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IS KROK RECHT

Een periode van ruim 10 jaar Hubrechter wordt binnenkort afgesloten. JOOP van
Zoelen'verruilt de vertrouwde nestwarmte voor het hoogleraarschap in Nijmegen.
Voorwaar geen alledaagse gebeurtenis voor een Hubrechter. Bij mijn weten is hij na
Theo'KomJn (Leiden) "het "tweede staflid dat een dergelijke sprong waagt. Reden
derhalve voor een bijzondere gelukwens aan Joop en een korte terugblik.

Tien jaren Joop als Hubrecht-medewerker zijn gedomineerd door bezeten ond^rzoek
naar de-vraag "Is Krom Recht?". Reeds voor zijn komst had hij zich terdege theore-
tisch'voorbe^eid op het verrichten van baanbrekend werk op dit terrein door het
schrijven van een' thermodynamische verhandeling, als onderdeel van zijn proef-
schrift, welke hem het predikaat "cum laude" opleverde bij zijn promotie.
Aangezien in het midden van de zeventiger jaren het onderzoekvan het Hubrecht
LabSratorium omgebogen dreigde te worden tot het thema "Is Recht Krom'^bestond er
geen enkele aarzeling bij mij om gretig op Joop's soUicitatie naar een KWF-postdoc
plaats in te gaan. Zijn theoretische inbreng werd als een welkome aawulling op
bestaande expertise gezien, welke bij uitstek van pas kon komen om genoemde onder-
zoeksthema's" in een andere richting om te buigen. Nooit heb ik kunnen vermoeden tot
welke ingrijpende gevolgen dit zou leiden. Vanaf zijn eerste dag als HArechter
maakte hij duidelijk dathi j zich niet wenste te bekommeren om historisch bepaalde
vragen als "Is RechtKrom". Integendeel als jong dynamisch onderzoeker was het
juiist een uitdaging voor hem om nieuwe vragen te stellen, di.e bij beantwQordig
grensverleggende effekten in het veld zouden hebben. Eigengereid als hij soms^kan
^ijn, stortte hij zich dan ook met overgave en vaak tegen de verdrukking op de
vraag "Is Krom Recht?".

Thans terugblikkend valt te konstateren dat hij op dit terrein zeker baanbrekend
werk heeft^ verricht, resulterend in een groot aantal publikaties in gerenomeerde
intemationale vaktij dschriften, maar ook dat het definitieve antwoord op de yraag

nag niet geleverd is. Wel kon hij dankzij zijn mathematisch, pragmatisch inzichtin
een aantal experimentele situaties tot dan voor iedereen kromme zaken met succes
recht praten. 'Te memoreren vallen in dit kader zijn alom geprezen rechtzettingen
van in oorsprong kcomme celcycles-, FPR- en Scatchard-analyses. Enigszins zorgelijk
werd de situatie, voor mij als eindverantwoordelijke, toen hij zijn werkterrein
verlegde naar het sociaal-culturele veld, en daar serieus zijn eerder thema meende
te kimnen uitbreiden tot de vraag "Is de Bal Rond"? Zeker waar het in feite een te
overzien probleem betrof als de plaatsing van twee tafeltemistafels ging mij deze
vraagstelling werkelijk te ver. Bovendien vreesde ik oprecht dat twijfels aan het
voor"iedereen zichtbare uiteindelijk oak in de sociale wetenschap tot desastreuze
gevolgen zou moeten leiden.
Ik prijs ons alien dan ook gelukkig dat diepgaande discussies tot het wederzijdse
inzicht hebben geleid dat wat vlak is ook plat is, en daarmee het probleem van de
tafel geveegd kon warden c.q. in de hoek gezet kon worden. Wel heeft dit weterr-
schappeiijke uitstapje zijn inzicht in zoverre vergroot, dat hi j zich terecht is
gaan'bekommeren om'de vragen "Is Recht Recht" en "Wanneer is Krom Recht" daarmee
uitdrukkend dat niets in deze tijden meer zeker is, maar ook dat de vraag "Is Krom
Recht" niet met een eenvoudig "Ja" of "Nee" te beantwoorden is. Je zou kunnen
stellen dat vooral dit laatste getuigt van een werkelijk diepgaand inzicht in de
materie. Het is dan ook niet verwondelijk dat deze verruiming van het gezichtsveld
niet onopgemerkt is gebleven binnen de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar
soortgelijke vragen al eeuwen het denken beheersen, en geleid hebben tot zijn
benoemingals hoogleraar celbiologie. Ik prijs mij gelukkig aan deze ontwikkeling
te hebben kunnen bijdragen.

Siegfried W. de Laat
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" Heb je nou weer in je broek gepiest? "
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SHERRY TRIFLE (or alternative marriage proposals !!) ^"»\^ESi, i'

Ingredients

1 Swiss Roll
Tin of fruit cocktail

Cream Sherry
1 Litre Milk
Custard Powder

Litres and litres of cream

Method

Cut Swiss Roll in slices and layer half in the botton of a bowl.
Cover with some of fruit (+ fresh fruit) and 3 tablespoons of"sherry
Repeat with another layer of Swiss Roll, fruit and Sherry. Make
1 litre of custard as 'pudding' on the Albert Hein packet.
While hot pour on fruit and cake.
Sprinkle some sugar over the top and allow to set and cool. Beat
(minimally 5 litres for van Zoelen) cream until stiff and spread

over custard. ^^,
And here's wishing you many happy hours together. (^ ,.
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"En nou rustig anders

eet ik je brekkies op !!!
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Professor Van Zoelen's "Zoo Approach'

Toen van Zoelen op het Hubrecht Lab
kwam bleek al vlug dat zijn am-
bities verder strekten dan hij daar
kon bereiken. Vooral de met z'n
vieren gedeelde zitkamer was voor
hem te klein en bovendien was een
enkele telefoon toch wel wat karig

Vandaar dat hij al snel pogingen

ondernam om zijn positie te ver-

beteren en vooral als er geld of
ruimte te verdelen was bleek hij

een lastige opponent. Maar ook op
het wetenschappelijke front kon hij
zich danig weren. Hij began met be-
hulp van zijn ijverige analiste het
medium van cellen te fractioneren

om erachter te komen wat ze zo

allemaal produceerden. Op deze wijze kreeg hij potjes met, volgens
zijn zeggen, interessante factoren maar helaas nog veel meer waann
weinig opwindends zat. Tot onze schrik moesten deze echter wel alle-

maal koel bewaard warden, wat

.-SSSs
^£G^

leidde tot een zee van

in de koude kamer.

potj es

Toen het mogelijk geworden was
eigen zgn "clusters" te vormen
was Van Zoelen een van de eerste

die een groepje bij elkaar ge-
sprokkeld had. Geen onderwerp was
hem daarbij te gek. Zo was er
iemand die kweekte tumoren met

kloppende spieren, haren en
tanden erin. Een ander deed iets

onduidelijks met mammatumoren
van honden.

Er waren mensen die gisten vreemde factoren lieten produceren en TGFCK
in urine van zwangere vrouwen probeerden te detecteren. Ook werden
emmers vol varkensbloed van het slachthuis gehaald om er iets interessants
uit te halen. Er zaten dames in zijn

groepje die zich druk maakten over ont-
kalkte botten bij ratten en zelfs over
de testiculaire afdaling bij varkens.

Dit alles viel volgens hem onder de
vlag "endogene signaalmoleculen".
Ook sprak hij wel over de zgn Zoo
approach", wat ons beter van toe-
passing lijkt.

Nu hij als hoogleraar naar de K. U. N.
(Katholieke Universiteit Nijmegen) gaat
en zijn groepje gedecimeerd wordt zijn
wij benieuwd of hij ook daar snel een
nieuwe groep zal weten bijeen te
scharrelen. En kunnen we dan publicaties



..^22^^= 1^

^.,, ^

^ \.

'/
fl t\

verwachten met titels als:

"Verhoogde TGFC< niveau's in
urine als leiddraad bij heilig-

verklaringen", of "Leidt een
vroege onbevlekte ontvangenis tot
een verlaagde kans op mamma-
tumoren", of "Verlate testiculaire
afdaling bij koorknaapjes leidt
tot minder problemen met de hoge
c".
(want: wat K. U. N. kan lean K. U. N.
alleen!).

We zijn benieuwd. <o

CRYPTO GRAM

Horizontaal

6. Ronde in de nor of in 't klooster? Nee, een oude mebraanregulatie

7. Verdraaid, lust anders zuur. Rechts ontbreekt echter een of ander H!

10. Larve van de langpootmug wordt anders 'n soort anjovis.

11. Foei, waterde onfatsoenlijk!

12. De Beer maakt dit nauwkeurig voor vertrek. En dus komt hij bij

het doel aan zonder voor verrassingen te staan.

13. Met ander slot vooraf dringt water door de wand.

15. Kleine zeegod met slechts lager onderwijs brengt anders een

bibberend geluid voort. Op 't orgel?

17. Kan tussen de rotsen? De vooruitzichten zijn niet al te best

Integendeel!



Vertikaal

1. Door zelf te programmeren win je altijd de tweestrijd
Uaar kan je Donner op zeggen!

2. Kiplekker vond Willem de Kat het, en bovendien voorde-
liger per kv/art ton.

5. Dimethylbenzeen voor oudere chemicus.

4. Avontuurlijk gebeuren bij de voordeur? Hir naar waar-
heid verteld.

5, Dwangmiddel om vuilnis per trein te vervoeren?
8. Met dit voor een ander dal wordt het geheel een oudje!
9. Kardinaal lcort gezegd.

14. Was erin te drogen! Anderen zien erin de naakte waarheid
a

6. 160 kg boter of _ 1. 000 haringen, vat u?
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je weet maar

nooit!
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Hoogleraar aan het

werk!!
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Joop's krentenbrood

Laat ik beginnen met de konstal;erinR, dat de tltel in fe3te nlet klopt ^ant oor-
spronkelijk had het nu volgende recopt Rev/oon "Peter's krentenbrood" inoeten heten,
^HRr de eerlijkheid gebiedt mij te melden, dat zonder Joop's gestaag teruekerende
en onverzettelijke a&ndringen gedurende de respektabele periode van ongeveer 8 jaar

er ongetwijfeld nooit een reoept door mij op papier zou zijn gezet. Vandaar dus
deze -bitel als een soort hommage aan een tevreden konsument.

De eerlijkheid gebiedt mij echter ook om onmiddeUljk hierna op te merken, dat
het Redrag van Joop en andere krentenbroodproevers indertijd blj de ochtendkoffie
tepelijkertijd een zeer vgrtragende invloed op de totstandkoTninR van het, definitieve
recept heeft gehad.

Keer op keer gebeurde het namelijk, dat, nadat ik mij aanvankelijk heilig had

voorgenomen om de avond volgend op de krentenbroodpresent&tie het definitieve recept
op te schrijven, ik hier steeds van ̂ erd we.erhouden door het reg;elinatig terugkerende
kommentaar van he-fc . mnakpanol:"De. e variant is echt ^1 heel lekker, maar volRens ons

kan het nog beter!", als gevolg waarvan ik 's avonds in plaats van te schrijven mij
op een nieuwe bBkrariant stor-tte.

Maar ala, ondanks alles dan nu -toch maar;

Joop's krentenbrooci

Voorbeschouwing

Alvorens de mouwen op te stropen is het goed en realistisch om ons als en-thousiaste

amateurs te bedenken, dat wij op een zeer belangrijk punt zeker een str&atlengte

achterliggen op de professionele bakkerij, te v»efen de oingevingsteinperatuur, die
van zeer grote zo niet beslissende betekenis is voor een goed resultaat, een punt
dat in de voor amateurs toegankelijke krent. enbroodll-beratuur m. i. sterk vord-fc ver-

w&arloosd. Als direkt gevolg van een te lage omgevingstemporatuur, die beh&lve
. s zomers nagenoeg in alle keukens een -bries-be realitei-b is, rijs-b he-b deeg onvol-
doende en zal het eindprodukt nie-fc luch-big genoeg zijn.

Voor ons is he-b dus crucia&l om n&ast de later te noemen en te nemen andere

voorzorgmaatregelen het deeg op een warme(lnuwe) plaats te kunnen kneden. Mede dank

zij een uitstekende tip van Adrie ben ik tot de volgende konstruk-tie gekomen. We

nemen -bwee plastic afwas-beil-bjes van verschillend fonnaat, leggen -bwee baks-benen

in de grootste, vullen de

,

^<
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^. tu... n 0. ̂ ..^".» -t - .- "tt'n hl"-°p l"t kl'in° teilti' "'
ziehi-er de wame kneedlokatie.

~"Aan, aande de tijd\ndoUng van on. e bakaktiviteiten dienen . e in "n-
plannin, cirka een uur te reserveren voor het in heet . a.er . ellen van^de ̂ o^nen
Voo'r"^ betreft hot feitelijke bakken is er in dit recept van ultgegaan, dat
gebruik ̂ ordt Remaakt van een ouderwetse (Etna) Rasoven met thermostaat.

Een laatste opmerking betreft de genoemde oranjesnippers, die bij mijn ̂ e-fcen
niet meer verkrijgbaar zijn en die mj daarom maar zelf maken^Een sinaasappel

.ord^ zeer dun geschild, . aarna . e de schi^in durme reepjes^^en ve-olgens^
in stukjes van een paar millimeter^G^durende 5 minuten-o^en laag pitje toegedek^
koken met een beetje ̂ ter en een paar ee-fclepels suiker, door een zeef gieten, uit
la-ben lekken en klaar.

Ingredienten

A) Voor he-fc deeg

400 era^vdtte tar. ebloem. (bij sonunige bakkerijen voor de doe-het-zelver in pcrtieB
van 1 kg verkrijgbaar,

35 gram verse bakkersgis-b

50 gram wi-tte basterdsuiker

gerasp-fce schil van een ci-fcroen

1 1/2-bheelepel kaneel

1/2 -bheelepel gemalen kruidnagelen

1/2 theelepel cardamompoedor

260 greum( I ! ) volle melk

B) Voor he-b -culsel

250 gram rozijnen

100 gram krenten

55 gram gehakte amandelen

35 gram sucade

55 gram oranjesnippers

wat de pot

,
nog meer

Procedure

Zoals reeds eerder aangegeven overgieten we de gewassen rozijnen met kokend -wa-ter

en laten ze gedurende een uur -boepedek-fc s-baan. Een half uur la-ber doen -we he-fczelfde

10
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met de krenten, die aan een half uur genoeg hebben. Zowel rozijnen als

krenten overbrengen naar de keukenzeef en uit laten lekken.

In de tussentijd wegen we de bloem af en brengen die over naar een plas-

tie kom, die op zijn beurt in een teiltje lauwarm water (max. 40°C) wordt

geplaatst. Aan de bloem voegen we de kruiden, zout, basterdsuiker en de
geraspte citroenschil toe. Goed door elkaar roeren en afdekken met een

theedoek

Gist afwegen en door de iets verwarmde melk roeren (max. 30 C). Daarna

kuiltje in het meel maken, gist-melk mengsel hierin gieten en met een

houten lepel roeren totdat dit zwaar gaat. Niet al het meel hoeft nu in het

ontstane mengsel te warden opgenomen want het eigenlijke kneden komt pas

later. Met theedoek toedekken en gedurende 30 minuten laten staan. Dit half

uurtje kunnen we nuttig besteden door de amandelen, voorzover het ongepelde

amandelen betreft, met een weinig water een minuutje te koken, ^ met koud

water af te spoelen, te pellen en in kleine stukjes te snijden en te

mengen met de sucade en de oranjesnippers.

Het deeg-meel mengsel brengen we nu over naar onze voorverwarmde

kneedlokatie en kneden het deeg krachtig gedurende 10 minuten. Zonodig

de handen af en toe "bebloemen" om plakken tegen te gaan, maar bij goed

kneden wordt dit plakken steeds minder en op een zeker moment laat het

deeg zelfs gemakkelijk van de handen los.

Gedurende tien minuten laten we de deegbal in de plastic bak toegedekt

rusten en de nu beschikbare tijd gebruiken we als volgt. Het uitgelekte

rozijnen-krenten mengsel wordt zorgvuldig gedroogd in een theedoek, waarna

we ze in een pannetje mengen met de rest van het vulsel. Om een zo droog

mogelijk vulsel te verkrijgen roeren we twee eetlepels bloem door het

mengsel en voor het geval dat het vulsel door het lange staan teveel is

afgekoeld, warmen we het voorzichtig op een laag pitje onder gestaag mengen

met de hand. Beslist niet meer verwarmen dan tot handwarm. Ook benuten we de

genoemde 10 minuten door de oven gedurende max. 5 minuten op te warmen en

weer uit te zetten. De bak onderin de oven wordt voorzien van een flink

laagje warm water.

De broodvorm wordt ingevet en voor de laatste maal maken wij gebruik van

onze voorverwarmde kneedplank door hierin de vulling zo goed mogelijk door

het deeg te mengen. Veel vouwen en drukken en zo nodig af en toe wat bloem

strooien tegen het aan de handen plakken.

11



Tot slot nog eenmaal uitdrukken tot ovale lap, oprollen en met de naad

naar beneden in de ingevette broodvorm overbrengen en vervolgens over-

brengen naar de iets voorverwarmde oven, waarbij we de vorm op het

rooster vrij onderin de oven plaatsen.

Nu geven we ons aanstaande krentenbrood 30 minuten de tijd om te

rijzen, openen dan zo voorzichtig mogelijk de ovendeur, steken het gas aan

en bakken op stand 3 gedurende 1 uur te rekenen vanaf het aansteken.

Afhankelijk van de individuele eigenschappen van de gebruikte oven kan

eventueel met aluminiumfolie na 30 of 40 minuten warden toegedekt voor

het geval dat de bovenkant anders te donker van kleur zou warden.

Na het bakken het brood na 5 minuten uit de oven halen en storten op een

rooster en bij voorkeur het brood niet snijden voordat het geheel is afge-

koeld.

Veel plezier, nog meer succes en naar ik hoop: Eet smakelijk!

Peter

l.;

i

weer is Maayer mij een slag voor! 12
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