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VOORWOORD 

Ook Fylakra dient onherroepelijk, al s respectabel blad, 
aandacht te besteden aan de vrouw in de Fysica-gemeen
schap, Dit gebeurt op creatieve wijze. 

In het kader van "Het Jaar Van De Vrouw", heeft de 
redaktie de vr ouwelijke medewerkers aangespoord om 
één Fylakra-nuD1Der samen te stellen. De vrouwelijke 
auteurs zijn in de pen geklommen en dit nUDD11er zal 
met enkele uitzonderlijke publicaties gevuld worden. 
Het is natuurlijk geen uitzondering dat er een vrouw 
in de Fysisch Laboratorium Krant schrijft, maar er is 
nog nooit uitsluitend door vrouwelijke medewerkers 
geschreven . Dat is niet zo gek, omdat de vrouwen in 
de Fysika een kleine groep vormen en geen extra 
ambitie koesteren om schriftelijk het hoogste woord 
te voeren. 
Het is moeilijk om een vrijblijvend verhaal te 
schrijven over de werksituatie, omdat de meeste 
dames op een trefpunt zitten van informatie, die haast 
nooit doorgegeven kan worden . 
Er wordt U getoond, in de hiernavolgende artikelen, 
dat het hier niet gaa t om de vrouw alleen aan het 
woord, maar om alleen de vrouw aan het woord, 

De Redaktie 
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Overpeinzingen ........ OVER HET JAAR_ vAN_nE vRouw_ 

Zoals genoegzaam bekend mag worden geacht, is 1975 
uitgeroepen tot het jaar van de vrouw. Dit jaar VB.n 
de vrouw behelst het in het daglicht brengen van dat 
rare wezen dat uit het duister naar voren kwam en 
de naam "vrouw" toebedacht kreeg. Natuurlijk was die 
vrouw al reeds langer bekend als wezen dat alle be
zigheden, die niet typisch mannelijk waren, uitvoer
de. Maar dat was slechts een gedeeltelijke bekend
heid. De "echte" bekendheid schijnt te moeten worden 
gegeven in deze tijd, De schijnbaar ontwakende mens
heid realiseert zich plotseling dat dit wezen geë
mancipeerd dient te worden. Ze moet gelijke rechten 
hebben als haar tegenpool - MAN. Ze moet de kans 
krijgen te laten zien dat ze net zoveel kapaciteiten 
bezit als de man. Hier, in de Fysika bijvoorbeeld, 
mag zij zelfs een eigen "Fylakra" uitgeven: Zij mag 
bewijzen dat zij het net zo goed kan als haar kolle
ga's van de andere sexe. 

Maar waarom eigenlijk moet ze zonodig daarvan het 
bewijs leveren? Waarom kan nÎet domweg de vrouw als 
een normaal mens beschouwd worden? In dat geval zou 
misschi en blijken dat niet de vrouw de onderdrukte 
is tegenwoordig, maar dat er ergens anders geëmanci
peerd dient te worden. Want eigenlijk moet de man 
ook klagen. Hij moet tenslotte dag na dag weer be
wijzen dat hij goed is. Hij moet ook zien te voldoen 
aan de wet van Meden en Perzen dat hij het inkomen 
dient te verzo~gen. Hij moet altijd zijn werk aan
kunnen, de hele dag uit huis zijn en hij mag vooral 
niet zijn eigen kinderen verzorgen en opvoeden. Nee, 
als hij die taak graag wil vervullen, dan kan dat 
slechts tijdens de avondmaaltijd en in het vrije 
weekend. 

In feite krijgt hij dus helemaal de kans niet om te 
bewijzen dat hij net zo goed is als zijn rasgenote 
van de andere sexe. 
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Als zij volgens onze zogenaamd "moderne" maatschap
pij het recht moet hebben om buitenshuis te gaan 
werken, moet hij ook het recht krijgen om binnens
huis te werken. Het recht krijgen om te mogen stu
deren, terwijl zij de uitkering van de WW krijgt. 
Dus, eigenlijk, waarom niet eens een jaar van de man? 

Tamara Valk 

~ Diefstal l ~ 

Bij de vak.groep Medische en Fysiologische Fysica 
zijn ontvreemd: 

- een cirkelzaag 
- ongeveer F. 200,--

U ziet, het is echt geen overbodige luxe waarde-
papieren e.d. op een goed afgesloten plaats op te bergen, 
Zorg dat U geen aanleiding tot diefstal geeft! 

MEI 1975 
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Subfaculteitsraadsvergadering 

Een verslag maken voor Fylakra over de S,F.R, verga
dering, Een goede gelegenheid om de raad in de nieuwe 
samenstelling aan het werk te zien. Geen vrouwelijke 
raadsleden dit jaar, Zou het waar zijn dat sommige 
secretaresses zich geen kandidaat stellen omdat er 
gemopperd wordt als ze afwezig zijn voor S,F,R. ver
gaderingen? Het lidmaatschap vergt nu eenmaal vrij 
veel tijd. Na een hele middag vergaderen waren nog 
niet alle agendapunten aan de orde geweest, En het 
voorstel om 's avonds te vergaderen vond maar heel 
weinig bijval, 

In de subfakulteit trachten bestuur en commissies het 
eens te worden over de ideale verhouding tussen aan
tallen vaste posten en doorstromers. De voorstellen 
zijn momenteel 2:1 (rapport v. Bueren) en 1:2 (perso
neelco·r.-missie). De gesprekken hierover worden nog 
voortgezet. 

De vraag of de E.P.S. moet optreden in de kwestie 
Deutsch is opgelost nu mevr. Deutsch een uitreis
visum gekregen heeft, 
In een brief over deze zaak schrijft Prof. Casimir 
wel dat het zijns inziens niet de taak is van de 
E. P.S. om in dergelijke gevallen tot aktie over te 
gaan. 

Uithof-conce~tie 
Het C,v.B. wil een werkgroep instellen als contact
orgaan met dit College met betrekking tot advies in
zake de Uithof-conceptie. Wat de werkgroep precies 
gaat doen is nog nia t duidelijk en derhalve is het 
evenmin duidelijk of er een student in moet. De werk
groep wacht initiatieven van het C.v.B. af. De leef
baarheid in de Uithof komt even ter sprake, waarbij 
ik de uitspraak noteerde: "leefbaarheid?, niemand 
leeft hier toch ••• " 
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Fusie 
Er zijn nog steeds fusiegesprekken gaande tussen 
spectroscopische biologie en moleculaire biofysica. 
Voor de herfst zal er een uitspraak komen of en hoe 
de vakgroepen zullen samengaan. 
Het ziet er dus naar uit dat dit probleem nog voor het 
volgende Sinterklaasfeest opgelost zal zijn. 

nbsel.'Vationele Sterrenkunde 
Een belangr1Jk agendapunt was de instelling van een 
nieuwe hoofdrichting Observationele Sterrenkunde. 
Eén van de argumenten voor het instellen van deze 
richting is dat voor afgestudeerden in de Obser
vationele Sterrenkunde meer arbeidsplaatsen beschik
baar zijn dan voor afgestudeerden in de huidige hoofd
richtingen algemene sterrenkunde en theoretische sterl'J!n
kunde. De raad gaat akkoord met het voorstel tot in-
stellen van deze nieuwe richting. De mogelijkheden 
worden er immers slechts door verruimd. Voor natuur
kunde-studenten wordt het nu mogelijk Observationele 
Sterrenkunde als groot bijvak te kiezen, 

Over het juist verschenen rapport Natuurkunde, Sterren
kunde en Samenleving zal op de volgende .vergadering 
gesproken worden. Het rapport wordt intussen over de 
vakgroepen verspreid, 

Thea Harwig. 

* * 

* 
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1976 het Jaar van de man? 

In het jaar van de vrouw was het te verwachten dat er 
een vrouwen-Fylakra moest komen. Ziehier! 
Maar waarom? De vrouwen zijn in de Fysisch-Lab-gemeen
schap al zodanig opgenomen dat zij evenals 99% van de 
overige leden nooit iets in Fylakra schrijven. 
Bladert U de Fylakra's van de laatste tijd maar eens 
door Wat een desillusie! 
Zelden een artikel van een andere hand dan van een 
redaktielid. 
Het reeds binnen de redaktie geopperde idee een 
Fylakra-nummer per werkeenheid te lat en samenstellen, 
lijkt ons een zinniger voorstel. Het vrouwelijk perso
neel kan daar dan haar aandeel aan leveren als functio
naresse binnen deze werkeenheid. 
Dit sluit, ons inziens, beter aan bij het principe van 
het jaar van de vrouw: de gelijkschakeling man-vrouw, 
Wij nemen aan dat de uitnodiging tot het samenstellen 
van dit nutmner louter en alleen gebaseerd is op 
hoffelijkheid ••••• , er volgt een mannennummer. 

Charlotte Grilk 
Marjos Middelhoff 
Marianne Runderkamp 
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5 antwoorden: waarom het jaar van de Vrouw? 

De tekst luidt: Het Jaar van de Vrouw omdat: 
ik van de leg af ben - omdat er 34 vrouwelijke hoog
leraren zijn en 1718 mannelijke - ik meer van jene
ver hou dan van crème de cacao - ongetrouwde vrou
wen de boot gemist hebben en ongetrouwde mannen de 
dans ontsprongen zijn - waar broeken zijn rokken 
niet betalen. 

. . . 
'-141 n ~l11'1'11i"'at. t'Atl 

J• .._.1"u " .>ar wc 
8':IW', H lt-Ur. .•• 

d1,~ c,r "an di• be-lri jvon i1J11 ,...,. a• 
r,n.- r.11oi;. va,n CiD cchoord ho~en ••• 

c1a, ,,,.,.,,.rachap in Yeh ..,,,.a.., 
noc een nv.r,rodinc ia ....,. ont••,.. 
o;> ataat, •• 
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P ROltlOTIE 
Van G. VAN GINKEL 

Gijs van Ginkel hoopt 29 mei a.s. om 14.45 uur te pro
moveren op het proefschrift getiteld: Solar Energy 
Conservation in a Green Plant, as studied bij de
tailed action spectra of photophosphorylation. Uit 
deze titel blijkt duidelijk zijn betrokkenheid bij 
de milieuproblematiek. 

Gijs was in 1970 één der pioniers van de afdeling 
Biofysika in het toen nog gloednieuwe K.V.S., dat 
hem onderdak bood voor zijn experimenten met radio
aktief materiaal. Zijn afdeling is de meest geiso
leerde·mij bekend• omdat bezoekers deze slechts via 
de nooduitgang kunnen betreden. Onbekenden hebben 
zelfs een gids nodig; dit is geen bezwaar omdat de 
bewoner van dit goed beschermde fort altijd klaar 
staat een opvang te organiseren bij de portiers
loge van het gebouw (mits de dienst het toelaat). Na 
een chaotische begintijd heeft hij zijn vertrekken 
luxueus weten in te richten. hetgeen soms wel de af
gunst van zijn kollega's wekt. 

Wat zijn onderzoek betreft zijn zelfs Gijs die fi
nanciële problemen niet steeds onopgemerkt voorbij
gegaan. Ik herinner mij dat hij bij gebrek aan fond
sen eens met zijn nieuwe "Eend" naar een kongres in 
Italië karde, omdat hem het geld voor de reis gewei
gerd was. Niet gezellig bij de anderen in de trein, 
maar kamperend langs de route. Niettemin is de wijze 
waarop Gijs de geldkranen van z.w.o. en de R.U. heeft 
kunnen opendraaien voor de leden van de werkgroep 
niets nieuws, omdat kranen, hoe stroef ook, over 
het algemeen moeten toegeven aan zijn brute kracht, 
Dit brengt mij op zijn hobby: Judo. Aan het gedrag 
van Gijs bij de koffie- en theepauzes was altijd 
duidelijk te merken of er een belangrijke judowed
strijd in zicht was. Uiterst schraal dronk hij dan 
zijn thee en ieder onsje gewicht erbij was een wa-
re ellende. 
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Toen de afdeling Biofysika moest verhuizen naar de 
4e verdieping van het nieuwe laboratorium in de 
Uithof, was Gijs paraat om als vooruitgeschoven 
post te bemiddelen bij de verhuisperikelen, zodat 
alles op rolletjes verliep. 

De experimenten die nodig waren voor het proef
schrift duurden soms zo lang, dat Gijs genoodzaakt 
was in K.V.S. te overnachten. 's Morgens vroeg, bij 
het krieken van de torenvalk, zette hij zich dan 
weer achter de apparatuur. Zijn kamer in het Fy
sisch Laboratorium heeft hij gehouden voor het 
"droge werk" en voor het koffiedrinken. 

En tenslotte: Gijs, Lien, Hanneke en Gisbert, een 
prettige vakantie en een goede en voorspoedige toe
komst toegewenst! 

Willie Baas 

Raadselachtig 

FARMER JONES' S STONE 

Farmer Jones's 40-lb millstone cr ashes to the 
ground and breaks into four integral pieces. 
To his delight the farmer discovers that with 
these four pieces he can weigh any amount of 
flour from I to 40 lb in integral pounds . 
How much does each piece weigh? 
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De Vrouw en de Theologie. 
Theologie en •••••• Fylakra? Menigeen zal wellicht 
zijn wenkbrauwen optrekken, anderen zullen misschien 
zeggen: "alles hoort bij alles". 

In het jaar van de vrouw, krijg ik de indruk, enkele 
van de vele (uiteenlopende) artikelen over dit onder
werp lezende, dat men het toch eens is over hetgeen 
waarop al dit streven zou moeten uitlopen, nl, "een 
jaar van de mens". Dat het aksent nu nog valt op het 
jaar van de vrouw zal wel nodig zijn om het bij som
mige plaathoofdigen erin te drammen, dat diskrimina
tie van de vrouw dient te verdwijnen om uitzicht te 
krijgen op de hele mens. 

Naar aanleiding hiervan wil ik iets door vertellen 
over wat op dit gebied gaande is bij sommige theo
logische groeperingen in Amerika. In een voordracht 
van mevr.ds. Scholten-van Iterson voor de Ned. Pro
testanten Bond in Doorn, die verkort werd weergege
ven in het kontaktorgaan van deze geloofsgemeenschap, 
werd o.a. het volgende geschreven: 
"In 1971 hebben een aantal jong~ Amerikaanse vrouwen, 
aspirant-predikanten, een theologie uitgewerkt, die 
zij noemen: The theology of wholeness (de theologie 
van de gehele mens). "Wholeness" veronderstelt even
wicht tussen de twee polen: mannelijk en vrouwelijk. 
Hieraan ontbrak het echter in hoge mate o.a. in het 
vroege christen8om, waar de opvatting van de rabóij
nen duidelijk naar voren komt in een gezegde als: 
"Geprezen zij God, dat Hij mij niet als een vrouw 
geschapen heeft" en "Als een jongen in de wereld 
komt, brengt hij vrede in de wereld, als een meisje 
in de wereld komt, brengt zij niets" enz. 

In de bijbel treffen we 2 scheppingsverhalen aan: 
Het Ie waarin man en vrouw samen geschapen zijn: Ge
nesis 1:27 •••• manen vrouw schiep Hij hen; en 
het 2e waarin de vrouw uit de rib van de man gemaakt 
wordt: Genesis 2:22. De lijn van het Ie verhaal loopt 
door naar de profeten: de vrouw geeft Gods boodschap 
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door. Deze geestelijke lijn werd doorgezet door Jezus, 
die er geen bezwaar tegen had, dat vrouwen onder zijn 
gehoor waren, hoewel dit een zeer revolutionaire op
vatting was. In het verhaal van Martha en Maria koos 
Maria volgens Jezus het beste deel, dat van de niet 
alleen maar zorgende huisvrouw. De lij n van het 2e 
verhaal wordt o.a. gevolgd in de brieven van Paulus: 
de vrouw moet onderdanig zijn en zwijgen. 

Enkele kardinale punten die in de nieuwe theologie 
besproken worden zijn o.a. a) de Godsopvatting: af
gewezen wordt de gedachte van God als Vader; b) de 
zondeval: inplaats van een leven in het Paradijs zon
der kennis van goed en kwaad, de bewustwording van 
de mens (veroorzaakt door Eva! : }." 

In deze nieuwe theologie van de hele mens zijn dui
delijk invloeden aanwezig van niet-christelijke gods
diensten. Zo komt naar voren de samenhang van de ver
scheidenheid der scheppingen in het universum wat m.i. 
tot uitdrukking wordt gebracht in de volgende boed
dhistische parabel : ''Men zegt dat in de hemel van In
dra een netwerk van parels bestaat, dat zo gerang
schikt is dat, wanneer men naar één parel kijkt, men 
alle andere parels daarin weerspiegeld ziet. Op de
zelfde wijze is ieder ding in de wereld niet alleen 
maar zichzelf, maar het is betrokken bij alle andere 
dingen, in feite is het al het andere. In ieder deel
tje stof zijn ontelbare boeddha's aanwezig" , 

De ontwerpsters van deze nieuwe theologie weten dat . 
er nog veel werk verricht moet worden voor "de hele 
mens" aan zijn trekken zal komen. Zij zijn bezig de 
nieuwe opvattingen in hun liturgie uit te werken, en 
zij zeggen : wij moeten allemaal mee doen• er moet over 
deze theologie worden verder gedacht door vrouwen èn 
door mannen. sa~en. 

Emy Wesenbagen 
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Bezint eer gij begint ' • 
uaar ae ~y!aKra aeze Keer geneel gewiJd 1s ot zal 

·worden aan "Het jaar van de vrouw" willen wij gaarne 
een artikeltje schrijveti over een onderwerp, waar
van de zorg waarschijnlijk wel het meeste op de 
vrouw neerkomt. En wel een algemeen artikeltje over 
"Het dier", Het zal geen wetenschappelijke verhan
deling worden, zeker niet met Diergeneeskunde zo 
dicht bij, maar gewoon een gezellig verhaaltje, 

Wij willen Uw aandacht voor het feit dat, indien 
men overgaat tot aanschaf van een huisdier, hond, 
kat of konijn, men zich eerst van te voren goed moet 
realiseren wat dit allemaal met zich meebrengt, Het 
l ijkt erg leuk om een prachtige cyperse kat of deense 
dog te hebbenJ maar deze dieren vragen veel verzor
ging en Uw liefde. Er zijn veel personen die nemen 
11maar11 een kat omdat die zo lekker gemakkelijk is, 
Nu, wij kunnen U verzekeren, dat katlief het beslist 
niet leuk vindt om dagen achtereen alleen te zitten 
en maar wachten tot er iemand thuis komt. Ze lijken 
zo heerlijk eigengereid, maar er gaat niets boven de 
vriendschap van een kat, Het beste is om er gelijk 
twee van hetzelfde gesla~ht te nemen als U van te 
voren weet dat ze veel alleen zullen zijn. Dan heb
ben ze kameraadschap aan elkaar, Maar bedenk wel 
dat, als er net iets nieuws aan meubilair staat, dit 
dan waarschijnlijk zal moeten lijden onder de nagels 
van de kat, Dit kunt U het beste voorkomen door ge
lijk bij intrede van de kat een zgn. "krabbelpaal" 
of 11krabbelbak" te kopen, Zij kunnen hier ongeveer 
2 à 3 maanden mee toe. 

Voorts zouden ~ij U het volgende op het hart willen 
drukken bij aanschaf van een hond. Bij aankoop van 
een jonge hond moet U erop letten dat hij/zij de be
nodigde vaksinaties en een wormkuur heeft ondergaan. 
Wanneer de papieren hiervan niet aanwezig zijn (ras 
of geen rashond) dan kunt U aannemen ·1dat U niet met 
een bonafide handelaar te doen hebt. 
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Indien U een hond geen 4 maal per dag kunt uitlaten, 
begin er dan niet aan. Er wordt zo gemakkelijk ge
zegd "een teefje hoeft niet zoveel uit", maar dat 
is gelogen. Het beest heeft net zoveel recht op haar 
uitgangetje en niet alleen met Mevrouw en kinderen 
mee langs de winkels van de ene paal naar de andere. 
Nee, het beest moet ook kunnen rennen en draven en 
andere honden ontmoeten, wat tevens inhoudt dat Uw 
hond minder gauw vals of blafferig is, Ze zullen zich 
vrij snel aanpassen aan Uw leefgewoontes, maar wij 
zouden willen adviseren: "Blijf konsequent", 

Het eten dient bijvoorbeeld gegeven te worden voor
dat Uzelf aan tafel gaat, Doet U dit niet dan zit 
de kans erin dat U een zgn. "bedelaar" krijgt. Tij
dens het eten krijgt het dier veel vocht naar binnen 
dus als U het dier pas 's avonds laat uitlaat, is 
dit erg slecht voor de nieren. 
Om op hun maaltijd terug te komen, wilt U het dier 
goed gezond en in goede konditie houden dan heeft 
het pens (geen varkensvlees), hart en lever nodig 
(dus eigenlijk altijd vers vlees), met daarbij verse 
groenten zoals spinazie, andijvie, sla en alle soor
ten kolen (altijd iets de kook erover), Daarbij kunt 
U bruin brood geven of soms witte rijst, 
Verder zijn vitaminen, kalk en gist een noodzaak. 
Geeft U hem nooit iets van hetgeen Uzelf eet, daar 
dit meestal te zout en te vet is. Bedenk wel van te 
voren dat een goed gevoede hond een dure kostganger 
is. En klein voorbeeld van één van onze eigen honden. 
Toen hij nog klein was(± 3 maand•n) kreeg hij drie 
maaltijden per dag, 's ochtends, pap, 's middags een 
lichte maaltijd en 's avonds (dus om± 5 uur) een vol
ledige warme maaltijd. Nu hij! 2 jaar oud is eet bij 
iedere dag om 5 uur een pond pens, of hart, een half 
pond verse groenten en daarbij brood. 
Het schema van uitlaten is: 
's ochtends tussen 7 en 8 uur~ tussen de middag om 
12 uur, dan weer om half vijf of vijf uur (na de 
maaltijd); 
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een extra rondje om half acht. De laatste keer voor 
het naar bed gaan, wat meestal inhoudt tussen JO uur 
en half Jl. Zoals U ziet een vrij bewerkelijk pro
gramma. Nu is dit nog een middelgrote hond (dalmatiër), 
maar hoe groter de hond des te meer beweging heeft 
hij nodig. 
Dan nog een goede raad voor personen die alleen wonen 
en dus overdag vlug even naar huis gaan om hun hond 
uit te laten. Als het dier langer dan 4 of 5 uur alleen 
zit, neem dan bijtijds een tweede hond. Een hond 
alleen wordt lui en vadsig. Mocht U er het geld en 
de ruimte voor hebben, dan zouden w1J willen adviseren: 
"altijd een tweede hond aanschaffen". 

DP opvoeding van een jonge hond is niet iedereen gegeven. 
Je moet onder alle omstandigheden consequent blijven. 
Wordt hem eenmaal iets verboden dan moet je dit blijven 
doen anders weet hij niet waar hij aan toe is, Verder 
verschilt het karakter van iedere hond, Je hebt gemak
kelijk op te voeden dieren, waaronder zeer zeker een 
herder, en de meer hardleerse, Persoonlijk hebben wij 
liever met de laatste te doen, Als ze eenmaal iets 
begrijpen, zullen ze er niet meer van afwijken. Sommige 
honden hebben een harde hand nodig, een ander weer niet. 
Daar moet iedereen persoonlijk achter zien te komen. 
Door in de beginperiode veel met ze bezig te zijn leer 
je ze het beste kennen. Maar moet het dier vanaf het 
begin al in zijn mand en mag hij niets inbrengen, dan 
wordt het beest wel verknoeid, Ze hebben echt zelf ook 
wel iets te zeggen. 

Leer ze zo jong mogelijk vertrouwd te worden met water, 
In de zomer samen met Uw hond zwemmen i s heerlijk, goed 
voor U en de hond. Een eigen plaats móet de hond hebben. 
Niet een mand in de keuken of gang, maar centraal in de 
kamer want hij is een gezelligheidsdier en vindt het 
prettig bij de mens te zijn, Laat de hond wel een hond 
blijven, ga er niet mee op schoot zitten, maar ren of 
stoei met hem. Kleed hem ook niet aan, zoals bij regen 
een regenjasje en bij kou een wollen jasje. Blijf zoveel 
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mogelijk de natuur volgen. Een hond heeft geen 
kleding nodig, zijn vacht beschermt hem. Een regen
bui is prima voor de beharing en maakt hem lekker 
zacht. Geef hem zijn eigen speelgoed o.a. een bal, 
kluiven van buffelhuid zgn. "hondenkauwgom", en 
een uitgekookte mergpijp, die versplinteren niet en 
stinken niet. 
Denk ook in de zomermaanden aan de plaaggeesten van 
onze vriend, de vlo en de teek, 
Koop een halsband die dit tegengaat, maar laat die 
alleen dragen zodra hij naar buiten gaat. Vooral de 
vlo is de overbrenger van de lintworm en als die zich 
nestelt in het darmkanaal is dit een nare geschiedenis 
(direct naar een vee-arts voor behandeling). 
Allemaal lastige dingen die gemakkelijk te voorkomen 
zijn. Verder is een wekelijkse borstelbeurt (of nog 
vaker, afhankelijk van het ras) een vereiste. 

Als laatste willen wij, buiten de verdere verzorging, 
er nogmaals de nadruk op leggen dat een hond veel 
aanhankelijkheid en aandacht nodig heeft. Dit ver
schilt ook weer per ras, de een wat meer de ander 
~at minder, maar allemaal hebben ze gezelligheid 
en het gevoel "van erbij horen" nodig. 

Marina Feller en Anja Wichman 



108 

Van Rabarbertaarten en Zinzezelzers, of : 

Man, ·wat ben Ik bllJ dat Ik een HOUW bea 

Heren, schrikt niet; ik heb de stoute mannenschoenen 
aangetrokken, ondanks de enge ruimte die ik hierin 
vond, en me eens effe in jullie situ~tie verplaatst. 

Hier volgt mijn schokkend relaas: 
's Ochtends vroeg begint het geduvel al; het wordt 
me nu duidelijk waarom steeds meer mannen hun ge
zicht laten ontsieren door een baard! Het aankleden 
met daarbij als climax het schoeisel, is een regel
recht teken voor Zijne Heiligheid de Hond dat miJn 
begeleiding op zijn ochtendwandeling een feit gaat 
worden, Teruggekomen, na als een man regen en wind 
getrotseerd te hebben, verslin4 ik een paar boter
hannnen want het is al half negen (of negen uur, of 
half tien, in ieder geval is het 'al') en ik begeef 
mij naar de instelling die mij mijn zoëven genoemde 
boterham doet verdienen. Ik stort mij daar in mijn 
dagelijkse werkzaamheden die ik slechts driemaal 
onderbreek, respectievelijk voor een 'bakkie' om 
half elf, een rondje klaverjas om half één en een an
der bakkie om drie uur. 
Nadat ik mij vervolgens door een vergadering gewor
steld heb als lid van de één of andere lc,:>mmissie die 
moet kijken of het Zinvol is om een tweede ~issie 
in te stellen, die zal kijken of het Zinvol is om 
de eerste l<ommissie op te heffen, sleep ik mij uit
geput naar mijn vierwielig monster, dat mij instink
tief brengt waar ik zijn moet: thuis. 

En, zoals dat een goede echtgenoot betaamt, infor
meer ik vriendelijk bij mijn vrouw, hoe zij haar 
dag zoal heeft doorgebracht. Niet zonder jalouzie 
hoor ik haar verslag. 
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's Ochtends EHBO kursus. De daar behandelde stof 
doet mij ernstig vermoeden dat mijn wederhelft nog 
slechts wacht tot het moment daar is, dat Pietje 
zich in een snoepie gaat verslikken. 
Verder wat gerommeld in dat stukkie grond wat WlJ 
'tuin' plegen te noemen, en als klapstuk een nieuw 
experiment op bakgebied (overigens niet los te kop
pelen van het vorig onderwerp): een rabarbertaart 
met rum en slagroom en nog meer. Het, zij het dan 
niet levende, maar toch wel geurige bewijs wordt m1J 
onder de neus geduwd. Komplimenteren hoeft niet; 
haar sukses is vanzelfsprekend. 

En dan, lieve lezer, is daar die onvermijdelijke 
wedervraag: 
"En jij, hoe was jouw dag? Vlot het een beetje, dat 
experiment van je?" 
Het schaamrood stijgt mij naar de kaken en schoor
voetend gooi ik het op de synthesizer die zijn dien
sten weer eens weigerde en twee kostbare uren van 
mijn tijd had gevergd. Maar als ik denk dat daarmee 
het onderwerp is afgedaan, heb ik het toch mis, want 
véél te geïnteresseerd vraagt ze: 
"Zinzezeizer, wat is dat?" 
"Een zinzezeizer ••••••"• begin ik dapper, maar dan 
zinkt me de moed in de schoenen. "Een zinzezeizer is 
een ding dat je helaas niet in een bakvorm kunt gie
ten en zelfs met slagroom en rum nog niet te pruimen 
is"1 zucht ik verslagen. 

Vijf minuten later lig ik plat op bed met vier kus
sens onder mijn voeten en een doorweekt washandje op 
m'n voorhoofd, met een bezorgde vrouw naast me, die 
me professioneel de pols voelt, 
EHBO •• ,,.,begrijpt U? 

Maggie Meijer. 
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JONG GROEN 
Op 23 april jl. is er een bijeenkomst gehouden van 
enkele officiële en officieuze Groenkommissieleden. 
De reden voor deze bespreking was de vraag hoe de 
Kommissie Groenvoorzieningen in de Uithof (aange
steld als adviserend orgaan van het Kollege van Be
stuur) het best in kontakt kan blijven met de Uit
hofbewoners. Om hieraan tegemoet te komen zal de 
Kommissie Groenvoorzieningen binnenkort in Transi
torium II een kamer met dokumentatiemateriaal in
richten. Tevens zullen de Uithofbewoners regelma
tig hun ideeën en wensen ten aanzien van beplanting 

~Zil~enbaar kunnen maken, Om het de bewonders vooral 
•~iet te moeilijk te maken, leek het gewenst in de 
~aboratoria en instit uten kontaktpersonen te hebben 
die regelmatig de officiële Groenkommssie inlicht 
over ideeën en dingen die in hun omgeving gesigna
leerd worden. Voor de Subfakulteit Natuur- en Ster
renkunde zullen de leden van de "spontane" Groenkom-: 
missie: J.P. van der Fluit, P. Ullersma en ik als 
zodanig optreden. 

Tijdens de vergadering is melding gemaakt van de 
vorderingen in de aanplant van struiken, bomen en 
bloemen en men heeft de voorlopige plannen voor de 
komende kursus besproken. Van een definitief plan 
kan nog niet gesproken worden, wel wordt gewerkt aan 
enkele voorstellen voor inrichting van de Uithof. Van 
het geheel van taken, wensen en klachten wil ik U 
graag enkele facetten noemen waarmee wij ook te ma
ken hebben. 

Wandelen 
Het blijkt dat de bewoners van het Fysika-komplex 
hun wandelingen hoofdzakelijk richten naar Fort 
Hoofddijk. Dit is alleszins begr .' j pelijk, daar de 
ruimte tussen de gebouwen er troosteloos uitziet en 
de hort us botanicus als een oase oplicht in de woe
stijn. Toch zijn er aan een te grote stroom van be
zoekers (van de Tr ans itor ia. Wis- en Natuurkunde) 
ook nadelen verbonden. De Fort-aut ocht onen voelen 
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zich genoodzaakt vermanende woorden te spreken bij 
dreigende verwoestingen en de Fort-dieren, vooral de 
vogels, gaan hun nesten elders bouwen. Om de keuze 
voor wandelaars nu wat ruimer te maken, zullen er 
enkele paden gebaand worden, namelijk naar de sport
velden in het noord-oosten vanaf het noordpunt van 
de Sorbonnelaan en van Trans III richting Rhijnauwen. 
Dit zijn plannnen die volgend jaar waarschijnlijk 
uitgevoerd worden. 

Van het idee om het Princetonplein te bebomen• komt 
helaas niets. De nieuwbouw Aardwetenschappen zal een 
flink stuk parkeerterrein in beslag nemen. 

Laten ~roeien 
Langse fietspaden aan de Sorbonnelaan en in de rich
ting van de Transitoria zijn tot onze grote vreugde 
volop bomen geplant. Ook de bloemen langs enkele la
nen veraangenamen het uitzicht, vooral ten zuiden van 
Trans III. Een pluspunt is ook dat de ruwe stukken 
terrein (dus ~e niet-geëgaliseerde graslanden) niet 
meer dan twee keer per jaar gemaaid zullen worden en 
er voor de valken voor het Fysisch Laboratorium geen 
voedselprobleem zal rijzen. Het boomgaardje ten zui
den van het laboratorium aan de Leuvenlaan zal bij
gehouden en niet gekapt worden en er zijn zowaar wat 
wilgen geplant m geknot! 

Uit alles blijkt dat er met aandacht op de omringende 
natuur gelet wordt. Misschien zullen de schrille 
grenzen tussen het parkbos Rhijnauwen en de Uithof op 
den duur wat vervagen en kunnen de verpozing-zoeken
den tussen de middag kiezen uit een veelheid van aan
trekkelijke wandelingen. 

Greetje Hollander 
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uitzicht van een vrouw in een werkplaats 

17.30 uur 

Hilde Elberse 
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Personalia 

-
Per I mei 1975 is als project
medewerker bij het PLON aangestelc 
de heer W. van Bochoven, geb. 
20-9-1944, De heer Bochoven was 
voordien werkzaam als leraar 
natuur- , wis- en scheikunde aan 
de MAVO 'Baander' in Emmen. 
Te bereiken: KVS-gebouw, tel. 1175 

In dienst per I mei 1975 als in
strumentmaker bij de Subcentrale 
Werkplaats Fysica, de heer 
H.J. Uittenhout, geb. 14-10-1952. 
De heer Uittenhout heeft voordat 
hij bij de Subfaculteit aangestelci 
werd als instrumentmaker gewerkt 
bij de firma's Bleeker en Tholen. 

Per I mei 1975 is als technicus/ 
amanuensis bij het practicum 
natuurkunde voor hoofdvak-studen
ten werkzaam de heer P.A. Surie, 
De heer Surie was voordien als 
amanuensis verbonden aan het 
College 'De Klop' Overvecht. 
U kunt hem bereiken in Trans I, 
tel. 1045. 



Geboren: 

21 april 1975 

24 april 1975 

Huwelijk 

28 april 1975 
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vervolg 

Personalia 

Albe~tine Pauline, 
dochter van de heer en mevr. 
de Haas- Dutman. 

Marcel, 
zoon van de heer en mevr. 
Plompen-Vernooy, 

A.S.M. van Schip en 
Mej. E. de Haas. 

J. Sodaar dankt Fylakon hartelijk voor de fruit
mand die hij ontvangen mocht tijdens zijn verblijf 
in het ziekènhuis. 

Wij willen graag allen, die meegeholpen hebben om 
van de dag van ons huwelijk een blijde dag te maken, 
hiervoor bedanken. 
Bedankt voor de belangstelling, de goede wensen en 
voor de prachtige cadeau& 
Als we languit liggend van de zon genieten, na de 
was op het rek gehangen te hebben en het tafellaken 
uitgeschud te hebben, zullen we aan jullie denken. 

Anton en Rini van Schip. 



3 juni 16.00 uur 

3 juni lb.00 uur 

4 juni 15.30 uur 

10 juni 16.00 uur 
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klein Journaal 

••••••••••••••••••••••••• 
Medische Fysika,L.E.F. k. 262 
J. Ma.issan 
''Enkele eigenschapper. van herstel 
van epitheel-bindiJeefeeZ hechting 
in menselijk huid, onderzocht met 
onderbroken onderd.X'uk ". 

Medische Fysika,L.E.F. k. 262 
T. van Eak-Sahouten 
"Lichtgewenning van norrraZe huid". 

College Did., Trans I, blauwe zaal 
vertoont demonstratie-experimenten. 

Medische Fysika,L.E.F. k. 262 
P. Heijboer 
"Microspectrofotometrie van kikker
netviiezen". 
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29 mei 14.45 uur 

Il juni 16. 15 uur 

16 juni 14.45 uur 

promotie G. van GinkeZ 
titel: "SoZar energy c:onsePvation 
in a green pZant as studied by 
detaiZed action spectra of 
photophosphory Zation ". 

promotie J.F.A. Hienen 
titel: "SheU-modeZ calculations 
on Zight nuclei and a mcasurement 
of the 180 (2 Î) magnetic d1'.pole 
moment". 

promotie J.L. Eberhardt 
titel: "Magnetic moment measurements 
on very short-Zived nuclear states in 
megagauss transi~nt magnetia fieZds". 
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