dat 4 x per jaar bijeen-
komt om allerlei personeelsproblemen. te signaleren en ervaringen
en. meningen uit te wisselen. Het 00 kan namens het personeel me-b
het bes-buur van de KNAV/ bepaalde zaken gaan bepraten.

In het 00 is al vaak de wens opgekomen. om een personeelsblad. te
hebben, niet alleen voor mededelingen van de KNAW, maar om de
band tussen de verschillende ins-bituten te verstevigen en om wa-b
meer van elkaars werkzaamheden te wet en te komen.

Wie van U weet meer dan. 2 zuster-instituten op te noemen?
Blijk-b dat niet zo mee te vallen? En dan te bedenken dat er behalve
die 2 nog 13 andere zijn!!'

Het personeelsblad zal er binnenkort komen. De organisatie is zo-
wat rond. Er zijn ve.", l constructieve ideeen aangedragen en er is
een redaktie benoemd.

Maar; het blad heeft nog geen naam...
De redak-bie wil van de toekomstige lezers graag suggesties voor een
naam Iioren. He-fc personeel van het Hubrecht lab wordt bijdeze,
namens de redaktie uitgenodigd om een passende en mooie naam voor
het blad te bedenken. Om U maar vast wat op gang -te helpen noem
ik wa-b mogelijkheden op; KNAV/ BULLETIN? Het Trippenblad? De
Klovenier? Maar U weet vast wel wat aardigers of originelers te
bedenken.

Helpt U mee?
Of als U een van die namen juis-b beschik-t vindt, laat U he-b dan
even. weten? Ook ziet de redak-tie graag een ontwerp voor he-fc om-
slagblad (formaat maximaal A4, kleiner mag ook) tegemoet.
Inzendin.gen aans A. G. Vlasblom, Delta Instituu-fc, Viers-braat 28,
4401 EA Yerseke, of bij Barend, of bij ondergetekende.

28-10-<82 Elze.

De kazerne aan de Wittevrouwenkade

In he-fc begin van de vorige eeuw werden de wallen aan de stadskant
van de stadsbui-tengracht (de sin-gels) geslecht. Op veel plaatsen
werden plan-fcsoenen aangelegd en grote huizen gebouwd dit witgepleis-
"fcerd werden. Niet zo op de plaats tussen. wat nu Wittevrouwenkade
heet en de Ridderschapstraa-fc. Daar liet koning Willem I in 1829
de Willemskazerne bouwen, op de fu.ndamenten van het voormalige
klooster. Er konden 2500 man in. gelegerd warden.
Een kazerne op die plek was kennelijk bedoeld om manschappen snel
naar en van. het Oosten komende vijand te kurmen laten oprukken.
De uitgang in de Wittevrouwenstraa'b was dichtbij de Wittevrouwen. bru.g
De hoofdinga-ng was in de Ridderschapstraat. Dat is nu nog te zien.
aan de ruimte -fcussen de huizenrij aan de Oostkant van die straato

Deze is door een grote deur afgesloten. Aan de kant van de kade
is nu nog een. trap naar het water tegenover het gebouw dat nu een.
school is.
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Vermoedelijk is dit aangelegd voor de aanvoer van wapentuig en
levensmiddelen.

De kazerne brandde in 1875 af. Di-b geldt vooral voor he-fc gedeelte
dat aan de Ridderschapstraat gelegen was. De grand werd verkaveld
voor woningbouw. De huizen aan de oostkant van deze straat zijn
dan ook niet ouder dan ongeveer 1900. Aan de kant van de Witte-
vrouwenkade is het niet zo duidelijk wat en hoeveel er verbrand is.
Op een staalgravure u-it het midden van de vorige eeuw is de tegen-
woordige geyelwand nog duidelijk te herkermen. Het middelste ge-
bouw, de school, is nu wat naar achteren geplaatst. Deze school
werd in 1883 gebouwd. Eerst was het een meisjes-H. B. S., toen een
scholengemeen. schap en nu een soor-b sociale opleiding.

Het stratenplan wijzigde zich. ook. Toen de kazerne er nog stond was
or een hek in de Wolvenstraat, nu Wolvenplein, en het kazerneterrein.
Op bijgaand kaar-bje uit 1880 is die afsluiting nog te zien.

Nora.
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KLOKAIKORTINGEN;

N. V. G.

K. V. P.

K. J. O.K. I.

B. D. I.K

N. B. I. D. R. V. DoK,

Z. J. T.K.K. J.N

N. V. G., W. K. S.

N. V. G., W. K. K.

K. J.V.M. V.

V. J.K. O. Z. L.

K. L. O. K.

K. U. T.

I.K. M. N.

K. N. A. W.

V. M. I. E. Go K. W.

A. Fo T. M. K. V. P.

N. G. V. I.G

O. G. K.V

W. N. I. DoG. G.

= niet verder geklokt

= klok vanmiddag pas

» kick jij of klok ik

= blij dat ik kick

=. niet blij in de rij voor de klok

= zoals je thuis klokt, kick je nergens
(als je h. z. bent )

= niet verder geklokt, want klok stiik:

, want kaart kwijt» ? » ?

= klok jij voor mij vanmiddag
(dat vraag je aan. iemand als je vroeg naar
huis wil-b).

= vind jij klokken ook zo leuk

=: kaart lig-b onder keukenmatje

= klok ui-bslui-fcend thuis

= ik kick maar niet

= kaar-fc niet aan-wezig

= voor mij is er geen klok weggelegd

= away for the morning, klok vanmiddag pas

= niet geklokt, vinger in gleuf

= opnieuw geklok-fc, kaart verkeerd

= weer niet in de gleuf gekregen

De Nat-fce Vrouwen (D. N. V.)

RAADSEL II

Welke wetenschapper hoor-b in het rijtje niet thu. is?

De beoordelingscommissie heef-b haar taak op het Hubrecht lab geeindigd,
Men'Is'totTcTe^conclusie ge^omen dat een v/etenschapper zicl-i te veel
onderscheidt van. de anderen. Omdat de secretaris van. de commissie

het eindrapport in de kroeg heeft laten liggen, is dit ook precies
de enige conclusie die men zich nog herinnert. Om toch op kor-be
-bermijn -be bepalen wie deze uitbijter is, heef-b de commissie be-
slo-ben terug te grijpen naar een eeuwenoud middels de Heksenwaag
Wie helpt de beoordelingscommissie met deze opgaves

Hoe kan men met slechts drie maal wegen op de balans,
er achter komen welke van de 12 wetenschappers -be licht
of te zwaar is?

Oplossingen gaarne zo spoedig mogelijk ins-fcuren naar de redact3-e
van dit blad'onder vermelding "Beoordelingscommissie", of bij de
politie in Uw eigen woon- of verblijfplaats.

(Wim Dictus)
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Raadsel III

Om U alvas-fc te oefenen. in het oplossen van problemen die zich
tijdens de verbouwing kunnen voordoen, leggen wij U een elders
recen-fcelijk voorgekomen probleem ter oplossing voor. Tijdens de
herorganisatie van het lab zi,jn de spullen van lab II (geladen

op karretje A) en. van lab I
(geladen. op karretje B) abusieve-

/ / /A/t lijk verwisselt. Kortom karretje
A en karre-bje B moeten onderling
van plaats verwisselt warden,
en aan U de vraag hoe onze
dappere Bep dit karwei zou kla-
ren. Maar hij moet zich dan wel
aan. de volgende regels houdens
1. Bep bevindt zich. voor de
operatie in de kommunikatie
ruimte, en moet daar na afloop
weer staan.

2. De karretjes kunnen via het
aangegeven spoor de kommunika-bie-
ruimte of de gangen in geduwd
warden, zij he-b dat aan he.-t einde
van de gangen trappen zijn, waar
de wagentjes af kunnen kiricelen.
3. Bep kan de wagentjes slechts
duwen of -brekken (eventueel kop-
pelen en ontkoppelen) aan. de voor-

of ach-berkant.

4» Bep kan zich niet dunner maken. dan hij is, en kan zich dus
nooit -fcussen wagentjes en muur heenwringen.
5.. Bep kan niet over de rommel op de wagen-fcjes heen klimmen in
verband met zijn. functie-omschrijving.
6. Tussen. de beide laboratoria bevindt zich een deur waar Bep

wel doorkan, maar de wagentje nie-fc
7. De karretjes kunnen niet rech-fcstreeks vanui-b de gang de
kommunika-fcieruimte ingedraaid warden of andersom.

(Wim te Kul.ve)

iitiii it i) till it iirit D ii it it ii iiiiii ti ii li it if i! IIK (i ii it ti iiit tt ini tin tff ttii t» till ii tiini nil till itii iiit ti it it K iiii ii iiii till if it it »»i

ONSMAKELUKE VERHALEN TIJDENS DE LUNCH.

- Heb jij ook zo'n last van infecties de laats-fce tijd?

- Wist jij dat je muizen het best bleed af kan -fcappen achter het oog?

- Hoe zit het met je HP'S?

- Heb je voor mij nog PC 12?

Bas schijnt schimmelkanker te hebben.

- Peter heeft weer vloeipoep op zijn kaas gesmeerd

- Smaak-fc jouw melk vandaag ook zo serum-vrij?
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* Xel.sla£ 1Q^. £e2; £.o^i^g_t^.t_"^Fr^un^d^chaf;t^t^ink^en^

In november 1981 vond de PV bestuurswisseling plaats en al dade-
lijk bleek hoe de nieuwe ploeg stand te trappelen om aan de slag
te gaan.
Helaas moesten we met een geringer bedrag aan overheidssteun pro-
beren de sfeer op he-t lab te bevorderen in de richting van het zo-
genoemde "Freundschaftstrinken". De organisatie van een maandelijks
terugkerende P. V. barrel stond hoog op de prioriteitenli. js-b.
Nader overleg met Ben bevestigde onze inschatting; "spiri-tualign
helpen". Het was ons bekend dat vorige P. V. besturen deze acti-
vorm ondersteunden met he-t gedrukte woord. Wie herinnert zich.
niet de geladen ontboezemingen van de destijds (... nog steeds^
redactie) zo populaire scribent Ojee. Echter dit P. V. bestuur
koos voor een meer sobers aanpak; het glas, zo nodig de fles maar
niet meer.

Alles meegerekend (behalve de bowling, de barbecue, de afscheids-
bijeenkomsten en het lab-uitstapje) kwamen we op een totaal van
6 (borrel)bijeerikiomsten waarbij het glas geheven kon warden.
Echter onze aansporingen om tot het aanstoten van de geheven
glazen -te komen heeft geen succes gehad. In een drastische paging
hefFreundschaftstrinken" te forceren is Kees met geheven glas
tegen een ruit gesprongen. Maar ook dit krachtige gebaar bleek
niet toereikend. Wellicht kan een nieuw P.V. bes-buur deze poging
tot aanmoediging nog eens herhalen.

Een groot succes bleek opnieuw de bowlingavond met fondue maal-
-bijd -te zijno Hieraan namen. 40 leden deel, alien duidelijk ge-

mo-biveerd om de prijs van 6 flessen wijn te winnen, die door
Marcel beschikbaar waren gesteld. Met een. gemiddelde score'van
84. 7 werd de ploeg gevormd door Carmen, Yvon, Erie, Jan v. d.
Broek en ... Marcel winnaar.

Om elke gedachte asLn doorges-fcoken kaart te vennijden werd de
prijs geschonken aan ploeg n.r. 2. Zie hier een pracht staaltje
van econ-omie in de 'Public relation' sfeer. Marcel die de prijs
ui-blooft, Marcel die hem wint, Marcel die de prijs wegschenkt.

De P. V. had na-buurlijk nog enige sfeer-bevorderende activi-beiten.
Een fraaie midzomer avond op 10 juni, fijn -bemperatuurtje en een
prima barbecue festijn druk bezocht door P. V. leden en introducees,
die aten, dronken, dansten totda-b Kees te krachtig he-b glas hief.
Daarna rust. Rust van. de vacantie, tijd voor bezinning tot het
labuitstapje op 16 September j. l. Het had die morgen wat zonniger
kumien beginnen, de auto van Geert had ook zonder benzine moeten
starten, en de huifkar-fcocht naar de Mont Blanc van Soeren had
hoger gekund. Toch was de dag best geslaagd geweest als Marcel
(samen. met Wim; Math en Tim) de Truusje Trap race waardig had af-
gesloten. De prijs, U raadt het die bestond uit 6 flessen wijn;
was deze keer nie't door Marcel beschikbaar gesteld, en. hij deed

* Hoewel dit Peevee Bulletin op buitenparlementaire wijze tot stand is
gekomen, heeft de redactie toch gemeend plaats te moeten inruimen
voor enige ontboezemingen van het nu wel hoogst-demissionaire PV-
bestuur. Hoewel het onderstaande ongecensureerd door de redactie
is opgenomen, ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de auteur
(naam bij de redactie bekend) .
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dat ook niet in tweede instantie, kijk en daar hadden we zo op ge-
rekend.

Terugblikkend op het P. V. Jaar 1981/1982, waarin we dan wel
Koki Hara, Kees Weyer, Lena de Rooi,] , Johannes Boons-bra en
Dirk van der Mei zagen vertrekken, komen. we tot de conclusie
dat het de moeite waard was te doen. (De conclusie slaat hier
op "doen" en niet "doen vertrekken. ".)
Het nieuwe bestuur is weliswaar nog niet bekend, maar wij hebben
er geen twijfels over wie de race on de F. V. bes-buurszetels gaat
winri en.

Wellicht mogen we dan toch de nodige flessen tegemoet zien.

Was ge-fcekend,
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P. V. financieel overzicht
22-10-'82 EF

Inkomstens

Saldo f 1241, 96
Contributie 1541, 00
labbijdrage (kantine
geld) 1000, 00
vervoerskos-ten bijdrage 500, 00
Rente 7, 17

Uitgavens

Tafeltennisver. f 241, 10
P. V. overdracht/barrel 122, 54
Sin-berklaas 15, 00
Kerst 104, 48
Nieuwjaarsborrel 144, 66
P.V. barrel Febr. 52, 06
Inkoop wijn 72, 00
P. V. barrel Apr. 122, 10
Bowling/fondue 588, 80
Barbeque 259, 90
Labuitstapje 1434, 45
P. V. barrel ok-fc. 142, 28
Geboor-be, afscheid,
ziekte ... 196, 90
Abonnemen-fcen 204, 50

In kas

Op Girorekening P. V.

f 3700, 77

242, 95
346, 41

Totaal f 4290, 13 Totaal f 4290, 13

Nog tegoed aan contributie over 1982 ? f 306,

Het . is toch zeker
een. schande dat de vacature

waar het Hubrecht laboratoriumOuweneel

zeven jaar geen zinnige opvulling voor
wist, nu door het Akademie besfuur

voor 1982 geblokkeerd blijkt,
zodat hij niet met de

hoogste priori-fceit
opgevuld kan warden.

(Ui-bs de avon-buren van Eppie
Biggenboot^ Copy rights PeeVee '82)
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HAALT HET HUBRECHT LABORATORIUI;: 1984 ?
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