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Een goed begin van het nieuwe jaar
Het talent van Arnestein begon
ruim van tevoren al met de voorbereidingen van de nieuwjaarsbijeenkomst De eerste van het
RIKZ Het leek wel o f ze allemaal
gekomen waren: Arnestein liep
helemaal vol. Het orgel draaide
en de bolus kleefde, een verzonnen begin.

op Neeltje lans.
De klapper 'met het oog op
R I K T was in menig opzicht uniei<
en oogstte daarbij het succes
waarop een ieder hoopte.
Het spel met de hobby bracht en
hield met recht enthousiaste en
weetgierige groepen mensen in
de middag een uur lang op de
been. M e t ongekend succes! W e
Precies o m half twaalf stond de
weten nu veel meer van fietsen,
menigte in het pas geïnnoveerde blues, oosterse tapijten, tropische
bedrijfsrestaurant netjes aangevogels, rommelmarkten, visserij.
treden: klaar voor de start.
indianenstammen, fossielen,
Welgeteld met zijn 228-en.
,Derhalve een volle zaal. Ons
TALENT (lees; de acteurs en ,
actrices) werd er zichtbaar doOV:'
geënthousiasmeerd.
, ..
Na het bijzonder.originele weli..,
kom door de vestigingscoördinal
tor Frans Minneboo mochten
Peter Hoogwegen Frank
Dingeman hun jaarlijks'optreden

houden.:. .

,

dat zorgde voor een inspirerende
begeleiding.
De dames van de Ikeulken, wat
zaten ze keurig in het pak, verkrijgen een dikke voldoende voor
de wijze waarop ze in een mum
van tijd het buffet van uitgelezen
hapjes en drankjes voor een per
traditie eetgierig publiel< brachten.
Heel DFM verdient alle iof voor
de wijze waarop zij het program

.
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Hi6?nikreeg
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het cabaret het
publiek
dlrect,opzijn
hand met
' >,, ,->-i.
puma:rdKsrdti en liedjes waarvan
;lieegddd
. , i . , r , t a i"s:da(een
-video ze voor
~
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Den Haag, tel. 070.3744466
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Rijswijk
Chris Jonathanr
Middelburg
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Haren
Rob Jungcurt

Onre*huispinguïn voor 'tussen de
bedrijven door', is binnen die
randvoorwaarde dermate getalenteerd, dat de goede wijn hier
verder geen krans meer behoeft.
Special guest deze dag was Jan
Hoogland, die ons onze prijzen
liet zien, die het RIKZ het afgelopen jaar had gewonnen. Na
afloop van het programma werd
een van de prijzen weggehangen

muziel<instrumenten en skeelema en wat er voor en er na
ren.
kwam, 'in facilitaire termen'
En het eigen Arnesteinlied d a l
omringden.
onze dirigent zo voortreffelijk
presenteerde en waarbij iedereen
luide meezong vermocht het succes van de dag nog eens extra
onderstrepen. M e t dank aan het
literair talent voor de teksten en
aan het instrumentaal ensemble
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Arnesteinlied, met het oog op ... ek der een liedje op hermaektl
En wel op de aloude melodie die, geleend uit het Westhappels
Muzikaal Volksarchief, de vorige keer er voor zorgde dat het
Ramschip Schorpioen in het Kanaal bijna ging deinen.

Decentraal sterk staat voorop in 't programma
Duurzaamheidsstreven dat is wat je proeft.:.

Verhuizen
Zieke tehuizen van Hanja in 't Haagje
Blijven verhuizen waarheen nu of nooit
Welles of nietes alleen met zijn allen
Hydro erbij nu eens rijk dan berooid
Ridders van 't zoute op weg naar de stallen
ln 't pakje bij 't kakje tem Peet zijn kroost
Daar waar men heersi over 't spel en de ballen
Worden de hoofden met bosles geloosd....

Prijs
't Managerirent van a/kzones;der kusten . .
Stuurde zi/n hmfdprijs naar RIK2
. ,i

Refrein:
VANAF VANDAAG GAAT HET ALLEMAAL ANDERS
OUDE CULTUREN DIE GOOiEN WE WEG
MET NIEUW ELAN GAAN WE NAAR ONZE KLANTEN
METOPJETPET: R I K Z
Afspraak
Wij zijn de mannen val al jullie plannen
Veldhovens vruchten die geven we p / l
Afspraak is afspraak staat hoog in ons vaandel
Wrijvingsveriiezen die wassen we wit
Wij geven Delta en Wadden profielen
Kennis van klant en veld is onze troef
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Refrein

. . .,

Hoogwegdachtdie al in.beide:zijn handen'.,
Jammer,voorhem.dieillusie'geptet. :
.,
Coosen deed even een.klÜs'bi[ de Zuïdppb/:
Maakheen MER van een boot q i zij!i:Fqp !
Onze esgee ging toen met de .eer'fiij&en
't Leverde &&peg slechts repíita't op...
< ,

Refrein
Tijd
We beiden de,:tijd,zi/nbij de pinken
Tikken en prikkerwaar nodig het uur
Vrijheid is bijjheid'gaan samen met klokken
ie& te verbergen dat vinden we zuur
Twee keer per dag tussendoor een mutatie
Pauzeren,gaarne door lang weg te zijn
Tijdregifiatie die vinden we boeiend
Prikken uitdelen dat vinden we fijn...
Refrein
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Het Kootwijk akkoord
Wat vooraf ging
Veldhoven, ontstaan uit gedram
van de Dienstcommissie richting
Dienstleidiiig dat het contradmanagement niet leefde, was uitgemond in een strategiediscussie
met eindprodukt (De strategie
van de Dienst Getijdewateren,
Voorbereiding
kristallisatiemoment april 1993).
Ondanks het feit dat ons instituut Bovendien een nieuwe naam en
bol staat van de ideeën, activitei- dat is niet niks. Wat in dat gehele
ten en ontwikkelingen is het
proces en traject nu precies door
wie kwam is niet zo interessant
iedere maal toch weer een hele
hier, het enige interessante i s dat
toer om daar iets zinvols uit te
we als DC door de DL
halen voor een training van 3
dagen. Frank Dingeman en ik
beschouwd werden als gewaarzouden er nog eens een extra
deerde partners in het overleg en
ambtelijk dagje tegen aangooien daardoor in staat waren om, al
om tot een gedurfd programma communicerend, iets zinvols op
te komen. Daarna kwam de
gang te brengen.
administratieve kant 3 offertes
aanvragen via de projectleider,
Maar, wat gaan we deze maal
de goedkoopste uitkiezen, dan
proberen. waar gaan we ditmaal
natuurlijl( toch ook weer die
op inzetten? Ik zei het al, we
noodzakelijke extra kwaliteitszouden hoog gaan instelken.
controle er overheen waarna
Het DT had zijn, haar of het
uiteraard blijkt dat de goedkoop- NOSTRADAMUS en WIJ wilden
ste inschrijver per definitie niet de niet achterblijven. We hadden
beste is. Dat betekent het schrii- met de nieuwe DC al eens enkele
Midden november vorig jaar (1719 november 1993 voor de exact
ingestelden onder ons) had de
dienstcommissie van DCW in de
weelderige Veluwse bossen haar
jongste bezinningsperiode
gepland.

ven van een gedateerde, getekende, gearchiveerde verklaring
waarom bij de keuze wordt afge
weken van het principe dat de
goedkoopste inschrijver de klus
mag Iklaren.
Het maken van het programma
kostte moeite, maar het lukte.
Ditmaal zouden we hoog insteken.

dagen gesproken over wat een
DC nu eigenlijk is, wat de rechten
en plichten zijn. enzovoort Daar
waren we eigenlijk al wel op uitgekeken. Je maalkt als club uiteraard een zelkere groei door.
Daarnaast is dit het laatste jaar
voor de verkiezingen en we zullen dit lopende jaar dus moeten
trachten om spijkers met Ikoppen
te slaan, punten te scoren en in

de schijnwerper5 te komen willen
we herkozen worden. Het is echt
erop of eronder. Dus zouden we
hoog insteken, dat stond nu wel
vast
Waarop moesten we eigenlijk

insteken? We hebben iedere vier
weken overleg met de DL. Iedere
vier weken kriiaen we een waslijst aan voorgenomen besluiten,
waarvan een deel bekrachtiging
behoeft, omdat t e betrelkking
heeft op de bevoegdheden
(mandaat) van onze HID. We
hebben in de DC enkele specialisten die de verschillende onderdelen extra bestuderen. We werken
hard aan datgene WAT OP ONS
AFI<OMT. Hoe en waar zuilen
we dan nog hoog gaan insteken?

Ik hoop dat jullie het probleem
ondertussen ook al een beetje te
pakken hebben; zo niet ga dan
terug naar "af" fleem nog een
kop koffie en begin opnieuw.

We zouden hoog instelken.
We spraken. nee, we communiceerden, over strategie. marktpositie. kosten-baten. toegevoegde
waarde, innovatieve activiteiten,
groei en continuïteit, inkomen.
werksfeer, arbeidsomstandighe-

den en maatschappelijkeverantwoordelijkheid.
Als dat ceen discussie OP niveau
is dan weet ik het niet meer.
Maar, we zijn er nog lang niet.
Dit was pas het begin want je
kunt je insteek alleen maar goed
kiezen als je weet wat de dienst,
pardon, het instituut, wil. Welke
zijn de doelen van de dienst? En,
met alleen het formuleren van
doelen ben je er ook nog niet.
integendeei, dan begint het pas.
Het kiezen van een doel betekent
iets nieuws kiezen en iets nieuws
kan alleen worden bereikt als je
gaat bewegen Het betekent dat
de organisatie zich moet ontwikkelen en daarvoor is heel wat
nodig, zoals:
- het leveren van omstandigheden van waaruit wordt gewerkt
aan steun en zelfverwerkelijking
van de medewerkers;
I

Dan is het zover
Aangekomen in een voor ons
onbekend lustoord worden we
geconfronteerd met ons bekende
problemen met het achterliggen- - het creëren van openheid binde doel ONS GEZAMENLIJK DCnen groepen en tussen hiërarchische niveaus;
probleem te ontdekken, want
daarvoor gingen we ons 3 dagen - ervoor zorgen dat de medewerIkers waarde hechten aan en het
terugtrekken.
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We zouden Iioog gaan insteken
met onze collega's, enzovoort,
AI schrijvende denk ilk nu dat de door de communicatie binnen
RII<Z in het algemeen en tussen
HiD iedereen die dreigt een leiDL en DC in het bijzonder te
dinggevende positie te krijgen
naar een cursus zou moeten stu- gaan optimaliseren.
ren waar je kunt leren hoe je
Maar, hoe doe je dat? Hoe
werl(overleg organiseert, want
bevorder je de communicatie bindat schijnt nog moeilijlker te zijn
nen de dienst? Om die vraag te
dan het opvolgen van de UCA.
Tja, en dan komt de realiteit weer En, eerlijk is eerlijlk het werl(over- kunnen beantwoorden is weer
heei wat gecommuniceerd. We
om de hoelk. Eerst eens even lek- leg is DE basis voor de uitkomhebben werkgroepen geformeerd
ker abstract praten Ikan geen
sten van de produlktie voor de
en die hebben zich gebogen over
kwaad net zomin als het vokalklant. Ik begrijp dan eerlijk
ken van flip-overvellen met vage
kreten Maar eens komt het
moment dat je concreet moet
worden. Waarheen wil je, moet
je als organisatie bewegen?

geloof hebben in het openlijk
bespreken van problemen;
- het introduceren en in stand
houden van participatieve
besluitvorming;
en nog veel'meer van dit soort
half filosofische bijna abstracte
uitspralcen.

bent er nooit gloeiend bij").
Na die periode van twee uur
begon het drietal ons, Ronald én
elkaar uit te leggen hoe we zouden kunnen werken als DC, een
ontroerend moment. We kwamen flip-overvellen tekort zeg. Ik
heb nooit geweten dat we zoveel
tekentalent in de DC hadden. En,
dat vastgelegde moment moet
worden beschouwd als een historisch moment, omdat daar 'HET
AKKOORD VAN KOOTWIJK'
werd geboren. Daar begon voor
ons de hoge insteek.

Zo achteraf heb ik weleens het
gevoel dat die bijeenkomst iets te
maken had met orakelen, op zich
helemaal niet zo'n gek idee want
vlak bij ons stond de hele dag
een heet bubbelbad te bruisen,
en dat is meer dan stimulerend
vooral ook, omdat het OOI<werd
gebruikt tijdens onze zweterige
sessies.
Oh ja, ik zou het bijnavergeten.
Een 'hot-item' tijdens onze
inpraatperiode. ons zoeken naar
elkaar, was ook weer het WERKOVERLEG. Dit is typisch zo'n
punt dat iedere maal ongeacht
de agenda en de plaats op tafel
Ikomt. We praten erover in het
formeel overleg, binnen de DC

gezegd ook niet waarom er tot
op heden geen kwaiiteitstoetsing
heeft plaatsgevonden van dat
werkoverleg. Dit onderwerp is in
feite nog veel belangrijker dan
het verkrijgen van een "GOEDKEURENDE ACCOUNTANTSVERI<LARING",omdat het werkoverleg de graadmeter is voor
het functioneren van de dienst,
en als de dienst goed functioneeti krijgen wij de zo fel begeerde verklaring automatisch. Wij
zouden de DL binnenkort dus
eens moeten vragen: "Hoe de&
de DL de kwaliteit van het werkoverleg, van DT tot en met werkvloer, eigenlijlk te toetsen in
1994?". Ik zal het daar binnenIkort eens met de collega's over
hebben.
Tussen de regels van dit verslag
door kun je al lezen dat we het
ais DC belangrijk vinden dat er in
de organisatie wordt gecommuniceerd, dat er met elkaar wordt
gepraat en niet alleen tegen
elkaar. En, toen we ons dit hardop realiseerden waren we eruit.

En wat dit akkoord inhoudt?
Tja, in strategisch opzicht proberen we voor een willekeurig DT
niet onder te doen. De gemaakte
keuzen zijn daarom ook helder
en eenduidig.
1 . We leggen ons niet vast. We
kiezen niet voor ékn bepaalde
strategievorm.
2. In de laatste periode voor de
komende verkiezingen (1995)
besteden we in het voortraject,
dus voor de besluitvorming, via
te volgen strategieën. We hadopen discussies tijdens de overden er wel vier: de volgstrategie, legvergaderingen extra aandacht
speerpuntstrategie, speel-eenaan een aantal onderwerpen. We
spelstrategie en de kopgroepstra- gaan pogen meer inhoud te
tegie. Tijdens de behandeling van geven aan het meepraten, het
meezeggen aan de medezeggende vier strategieën kwamen er
verschillende opvattingen naar
schap.
voren, die weer besproken moesOnze hoge insteek is dus om als
ten worden. En, aangezien de
volwaardig partner te kunnen
mensen die de grootste mond
meedenken en meepraten (comhebben worden gestraft met
huiswerk en de voorzitter van de municeren) teneinde een optiDC altijd al het haasje is werd de maal functionerend instituut te
groep Dingeman, Haas, Baptist
garanderen.
gevormd die er binnen 1 uur uit We waren en we zijn daarop
aanspreekbaar.
moest zien te Ikomen (het leek
het DT wel). Die goog werd
ineens heel streng zeg, alsof zijn Victor de longe
honorarium op het spel stond.
Bijgaande eerste foto is gemaakt
tijdens die een uur durende discussie van het driemanschap. Die
periode werd door ons benut
door via de krant contact te zoeken met de realiteit (op dat
moment dacht ik trouwens ook:
"Toch niet zo gek hoor om
plaatsvervangend voorzitter te
1'
zijn, je bent er vaak bij maar je
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We hebben goog Ronald die ons
begeleidde haarfijn uit de doelken
gedaan wat voor soort organisatie we zijn, voor wie we er zijn,
wat we voor 'wie' willen zijn
enzovoort; echt hartstiklke nuttig.
Ik kan iedere account-manager
zo'n training aanbevelen. En,
waar we al pratende op uitkwamen was de vraag: "Wat vraagt
de klant eigenlijlk van ons?";
"I<rijgt de klant waar voor zijn
geld?", "Krijgt de klant wat werd
gevraagd?", "Vroeg de Ikiant ons
eigenlijk wel wat?", "Gaan we in
dat hele kader goed om met
opleidingen, kennisbehoud, kennisoverdracht en verkol(ering".
De gehele strategiediscussiewerd
in enkele uren doorlopen.

Een natte Kerst in Limburg
~

1
,

Een kleine week voor Kerst worden de berichten over een enorme hoge waterstand op de
Maas, en wat later ook op de
Rijn, steeds indringender. Het

zogenaamde MSW-wacht min of
meer permanent betrokken door
medewerkers van 10%Collega's
van Hydro-Instrumentatie zijn
bijna dagelijks in het Limburgse
aanwezig om optredende storingen zo snel als mogelijk is te verhelpen. En helaas treden die storingen ook meer dan gebruikelijk

,

betrouwbaar te volgen (naijleffect). Besloten wordt om het
meetsignaal niet meer uit te
geven. Als remplaçant kunnen ze
in Limburg gebruik maken van
het dichtstbijzijnde meetstation
Julianakanaal. Tussen beide stations is een vaste relatie bekend.

OP.

Borgharen slibt dicht
Bij Borgharen. even voorbij
Maastricht, blijkt het meetsignaal
niet erg betrouwbaar te zijn. De
toevoerleiding vanuit de rivierbedding, een soort grintput. naar

Ook de akoestische debietmeter
bij St. Pieter laat het afweten.
Oorzaak is de exorbitant hoge
slib/zandconcentratie en andere
zaken in het Maaswater. Het
akoestische signaal komt er niet
meer voldoende doorheen om

Crisiscentra

Op woensdag 22 december kan
Jan Blaauw mij melden, dat het
oude bekende record van een
afvoer van 3000 m3/s van de
Maas ca. 10% is overschreden
Door de extreme omstandigheden langs de Maas zijn her en der
crisiscentra ingericht. Zo OOI<bij
Rijkswaterstaat,directie Limburg
in Maastricht Goede informatie
over de waterstanden is uiteraard
onontbeerlijk. inmiddels woensdag 22 december worden ook de
verwachte waterstanden langs de
Rijn, Lek, Waal en de IJssel van
steeds meer belang. In verband
met een eventuele ongunstige
combinatie van hoge getijstanden en hoge afvoeren begint
men ook rond Dordrecht en
Rotterdam enigszins ongerust te
worden.
in samenSPraal< met de collega's
van RIZA en die van directie
Zuid-Holland wordt door Nico
Kaaijlc voor de komende week
een semi-operationeel oproepschema in elkaar gezet voor
eventuele bijstand via het SVSDteam.

Limburg contact te hebben over
het functioneren van het MSW in
deze extreme situatie. 's Avonds
Nico Kaaijlc en Leo Boom/HW-A
gepolst of zij mee kunnen.

Contact met Limburg
Eerst mijn collega's Gerrit
Aalbersberg (natte poothoofd) in
Limburg gebeld. De avond daarvoor kreeg ilk hem niet te pakken.
Cerrit is de rust zelf. Hij zegt dat
de toestand rond Maastricht en
dus ook Borgharen, inmiddels is
gestabiliseerd. In het directiekantoor langs de Maas is het RWScrisiscentrum nog steeds continu
bemand. Hij stelt het op prijs dat
wij op bezoelc komen om in deze
omstandigheden kennis te
nemen van het functioneren en
het gebruik van het MSW. In
verband met het bezoek van
onze minister diezelfde middag
(per heli naar vliegveld Beeld
moet hij samen met de HID,
Marius de Water, beschikbaar
zijn Hij regelt voor ons echter
één van zijn medewerkers, Jaap
van Leeuwen.

OP weg
Circa elf uur rijden we weg. Eerst
richting Utrecht en vandaar richting Den Bosch Op de Lel<is nog
niets te zien, maar bij de Waal en
de Maas zijn de uiterwaarden
reeds onder gelopen. Onderweg
Woensdagavond, na het zien van passeren we een aantal auto's
de peilkelder van het meetstation nog een zinvolle meting te kun- de actuele beelden op het NOS- van de Reddingsbrigadesdie met
nen doen. Dus wordt teruggeval- journaal, besluit ik om de volgen- hun boten onderweg zijn naar
slibt herhaaldelijk dicht door de
het zich ontwikkelde rampgebied
de dag de situatie rond
enorme slibafvoer van de Maas. len op bekende Q/H relaties.
Maastricht zelf t e gaan bekijken langs de Maas in Limburg.
Snelle veranderingen van het
en met collega's van de directie
Voorbij Eindhoven besluiten we
Maasniveau zijn daardoor niet
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eerst even langs Roermond te
gaan om te zien hoe hoog het
water daar al gestegen is. Als we
er nog een eind vandaan zijn zien
we al links en rechts landerijen
onder water staan. Vlakbij, in
feite tegenover de oude binnenstad aan de andere over van de
Maas, zien we pas hoe hoog het
al staat. Zover je kan kijken staan

nend, parallel aan een lijn van
lantarenpalen die uit het water
omhoogsteken en de normale
verbindingsweg aangeven van de
St. Pieter
Het meetstation St. Pieter (akoe- stuw naar Borgharen. Tussen de
bomen, het lijkt een soort eiland
stische afvoermeter) doet het
helaas al enige dagen niet meer. in de Maas, staan op een flink
Jaap heeft in overleg met Hydro- aantal blauwe vrachtwagens, een
soort brandweerwagens. met het
Instrumentatie nog wel geproopschrift T.H.W. (vroeger ook
beerd om de gevoeligheid van
een uednue af<ort'ng voor het
waierrlandc nformai~erystecm
liet T . t I W -nr:t) net o.,r.en oc
l r c n n scne II fs Werden te q n ,
. een seni-m~lirare n.. pd enst -11
z,ii nier n.,n mateû-'rriano.
r,ee i t i c us et uoien h er naar toe
' ger.omen om te helpen
Veroerop z ,i1 oor. een aantal
dol mose mi ita ren mei hLn
Zooiacr her 'I een cont n. adnen afv3rrn van boot,es mrt mensen en hu pier.eners ri.ssen tier
e m d , t rono oe verdrondeii
SLW' en net dorp Borgharen

daarna naar de stuw bij
Borgharen.

t:'

het meetsysteem wat bij te stellen, maar het mocht niet meer
baten. Aan de linker oever is het
meethuis via de plaatselijke hoge
oever goed bereikbaar. Het
meetgedeelte aan de overzijde is
nog wel te zien, omdat nog wat
In hei crisiscentrum
meetkastjes boven water uikteDe,binnenstad van Roermond is ken, maar verder staat alles,
afgesloten voor verkeer. Daarom inclusief de lolkale camping
maar gedraaid en teruggereden geheel onder water
Doorgereden naar Borgharen.
langs de linlker oever, richting
Maastricht. We arriveren circa
twee uur bij het RWS-kantoor.
Borgharen
Het weggetje via de sluis over
De telefoniste verwijst ons naar
de kelder waar het crisiscentrum het Julianakanaal naar de stuw
is ingericht. met zo'n acht men- van Borgharen is door de politie
afgesloten. Na enige discussie
sen is men daar drulc bezig met
mogen we met één auto verder.
het verwerken van allerlei telefoontjes. op een schoolbord wor- Aan de overkant van het
den de actuele (hoogste) water- Julianakanaal parkeren we in de
standen bijgehouden, daar tussen berm achter wat andere auto's.
staat ook het MFPS waarop het We kijlcen uit over de grote
verloop van een aantal stations te watervlakte. In het midden stezien is over de afgelopen dagen. Iken de huizen van Borgharen
daar bovenuit. Linlcs achter wat
De grootste drukte is volgens de bomen zien we de contouren van
aanwezige medewerkers wel een de stuw uit het water stijgen.
Over het water komt met veel
beetje voorbij, maar ze blijven
paraat. Na enige tijd vertrelkken lawaai een kleine hovercraft aanwe met Jaap van Leeuwen naar zetten vanaf het dorp Borgharen.
Tegen een fikse stroom optorhet meetstation St. Pieter en

boerderijen en nieuwe woonwijIken op de linker oever onder
water. Hier en daar vaart een
bootje tussen de huizen, verder is
het een wat stil en troosteloos
gezicht.
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We K mmen nog even op oe
stuw. Het watervliegt er'onderdoor maar ook langs. In de verte
zien we het peilmeetstation
Borgharen. We lopen terug op
het eiland waar naast een bedieningsgebouw ook een tweetal
dienstwoningen staan. Normaal
gesproken kijken ze vandaar
hoog boven de rivier stroomopwaarts richting Maastricht. Nu
ligt zo ongeveer bij de keukendeur de boot van de rivierpolitie.
Een verschil van ongeveer acht
meter water, zo hoog als een
woonhuis met twee verdiepingen
en een zolder.

standskromme over de afgelopen
dagen blijft de conclusie overeind
dat uitgifte van de waterstand
Borgharen niet kan via het MFPS
(bravo Pim). Het signaal volgt
niet snel genoeg echte veranderingen. O p de stuw zelf heeft
men wel exclusief het signaal
beschikbaar omdat men dit direct
uit het meetstation haalt. De
aanwezigen RWS-ers worden er
nogmaals ook door Jaap van
Leeuwen voor gewaarschuwd
het onbetrouwbare getal niet aan
het publiek door te geven, maar
uit te gaan van Julianakanaal met
correctie en anders het kantoor
te bellen (Maastricht dus).
Na nog wat omgevingsindrukken
nemen we afscheid. Ook van
Jaap van Leeuwen. Nico Kaaijk
rijdt met hem mee naar
Maastricht waar hij familie heeft
met wateroverlast. Misschien een
handje helpen vanavond.
Samen met Leo Boom rijd ik
terug richting Roermond. In de
binnenstad eten we even wat,
lopen daarna richting de Roer.
Het is koopavond en het winkelen gaat gewoon door. Onderwijl
voeren slangen uit alle kruipruimtes van diezelfde winkels water af
naar de rioleringsputten. Alle
zijstraten naar de roer zijn afgezet. Politie, brandweer en vrijwilligers zijn overal bezig met zandzakken en het leegpompen van
kelders. Morgen is het
Kerstavond. Een merkwaardige
sfeer: publiek winkelt, hulpdiensten zijn druk in de weer en
deuntjes Kerstmuziek klinken
door de straat. We rijden terug
van Limburg naar Zeeland. Een
bijzondere ervaring rijker. En voor
dit soort extreme situaties moeten we de MSW-stations nog
beter uitrusten.

Borgharen lijkt weer te werken
In het bedieningsgebouw i s het
ook een drukte via de telefoon.
O p het lokale presentatiestation
van het MSW zien we plots toch
weer de waterstand Borgharen!
En hij ziet er plausibel uit, zowel
qua vorm over de afgelopen dag Leen Dropped
als ook wat de absolute waarde
betreft. Nico Kaaijk belt rechtsstreeks met de MSW-wacht op
de IUoningskade. Pim Rauws
meldt zich. Na enige discussie
over en weer en een nadere analyse van de vorm van de water-
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Tentoonstelling van oude rekenmachines
raat kun je je bijna niet meer voorstellen. Toch lukte het toentertijd

OOI<om Ie berekeningen uit te (laten) voeren, al kostte dat veel meer
tijd dan tegenwoordig. De oude apparaten deden hun werk vrijwel
zonder te morren Het lijkt wel of tegenwoordig alles veel sneller
kapot gaat dan zo'n vijftien jaar geleden.
Omdat ik het lot van die vrijwel altijd werketide apparaten aantrok,
moest er toch wel een soort ereplaatsje zijn waar ze nog een hele
lange tijd kunnen pronken. Zo'n plaatsje werd al gauw gevonden in
de A-gang van het gebouw Arnestein in Middelburg en in samenwerking met de afdeling Visuele Vormgeving werd een vitrine
gebouwd. Omdat ik zelf nog een aantal oude rekenmachines had
bewaard en door de spontane giften van enkele personen, was deze
vitrine snel gevuld. Achter deze opstelling zijn een aantal foto's van
oude rekenmachines opgehangen, zoals de bij een heleboel mensen
vast nog bekende 'Marchant' Het geheel ziet er erg leuk uit en de
reacties zijn ook zeer positief. Een ieder, die een bezoekje brengt aan
Arnestein, moet beslist eens een kijkje nemen bij dit 'museumpje'

De ontwikkeling van de automatisering gaat dusdanig snel, dat het
voor sommigen wel eens moeilijk is om het bij te houden.
Wim
Tegenwoordig i s een PC niet meer weg te denken van het bureau,
maar hoe men zich in het verleden behielp met een eenvoudig appa-
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DGW UIT

....... RIKZ

IN !!

(een verslag uit Haren)
Nadat op 21 december onze
Haagse en Rijswijlkse collega's in
Rijswijk afscheid hadden genomen van DGW was één dag later
de beurt aan Haren. Niet dat die
datum vanuit 'centraal' aan
Haren was opgelegd, niets daarvan. Met zo ongeveer het laatste
DGWij gevoel hadden zich ook
deze keer weer in Haren een paar
gangmakers opgeworpen.
Overigens..... hoe moet dat
vanaf 1994? Hebben we het dan
over het RIKZij gevoel?
Nauwelijlks hadden Jan Kroos,
Henk Oosterwijlk en Carola van
der Vlist hun laatste woorden ter
introductie van DONAR,
DAVOS. ADONA, etc. gesproken, of de laatste DGW actie van
1994 barstte los. Tafels werden
aaneen geschoven, kleurrijke
tafellalkens en kaarsen werden 01)
tafel gezet en in een mum van
tijd stond daar een Ikolossale
feesttafel. Ja, kolossaal moest die
wel zijn, want bijna iedereen in
Haren, vast of tijdelijk. gast of
stagiair, zou meedoen aan het
Kerstmaal

verdere informatie kan verstrekIken, waren, tja hoe zal iIk het formuleren, nou ja, zeg maar gerust
extravagant. Waaauw!
Mosselen, stolkbrood en sausen.
Nu, daarbij bleef het natuurlijk
niet. Want stel je voor. In onze

door de Groningse 'mollebonen'
en had met een Iknipoog naar
Mexico een fruitige bruine
bonensalade gecomponeerd. De
grootte van de schaal waarin
deze salade werd opgediend, en
de mate waarin die schaal gevuld
was, deed je overigens afvragen

waarbij ze hun eigen glas nooit
vergaten. De afrekening komt
later (hopelijk nooit).
Concluderend, alle ingrediënten
waren rijkelijk voorzien. en van
uitmuntende 'nait slecht' kwaliteit. De entourage was uitermate
sfeervol en passend bij de gelegenheid. Waar al die slingers,
lampjes en andere versieringen
vandaan Ikwamen (hier en daar
geleend zelker?) was een slechts
door ingewijden te beantwoorden vraag. Kortom, het was erg
leklker en erg gezellig!

Epiloog 1
Tja, dat uitluiden van DGW, hoe
ging dat nu? Bovenstaand relaas
suggereert misschien dat er uitsluitend sprake was van een
Breugeliaanseet- en drinkfestijn.
Niets is minder waar. Want op
het 'moment supreme', wat een
staaltje van subtiele timing was
Harense vestiging waren er
wie daar in de Ikeulken al van
dat!. stond Hans Klopper op,
zowaar mensen die om de een of hadden voorgeproefd.
Vis moet zwemmen. Jacob Cats klopte om de aandacht te trekandere reden deze filtreerders
ken met zijn vork tegen een biervan het slib van de Waddenzee
heeft dat al gezegd. O f was het
glas,
dat daartegen niet bestand
niet wensten te consumeren.
Eredero? Voor mosselen geldt
Haast ondenkbaar als je weet dat dat evenzeer (Onno van Ewsum, was, waarna ieder zijn/haar oog
ds kcnri5 en yi,iaiuirtij: 1 v . m
'1 CI di n c n n r i up dk,
I V i n J e i i .if,pi;eir mi v,in oc UI e
i f i t w s i ~ i van
i
kic
p e r r s 5 ~ ~ tiei
i c 5 i g iig n ~ r c n .

O n d r I..),LII r y i i s r r rll iie tv71
vonrtxrc o ng).&er< gea,i.iii
rratin Iina Iioo@i persoon i,n
n i i r par? cnnc zwcrur-ppr 5 op
7.17 ioortioofu b u n r . o nat
,oorsic en?), gezorgc voor oe
vele < o's t i i o w cn na,irdom
nrr herste "dn nc. nii..?irl
t i i o w aaiinen t i «e gesloren
geu euen n oe Wiiddenzcc NCC'I
al mger 23 gaan d..ren Ai kc.
Carmen en Marjan waren met
grote branders en gamellen op
het lab van AOEW in de weer
om die Ikilo's mosselen met hulp
van andere kilo's winterpenen en
uien te transformeren tot een
stukje culinair genot. De extravagante sausen, over de precieze
samenstelling, geheim van de
kok, waarover ilk natuurlijk geen

nonsalade. Nee, niet gekocht van
het ruime DCW-uitlui-RIKZ-inluipotje, maar op Groningse wijze
zelf gemaakt. Hoog opgetaste
zwaar verzilverde schalen, met
culinaire frutsels decoratief
gegarneerd. En dat was nog niet
alles. Arilke, nog niet zo lang in
het Groningse verlkerend, had
zich kennelijk laten inspireren

1573). Dus. had BARCO - CO =
Hans I<lamer (want CO = André
Bergman was er niet), na het
raadplegen van zijn eigenste Iiteratuursysteem de nodige dranken
bij Lukas I<lamer(nee geen familiel) ingekocht. Vele galante tafelaars vulden geregeld het glas
van hun tafeldame/heer bij,

a
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en oor op de klopper richtte. De
toespraak van Hans was weldadig belknopt en zakelijk. Alleen
het echt essentiële ging over de
tafel: DGW is nu uit, RIKZ is nu
in. Op 4 januari 1994 drinken we
koffie met Vegters Nieuwlaarsrolietjes.

-

de eerste harde kern van RIKZHaren op de ritmische klanken
van de nieuwe RIKZ beat and
blues. Men bewoog steeds harder en harder. Wisselingen in de
muziek traden op de meest
onverwachte momenten op, net
alsof er zich drie of vier mensen
voor één cassettespeler staan te
verdringen om HUN favoriete
bandje te laten afspelen in plaats
van dat lullige bandje dat de
ander net had aangezet.

Epiloog 2
En toen kwam het feest pas echt
goed op gang. Tussen het afrui-

men en het vullen van afwasmachine en afvalzak door bewoog
de harde Ikern van DCW. sorry,

I..--

E-mail bij RIKZ

L------

Bent u wel eens de hele middag
berig geweest met het bellen
van uw collega's en heeft u
toen in arren moede maar een
geeltje geschreven? En hielp
dat? Of zat u dagen later nog te
wachten op antwoord?
Als u hier helemaal gek van
werd dan is er nu een oplossing:
electronic mail!
Met e-mail kunt u met behulp
van een computer (bijvoorbeeld
uw PC) een bericht versturen
naar een andere computergebruiker. Dat Ikan de persoon zijn
in de kamer naast u. maar ook
een collega aan de andere kant
van de wereld (mits die i s aangesloten op een of ander e-mail
netwerk). Het bericht kan
bestaan uit een gewoon stukje
tekst, maar het mag van alles
zijn. ook een WP-document of

Epiloog 3
De volgende morgen was het erg
rustig in Haren. 't Was net of het
vakantie was. Je kon echt merken
dat DGW uit was. Onmerkbaar
begon later op de dag RIKZ zich
langzaam maar zeker door de
gangen te verspreiden.........
Uw verslaggever,
Karel Essink

bij Verkeer en Waterstaat.
Omdat wij pilot zijn, worden we
aan alle kanten begeleid: door
de Meetkundige Dienst, ICIM,
het Ministerie zelf en door de
leverancier van Route4OO.
Voorwaarde is wel dat wij het
één en ander vastleggen, zodat
bekend is of er iets verbetert
dankzij e-mail, en zo ja wat.
Deze evaluatie gebeurt (hoe kan
het ook anders) met enquêteformulieren vóór en ná de
proef.

een databestand.
Dat bericht komt altijd aan, of
uw collega nu aanwezig is of
niet. Als die de volgende dag
zijn PC aanzet ziet hij direct dat
er een berichtje voor hem is.
En als het goed is, reageert hij
of zij daar wél op!

RIKZ als pilotdirectie
RIKZ is door het Ministerie als
pilotdirectie aangewezen voor
het in gebruik nemen van het
X.400 systeem, een wereldwijde
standaard voor e-mail. Als pakket is gekozen voor Route400,
omdat dit het beste zou werken

Tij 8. Taai

Voorbereiding
Een aantal werkgroepen heeft
zich vanaf oktober vorig jaar
bezig gehouden met de voorbereiding van de invoering van email bij RIKZ. Er moest nogal
wat geregeld worden, zowel
technisch als organisatorisch.
Gelukkig experimenteerden de
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werkgroepleden tegelijk met
Route400, waardoor dingen zeer
efficiënt geregeld konden worden. Echter, het is niet voor niets
dat (e)mailen inmiddels verbasterd is tot ?nelen'. want hoe toepasselijk in sommige 'melige'
momenten1 Ook de zogenaamde
'emoticons' zijn al ontdekt
gezichtjes die een bepaalde
expressie weergeven, b.v. :-)
maar dan 90 graden gedraaid.
We hebben in ieder geval al ontdekt dat melen naast nuttig, ook
èrg leuk kan zijn en heel goed
voor de interne communicatie.
De eerste 40 deelnemers

schap dus met wisselende contacten (71). Daarnaast melen de
werkgroepleden natuurlijk ook
vrolijk mee, waardoor er nu
ongeveer 60 mensen mee bezig
zijn.
Iedereen die meedoet krijgt een
demonstratie, een informatiepakket, een handleiding, eventueel
een korte opleiding op de werkplek en kan aan de slag.
In principe is het gebruik van email niet moeilijk, iedereen moet
er tenslotte mee kunnen werken
en een eigen 'postbus' hebben.
Aan RIKZ-en zonder enke PCervaring wordt echter extra
begeleiding gegeven.

Tegen die tijd zult u er ongetwijfeld meervan horen1
En daarna? Als e-mail inmiddels
een volwaardig communicatiemiddel is geworden naast telefoon, memo, fax en een penoonlijk bezoek (want dat blijft
natuurlijk ook altijd mogelijkl),
zal gekeken worden naar mogelijkheden om ook andere werkprocessen mogelijk efficiënter te
laten verlopen.
E-mal1 bulten RIKZ
Hoewel e-mail binnen RIKZ zo
meteen dus geen probleem meer
zal zijn, is heiop het ogenblik
nog zo dat je makkelijker elektronisch contact kan leggen met
iemand in Amerika dan met
iemand van een andere
Rijkswatentaatsdirectie.Als het
goed is komt hier echter ná de
pilot snel verandering in. Een
aantal deelnemers aan de proef
houdt zich vooral bezig met deze
contacten naar 'buiten'.

De blbllotheekpllot
Hoewel het bij de invoering van
e-mail binnen RIK2 voorlopig
alleen om informele berichten
gaat, wordt tegelijk wel geëxperimenteerd met een formele
berichtenuitwisseling, namelijk
het aanvragen van literatuur bij
de bibliotheken van RIKZ. Dat
Om het een beetje overzichtelijk De rest van RIKZ
te houden is een seledie
De ervaringen van de eerste
zijn er nu ongeveer 10.000 per
gemaakt van 40 RIKZ-en, die na groep mailers worden gebruikt
jaar en aangezien veel daarvan
installatie van Route400 vanaf
om nog een aantal zaken moge- met de hand geschreven worden,
half februari (tot eind april) met lijk te verbeteren. Vanaf 1 mei zal niet altijd even leesbaar zijn,
soms met behulp van plak- en
e-mail experimenteren. Deze 40 heel RIKZ worden aangesloten
knipwerk in elkaar gezet zijn en
komen uit alle lagen en vestigin- op Route400, ook weer met de
gen van RIKZ. een bont gezelnodige begeleiding natuurlijk.
op diverse (formaten) aanvraag-
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kaartjes ingediend worden, kon
hier wel wat verbeterd worden,
dachten ze in de bibliotheek. Er
werd dus een elektronisch aanvraagformulier bedacht en een
aantal deelnemers gaat daar de
komende maanden mee proefdraaien.
Het resultaat van deze pilot In
een pilot kan grote gevolgen
hebben voor andere werkprocessen binnen RIKZ en andere directies.
Als u de komende maanden dus
wel eens door de gangen loopt
en zoiets hoort als: heb je mijn
meeltje al ontvangen?, dan weet
u nu wat er bedoeld wordt1

N.B. In nummer43 van de 101
Online stond ook een artikel over
het e-mailproject bij RIKZ. waar
wat meer op details werd ingegaan.

Hans Soeteman, lacqueline

RIKZ aan het volleynet

De verwassen DGW-shirts zijn
vervangen door flitsende RIKZshirts. In twee verschillende
kleuren (blauw en geel) kan een
RKZ-er nu goed voor de dag
komen als hij voor de dienst
sport. Ons volleybalteam is er al
mee uitgerust. Brigitta beheert
de voorraad.

Alsnog even voorstellen

Mijn naam is Ben Knikman. II<
ben 44 jaar, ben getrouwd en
heb een zoon van bijna vijf jaar.

Mijn hobby's zijn knutselen,
watersport en lezen. Tijdens
mijn wiskundestudie ben ilk een
paar jaar leraar geweest waarna
ik bij toeval in de automatisering
terecht ben gekomen. IIk heb er
nooit spijt van gehad dat het zo
gelopen is, want het is een mooi
vak.
In 1980 begon ik bij
Rijkswaterstaat bij het toenmalige DIV. Na twee jaar werk in
het computercentrum aan vrij
technische zaken ging ik naar de
afdeling projectontwikkeling
van de DIV. Daar werkte ilk in

de hoek van wat we tegenwoordig de bedrijfsvoering noemen. De belangrijkste Iklussen
voor mij daar waren de bestekadministratie en de personeelsinformatievoorziening. Beide
systemen die daaruit gekomen
zijn worden vandaag de dag
nog steeds intensief gebruikt bij
de Rijkswaterstaat, alhoewel er
hard gewerkt wordt aan vervanging
In 1987. dus lang voor de privatisering kreeg ik de kans over te
stappen naar de Hoofddirectie,
afdeling Personeel. Ik was daar

Tij & Taal

I&A-coördinator voor de hele Psector. Op die afdeling hield ik
me bezig met de ontwilkkeiing
van het personeelsinformatiebeleid.
Sinds 1 augustus werk ik bij ITI.
Wat mij is opgevallen bij het
RIKZ, is dat er, vergelel<enbij de
andere RWS directies, een prima
technische infrastructuur
bestaat. Een van de doelen die
ilk mij heb gesteld is er naar te
streven deze voorsprong op dit
gebied te behouden.
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Indiensttredingen:
R.E. Wilson jr.
ir P.H. Zimmerman

Gratificaties:
OSCT
OSED

O1-10-93
07-02-94

ITLHV
OSCT
OSFD
ITLH
ITHOM
ABD
ABN
ITHLM
OSED
DFM

01-12-93
O1-01-94
o1-01-94
O1 -02-94
28-02-94
01-03-94
01-03-94
01-03-94
10-03-94
01-04-94

SCFA
ITSGV
ITHOM
ABDA
ABDB
ABN
OSCE

o1-01-93
01-09-93
01-10-93
01-12-93
01-12-93
01-12-93
01-10-94

ITLHV
OSCE
OSBN

o1 -01-94
o1-01-94
25-02-94

OSFD
ABLA
OSFG

19-02-94
13-03-94
16-03-94

Uitdiensttredingen
mw C.A.N. Nummerdor
ing. P.J. van der Lee
A.W. van der Weck
drs. R. Ritsema
ir. J.N Quist
drs. H.C. Meuldijk
mw. drs. P.I. van Zanten
J.T J DerICsen
D. Bos
mw. J.H.P. Romeijn-van Straten
Bevorderingen:

M. Dinar Bakkioui
mw E.M.L. Yland
dr.ir. R.C. van Oort
A. Schouwenaar
C. van der Male
ir. M.J.P.H. Waltmans
drs A.P.M.A. Voncl<
Ambtsjubileum 12,5 jaar:

i

mw. I<.Koning
J.G. los
drs. L.P.M.J. Wetsteijn
Ambtsjubileum 25 jaar:
ir. A. Langerak
ir K C.J. van den Ende
K. Vermaat
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mw M. van der Tol-Bakker
ir. E.G.M. van de Wetering
J. Stuivenberg
T. Bennink
mw. B.I. van der Ven-Scheffel
mw. W. Huisman
R.D. Jungcurt
J.C. van Ham
mw. L.C.M. Besters
J.FW. de Brabander
J.A. van den Broeke
mw. L.H.A. I<ünzel
mw L.S.D. Nagesser-Adhin
A.P.M. Schilperoort
M. Sobnath
G.L.G. stoové
M.D. Hartogs
A.J. van Peenen
K.P. Andrea
drs. 1J.A. Althuis
A.J. Gouman
mw. M.J. Dekens
mw G.A.N. Nummerdor
M.J. Latuhihin
ing. W.J.M. van Zeijl
H.M. Otten
T.H. Top
ir. H W.M. Bots
F.A.J. Minneboo
R.N.M. Duin
drs. I. de Vries
P. Tijdeman
mw. A.M C.M. Pijnenburg
drs. A.P M.A. Vonck
G.W. Eultman
C. Heins
drs. J.M. de Kok
mw. M.H. Vink
drs. F.C. GroenendijIC
J.W.M. Lander
ing. M.J. Heesen
mw. Y.B. Lukkien
drs. M.B.A.M. Scheffers
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ABLA
ABLB
DF
DFB
DFD
DFH
DFH
DFK
DFM
DFM
DFM
DFS
DFS
DFS
DFS
DFV
ITHBMM
ITHBMM
ITHLL
ITHOM
ITIH
ITLHV
ITLHV
ITLR
ITLR
ITSH
ITSH
ITSI
ITSM
OSBN
OSBN
OSBW
OSCE
OSCE
OSCT
OSCT
OSCT
OSE
OSFM
OSFW
OSP (BEON)
OSP (BEON)
OSP (BEON)

Dat kan met Interim
Functievervulling
IF ondersteunt de ontwikkeling
van onze medewerk(st)ers
Het DT is blij met het IF-project.
Hoewel het niet altijd duidelijk
lijkt is één van de belangrijke
taken van het management
ervoor te zorgen. dat mensen

...._
.
.

Peter Boekelman
Peter Schouten
Brigitta v d. Ven-Scheffel
redactie-adres:
RIKZ. Brigitta v.d. Ven-Scheffel
Koningskade 4
Den Haag, tel. 070-3744466
correspondenten:
Middelburz
F~~~~ Minneboo
Haren
Rob Jungcuri
Y

begrijpelijk dat veel mensen dat
risico niet durven nemen en
toch maar liever in hun huidige
baan blijven.
Voor al die mensen kan IF een
oplossing zijn. Het stelt ze in de
gelegenheid om tijdelijk ander
werk te doen.
OP die manier is het biivoorbeeld mogelijk bij een andere

dienst meer te leren over een
bepaald onderdeel van de eigen
functie. O f om eerst te ondervinden of u geschikt bent voor
het werk, dat u led< Iijld, voordat u de definitieve overstap
maakt. Maar niet alleen de
mensen zelf worden er beter
van, ook de betreffende diensten en het ministerie als geheel.

eigen functie te kunnen terugkeren. Oorspronldijk komt IF
uit Canada, maar inmiddels hebben ook verschillende
Nederlandse overheidsorganisaties het systeem ingevoerd. En
tot volle tevredenheid.
Per 1 januari 1994 is
Rijkswaterstaat'van-start:gegapo
met IF voor een proefperiode-

klinkt, kun je niet zonder medewerk(st)ers, die over de grenzen
van hun eigen werk kijken.

doen eraan mee: het RIKZ. de
Directie Noordzee, Meetkundige
Dienst, Dienst Weg- en
Waterbouwkunde en de Directie
Zuid-Holland.
Aan de hand van de resultaten
van de proef wordt straks bekeken of het systeem landelijl<
ingevoerd kan worden binnen
de andere onderdelen van

Wat is IF?
Interim Functievervulling is tijdelijk werken in een andere functie, op vrijwillige basis, met
behoud van salaris en met de
garantie na afloop weer in de

V&W. Uiteindelijk is het de
bedoeling om ook uitwisseling
tussen verschillende ministeries
en andere overheidsinstellingen
op gang te brengen.
IF is in de eerste plaats bedoeld
om de mobiliteit van de medewerk(st)ers te bevorderen en de
mensen breder inzetbaar te
malcen. Daarmee wil de dienst
een organisatie tot stand brengen, die flexibel kan reageren
op veranderende omstandigheden. Want een organisatie is zo
flexibel als de mensen die er
werken.
Hoe werkt IF?
Interim Functievervulling
gebeurt op vrijwillige basis. Het
initiatief gaat altijd van uzelf uit.
Iedereen (met uitzondering van
het DT) kan eraan meedoen.
Uw chef moet wel akkoord
gaan. Wilt u zich inschrijven als
IF-er, dan bespreelct u dat eerst
met hem/haar. Vervolgens
neemt u contact op met Tine
I<ulik.Zij zal in een persoonlijk
gesprek met u nagaan wat uw
wensen en mogelijkheden zijn
en u eventueel adviseren over
volgende stappen (bijvoorbeeld
aanvullende training enlof
opleiding). Tine praat, indien
nodig, ook met uw directe chef
om de gevolgen van uw tijdelijke vertrek in kaart te brengen.
Uw functie kan wellicht weer
door een andere IF-er worden
waargenomen, maar dit is niet
noodzakeiijk. Nadat u zich door
middel van een formulier heeft
ingeschreven, gaat het projectbureau in het bestand van aangemelde vacatures op zoek naar
een functie. Daarvoor wordt
nauw samengewerkt met de
verschillende bemiddelende
instanties bij RWS (zoals
CROMA en PBO) en natuurlijlc
met de diverse personeelsafdelingen. Tijdelijke werlcpleklcen/
vacatures kunnen echter ook
rechtstreeks bij het bureau worden aangemeld.
Zodra er een geschilcte functie
is, wordt het contact tussen u
en de betreffende chef tot stand

gebracht en volgt er een (sollicitatielgesprek. Het projectbureau
blijft daarbij op enige afstand
toekijken en zorgt bij een gunstige uitkomst ook voor de
opstelling van een contract. Het
verzamelen van de benodigde
handtekeningen doet de sollicitant zelf.

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
- u werkt in de nieuwe functie
voor een periode van minimaal 6 en maximaal 24
maanden
- u houdt regelmatig contact
met uw 'oude' werkplek;
geeft zonodig ondersteuning
bij het inwerken van uw tijdelijke vervang(st)er
- u blijft officieel in dienst van
uw huidige werlcgever en
behoudt dezelfde rechtspositie
- uw salaris blijft minimaal gelijlc
aan uw huidige salaris
- na afloop van de contractueel
vastgelegde periode heeft u
de garantie om terug te kunnen keren in oude functie
- u maakt de contractueel vastgelegde periode vol; tussentijds terugkeren is in principe
niet mogelijk.
Wilt u eerst vrijblijvend meer
informatie? Neemt u dan contact op met Tine IKulik, telefoon
070-3745141,
CROMA, PBO en IF. Wat is het
verschil?
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Het ministerie kent inmiddels
verschillende instanties, die zich
bezighouden met bemiddeling:

CROMA
De afkorting staat voor Comité
Regionale Ontwikkeling
Mobiliteit5 Aangelegenheden.
Dit CROMA richt zich op mede-

wiens functie al is vervallen
(herplaatsingskandidaten),
bemiddelt zij ook medewerkers
die door persoonlijke oorzaken,
door ontwikkelingen in de functie-omgeving en/of door eigen
wens tot verdere ontwikkeling
aan hebben gegeven een andere functie te zoeken, de zogenaamde mobiliteitskandidaten.
Desiree Louz heeft haar standplaats in Den Haag en is bereikbaar onder telefoonnummer
070-3517680.
De V&W-diensten waarvoor
Desiree werkt zijn: ZuidHolland, MD, DWW, Noordzee,
RIKZ, H W en de AVV en de
V&W-diensten DGV, HDTP,
RLD, RDW, DGSM en de
Centrale Diensten van het
Ministerie.

IF
Het projectbureau Interim
Functievervulling (IF) is organiwerkers in schaal 11 t/m 14,
satorisch gezien opgehangen
waarvan een Potentieel Indicatie aan de voorzitter van het
in het kader van hun loopbaanCROMA. IF houdt zich echter
ontwilckeling is opgemaakt.
bezig met medewerkers op alle
Sinds 1 februari 1994 heeft de
niveaus. Het grote verschil is
ook, dat het hier in principe
CROMA-Randstad een eigen
adviseur, die in samenwerking
gaat om tijdelijke aanstellingen.
met de deelnemende directies
IF gebeurt nadrukkelijk op vrijde horizontale en verticale
willige basis en garandeert
plaatsingsmogelijkhedenvan de
terugkeer naar de oude functie.
Het IF-systeem bevindt zich in
CROMA-Randstad-kandidaten
gestalte geeft: mevrouw drs.
een proefperiode, die loopt van
Marijlce Lassche. Zij is gestatio1 januari 1994 tot 1 juli 1995.
neerd bij RWS Noord-Holland
Deze pilot wordt uitgevoerd bij
en is bereikbaar onder telefoonvijf RWS-diensten in de
nummer 023-301724. De dienRandstad: Het Rijksinstituut
sten waarvoor Marijke werkt
voor Kust en Zee, Directie
zijn: De RijI<swaterstaatsdiensten Noordzee, Meetkundige Dienst,
Dienst Weg- en
Noord-Holland, Zuid-Holland,
Waterbouwkunde en de
Bouwdienst RWS. Utrecht,
Directie Zuid-Holland.
Meetkundige Dienst, DWW,
Deze organisaties werken naast
Noordzee, RII<Z, HW, AVV en
en samen met de diverse persoHet Directoraat-Generaal voor
neelsafdelingen.
het Vervoer.
Vanzelfsprekend is er - waar dal
mogelijlc en/of noodzakelijk is PBO
De Plaatsings Bemiddelings
sprake van uitwisseling van
Organisatie (PBO) werkt voor
vacatures en Ikandidaten.
alle V&W-diensten in de Regio
Herplaatsingskandidaten hebZuid-Holland. Hoewel de prioriben uiteraard altijd voorrang.
teit bij de inspanning van de
plaatsingsbemiddelingsorganisatie ligt bij die medewerlcers
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Nauwelijks is het begrip IF
(interim Functievervuiiing)bij de
RIKZ-er8 doorgedrongen, of de
eerste is er ai op 11 maart 1994
Letterlijic en figuurlijk zijn de jaren
negentig snel.
De eerste geiuickige is Henk
Keijser vati OS Henk gaat op tijdeiijlCe basis werken bij de
Directie Noordzee. Henk gefeiiciteerd!

l------

Dat RiKZ-ers uitermate sportief
zijn, bleek weer eens woensdag
23 maart. Er was spontaan het
idee opgekomen om ter afsluiting van de wintertijd nog één
keer te gaan schaatsen. Na een
ronselpartij van met name Tom
bleken aardig wat mensen
enthousiast. Uiteindell)k werd
de Uithof vanaf een uur of 7
onveilig gemaakt door een eiítai
RiKZ-ers. Onvermoede kanten
van collega's kwamen aan het
licht. Zo ging Otto eerst profes-

sioneei een rondje warmlopen
alvorens hij zich op het ijs begaf.
Hij bleek dan ook vroeger aan
wedstrijdschaatsente hebben
gedaan. De enige echte Fries in
het gezelschap, Edwin, was de
eerste die de kwaliteit van het ijs
eens wat dichterbij wilde bestuderen en er meteen maar bij
ging liggen.
Over de kwaliteit van het ijs was
niets te klagen; die was perfect.
Doordat de baan overdekt is
speelde gelukkig ook de storm-

achtige wind ons
De dweilpauze w
bracht onder h
kopje koffie, w
rondjes g e d r q
negenen werd
Iedereen was het er over eens
dat het een zeer geslaagde
avond was en we gaan dan ook
het volgend seizoen zeker weer;
ter vewelkoming van de wintertijdi
Janneke van der Linden
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De Bestuursraad van ons ministerie heeft op 16 maart jl. de evaluatie van het vervoerplan V&W
regio Den Haag behandeld en
heeft er mee ingestemd. Er is in
de afgelopen jaren een reductie
van 26% aan autokilometers
bereikt!!

wordt bij deelname aan het vervoerplan uw eventuele reiskostenvergoeding (max f 96,82 per
maand) voor uw woon/werl(verkeer beeindigd. Ook uw gezinsleden kunnen deelnemen maar die
betalen dan de volle prijs.

Vanaf 1 april 1994 bestaat er ook
Voor de twijfelaars, die nog
een vervoerplan voor de vestiginsteeds hardneklag met de auto
gen Middelburg en Haren. Tot
naar hun werk komen, nog even mijn spijt moet ik constateren dat
kort wat het vervoerplan
de belangstelling van de medewerkers uit Middelburg en Haren
inhoudt. Via RII<Z kunt u voor
uw woonfwerkverkeer een jaar- voor hun vervoerplan zeer teleurkaart voor trein, bus of tram
stellend is.
bestellen. Tot een bedrag van
Waarschijnlijk is dit te wijten aan
maximaal f 180,- per maand
zijn de kosten hiervan voor reke- de beduidend lagere frequentie
van het streekvervoer en het niet
ning van de dienst.
optimaal op de trein aansluiten
Mochten de kosten per maand
van de bussen in deze twee
het bedrag van f 180,- overregio's.
schrijden, dan is dit meerbedrag
voor uw eigen rekening en zal dit Charies Schuite ( P U
maandelijks op uw salaris worden
ingehouden. Vanzelfsprekend

4
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In de vorige Tij en Taal pubiiceerden wij een artikel van de
Dienstcommissie over het
Kootwijl<accoord. Per abuis werd
een foto dubbel geplaatst. In het
artikel wordt verwezen naar het
druk discussiërendedriemansschap Dingeman, Haas en
Baptist. Bijgaande foto hoort
daarbij, en niet de andere krantlezende Dienstcommissieleden.
Onze excuses.

gels. Niet vaak onderbreken wij
het werk, maar hiervoor blijft
alles liggen. De koters blijken
nog niet goed te begrijpen wat
er zoal belangrijk is in het leven,
want na een kort schransen verdwijnen ze weer snel richting
computer.
De wedstrijd paasei schrolcken is
dit par gewonnen door de
dochter van Anja P. die vier
eieren integraal wist door te slikken. Ook dit keer waren de
vogelaars weer de grote afwezigen Zeker een eigen eier-zoek-

I
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wedstrijd aan het organiseren!
Hoewel het een passend einde
van deze feestelijke bijeenlkomst
zou zijn geweest, is het schoonmaICen niet ontaard in een waterballet. Toch was het leuk.
Hartelijk dank aan de organisatie.
Daan Bos
Carlien Nijdam

Even voorstellen

-

O p 18 april begon ik bij het
RIK2 als controller.
Rijkswaterstaat en de zee zijn
niet helemaal onbekend voor
mij. ik heb van 1980 tot 1985
gewerkt op de hoofddirectie
waar ilk betrokken was bij de

taak zal zijn het leveren van een
ontwikkeling van het
bijdrage aan de optimalisering
(directie)planproces. Van 1985
van de bedrijfsvoering van het
tot 1989 heb ik gewerkt bij de
RIKZ.
directie Noordzee als hoofd
bedrijfsvoering. Ik heb daar met Verbetering van de bedrijfsvoevele facetten van deze dienst,
ring is geen hobby van de
èn van de Noordzee, Ikunnen
hoofddirectie of van de stafafkennismaken.
deling controller. De rol en
Vanaf 1989 werkte ik bij de
omvang van de (rijks)overheid
Directie Organisatie en
staan de laatste tijd regelmatig
Informatie van het ministerie. Ik ter discussie (de meeste politieheb mij daar de laatste jaren
ke partijen willen bezuinigen op
. het overheidsapparaat).
bezig gehouden met verbetering van de V&W-bedrijfsvoeBegrippen als kerndepartemenring en de managementinforten (beleid) en op afstand
matievoorziening van de depar- geplaatste uitvoering komen
tementsleiding, met het verzelfdaarin steeds terug. Binnen
standigingsbeleid van ons minis- Verkeer en Waterstaat wordt de
terie en met diverse doorlichtinRWS, en dus ook het RIKZ, de
gen. Recentelijk heb ik bijvooruitvoeringsorganisatie van het
beeld in het Ikader van de orgaministerie. Dat kan op het
nisatieonbikikeiing van Verkeer gebied van de bedrijfsvoering
en Waterstaat een van de direc- voordelen opleveren, maar dan
teurenwerkgroepen ondermoeten een aantal basisvoorsteund.
waarden vervuld zijn. De
bekende goedkeurende accounEen specialistischedienst als het
tantsverklaring is daarvan de
RIK2 is voor mij nog onbekend
belangrijkste. De RWS, en dus
terrein. Ik hoop dat dit snel zal
ook het RIi<Z, zal hierop worden
veranderen. Mijn belangrijlkste
afgerekend. We moeten ons

6

Tij & Taal

Mijn naam is Frans Croonen. Ik
ben 43 jaar, ben getrouwd en
heb drie dochters (7 jaar, 5 jaar
en 8 weken). Ik woon in
Zoetermeer en heb veel
hobby's: lezen, (amateur)astronomie, bierbrouwen. fotograferen, schaken, etcetera.

mei 1994

daarbij wel t'ealiseren dat:
- verbetering van de bedrijfsvoering alleen mogelijk is als
hieraan gezamenlijk wordt
gewerkt door alle medewerkers van h e t R K Z ;
- er altijd een zekere spanning
zal blijven bestaan tussen
'dat wat moet' (wensen van
de organisatie) en 'dat wat
kan' (beschikbare middelen
en de regelgeving). De kunst
zal zijn hier goed mee om te
gaan;
- bedrijfsvoering geen doel op
zich is, maar een middel
waarmee de primaire processen van de dienst ondersteund worden.
Hoe we dit Ikunnen invullen
daarover verwacht ik in de
komende tijd met velen van
gedachten te wisselen. IIk hoop
daarbij op een plezierige samenwerking met alle medewerkers
van het RIKZ.

I

hten en colloquia RIKZv

Evenals in voorgaande jaren
worden er ook in 1994 weer
voordrachten gehouden in de
Scheldezaal van kantoor
Arnestein. Na afloop is er in het
bedrijfsrestaurant gelegenheid
voor informeel contact middels
het 'Sociatief'. De organisatie
van het Sociatief i s in handen
van de Barcommissie, die daarnaast nog enige speciale evenementen organiseert.
De duur van de voordrachten is

30 minuten. Zo blijft er tijd over
voor vragen en discussie en kan
het Sociatief steeds om 16.00
uur beginnen.

Collega's van andere diensten
kunnen ook van de gelegenheid
gebruik maken een voordracht
te houden. Afhankelijk van de
actualiteit van een onderwerp
kunnen er uiteraard (tussentijds)
nog meer voordrachten gehouden worden.

Belangstellenden. ook externen,
kunnen contact opnemen met
Alberi Holland van ABD in
Middelburg, telefoon O1 18072235.
Evenals voorgaande jaren worden er ook in 1994 weer vier
colloquium-dagen gehouden
door het CEMO uit Yerseke en
RIK2 Middelburg De coördinatie van deze wetenschappelijk
getinte bijeenkomsten wordt

verzorgd door Aad Smaal van
OSB, telefoon O1 180-72230.
Deze colloquium-dagen worden
afwisselend in Yerseke en in
Middelburg georganiseerd.
Nadere aankondigingen van de
onderwerpen op deze dagen
gebeurt steeds in de maand
daaraan voorafgaand.
Vanaf mei ziet het programma
van alle Arnesteinactiviteiten in
1994 er als volgt uit,

Gevat
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Indiensttredingen:
dr. P.V.M. Bot
mw. ing M.C. Lobbezoo
ing. F.A.B. Croonen
mw. drs. C.A. Tomson
drs. R.C.M. Hoefnagel

I

Bevorderingen.

OSBN

cxo
cx
ABW
CXP

01-02-1994
O1 -03-1994
18-04-1994
01-05-1994
16-05-1994

A.H. Akkerman
J.E. Modde
W. Storm

DFV
DFV
DFV

O1-12-1993
O1-12-1993
O1-12-1993

OSCT
ITLR

01-05-1994
O1 -06-1994

ITHLL

O1-04-1994

Ambtsjubileum 12.5 jaar:
Uitdiensttredingen:
dr.ir. J.W. Everts
E.A. Simmer
ir. E.E.A. Mouthaan
H. van Straten
C.J. Kollé (pensioen)

ir. H.P.J. Mulder
M.J. Latuhihin
OSCE
DFK
OSFG
ITI
OSCT

07-03-1994
O1 -04-1994
01-05-1994
26-04-1994
01-05-1994

Ambtsjubileum 25 jaar:

J.H. van Drongelen

Verplaatsing binnen V & W
(naar directie Facilitaire Zaken)
ir. B. Oudemans

cx

14-02-1994

Spreuk van de maand
te vaak is een criticus alleen maar iemand die officieel bevoegd is
een onbevoegd oordeel uit te spreken.

8
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En wel na 25 mei, als we Jan
IKuitenbrouwer mogen geioven.
Elektronische post zal ons
bestaan een ander wending
geven. Emotie in ons berichtenverkeer, speciale etilcetten en
puzzelen op afkortingen, in h e i
Engels nog wel, zuilen ons
gedrag en onze cultuur beïnvloeden. L e k natuurlijk, maar

correspondenten:
Frans Minneboo
Rob Jungcurt

Middelburg
Haren

.,

~sveranderd

I.

Iken van de commando's door
Rob de Jong. Hans Soeteman.
gaf na inleider Ben I<nikman een
vlekkeloze demo van een in- en
een uitbakje, gevolgd door een
faxje, wat OOI( werkelijk uit de
ernaast opgestelde fax rolde, en
naar zijn zeggen een meeltje
; naar zichzelf via internet-mail,
'maar volgens mij heeft niemand

het berichtenverkeer nam tijdens
de loop van de dag m e i ongeveer 700% toe. Een waar festijn
voor al diegenen die dit proiect
tot een goed einde en een goed
begin hebben gebracht. Bij deze
wil ik allen die zich voor dit project hebben ingezet een pluim
overhandigen, Als afsluiter wil ik
aan alle RiI<Z-ers meegeven:

g. ...4!
Een rubriek om in ere te
herstellen.
Het ziet er nu echt naar uit dat
de Kortenaerkade onze nieuwe
stek wordt. Afgelopen weken
ben ik in de geschiedenis van het
gebouw gedoken om te willen
weten waar we terecht Ikomen.
En om ook u er Ikond' van te
kunnen doen.
Ondanks de nog korte historie.
valt er wel wat te verhalen over
het gebouw, de eigenaar, de
Ikadenaam en wat er daarvoor
stond.
~.~

I De andere etages en een bijge-

I

bouw waren bezet door de voormalige Centrale Directie der PTT.
Toen buurvrouw van AGO. PTT
Ikampte in haar eigen gebouw
met een verschrikkelijk ruimtegebrek. Het gebouw was dus meer
PTT dan ACO.
Piekverkeer
Het is nu niet meer voor te stellen, maar op de plaats waar nu
de centrale liften zijn, waren roltrappen. Van de Ikelder tot de
nol<.Dat moet een neweldie
ruimtelijk effect gegeven hebben,
vandaar nu een mooie balustrade
op de eerste etage in de hal van
de hoofdingang.
Tot voor enige tijd geleden stond
in de liften op 1<1<4iets over piekverkeeropwaartse en piekverIkeerneerwaartserichting (wat
een uitdrukking!). Dat was er bij
A G 0 ook ai. Om het Ikantinebezoek naar de eerste etage goed
te regelen, werden vanaf 12.00
uur alle roltrappen naar beneden
afgesteld. Hele vollksstammen
konden dus allemaal tegelijlkertijd
naar beneden. Je moest wel snel
zijn want om 12.30 uur was dat
andersom.
Een pikant detail: het begin en
einde van de lunchpauze werd
met een geluid signaal aangegeven. Iedereen lunchte tussen
12.15 uur en 12.45 uur op
dezelfde plek waar wij dat ook
zullen doen, behalve de directie.
Die had een eigen lunchkamer.
Wij zullen dat doen zo tussen
12.00 en 14.00 uur met een
eigen gekozen tijd.
Nog zo'n pikant detail: alle
medewerkers moesten 's morgens bij binnenkomst de presentielijst tekenen bij de receptie.
Wat een gedoe ellce morgen met
440 collega's en wat een papieren rompslomp moet dat gegeven hebben. Maar ja, verzekeringsmaatschappijenzijn net als
wij verzot op papier; een stapeltje
I

~

Opening van het gebouw
Het gebouw is, hoe merkwaardig
ook, in etappes gebouwd. De
basis van het hoofdgebouw, het
stuk langs de kade, is gereed
gelkomen in december 1968.
Oolk was toen het bijgebouw in
de De Ruyterstraat Iklaar. Deze
eerste fase is geopend door niemand minder dan prins Bernhard.
Die kwam natuurlijk niet zo
maar, er was een speciale reden.
De directeur van Olveh, de heer
W.H.A.C. Boellaard, wilde nog
eens de eer hebben de prins te
kunnen ontvangen, want direct
na de ooriog maakte hij deel uit
van de staf van de prins - als ik
mij niet vergis waren dat de
Binnenlandse Strijdkrachten.
Bovendien was de directeur enige
tijd voor de opening door de
Ikoningin, de vrouw van de prins,
tot ridder in de orde van de
Nederlandse Leeuw geslagen.
Een bedankje via zo'n ontvangst
zou zo gek nog niet zijn. Wat een
netwerkbuilding voor die tijd.
Daaraan kunnen wij nog een
puntje zuigen.

van 23 jaar jong. De bouwlkosten
bedroegen 12 miljoen. Een aardig
bedrag, maar voor de opdrachtgever peanuts, want in 1967 een
jaar vóór de eerste fase klaar zou
zijn - werd nog aan de verzekerden premiekortingen en winst
uitgelkeerd van 23 miljoen.
Het complex is ontworpen door
architect P.Zanstra van het
Architectenbureau Zanstra,
Cmleig Meyling en de Clercq
Zubli N.V. te Amsterdam. In
1960 ontving de heer Zanstra de
Berlageprijs - een Haagse
gemeentelijlke prijs voor cultuur
en schone Ikunsten -voor het
ontwerp van een toen zeer
modern flatgebouw aan de
Segbroeklaan in Den Haag. Van
de verdiensten bestaat het architectenbureau nog steeds, alleen
onder een modernere naam:
ZZtP Architecten BV te
Amstelveen.
De bouwer was de Bataafse
Aanneming Maatschappij (BAM).
Ook die heeft goed geboerd
want het bedrijf bestaat ook nog,
maar heet nu BAM Bredero
Bouw B.V. in Rijswijlk.

De afbouw
De tweede fase bestond uit de
afbouw van het hoofdgebouw en
het bijgebouw in de Anna
Paulownastraat. Dat was in
maart 1971. Dus een gebouw

De eigenaar
De eigenaar had in 1968 een
hoog cultuurbesef. De mededeling aan haar medewerkers was
De Olveh heeft
met de bouw van dit
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Hoofdkantoor (met hoofdletter).
gelegen aan de toekomstige ringweg om het centrum, een
belangrijke bijdrage geleverd tot
Verfraaiing van dit stadsgedeelte ....."
Anno 1994 Iklopt het wel dat er
een ringweg in madurodamformaat om het centrum bestaat en
die over de Hogewal (de overkant van de Kortenaerkade)
loopt, maar of het tot verfraaiing
van de buurt heeft geleid, is voor
mij nog maar de vraag. Oordeel
zelf!
De bewoners
In den beginne werkten bij A G 0
440 medewerkers, terwijl het
complex 750 personen kon herbergen. Waarom dan zo'n groot
gebouw? Daarop geeft de
geschiedenis geen antwoord. IIk
heb wel een mogelijk antwoord:
beleggen van goed binnenlopende verzelkeringspremies(213 miljoen) en veel etages verhuren.
Met koeieletters stond de firmanaam bovenop het gebouw,
maar uit de indeling blijlkt dat de
eigenaar slechts drie etages
bewoonde (6e t/m 8e). Daarbij
bedenkend dat de bovenste
etage met een zee aan ruimte
bewoond werd door de zeggenschap van de firma. Bij het
bezichtigen van het gebouw
afgelopen winter, was dat nog
goed zichtbaar
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meer of minder maakt niet zoveel
uit. Tenslotte zijn er in de kelder
voldoende berghokken. AI met al
is onze registratie dus zo gek nog
niet!
Er waren ook zaken om jaloers
op te zijn, die wij niet zullen hebben. Zoals daar waren: een speciaal ingerichte sportzaal, een doka
en een zonneterras op het dak
van het gebouw De Ruyterstraat
"....waar het prettig toeven zal
zijn wanneer het mooi warm
weer is".
Sporten ging toen nog wel
gescheiden: dames op maandag
tussen 17.00 en 18.00 uur en de
mannen op dinsdag en woensdag.
De buurt
De I<ortenaerl<adeligt volgens de
gemeentelijke indeling in de wijl<
Zeehelden-kwartier. Namen van
zeehelden zijn er genoeg' Piet
Heinstraat. Witte de Withstraat.
Barentszstraat. Trompstraat.
Heemskerckstraat, enz. Dat de
Anna Paulownastraat door de
wijk loopt, is een gemeentelijke
onachtzaamheid uit het verleden.
Deze naam hoort feitelijk thuis in
de aangrenzende wijk
Willemspark met allemaal namen
van voormalige Oranjes. Maar
ach, what's in a name?
Wie was Kortenaer?
Wel, het gaat om Egbert M.
i<ortenaer,die leefde van circa
1600 tot 1665. Hij was zeeofficier van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden.
Kortenaer onderscheidde zich in
de Eerste Engelse oorlog in de
slag bij Ter Heijde (aan de kust bij
Monster) in 1653. In deze zeeslag sneuvelde Tromp.
Ook was Kortenaer succesvol bij
de zeeslag met de Zweden in
september 1658 om een vrije
doorvaart in de Sont te bewerkstelligen. De Zweedse koning
Karel X was in dat jaar een beleg
om Kopenhagen begonnen.
Kortenaer had een loffelijke
dienst verricht en daarom volgde
kort erna - in 1659 - een promo-

(met kaai hoofd) poseert in de
deuropening.
Ook het jaar i s onbelcend, maar
er zijn wel enkele aanwijzingen.
Op nummer 1 en 4 hangt de vlag
uit, de panden op nummer 2 en 3
zijn versierd met guirlandes en op
de deur van de fotohandel staat
Hoe was het vóór 1968?
In de jaren zestig woonde ilk ook aangekondigd dat er een feestin die wijk. EllCe dag liep il( over
concert is. De koets en de kleding
zeggen ook wel iets over de tijd
Wij krijgen interessante buren
de Kortenaerkade naar de
Onze naaste buren op nummer
Parkstraat. waar ik werkte. Maar Naar alle waarschijnlijkheid is de
foto gemaakt in mei 1909 ter
11 en 12 zijn Nuffic en het
ik kon me niet meer voor de
Institute of Social Studies Beiden geest halen wat voor gebouw er gelegenheid van de geboorte van
prinses Juliana op 3 0 april.
zijn vaak verhuisd: van de
stond. Dus...op naar het
Op nummer 2 was "De
Molenstraat via de Badhuisweg gemeente-archief
Kortenaerbanlk" gevestigd van
(voormalig Hotel Wittebrug) naar "Mevrouw. ik wil graag d e s
Eigen Hulp. Op nummer 3 zat De
de Kortenaerkade. Het gebouw
bekijICen wat u heefi over de
Olveh. Zij hadden connecties met
dat zij bewonen was heel lang
I<ortenaerkade." Dat was nog
elkaar maar waren toch twee
het hoofdkantoor van de
eens service want binnen 10
aparte firma's: een bank en een
(Centrale Directie der) PTT, die
minuten lag alles op tafel. Het
verzelkeringsbedrijf. Ik neem aan
op haar beurt enkele jaren gele- was me een pal<l<et.Vooral
dat de wet er iets mee te maken
den naar Groningen is verhuisd. foto's, zo'n dikke honderd. Het
had. Tot voor kort mocht een
U weet wel. . spreiding van rijks- werd me wel duidelijk waarom.
verzekeringsbedrijf niet OOI<een
diensten. Het gebouw is grondig O p nummer 1 was vóór 1930
bankbedrijf hebben.
verbouwd en gerenoveerd.
een fotograaf gevestigd, die de
Aan de andere zijde hebben we
meeste foto's heeft gemaakt en De nummering gaat verder tot en
ze later heeft geschonken aan de met 10 (tot aan de De
geen directe buren, want dat is
de Anna Paulownastraat.
gemeente. Grote artkelen ben ik Ruyterstraat). Dit wareri mooie
grote stadswoonpanden. Een foto
Er zijn wel overburen van het
niet tegen gekomen. De
Ikon iI< helaas niet meenemen,
betrekkelijk jonge flatgebouw
IKortenaerkadewas in de eerste
aan het Piet Heinplein, waar ook helft van deze eeuw een rustige want er heersen nog auteursrechten op en het kost veel moeite de
af en toe nog een flat te koop is. Haegsche kade met eigenlijk
Als u dat leuk lijkt tenminste.
maar drie belangrijke zaken: een rechthebbenden te zoel(en. Het
gebouw van PTT (gebouwd
De muziekliefhebbers kunnen
bank, Olveh en PTT
aan de overkant terecht bij de
U ziet een foto van de vroegere omstreeks 1920) had de num.mers 11 en 12. Deze gebouwen
muzielafdeling van de Openbare Kortenaerkade De maker is
zijn onderling met een brug verBibliotheek en ambtelijk onrecht onbekend, maar de foto was
bonden.
over de gemeente kunt u kwijt bij bestemd voor de fotograaf van
de otnbudsman op - letterlijk - de de zaak op nummer 1 (relatiege- in de jaren twintig was op numschenk?) Die man had oog voor mer 10 een exquis Javaans (nee,
hoek.
.. géén Indisch) restaurant gevesOnze overburen op de Hogewal publiciteit: kijlk eens naar zijn
tigd "Waroong Djawa". Kennelijk
zijn zeer belangrijk. Eén Ikeer per adres op het dak! De eigenaar
jaar in ieder geval. Daar bevindt
zich nou de stalmeester van Wim
Sonneveld: " .... .het vertoon van
de kroon, de franje van
Oranje...". Het zijn de koninldijke
stallen met de gouden koets voor
de derde dinsdag in september,
de dag van de opening van ons
parlement. Je mag niet zo maar
naar binnen want het barst van
de marechaussee, maar als u een
Ikeer de Ikans krijgt dan moet u
toch eens even rondneuzen. En
om dat makkelijker te maken,
nodigen wij al die belangrijke

tie tot vice-admiraal. De tijden
zijn dus niet veel veranderd!
Kortenaer sneuvelde in 1665 in
de zeeslag bij Lowestoft (oostkust van Engeland). De republikeinse vloot onder leiding van Van
Wassenaer Obdam leed in dat
jaar een zware nederlaag tegen
de Engelsen.

mensen gewoon uit om eens bij
ons in het nieuwe gebouw te
komen kijken en hen te vertellen
wat voor werlc we zoal doen.
Wie weet volgt er dan een
tegen-uitnodiging.
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was dit restaurant zeer in trek bij
verlofgangers uit Indië die last
hadden van heimwee. Het
Amsterdamse tijdschrift "Het
Leven" wijdde er in 1921 een
artikel aan hoe goed het restaurant was met speciaal van Java
aangevoerde specerijen èn met
echte Javaanse bedienden, die
men deed terug denICen aan het
rijke Indische leven. Maar dan wel
alleen voor de Europeanen.
De panden met nummer 1 tot en
met 3 zijn in 1931 afgebroken om
plaats te maken voor nieuwbouw
De nummers 4 tot en met 10
moesten nog zo'n 30 jaar mee;
hun lot werd bezegeld in 1965.
Zij moesten plaats maken voor
het huidige gebouw.

Eigen hulp en de waterstaat
Even een uitstapje naar de
Onderlinge Verzelkeringsmaatschappij "Eigen Hulp", de
voorloper van De Olveh.
Hoe toevallig het ook is, er
bestaat een relatie tussen de
waterstaat en "Eigen Hulp"
Bij de oprichting op 6 juli 1877
werd aan drie leden van het
hoofdbestuur de taak opgedragen een reglement te ontwerpen
Eén van die drie was jhr.mr. G .
de Eosch I<emper.chef van de
afdeling statistielk van het
Departement van Waterstaat,
Handel en Nijverheid.
O p 1 juli 1879 kon Eigen Hulp
pas van start want er waren toen
500 verzekeringen tot stand
gekomen; een voorwaarde die in
het reglement stond om met een
verantwoord kapitaal te starten.
Die De Eosch I<emperwas zeer
marktgericht bezig, want hij
Ikreeg het voor elkaar een groot
aantal verzekeringen van f 100
af te sluiten op de levens van de
leden van de Eerste en Tweede
Kamer (samen al goed voor 150
leden).
Het drietal solliciteerde in 1879
naar de baan van directeur. De
Bosch IKemper werd uitverkoren.
Een pré-waterstater aan de wieg
van de Olveh! Wie had dat kunnen bedenken?

4

De Eosch Kemper verklaarde zich
bereid om directeur te worden en
zorgde er voor dat hij als referendaris (in 1879 een geweldige
positie) op non-activiteit werd
gesteld. Dit is een soort buitengewoon verlof. De geschiedenis
vertelt niet of hij zijn salaris
behield.
Hij was overtuigd van de wenseIijkheid om in de eerste jaren de
administratiekosten zo laag
mogelijk te houden. Hij trad als
enig directeur OD zonder bezoldiging en werd slechts bijgestaan
door een boekhouder met salaris.
Er was geen Ikantoor maar De
Bosch IKemper stelde belangeloos
een Ikamer van zijn huis ter
beschikking: Nieuwstraat 56 (de
huidige Prins Willemstraat) in
Scheveningen. Hij zorgde ook
voor verwarming, verlichting en
schoonmaken; dit alles zonder
een vergoeding te ontvangen.
Dit staaltje van filantropie herhaalde de Eosch IKemper bij zijn
verhuizing op 1 april IE80 naar
de Amaliastraat 9 in Den Haag
(straat tegenover het zwembad
aan de Mauritskade, dus niet ver
van de Kottenaerkade).
O p 1 juni 1880 trad de Eosch
Kemper weer in Is Rijksdienst als
secretaris-generaal van het
Departement van Waterstaat,
Handel en Nijverheid (dus een
soort Seen van der Plas). Door de
Algemene Vergadering van Eigen
Hulp in 1883 werd krachtig bij
hem aangedrongen om vooral
nog enige tijd directeur te blijven.
Op 20 september 1884 hield de
Eosch I<emper het definitief voor
gezien.

Haags gemeentemuseum. De foto
is gemaakt in 1932, vlak nadat het
gereed was gelkomen.
Nu il<het zo zie. vraag ik me af
waarom het eigenlijk is afgebroken. Dit is toch prachtig om te
zien. Maar in die jaren vond de
gemeenteraad het goed dat veel
van dit soort dingen letterlijk
werden opgeruimd.
Op de ronde gevelsteen naast de
ingang zijn beelden in reliëf aangebracht van diverse beroepen.

I

Tenslotte
Ik vond het aardig
- dit artikel te
schrijven en de wetenswaardigheden aan u te verhalen. We blijven in ieder geval wonen op een
kade: Hooftskade, Koningskade,
I<ortenaerkade( K K I in plaats van
I<K4).
Als wij er straks zitten dan kunt u
nog eens stil staan bij de vroegere bestemmingen.
Ik heb OOI<een suggestie voor
een bestemming voor de begane
grond op de hoel<KI</AP-straat:
er zou een winkel in kunnen zoals op de foto uit 1909 - maar
dat lijlkt mij concurrentie-vervalsing en wat voor winkel zou dat
dan moeten zijn?. Het is een
grote ruimte met rondom glas:
wat vindt u ervan als deze de
bestemming zou krijgen van
expositieruimte?
Ik ben er vóór1

De huisbaas
Daar was ook wat onderzoek
voor nodig, want zoals u weet
zijn er in de jaren zeventig en
tachtig nogal wat fusies in de
verzekeringswereld geweest.
De opdrachtgever van het
gebouw was het Onderlinge
Levensverzekering-Genootschap
De Olveh van 1879. Sinds mensenheugenis doet de naam
"Olveh" dienst als eigennaam.
Maar feitelijlk heefî de naam
betelkenis als Onderlinge
LevensverzelkeringEigen Hulp.
Na 90 jaar (!) volgde in 1969 een
fusie met enkele andere maatschappijen die de naam A G 0
opleverde. Deze naam heeft a!
die tijd met grote neon-letters op
het gebouw gestaan. Een voorbeeld om na te volgen. Ziet u het
al voor u' onze naam - RIJIKSINSTITUUT VOOR KUST EN ZEE - André Demenint
in neonletters bovenop het
gebouw?

Het vorige pand
Op de andere foto staat het
gebouw dat er stond van 1932 tot
1968 (slechts 36 jaar). Het was
voor mij een "o ...ia-foto", want
onmiddellijk herkende il<het weer.
Voor echte Hagenaars moet dat
ook het geval zijn. Voor velen lag
het aebouw OU de fietsroute naar
het strand. Het was een opvallend
gebouw van gele zandsteen. En
het heeft wel wat weg van het
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In de beginjaren tachtig volgde
weer een fusie, maar nu tussen
A G 0 en ENNIA, die de huidige
maatschappij AEGON N.V. opleverde. En AEGON nu is onze
huisbaas. De huisbaas bewoont
nu zelf een hoofdkantoor naast
en bovenop het station Den
Haag Mariahoeve. Een goed
gekozen piel< in verband met het
woon/werkverkeer.
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Een nieuwe naam, een nieuw
geluid en nieuwe T-shirts. In
1994 schitterde het volleybalteam weer op gezette steen,
astroturf, Rras en zand.

Recreatie
Carola, Leo, Koos, Sibby, Marc,
Joska, Mathi, Maarten wonnen
bijna de gouden sportiviteitsprijs
bij de REVE- en JOKER-toernooi-

's Middags ging gelukkig ook de
zon weer schijnen.
O p 2 ]u11in Kijkduin en 13 augustus in Scheveningen. beide op
zaterdag spelen we nog een toer-

dat leverde geen eremetaal meer
OP.
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defensienota en prioriteitennota, Even voorstellen!l!!
waarin elke dag een nieuw leger
Nou ia. cveri?
werd bedacht en er toch ten
behoeve van de bedrijfsvoering
-een duidelijke lijn moest worden
aangegeven.
Na acht jaar was het tijd o m
Defensie te veriaten en op zoek
te gaan naar een andere werkomgeving. Van landsverdediging
tegen invasies door vijandeliji<e
legers naar de verdediging tegen
M i j n naam is Robert Hoefnagel
en sinds 1 6 mei ben il< hoofd
overstroming door de zee is een
Planning en Control binnen de
hele overgang De processen en
afdeling Controller Ik ben 32
daarmee de bedrijfsvoering zijn
anders. Het Ikopen van pantserjaar. vrijgezel en woon in
voertuigen geweren en ieserveNaaldwijl<.Mijn vrijetijdsbestedinp bestaat uit tuinieren. i e k l e delen is heel wat anders dan het
eten (en kolcen) en sporten; in de uitvoeren van stLjies, metingen
Neem er gerust de tijd voor
zomer fietsen en hardlopen en de en het geven van adviezen
II< ben Sylvia Zondag (maandag.
rest van het jaar voetballen.
Zolang het weer redelijk is fiets ik Mijn hoofdtaken bij het RIIKZ zijn enz. mag 0010,23 jaar geweest
het coördineren van het plan en en sinds 1 juni jl. in dienst bij het
dagelijks heen en weer van
begrotingsproces en het verbete- RIIKZ. Onder de bezielende leiNaaldwijk naar het RIKZ. Dat is
ren van de bedrijfsvoering. Mijn ding van Peter Schouten zal d<,
tweeënveertig kilometer o m de
vermomd als bedrijfsbureau, een
eerste indrul< is dat veel van de
geest weer fris te krijgen.
spectaculaire contracten- c.q.
Daarnaast ga iI<,zoals vrijwel e k e instrumenten die nodig zijn o m
Nederlander, graag op valcantie van het RIIKZ een uitstekend
opdrachtbonnenadministratie
functionerende organisatie te
naar het buitenland, vrijwel uitvoeren voor het materieel artikel.
sluitend aziatische landen ik ben maken, aanwezig zijn Het gaat
één van die mensen die je precies niet om het introduceren van
Als uitzendkracht ben i/<in 1985
nieuwe regelgeving, informatie- begonnen bij de toenmalige
Iùan vertellen in well< restaurant
in Ho Chi Minh stad je lekker kan systemen e d , maar o m het beter Directie Verkeersveiligheid, in
eten of waar ze lel<ker appelgegebruikmaken van de huidige
eerste instantie als typiste, later
heb il<de lettertjes omgeruild
bal< verICopen in IKathmandu,
middeien en beschiùbare informaar die nog nooit in Haren of
matie. Daarvoor zai de samenvoor de cijfertjes. In 1988 is de
Directie Verl<eersveiligheid geïnIKamperland i s geweest
w e h g tussen Planning en
Control en de werkvloer optimaal tegreerd in de Hoofddirectie en il(
Na mijn studie algemene econo- moeten zijn Plannen en bedrijfs- vond mijn plaats bij de
mie heb il<acht jaar bij de
voering zijn zakcn die van belang Divisiecontroiler
zijn voor ons allemaal en gezaDirectie Materieel Koninklijl<e
menlijic aangepakt moeten wor- Mijn doelstellingen bij het KII<Z
Landmacht gewerld in diverse
den. U zult mij en mijn medewer- liggen bij een goede samenwerfuncties. De functie die iI( het
langst vervulde was die van
kers daarom regelmatig langs
king tussen projectbegeleider/
hoofd plannen en voortgangszien komen. Ongelwijíeld zal il< budgethouder, bedrijfsbureau en
controle bij de afdeling rupsvoer- daarbij OOI<eens in Haren en
de afdeling financiën en, voorttuigen en bewapening, een func- IKamperland Ikomen en Iùan ik
vloeiend daaruit. mijn bijdrage
tie die lijkt op mijn huidige func- voortaan ook vertellen waar je
aan de totstandl<oming van een
tie. De mooiste tijd was de perio- daar lel<ker Iùunt eten
goedkeurende accountantsverde van het opstellen van de
IMaring.
I

Meer informatie rond mijn persoontje is in boekvorm verkrijgbaar bii ieder zichzelf reswecterend afdelingssecretariaat.
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Ik ben Margot Lobbezoo. Ik ben
24 jaar en woon sinds Ikort in
Rijswijk. Mijn hobby's zijn onder
andere jazz-ballet, reizen en
theater bezoek. Na mijn studie
aan de HTS-Bedrijfskunde in
Eindhoven ben ik voor een internationaal werkervaringsjaar vertrol<ken naar Indonesië. Daar heb
il<stage gelopen bij de
International Labour
Organisation (VN). Na mijn
terugl<eer heb ik tijdeiijl<via een
uitzendbureau gewerkt en sinds
1 maart werk ik bij RIIKZ als
medewerker administratieve
organisatie en interne controle.
Daar hou il< me onder meer bezig
met de AOB-controles. M e t veel
RIKZ-ers en het werk dat zij doen
zal ik tijdens deze controles nog
wel nader Iùennismal<en.

I

':q;.
.. ~.
.

Jaarvergaderingen ,,u.a;n
.. . ..deDDC Rijkswaterstaat
.

. ,

De DDC van Rijkswaterstaat
organiseert ieder jaar een aantal
jaarvergaderingen. Voor iedere
bijeenlkomst is een onderwerp
gekozen dat veel medewerkers
van Rijkswaterstaat aanspreekt
zoals: RWS 200+, het jubileum in
1998, strategisch personeelsmanagement. het verkrijgen van een
goedkeurende accountantsverIklaring en de totstandlkoming van
afspraken in het georganiseerd
overleg Het schema van de DDC
jaarvergaderingen is als volgt:
11 oktober 1994 om 14.00 uur
bij de directie Noord-Nederland:

;L.".

RWS 200+ en het jubileum RWS
in 1998 met als gastspreker ir. G.
Blom. DC RWS De discussie IS
onder leiding van mevrouw I<.
Boer van de directie NoordNederland.
Adres: Zuidersingel 3, 8911 AV
Leeuwarden. Telefoon: 058344344
13 oktober 1994 om 14.00 uur
bij de directie Flevoland:
Strategisch personeelsmanagement met als gastspreelkster
mevrouw drs. L. Alsema. v/h
hoofd P HW. De discussie IS
onder leiding van C. van den

_

I

.

. i

..
'

21 oktober 1994 om 9.30 uur bij
de directie Zeeland:
1) Hoe komen afspraken in het
georganiseerd overleg tot stand,
toegespitst op de verschuivingstoelage 2) Handtekeningenactie;
met als gastsprelkers R. Cornelisse
19 oktober 1994 om 10.00 uur
en P Wiechmann, bezoldigd
bij de directie Limburg:
De accountantsverklaring met als bestuurders. De discussie is onder
gastspreker ir. M. de Water, HID leiding van I. ten Broeke van de
AVV.
Limburg. De discussie is onder
leiding van R. van Beek, directie Adres: I<oestraat30, Middelburg.
Telefoon: O1 180-86000
Limburg.
Adres: Fr de Veyestraat 4-6.
Maastricht Telefoon: 043294444

Haspel van de directie Flevoland.
Adres:
Smedinghuis/Zuiderwagenplein
2, Lelystad. Telefoon. 03200991 11

RIK2 in zeven slotw tegelijk
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Zaterdag 28 mei was het zover:
Ikanovaren en gratis zwemmen
onder supervisie van Tom (the
organizer). Negen mensen hadden zich aangemeld. Na de
democratische beslissing over de
te volgen route (wevolgenTom I!!)

ooggetuigeverslag van zijn bevindingen onder de waterspiegel
(zaal en tijdstip worden nog
bekend gemaakt). AI varend
werd al snel het energievretende
karakter van een aantal RII<Z-ers
duidelijl<:met veel machtsvertoon

I

I

Iv

tollen

k
kraken

schuiven

~~

overvaren

'

wal-happen

deel 111, het klieren

~~

gingen we enigszins labiel in
onze ranlke bootjes op weg. AI na
een kwartier varen kon Maarten
Jan zijn nieuwsgierigheid naar de
onderwaterfauna en flora niet
bedwingen en verkoos hij een
nat pak boven de warmte van de
voorjaarszon. Waterdichte opname-apparatuur had hij niet; we
zullen het moeten doen met een

en opspattend water probeerden
ze elkaar regelmatig hel leven
zuur te maken. De tekeningen
laten enkele speelse kanotechnieken zien.
Na een versnapering aan de
Noorder AA onder het genot van
een demonstratie van de plaatselijke brandweer Ikonden we weer
van wal steken. Bij een vliegende
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start van Joska bleef hij echter
met zijn staartvin aan de wal
hangen. Het effect wordt in een
tekening toegelicht. Broelkloos
moest hij zijn waterweg vervolgen.

benen op de kant. Bij Torn wilde
echter maar één been op de
Ikant; het andere sliep nog en
werd door een koud voetbad
gewekt. Ook voor kano's geldt:
"niet goed, geld terug", zodat
we een brakke kano konden
inruilen voor Ikeelsmerende dranken, jawel li!

Na enige omzwervingen waarbij
de vloot een lengte van een kilo.
meter had bereikt arriveerden we
heelhuids bij onze startplek en
stonden we weer met beide
Marc Philippart en Edwin Biegel

w e >adresswipgen
..
. .
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n olie en voetbal
Mochten er n o g mensen zijn die
niet van Nigeria gehoord hadden,
na de WK voetbal is dat in ieder
geval over. Nigeria ligt boven
Kameroen aan de westkust van
Afrika ten noorden van de evenaar. Het iand heeft een oppervlalkle van 22 maal Nederland en
er wonen naar schatting 100-120
miljoen mensen. Het is het
belangrijkste en vollkrijkste land
van zwart Afrika Vanaf eind april
heb ik ruim een weelk doorgebracht in een Shelll<amp in Port
Harcourt Dit is de belangrijlkste
stad in het zuiden van Nigeria eii
ligt midden in de Niger delta, de
belangrijksle vindplaats van olie.

gecontracteerd Mijn zwager zat
in hel oranjeconiité en vroeg in
oktober aan rnij of ik geen band
Ikon organiseren voor deze happening tegen vergoeding van de
reis- en verblijfkosteri
Na enige aarzeling heb ilk de
opdracht aangenomen en eer1
half jaar later stapten we met een
acht-mansformatie op het vliegtuig naar Lagos Na zes repetities
moesten we in staat zijn om lwee
optredens te geven (voor de
ouderen en de kinderen).

Coastal Zone Music
Ondanks het korle verblijf IS het
loch een zeer indrukweklkeride
reis geweest Het feest was een
Celegenheidsband
groot succes, zeker ooi( door de
Hoe kom je nu in hemelsnaam in bijdrage van de band 'Made in
Nigeria terecht en dat voor slechts Holland' gespecialiseerd in
(inclusief reis) 9 dagen? Nigerid is Coastal Zone Music Deze
niet bepaald een vakantieland,
muziek wordt gekenmerkt dooi
sterlker nog, het wordt afgeraden een riiiiltidisciplinaire samensmelnaar het land toe te gaan. Je zult ting vari verschillende stijlen, van
het niet geloven, maar de
m u i tot smartlap
Nederlandse gemeenschap in hel
Chelllkamp had op 3 0 april een
Shellkamp
groots koninginnefeest georgani- tiet verblijf in het 5hellkdmp was
seerd. Een feest zonder band is
onwerl<elijlk Het is een groot
geen feest. dus er moest een
dorp met weelderige huizen en
(Nederlandse) band wordcn
tuinen niet daaromheen een

.

groot hek en bewaking Buileri
het kamp is het vooi onze rnaatstaven éeii grole chaos, met
riame hel verlkeer is levensgevaarlijlk en daar Iiebben ze bij de
GGV geen vaccin voor
In Lagos niet een politie-escorte
naar h e l gasthuis van Sheil aan
de andere Ikant van CIE
stad is
even wcnneri
Uitstapje
"Heb je verder n o g iet5 van h e l
land gezien?", is een veelgeslelde vraag Zeer beperlkt uiteraard,
ilk was zelf met riame geirileresseerd in de Niger delta

Gedurende onze binneniandse
vlucht van Lagos naar Port
Harcourl was deze delta fantastisch goed te zien: allerlei gradienten, meanderende rivieren,
mangroves en tropische regenwouden We zijn ééii dag met
een boot hel gebied in geweest
en op die manier Ikregcn we een
(beperkl) beeld van begroeiing
en oevers
Olie en het milieu
Uiteraard is er ook flink gediscussieerd over de iiiilieuschade van
de oliewinning iri dit gebied.
Mijti zwager

is sinds twee jaar ais
ecoloog belast met de iniiieuzorg
bij de oliewinning. Een schijnbaar
oninogelijke laalk als je hoor1 hoe
de Nigeriaanse overheid (de
belaneriiksle
aandeelhouder)
._.
oliedollars liever op hun eigen
banlkrelkeiiing storten dan investeren voor hel volk en laat staan
voor het iiiilieu De belrolkl<enheld en verantwoordelijl(hcid vari
Shell in dit geheel staat op dit
moment internationaal behoorlijk
in de belangstelling. l i e t is spannend welke kant hel niet dit land
opgaat, het heeft op mij iii ieder
geval diepe indruk gemaalkt. Of
iI< ooit nog eens terug naar
Nigeria zal gaan betwijfel ik, hoewel, je weet maar nooil.

Hernian Haas

augustus 1994

9

Istroom
Ja, anders dan de vroeger tijden,
moterden we de haven uit en
voeren onder de Zeelandbrug
door. De boot werd onder de
bezielende leiding van Eklke
opgetuigd. Een werkje waarbij
nog heel wat inspanning geleverd moei worden Onder zeil,
126m2 grootzeil en folc, begon
Geheel wat anders werd gelcode toch met een aardig windje en
zen!
- zeer belangrijk voor zo'n dag Vroeg, voor sommigen wat later, stralend weer. De rust van een
werd de reis aangevangen en
zeilboot op hel waier is toch wel
koers gezet naar Zierikzee.
even wat anders dan de herrie
Zierikzee, mooi gelegen aan de
van andere vervoermiddelen. De
Oosterschelde en tijdelijlke thuis- rust werd echtei zo nu en dan
haven voor ons vervoermiddel
wreed verstoord met de kreten
voor de dag. U begrijpt het al,
REE - BAl< - OVER Dat betekeneen schip, de Tesselstroom. En
de dat er even hard gewerlkt
wal voor een schip, een
moest worden fok losmalken, zeil
Noordzeebotter, gebouwd in
omtrelkken etcetera waarna weer
1906 voor de marine. Jawel, de
verder gevaren Ikon worden.
Door de kenners al begrepen,
marine De botter was namelijk
bedoeld als taxischip om loodsen ook een botter moet zo nu en
van schepen naar de loodsboot
dan overstag gaan, zeker ais zij
aan lager wal dreigt te geralken.
te brengen die voor dc Ikust lag
Loodswezen viel toentertijd
'8 Middag8 ging de wind bijna
onder de marine en er werd
helemaal liggen waardoor met
gezeild.
name de zendmast van Goes zeer
We werden aan boord welkom
goed bekeken kon worden Ook
geheten door de schipper Elkke
Feldmeyer en zijn maat (schat)
kon een ieder aan boord zeer
Anne uit Brussel.
goed zien waarom de biologen
Vrijdag 1 juli was het ZO ver. Het
dagje uit van medewerk(st)ers
van DF-centraal Verschillende
ideeen. varierend van ons nationale park de Hoge Veluwe t o l
(ietsen in Den Haag of het
Westland waren de revue gepasseerd.
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en andere experts van RII<Z dit
belcken een waardevol ecosysteem vinden.
Het weer bleef stralend waardoor
honger en dorst (hitte en zilt)
toenamen. Meegevoerde spijzen
en dranken hebben ievensreddend werk verricht!
Tegen de avond werd de terugtocht aangevangen De luchtige
kleding van die dag diende vanwege de zonnekleur van sommigen voorzichtig geruild te worden voor de meer dagelijlkse kleding. Een ieder keerde zonverbrand en weer een ervaring rijker
huiswaarts.
Overigens werd de pr-marlkt verder uitgebreid De schipper wilde
graag populaire brochures van
Ooster- zowei ais Westerschelde
om zijn gasten hierover wat meer
te kunnen vertellen. U ziet dus,
naast een heerlijke, ook nog een
nuttige dag geweest

Henk Bovenschen (DF)

augustus 1994

is over
WAT STAAT DAAR NOU?
zal menig RIKZ-er zich afvragen.
Goed, even een beetje uitleg: Als
j e weet dat in het Gronings lutje
= klein, visk = vis en tied =tijd,
dan zegt de aanhef dus zoveel als
"De tijd van de kleine visjes is
voorbij". Nu is dat voor een ieder
ook nog niet optimaal verhelderend. Dus de uitleg gaat verder.

vislarvenconcentratie in het
water van het estuarium uitgevoerd. Ja, er werden zelfs enkele
26-uurs metingen verricht. En dat
alles met een frequentie van circa
drie metingen per twee weken!
Een energie vretende activiteit
dus, met massa's mutaties voor
de elektronische werktijdregistratie.

In het kader van het project
WSV*SYSTEEM wordt onderzoelc
verricht naar de betekenis van het
Eems-Dollard estuarium als kinderkamer voor onder andere platvissen, zoals schol en bot. Van
deze soorten trekken in het voorjaar iarfjes het estuarium binnen,
vestigen zich daar op de zand en
slikplaten, en groeien daar gedurende de rest van het jaar op om
daarna dieper water op te zoeken, en uiteindelijk de Noordzee.
Als onderdeel van het onderzoek
werd dit voorjaar onder leiding
van Zwanette Jager (OSBW) een
uitgebreid meetprogramma uitgevoerd. Er werden diverse 13uursmetingen van stroomsnelheid, zoutgehalte, troebelheid en

Na afloop van het meetprogram-

'DE

P«OL

AI met al, een door iedere
betrokkene zeer gewaardeerde
afsluiting van een zeer intensieve
meetcampagne, die zonder de
prima inzet van de Meetdienst
niet mogelijk was geweest.

Karel Essink

ma organiseerde Zwanette voor
allen die 2 0 energiek aan het welslagen van het meetprogramma
hadden meegewerkt een party in
bruin café 'De Pool' in Eenrum
(naast Abrahams Mostermakerij).
Ruim 25 medewerkers aan het
Want, Mark Philippart houdt de voordracht over basispeilen niet op
meetprogramma, te weten
29 september in Middelburg, zoals vermeld in de vorige Tij en Taal,
scheepsbemanningenheetleimaar op 22 september. Aanvang 15.15 uur
ders uit Delfzijl (Meetdienst
Groningen), medewerkers van
ITSH en OSBW, en stagiaires
gaven aan Zwanettes uitnodiging
gehoor, en genoten van de koffie
met gebak, de toespraalc van
Zwanette (zelfs gedeeltelijk in het
Gronings! - niet gek voor een
geboren Katwijkse), en de daarna
volgende drankjes, bitterballen,
etcetera.
I

' ti? A

en v o n r o i í:efieri traaif

zes weer

oet

noíir Iioec.
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Ambtsjubiieum 40 jaar:

Indiensttredingen:
mw. S.J. Zondag
M.M.H. Bachnoe
mw. S. Petrus
B.P.A. de Vries

DFií

OSE
OSE
CXP

O1-06-1994
O1-07.1994
O1-07-1994
15-07-1994

Uitdiensttredingen:
drs. R. Ritsema
mw. M.H. Vink
drshg. P.F. Heesen
ing. D.J. Gras
ir. S.T. Pwa
L.M.T. Schouten
P.A de Smidt
mw. A. Wiggers-Switser

iTLH
OSE
iTLC
OSCT
ABW
DFK
iTSGV
DFS

o1 -02-1994
O1-06-1994
15-06-1994
O1-07-1994
15-08-1994
o1 -09-1994
o1 -09-1994
O1-10-1994

Overleden:
R.J. Veenema

DFS

28-04-1994

iTSGB
OSP
OSCT
ABW

OSFG

O1-02-1994
15-03-1994
01-05-1994
O1 -06.1994
O1-08-1994

ABDB
ABW
DFH
iTSH
ABE
ABW

14-06-1994
18-06-1994
O1 -07-1994
01-07-1994
15-07-1994
19-08-1994

F.A.J. Minneboo

24-07-1994

ITSM

Gratificaties:
mw. dr. A. Cramer
H.N.M. van Reeken
drs. J.H.M. de Ruig
mw. ing. T. Smit
drs. i<.J. Wuiffraat
dr. J.F. Bakker
W. Bartelds
ing. D. Dijkhuizen
B. Frederiks
mw. ing. C. Koenen-Loos
A. Prins
P.J.G. van Elk
mw. P. Bansie-Rattansingh
C.A. Schuite

ABN
ABN
ABN
ABN
ABN
ABW
ABW
ABW
ABW
ABW

cx
DFV
ITE
PX

Bevorderingen:
mw. C. van der Viist
ing. M.J. Heesen
ing. B. Mijwaard
mw. ing. M.G. Vroom
ir. J.H. Andorka Gal
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Tijdens de:~i~uwj~~rsreceptie'he~bén'we~allemaal-een:gloed
nieuw,Rll<Zstrandlaken gekregen.:'peze~mu!tiftlncjionele' '
1 : hpndboek.blijkt inderd,aadvoor.veel .doelein-n~geschikt:.om
:ophet rtrand'op te. liggen;
...
k ~ ; i a mhet zwartefototoe
. .

:

Ambtsjubiieum 12.5 jaar:
ir. J.H. Vroon
dr. G.M. Janssen
mw. W. Huisman
W. Visser
mw. T. Westerveld
dr. V.N. de Jonge
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: dentbeoordeeldlineni<eie categorieen, bijvoo!beeld "grapie'::
"vaRahtieherinnering";
!'kut$'?, ''crea~ief,gebruik''; " ,
,,, .
, i .

Ambtsjubileum 25 jaar:
mw. A.M.C.M. Pijnenburg
E.W.T. Bakker
mw. A. Wiggers-Switser
H.H. Cohen
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OSCE
iTSGB
DFS
ABLB

Tij &Taal

O1-07-1994
09-07-1994
09-08-1994
15-08-1994
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Rijkswaterstaat
Rijksinstituut voor
Kust en Zee/RIK2
bibliotheek

,.

Peter Schouten
Lia Windhouwer-v.d. Linden
redactie-adres:
Lia Windhouwer-v.d. Linden
Koningskade 4
Den Haag, tel. 070-3744466
correspondenten:
Middelburg Frans Minneboo
Haren
Rob Jungcurt

Na eindeloos overleg over het
Programma van Eisen, geld en
personeel worden de zaken rond
de verhuizing naar de
Kortenaerkade concreet. De verbouwingen in het gebouw zijn
losgebarsten. Hoe het moet
gaan worden, is te zien op de
tweede etage hoogbouw
Koningskade. Zowel bi] de ver..bou.wing ais. bjj de inrichting

Facilitaire ondersteuning
Er zijn ongeveer 100 parkeerplaatsen beschikbaar, die naar
evenredigheid van het aantal
medewerkers zullen worden verdeeld over de drie bewoners
RIKZ. FAIS en VORA (voorlichtingsclub, die een 06-nummer

ogenblik loopt er een reorganisatie facilitaire functies Ikerndepartement (Ministerie, DGSM en
Hoofddirectie). Mogelijk zal
RIKZ een aantal herplaatsing
collega's opnemen in verschillen.
de facilitaire functies. Op elke
etage is er een Ikoffiecorner.
waar gezellig aan informeel
overleg en uitblazen gedaan Ikan
worden.

Verder is er een colloquiumruimte, waar voor ongeveer honderd
personen RIKZ stijlvol kan worden gepresenteerd. Etage twee
en drie zijn hoofdzakelijk gereserveerd voor het FAiS-team.
Op drie en vier komt IT. De
technische ruimten komen in de
laagbouw (computers, LIL, etc.)
De HID plus staf zitten op de
vijfde etage. AB adviseert vanaf

beheert). Voor de verstandige en
sportieve medewerkers is er een
fietsenstalling met riante douchegeiegenheid. Het pand wordt
voorzien van een flitsend en uiterst betrouwbaar netwerk, dat
tot stand komt onder regie van
Lex van Gennip. De centrale repro is op de tweede etage.
Voorlopig worden de catering en
bewaking uitbesteed. Op dit

Verhuizing
Bij het verschijnen van de volgende Ti) en Taal zitten we in
het gebouw aan de
IKortenaerkade. Er wordt naar
gestreefd om binnen één week
ergens in december te verhuizen. Om dit te klaren wordt een
gedetailleerd verhuisplan opgesteld.
Peter Schouten

zes. OS overziet alles vanaf zeven en acht

werd bepaald waar het fruit later hoe zit het nu mei die getijta
in de middag terug gevonden
fels?...) ! I
zou moeten worden. Echter aangekomen op de bewuste plaats, Gejuich en triomf alom, mede
door het bier, dat zich na de 'inwas er geen banaan te bekennen (zie figuur 1) ! Teleurgesteld spannende tocht' goed liet smawerd besloten naar de haven te- Iken (zie figuur 2). De dag werd
rug te keren. Daar bijna binnen- toepasselijk beëindigd met een
gelopen, wilde ook de kapitein
diner in een visrestaurant.
er toch nog wel een gokje aan
Een leuke afsluiting van de lntewagen: Bij dit ererondje werden
ressante en nuttige cursus!!
de bananen en meloenen toch
nog gevonden (wel op een heel
E.V.L. I<uijper
andere plaats dan berekend, dus

I/ I

i

Waar zijn die bananen nou gebleven?
i o m t oe DULI Kern (11p c g o
en tiei mri opgtirofieii ncd2en
overonorfl nero gegooio h i'r
dona ccn nc.., ur .ver-i:~pi:i'-

Door drie collega's van OS is, samen met een aantal AIO'S van
TU-Delft en RU-Utrecht, een
cursus ondiep-water fysica gevolgd. Deze cursus was opgezet
door Job Dronkers en Andy
Visser (IMAU), en had tot doel
personen met een andere achtergrond enige basiskennis op dit
gebied bi] te brengen.
Na een aantal maanden de theorie intensief te hebben bestudeerd, was het op 20 ]uni tijd
om het geleerde in praktijk te
brengen. Op die dag was een
vaartocht op de Noordzee georganiseerd.
In de haven van Scheveningen
werden eerst alle aanwezige
meetschepen van Rijkswaterstaat bekeken. Rond het middaguur vertrolk 'de Holland' richting volle zee. Tot grote hilariteit
van de opvarenden waren naast
lunchpakketten en Ikratten fris en
bier, verschillende kisten met rot
fruit op het schip geladen. Op
zee werden een aantal salinit e i t - , temperatuurs-, en snelheidsmetingen verricht. en werd
de lichtdoorlatendheid van het
water met de sechi-schijf bepaald. Ook de mogelijkheden
van de verwerlmg van meetgegevens direct aan boord zijn aan
bod gekomen. Onduidelijlk bleef
de functie van het rotte fruit,

sinds Ikort beter Alzheimer te
In het holst van de nacht, om
half tien in de maandagochtend, noemen, goed is in het lang maken van een kort verhaal.
gaat midden in een onsamenhangende droom een telefoon
Iemand die mi] niet kent, weet
en dan duurt het toch even voor niet hoeveel geluk hem ten deel
is gevallen en iemand, die weet
het tot je doordringt dat die
droomfiguren 'n andere commu- wie ik ben, zegt langgerekt: 'Oh,
nicatie hebben en dat dus dat
die!'
ding boven ]e bed hangt te rinInderdaad die dikke, kaalkortgekelen.
knipte, vrijwel haarloze kerel met
Juleke, heeft al drie kopjes Ikoffie die Franse fantasiepootjes en die
op en deelt opgewekt mee dat
ronde kop en valse tanden.
dit stukje binnen een week geschreven moet zijn, want ..... .
Juleke stuurde de lijst van deelnemers op, want als ik iemand
U heeft nu al met schril< in de
maandenlang niet heb gezien
gaten dat deze Eigenheimer,
weet ik de naam niet meer: stati-
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m c n l p mis !

(Ooir geweten dat rotit o m a nen en mtiooiieii ar ~ v e n ? Na
J
nel ovwoooro 7 ~ i i e nvan ucze
du tig, werd r c r 5 1 - n i i u r tict
71. uen gev~rciicn #zo1 n i naar
eventueel aanwezige fronten.
Met behulp van de getijtafels

De stemming zat er goed in!

oktober 1994

ge dames noem ik dan maar
'mevrouw' en de iets jongere
uitgaven worden lentebloesem
genoemd (moet je ook doen dat
vinden ze nog leuk ook). Met
kerels weet ik eigenlijk geen
raad, meestal gewoon toespreken en hopen dat zijn naam valt
in 't gezelschap. Ben je met hem
alleen dan wordt 't moeilijk en
moet je erg naamzoekend kijlken
en hopen dat hij die luid verkondigt, want anders noodzaken
jouw ouderdomsoor-proppen je
de vraag te herhalen.
Maar terzalke, het gaat over vrijdag 26 augustus, de bedaagden-

l

dag van RIKZ, alhoewel: er lopen tegenwoordig jonge figuren
rond te dalven, die via de %+regeling de kans krijgen de senioren constant te vlug af te zijn en
voor de stramme voeten te lopen.
Zo zag ik ditmaal m'n voormalige Deltadienst-makl(er Wubben
terug, lopend als een kievit en
nog niet eens grijs; wat 'n jonkie
toch nog!
Anderen miste ilk eigenlijk wel
vanwege de sterke verhalen (die
in de loop der jaren steeds sterker worden). zoals van Eyden.
maar die zal wel weer in
Indonesia hebben gezeten, en
zoals van der Gouwe die argeloze mensen naar en in het buitenland schijnt t e verleiden, misleiden en rond te leiden; hoe komt
een ordentelijk persoon toch aan
zo'n leuke baan, vraagje je dan
af. Verder miste il( nog ene Carl
en nog heel wat anderen - zoals
Runia die had afgebeld - en die
vast ook nog nooit in 't
Mauritshuis waren of 't stadhuis
en de scheve kerktoren van Delft
hebben gezien.

slanke vrouw!) en bleek net zes
In hei pittoreske Deltt tlaneerweken tevoren een nieuwe heup den we naar een rondvaartboot
met zeer harde en bescheiden
te hebben gekregen en uit de
houten banken, handig voor de
kliniek ontsnapt te zijn; sjonge,
als de chirurg wist dat zijn pavlezige derrières maar niet voor
tiënt gewoon meewandelde naar hangbuikenheren, die het zitvet
't Mauritshuis en verder. zou hij
op de daartoe geëigende plaats
de andere heup meteen hebben moeten missen.
Toch interessant die oude gemeegenomen. (Hopelijk is alles
schiedenis af te lezen van de
goed afgelopen, eigenwijze
doorloperl)
honderden jaren in het water
(nog steeds rechtop) staande
Zo bewoog de Ikluit senioren en
oude gebouwen
holden enkele junioren langzaam
door Den Haag en baande ieder Wandelen op eigen gelegenheid,
zich een weg naar het
richting bushalte, is alleen hanMauritshuis. Heel interessant te
dig als j e weet waar die halte is,
zien hoe twee nijvere mensen
zodat ik voorzichtig achter anderen aanschuifelde richting pils en
bezig zijn schilderijen te restaureren; ongetwijfeld 'n zeer Ikost- koffie. Edoch, in een ooghoek
ontwaarde mijn automatische pibaar karwei aan nog veel kostbaarder en niet te vervangen
loot het uithangbord
kunstwerken. Als j e langs de
'Mövenpick', mijn favoriete ijs
en toen iedereen op de Markt
schilderijen loopt, word je langzamerhand een beetje blasé en
iets nuttigde bracht de piloot mij
vind je het gewoon langs honautomatisch terug naar het ijs,
derden jaren oude kunst te slen- zelfs de onzinnige prijs bracht
teren, terwijl het toch uiterst on- daarin geen verandering.
gewoon is dat zoiets zó lang ge- Luid smullend liet ik mijn vroeleden geschapen is en bewaard
gere baas Spaarman (SVSD.
IJBD. WSD, naar Engelse gegebleven. Opvallend ook dat er
woonte) en de meeste senioren
zoveel prachtigs hangt te hanJe auto raak je op de Koningsgen van, voor ons, onbekende
wegwandelen, maar na het afkade slechts kwijt aan 'n Poolse
schilders. En wie langs de schillappen van mijn waffel moest il<
derijen heen kijkt ziet ook het
autosmokkelaar. dus dan maar
toch snel het laatste paar (ik
de aanbevolen parkeergarage
voortreffelijke bouwwerk (duide- noem geen namen!) achterna
onder 't Malieveld. onder de
lijk geen nieuwbouw!) met de
dat echter ook niet precies bleek
ruimte, de houten vloeren, dito
te weten (kennelijk ook geen
Pasar Malam dus, opgezocht en
lambrizering en fraaie gebeeldleesbril!) waar de bus naar de
dan kan ik nu mijn malcker
Lemmen informeren over de to- houwde trapleuningen. een aar- RIKZ-borrel + hapjes op ons
dig optrekje voor 'n rijk man die wachtte, zodat de meereizende
tale kosten daarvan: f 22.50.
hotemetoot in eigen persoon deGoedkoper dan een taxi heen en in Brazilië voor gouverneur
ze ouwetjes moest redden van
weer. dat wel, maar het was wel speelde.
de hongerdood, door lopend op
even schrikken. en gelukkig dat
ik zoveel geld had meegekregen De lunch in de Posthoorn (waar- onderzoek uit te gaan en, ja
van ik het bestaan niet kende)
hoor, de slimme man wist ons te
van mijn teerbeminde.
vinden en in veiligheid te brenwas cultureel, maar gezelliger
De ontvangst van Joop van
gen. Een min of meer gerechtvind ik eigenlijk 't zitten bikken
Ham, Juleke. Emy, en de scribent aan 'n grote tafel, al was 't maar vaardigd hoongelach viel ons uiDeminent, tevens de koffie en
dat dan niemand slachtoffer be- teraard ten deel, maar de verhoeft te zijn door met mij aan 'n snaperingen op de thuisbasis uitvooral de gebakjes van Maison
Kelder zijn altijd voortreffelijk en klein tafeltje te moeten zitten.
gereikt door oude beleenden van
wie vroeg komt kan stilletjes en
Daarna zou de kluit per speciale
de Hooftskade, de aanwezigheid
liefst onopvallend nog 'n tweede tram vervoerd worden naar Delft van de sympathieke commantaartje tot zich nemen, zonder
en dus óp naar 't HTM-vehicle
deur van de afdeling en OOI<het
dat sloom van plaats veranderde sfeervolle Hellevoetse gekwetter
correctieve bijgeluiden.
zodat de meute uiteindelijk 'n
van Emy maakte alles weer volEne bekende Bertus kwam met
een stok binnen (dat is niet zijn
wijde boog moest beschrijven al- ledig goed.
vorens de tram kon worden bestormd en veroverd.

Tij & Taal

Na mevrouw Spaarman uit de
Beemster met genoegen ten afscheid te hebben gezoend, heb
ik de koempoelan uren laterverlaten, niet zonder de organisatrices uitbundig te hebben bedankt
voor de uitstekende verzorging
van het geheel en van de
grijhkende deelnemers (dat
moet wel, mensen, want anders
mag je volgend jaar niet meer
mee op schoolreisi)
In 1995 en volgende jaren graag
ook de andere senioren en de
55+junioren er weer bij (laten
we de Waterstaat nog eens een
flinke poot uitdraaieri). stoold
Franl( Donleben.
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val ik meteen met mijn neus in
de boter, want daarbij komt nog
heel wat kijken waar ik bij betrolkken zal zijn, zoals het op de
hoogte stellen van al onze relaties dat we gaan verhuizen. een
tentoonstelling in het nieuwe
gebouw, een nieuwe RIKZ-video
en noem nog maar op! Ik ga dus
een druklke, maar vooral ook hopelijlk een hele leuke tijd tegemoet bij het RIKZ.

Sinds 1 augustus ben ik, Lia
Windhouwer- van der Linden,
medewerker PR en Voorlichting
van het RII<Z. Ik volg Brigitta van
der Ven op, die mij gelukkig nog
even wegwijs heeft kunnen maken bil het RII<Z. Ik ben geen
onbelkende bij de Rijlkswaterstaat; tot nu toe heb ik als adviseur informatievoorziening bil de
Dienst Weg- en WaterbouwIkunde gewerkt en dal blijf ik OOI<
nu nog zestien uur per weel<
doen, omdat mijn functie hier bi]
het RIKZ een deeltijd baan is.
Bovendien i s de RII<Z-baanook
nog een interimfunctie in het kader van de lf-regeling die ik tot
februari 1995 mag vervullen.
Wat er daarna gaat gebeuren
hangt er een beetje vanaf of het
RII<2 en ik elkaar bevallen

Zo, na deze korte introductie
weten jullie een beetje wie ik
ben, nu moet ik jullie nog leren
kennen.

Totziens !!!

ontjes.....
Alinda Bron stuurde de redactie
een bloemlezing van op ziln
minst merkwaardige telefoontjes, die zij kreeg. Er zijn vast nog
meer collega's, die dit soort rare
verzoeken Iùrijgen per telefoon.
De redactie stelt het altijd op
prijs om van deze ervaringen op
de hoogte gehouden te worden.
Dit is Alinda's bijdrage:
Ik was er al voor gewaarschuwd
en kom er OOI<niet onderuit.
Even voorstellen dus.
IIk ben Bart de Vries, 31 jaar en
woonachtig in Zaandam.
Dagelijks reis ilk met de trein 1,5
uur heen en weer 1.5 uur terug;
reden om het in de nabije toekomst iets dichterbij te zoeken.

Ik ben heel erg blij met deze
baan, want het geeft mij de mogelijkheid werkervaring op te
doen in miln nieuwe vakgebied.
Ik ben bezig met een studie op
het gebied van Public Relations
en Voorlichting, omdat ik na
dcrlien iaar in de automatisering
wei eens iets heel anders wilde
doen Naast mijn studie vul ilk
mijii vrije tijd met lezen, fotografie, een beetje videofilmen. nadenken over m'n volgende vakantiebestemming en speeldoos]es sparen.
Door de verhuizing van hei RIKZ

Mijn hobby's zijn reizen, sporten
(skiën, squash, zwemmen, etc.).
bioscoopltheater en op zijn tijd
lekker uit eten.
Sinds 15 juli 11 ben ilk bij de afdeling Controller begonnen als medewerker Plannine en Control. lk
zal mij voornamelijk bezig gaan
houden met het plan- en begrotingsproces en hoop daarnaast,
met een beetje medewerking
van iedereen, een bijdrage te
Ikunnen leveren aan het "bedrijfsmatiger" functioneren van
de gehele dienst.
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Na mijn studie HEAO-bedrijfseconomie heb ilk 7 laar gewerkt
bij het Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium (NLR),
waarvan de laatste 2 jaar als
planningsfunctionaris. De reden
dat ik bij het NLR ben weggegaan was dat ik een al lang bestaande wens vóór mijn dertigste
wilde vervullen, namelijl<een
wereldreis. Ik heb een jaar rondgetrokken door Zuid-Amerika,

Australië, Zuidoost Azië, India en
China; een fantastische ervaring.
Eenmaal weer terug verviel ik al
weer snel in het oude leventje en
heb ik, voordat ilk bij het RIKZ
begon, nog 8 maanden via een
uitzendbureau op de financiële
administratie bij Hoogovens
Technica1 Services gewerkt.

Mevrouw, er lopen hier
ganzen op de weg. IKunt u iemand sturen om ze weg te jagen?

Kunt u mij vertellen tot
hoe laat de sluis van Electra vanavond open is?
Spreek ik met de bakIker?
Mevrouw, ik heb een
verlkeersbord omgereden. Kunt u
mi] de rekening sturen?

IKan ik een afspraak
malken met dolkter X?
Mevrouw, kan il( nog
twee mensen opgeven voor de
lunch bij de busreis van aanstaande donderdag?

U spreekt hier met kanovereniging X. Er drijft hier allemaal riet in het water. Het riet
Mevrouw, heeft u OOI<
beschadigt de kano's op deze
de D-cup van playtex?
manier. Kunnen we de reltening
naar u sturen? IKunt u iemand
Alinda, bedanlctl Trouwens, wat
sturen om het riet te verwijdewas je antwoord op de laatste
ren?
vraag?

Y

maand
We blijven verzorgd van de wieg tot liet graf.
Alleen moeten we zelf bijbetalen voor elke omweg daartussen

olktober 1994

In het vorige nummer van Tij en
Taal stond een idee van Marjan
Vroom, om een fotowedstrijd te
organiseren met als thema de
RIKZ handdoek. We hebben dat
idee iets verder uitgewerkt.
Omdat de meeste RII<Z'ers al op
vakantie zijn geweest, houden
we het thema zo breed : de RIKZ
handdoek. Het is dus niet persé
nodig om je handdoelk in een
zonnige omgeving te portretteren, wat dacht je bijvoorbeeld
van een foto waarop de hand-

In de laatste Tij &Taal sloot
Andre Demenint zijn Ken uw
werkomgeving af met de suggestie voor een expositieruimte
in het nieuwe gebouw. Dat haalde bij mij weer even omhoog de
vraag hoe het nieuwe gebouw
aangekleed zal worden, met een
marien tintje bijvoorbeeld. In
mooiere bewoording: bestaat er
een kunstbeleid voor RII<Z?
Tenslotte, het werkterrein van
RIKZ leent zich uitstekend voor
verbeelding. De meest directe
aanraking was onlangs toen een
kunstenaar het gegevenscentrum ITS met het verzoel<om
een Jaarboek benaderde. Deze,
Toine Horvers, verwerkte de tabellen van waterstanden tot een
wat impressionistisch geheel.
Iets minder direct, maar wel
meer algemeen, is de collectie
van het Gemeentemuseum in
Den Haag, met onder meer de
strandlandschappenvan de
Haagse School. Een recent voorbeeld van uiterst realistische
kunst leveren Mark Boyle en
partners. Zo hebben ze stukken
strand gefixeerd, en wel ver-

W K Z handdoek, zodat volgend
doek ronddolt in een herfstbos!
Maar mocht je in je vakantie aljaar ook de partner, kinderen,
bum een foto hebben waarop de huisdieren of wat dan ook comhanddoek nadrukkelijk aanwezig fortabel kunnen liggen of zich
is, dan kan je die alsnog naar de afdrogen. en bovendien een
redactie sturen. Dat moet je dan panorama-cameraatje, want die
wel vóór 1 december 1994
twee handdoeken moeten nadoen.
tuurlijk ook gefotografeerd kunnen worden Verder zullen de
Er is ook een deskundige jury
mooiste 3 foto's in het volgende
nummer van Tij en Taal gepubliaangesteld. Deze bestaat uit :
Maaike van Huisstede. Peter
ceerd worden.
Schouten en André Akkerman.
De mooiste foto wordt beloond
De redactie hoopt veel inzendinmet een extra exemplaar van de gen te mogen ontvangen!

moedelijk het mooiste stuk
strand, namelijk dat wat droog
valt tijdens laagwater, waar de
golven een patroon achter laten:
zandgolfjes van 5 à 10 cm.
Veertien doelken na wisseling
van getij, de Cetijdenserie. Ook,
maar meer voor de droge collega's, hebben ze aardoppervlak in
steden gefixeerd: wegdek en
puinstort.
Het werk van Boyle zou ik plaatsen onder de bescherming tegen
overstroming, de kustlijnzorg;
hoe zit het met de duurzaamheid op zee? Daarvoor gaan we
een zaal verder, naar een werk
van Rous: For the realization of
this painting no dolphins were
Ikilled. 1991. Dat is een goede
zaak. Zie de expressie op het
doek. Ook Rob Birza deed recent een poging: hij beeldde het
zeeleven af, met het doek als
aquarium - of is het een abstractie van een watersysteem - met
zeeschildpadden en zeepaardjes.
Vol postmoderne ironie; zeer geschikt voor de hal van de
Kortenaerkade.

Tij & Taal

De werken van Boyle en Rous
hangen in de semi-vaste collectie. Maar ik raad aan snel te
gaan kijken want in oktober
reeds wordt het Cemeentemuseum omgebouwd voor de
grote Mondriaantentoonstelling.
Mondriaan?: is dat niet die van
de watermondriaan. die geometrisch-expressionistische verbeelding van de toestand van het
watersysteem.

Otto Swertz
Maar toen ik 28 augustus nog
even de namen en de titels wilde
controleren. blelken de muren al
leeg; waar die opvallende
Cetijdenserie hing, restten enkel
nog verkleurde plekken.
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een gele informatie-paal een
eindje verderop. De gebruilksaanwijzing van de info-paal was
niet te vinden, dus gebruikten
we de eigen inventiviteit. In vele
talen werd de paal toegesproken, het apparaat werd geaaid,
gekieteld en gelkust. Maar het
lulde ons niet de paal, na de liefkozingen, aan het praten te krijgen.

Donderdag 1 september 1994
onderging de afdeling HydroInstrumentatie het jaarlijks uitje.
De 1994-commissie had z'n best
gedaan: een carpool-experiment, gecombineerd met een
heuse zeilwedstrijd.

Toen maar naar de andere kant
van P I , waar een portiersloge
stond. Aangekomen bij het lolket
verwees een heer in gebroken
Nederlands (waarschijnlijk een
buitenlander) ons naar een aangrenzend loket. gevestigd in dezelfde cabine. Dat andere loket
was voorzien van een bord met
- Per dag worden 5000 koffers kop koffie met gebak zouden we pijl die naar een bel wees. Blij
om 12.15 uurvertreklken naar
met deze duidelijke aanwijzing,
afgehandeld, waarvan er 1
drukten we enthousiast op de
zoelkraakt. Dit i s volledig ge- de Kaag. Helaas!
Op het parkeerterrein bij het
bel. De lokettist die ons eerder
automatiseerd
- Vergeleken met een flat zit de Aviodome ontstond enig tumult hierheen had verwezen, verliet
nu z'n eigen loket en verplaatste
cockpit van een jumbo op de toen bleek dat de auto van kolzich naar "ons" loket. Daar aanlega B. niet stond waar, deze
vierde verdieping (een lift
gekomen,
drukte hij op een
hoeft dus net niet).
was achtergelaten. Aanvankelijlk
- De piloot kan vanuit de cock- werd gedacht aan diefstal, maar knop om de deur te openen en
ons toegang te verlenen, en ten
nauwkeurig sporen-onderzoek
pit de grond niet zien.
slotte stond hij ons vriendelijk te
ter
plaatse
deed
het
vermoeden
Daarom zijn er speciale voewoord. Wat hij voor ons kon belers in het platform, waardoor rijzen dat een wegsleepregeling
tekenen (zeker ook zo'n cursus
de piloot bij het parlkeren aan van Ikracht was geworden
klant-vriendelijlkheid gehad), en
een pier zijn positie kan zien
Echter, nergens werd vermeld
In de hal van het Aviodome
via indicatie-lampjes aan de
waar het vermiste vervoermiddel of de heren maar even wilden
werd een boeltwerk met diverse
plaatsnemen, dan zou hij een
zich zou Ikunnen bevinden. Na
muur.
cadeau-bonnen uitgedeeld
Vliegtuigen kunnen niet ach- enig rondvragen leek het erop,
bevoegd persoon verwittigen.
waarvan er slechts twee bruikteruit rijden omdat ze geen
dat we op P I moesten zijn. Op
baar bleken: koffie met gebak en
Na zo'n 15 minuten verscheen
achter-uit hebben. Dit was
grond van mijn verantwoordede businstap-kaart. Die laatste
overbodige informatie: wij
lijkheidsbesef besloot ik bij colle- een sjacherijnige Schiphol-emwas nodig voor een rondleiding
ployé (zeker niet zo'n cursus
hadden allang gezien dat een ga B. te blijven voor morele en
over Schiphol. Op last van de
Iklant-vriendelijkheidgehad) en
materiële steun. Teleurstellend
commissie hadden we daarvoor
vliegtuig geen achter-ruit
was. dat de andere collega's zich wij legden hem het probleem
ook onze legitimaties moeten
heeft.
voor. Hij eiste eerst een rijbewijs
geen zier om het lot van B. beDe naam Schiphol stamt
meebrengen, maar op Schiphol
(logisch anders kun je niet wegIkommerden en zich naar de
bleek niemand erin ge'intereswaarschijnlijk van "scheepsrijden). Dat moest dan uit de auKaag spoeddenvoor een lunch.
seerd.
hol", plaats waar in de midto worden gehaald. Daarna
deleeuwen veel schepen verDe reisleider (een schnabbelende
Met B. begaf ilk mij naar P I en
moest voor de geboden gastvrijgingen.
oud-Çoklker medewerker) vertel- - Parkeerterrein P I is het
onderweg werd de balans opge- heid f 210 contant worden betaald. Zo veel hadden wij namaakt om dadelijik de servicede tijdens de rondleiding allerlei
grootste van Nederland: catuurlijk niet en dus probeerden
Ikosten te kunnen voldoen. Wij
indrukwekkende wetenswaarpaciteit 16.000 plaatsen. Als
digheden, waaronder:
je niet (meer) weet waar je je kwamen tot f 100 in contanten, we af te dingen tot f 100. De
- Een vliegtuig "loopt" 12:l
wat ons ruim voldoende leek
employé werd boos: denkt u dat
auto hebt gezet dan Ikost het
voor zo'n oude kar.
wij voor f 100 die auto helemaal
- De landings-/startbanen beje een dag om het vervoerhierheen kunnen brengen? Wat
staan uit ca l m'dik beton.
middel terug te vinden. (Toen Bij P I aangekomen bleek nog- I<offersworden ondergronds
maals hoe groot een terrein is
we ook probeerden ("was er
kenden ze B. en van Es nog
niet!)
dat 16.000 auto's Ikan herbermet een snelheid van 48
dan ook afgebleven"), het lulcte
gen. Een medewerkster van een niet. Ook geloofde hij niet dat
Iùmlu van en naar de vliegtuigen vervoerd.
Na nog wat rondkuieren. en een worstkraam verwees ons naar
wij helemaal uit Groningen Ikwa-

Na koffie van Els in de kantine
(Rijswijk) moesten de deelnemers zich op de parkeerplaats
verzamelen. Om meer geld te
kunnen besteden aan leulke dingen was niet gelkozen voor gebruik van een ViOS-bus (Vader
is O p Stap-huurbus), maar voor
een carpool-optimalisatie experiment: hoeveel ambtenaren kunnen in 1 auto van 4 traveeën?
Na een wat chaotische inteelk
werd koers gezet naar ons eerste
doel: " AviodomelSchiphol"
Met gepaste ambtelijke snelheid
werd de bestemming in 1 keer
bereikt. Tijdens de parkeermanoeuvres werd collega Hoppe
bijna platgewalst (kennelijk om
er genever uit te winnen).

-

-
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men. "Geen geld, geen auto"
werd ons in plat A'dams meegedeeld. De enige mogelijkheid die
ons restte, was gebruik te maken
van mijn Postbank pinpas om de
benodigde flappen uit de muur
te tappen. (De discussie verliep
als in Sonneveld's postzegel-loket-sketch "mag ik een postzegel van een Ikoewartje"). O p
naar de aankomsthal.
Na circa een half uur waren we
weer terug bij het loket. We
drukten op de bel, en de buitenlandse lokettist verscheen weer.
O f de heren maar even wilden
plaatsnemen, dan zou hij een
bevoegd persoon verwittigen.
Na verloop van enige tijd verscheen, getogen in een VNVuniform, een vrouwelijke employé ("Marjolein") met de
vraag wat ze voor ons kon beteIkenen. Nadat we het doel van
onze missie hadden uitgelegd en
hoe het allemaal zo was gekomen, moest om te beginnen ook
nog een kentekenbewijs worden
overlegd. Ook dat lag in de auto, dus ophalen maar weer.
Omdat Marjolein deze procedure nog niet eerder had doorlopen, nam ze telefonisch contact
op met een collega. De bedieningsinstructie voor de PC werd
telefonisch doorgegeven: "...ja,
ENTER, waar is dat, oh ja. heb ik
gedaan.... wat? oh ja, betaald,
nee hij heeft nog niet betaald.
Meneer, wilt u nu eerst even betalen, anders kan ik niet verder. , ". (Deze voorstelling leek
op de Bakema-sketchvan
Elsink.)
B beklaagde zich nog over de
hoogte van het bedrag. En daar
was de auto niet eens voor
schoongemaakt. Over Ikwaliteit
gesproken! Marjolein kon er wel
om lachen. Na betaling zei ze in
plat A'dams: "Uw bón meneer,
Uw bón"
Eindelijk konden we dan verder.
Maar wie nu een rondleiding
Schiphol boekt, krijgt te horen:
"Als je niet (meer) weet waar je
je auto hebt gezet dan kost het
je een dag om het vervoermiddel
op P I terug te vinden. Er zijn

nog wel een paar Rijkswaterstaters die het in 2 uur kunnen.
Maar dat zijn uitzonderingen.''
O p naar de I<aag, B. gaf direct
plankgas. Toen hem werd verteld, dat je maar één keer per
dag geld uit de muur kunt trekken, werd wat gas teruggenomen. Na een verlate lunch werden wij per motorsloep (gezagvoerder De Bes), aan boord van
een zeilschip gebracht om ons te
voegen bij onze collega's. De
bemanning bestond, naast ons.
uit Els, Jur V. en schipper De
Ruyter. Wij hadden nog een
klein uurtje om te trainen en de
strategie te bespreken voordat
de zeilrace begon. Er moest in
een acht om twee eilanden worden gezeild. B , wedstrijdleider
en enig jurylid, zou het startsein
geven. Vijf zeilboten verzamelden zich bij het startpunt. Toen
drie van de vijf boten met hun
neus in de verkeerde richting lagen gaf B. zachtjes een startsein.
Dit werd alleen gehoord door de
"LIB-boot" van Van Doorn C.S.
met schipper Hoppe. Door het
werpen van een cola-blikje en
I<aagwaterin het ruim van het
LIB-schip, ontstond daar enige
verwarring, waardoor wij een reglementair juiste voorsprong
konden opbouwen. Echter, na
verloop van tijd werden we ingehaald en dus moesten drastischer maatregelen worden genomen.
Eerst werd overwogen de zwaarste last overboord te zetten om
meer snelheid te maken. Door

het lot werd ik aangewezen (v
Es) en dus verzon ik een list: als
nou Jur V. dat kratje bier zou
leeg drinlken. dan moest dat toch
flink gewicht schelen Dit plan
werd enthousiast begroet, schipper De Ruyter zegde toe te helpen, en beiden zetten zich aan
het zware karwei. Halverwege
de strijd passeerden wij de boot
van schipper Althuis in tegengestelde richting. Onder de dre/ging van diskwalificatie moest hij
het roer omgooien, waardoor wij
deze concurrent op flinke achterstand konden zetten.
Het begon ernaar uit te zien dat
we het LIB-schip niet meer zouden inhalen, dus onze strategie
moest worden bijgesteld: terstond werd via een nieuwe aanschrijving de wedstrijd verlengd
tot twee "achten'' Helaas bleek
de LIB-bemanning deze aanschrijving niet te hebben gelezen, en dus meerden ze bij de finish af. Die concurrent waren
we kwijt!
Ondertussen was Althuis gevaarlijk dichtbij gelkomen en
haalde ons in. Nu moesten alle
middelen in de strijd worden gegooid: Els Iklom in de trapeze, en
bediende de fok, B. nam het
roer, en ikzelf ontfermde me
over het grootzeil.
Jur V en De Ruyter waren inmiddels met het bier zo ver gevorderd, dat een begin kon worden gemaakt met het lozen. Jur
ging als eerste naar het toilet dat
zich vlak achter de roerganger
bevond. De afvoer werd opengezet, en spoedig begonnen we

in te lopen. Toen besloot ook De
Ruyter z'n bijdrage te leveren,
en voegde zich bij Jur. Zij aan zij
op de achterplecht streden zij
om de koppositie. En we zetten
Althuis weer op achterstand!
Helaas, een ramp leek zich te
gaan voltreklken. Een jumbo
kwam laag binnen op de
Kaagbaan. waardoor wij in een
plotseling sterke windvlaag terecht kwamen. Els kwam via een
salto uit de trapeze, ik stortte mij
nog op het grootzeil, en B. gooide het roer om. Maar het was te
laat De Ruyter wankeide en
zeeg ter aarde. In z'n val werd
collega V. meegesleurd: Jur verdween in de golven.
Bevelen werden geschreeuwd:
onmiddellijk werd het schip stilgelegd en de acties ter redding
van een gewaardeerd collega
gingen direct van start Met een
beschadigd neusbeentje en een
nat pak werd Jur weer aan
boord getakeld.
Omdat inmiddels weer een achterstand op Althuis was opgelopen, besloot ik uiterste middelen
aan te wenden. IIk schreeuwde
naar Althuis dat hij niet om het
rechter eiland moest varen maar
om het linker, profiterend van de
gebreklkige kennis die Bart van
het parcours had. Zo konden we
ten slotte toch als overwinnaar
van de zeilrace de haven binnenlopen.
En die andere schepen? Die met
schipper Kamminga is tijdens de
race niet meer waargenomen
Later bleek dit schip door de
slechte aardrijkskundige kennis
van de bemanning volledig uit
de koers te zijn geraakt. Het
schip werd laat in de middag aan
lager wal teruggevonden.
En dan die met schipper Peters.
Die bleek op de klippen gelopen.
M.b.v. de laatste remote sensing
technieken (DGPS) was het de
schipper gelukt op de enige
steen in de Kager-plassen te varen
En ZO is Hi's uitje afgelopen
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Willem Overmars. Jan-Willem
was ook zelf naar Leen z'n afscheid gekomen, en hij roemde
Leen als de beste kollega die hij
ooit had gehad.

...,.. . ;...
..

Onder het genot van een drankje en (meerdere) hapjes (zoals
gewoonlijk door Joop bereid)
kregen Leen en echtgenote van
kollega's van Koningskade en
Rilswijk, een cadeau bon en een
geldboom aangeboden. De
geldboom kreeg Leen als beheerder van de Icleine kas in
Rijswijk. Het geld in de boom
symboliseerde het bedrag dat in
de loop der jaren aan de strijkstol<was blijven hangen.
Y

Op 2 september heefi Leen
Schouten afscheid genomen van
RIKZ om te gaan genieten van
zip pensioen. Hoewel.... Het
was duidelijl< hoe zwaar het afscheid hem viel. Als het aan
Leen had gelegen, dan was hij
gewoon doorgegaan, 65 of niet.

8

Leen was sinds 1986 huismeester in de Rijswijkse vestiging. Hij
zorgde daar voor alles: van
schoolbord (zonder krijt) tot en
met de post. Aan die laatste activiteiten hield hij ook één van z'n
bijnamen over grilze postduif.
Leen's DF-chef. Peter Schouten
(zelfs geen verre familie) memoreerde enlcele van Leen z'n Ikarakteristieken: Het "sodemieter
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grip hoorde hij ze altijd aan. Bij
ziekte en zeer ging Leen ze vaak
persoonlijk even opzoeken In
z'n beste dagen had Leen een
omgangsregeling met wel 6
vrouwen, de laatste jaren was
dat teruggelopen tot 4.
Voorwaar geen gemakkelijk leven, want er speelde zich nog
wel eens wat af. Maar gelukkig
had hij dan nog de steun van z'n
"maatje" in moeiliji<etijden: Jan-

Met een brol<in z'n keel bedankte Leen ten slotte zijn kollega's voor de plezierige samenwerlcing in de achterliggende jaren.
Samen met enkele externe relaties werd nog het een en ander
genuttigd.
Jan Bosman (ITH)

&oede reede
GOEDEREEDE

MUSEUM IN TOREN

hoe groot het geheel wordt.
Gedreven legt de voorlichter uit
dat de hele constructie bijzonder
zwaar is, omdat er grote krachten op worden uitgeoefend als
de halfronde afsluitdeuren zijn
uitgedraaid en afgezonken. Dat
gebeurt naar verwachting eens
per tien jaar. Hij verteit dat er
dan een druk van dertig duizend
ton op de deuren staat, wat allemaal op twee enorme kogelgewrichten zal drukken I e krijgt
het gevoel dat hij het allemaal
zelf heeft bedacht en uitgevonden, zo is hij bezig ons te informeren.
De afmetingen liegen er inderdaad niet om: de lengte, van de
onderkant van de halfronde
Het verhaal gaat eigenlijIC niet
"deur" via de vakwerkarm tot
zozeer over een nieuw staaltje
en met het betonnen fundament
van technisch vernuft en een bij- van het kogelgewricht, is even
zonder natuurgebied, vlakbij een groot als de Eifeltoren en het gebezienswaardig stadje. Het gaat
wicht aan staal per afsluitdeurover de indrulc die een bezoek
constructie is tweemaal de geaan deze locaties achter laat Dai wichtshoeveelheid van die toren
komt enerzijds door de grote te- in Parijs. Niet verwonderlijk als je
genstellingen die worden ervahoort dat de wanddikte van de
ren en anderzijds door het enbuizen in de vakwerkarmen 8
cm bedraagt.
thousiasme waarmee een voorlichter, een opzichter en een mu- Overweldigd door de aanblik
seumgids hun onderwerp aan de van de bouwplaats probeerden
enigen van ons ongewild een
man brachten Als u in uw vaeeuwige voetafdruk achter te lakantie in de buurt bent (en de
ten in een strook vers gestort
hele randstad ligt in de buurt)
dan is een bezoek aan deze loca beton. Op de groepsfoto is
ties zeer de moeite waard
Tobias Walhout (mede-organisator van deze dag en dus voelde
O p de bouwplaats van de
stormvloedkering Nieuwe
Waterweg werden wij ontvangen door H . de Muynck, voorlichter van Rijkswaterstaat.
Wellicht kennen collega's hem
nog uit de Deltadienst-periode
van Waterbouwkundige Werken
West. Na het bekijken van een
video over de ontwiklding van
het idee voor deze bijzondere
waterkerende constructie konden wij op het terrein de vorderingen bekijlCen. Pas als je tussen
de vakwerkarmen van de kering
in aanbouw doorloopt, besef je
O p vrijdag 17 juni hebben de
medewerkers van de afdeling
Advies en Beleidsanalyse Delta
's morgens een bezoek gebracht
aan de locatie waar de stormvloedkering in de Nieuwe
Waterweg wordt gebouwd.
Is Middag8 stond een bezoek
aan het natuurreservaat de
I<wade Hoek op Goeree op het
programma, met na afloop een
diner in Goedereede.
Als u normaal gewend bent de
verslagen van de excursies van
afdelingen van RII<Z over te
slaan, wil il<de lezers van Tij en
Taal toch graag uitnodigen aan
dit verhaal meer aandacht te
schenken

Tij & Taai

hij zich verantwoordelijk) nog
bezig deze indrukken weg te
poetsen.
Na afloop van de rondleiding
konden we alle informatie nog
eens op het gemak doornemen
in de goed ingerichte expositiezaal.
De expositieruimte en de bouwplaats zijn van maandag tot en
met zaterdag te bezoeken tussen
10 en 16 uur, op zondag tussen
11 en 16 uur In het week-end
zijn er ieder uur rondleidingen.
Groepen Ikunnen door de week
rondgeleid worden na telefonische afspraak (01745-12301).
De route naar het werk is vanaf
de weg Maassluis/Hoel<van
Holland bewegwijzerd
Na een boterham uit het vuistje
en een ritje van een klein uur, inclusief het pontje in Maassluis,
zijn we op de kop van Goeree
om het natuurgebied de I<wade
Hoel<te bezoeken We worden
opgewacht door Jan de Roon,
opzichter bij Natuurmonumenten, die ons meeneemt "zijn"
gebied in We komen van alles
te weten. De Kwade Hoek dankt
zijn naam aan de voormalige ondiepte, waar vissersschepen, die
bij storm de thuishaven
Goedereede trachtten te bereiken, nogal eens vastliepen.
Het is een begroeid intergetijde-
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verzorgd worden. Inlichtingen:
O1879-1515.
Tot slot: Goedereede.
De organisatoren van deze dag,
Tobias Walhout en Anton van
Berchum, hadden in Goedereede
een locatie gevonden om de dag
af te sluiten met een diner.
Aangekomen in dat pittoreske
stadje besloten we nog een
rondwandeling te maken. Dat
bracht ons bij het Museum in
Toren. Hoewel onze gedachten,
vanwege het inmiddels prachtige
weer, meer uitgingen naar een
verfrissing. won onze nieuwsgierigheid het. Eenmaal binnen
werden wij ontvangen door mevrouw Baas-van Dam van de
museumcommissie, die ons
voorstelde de gids te volgen: alle
218 treden, de toren in. Het was
even inspannen, maar dat doe je
met gemak als je voorafgegaan
wordt door een niet meer zo
jonge gids die enthousiast vertelt
over Goedereede en het museum. Het was snel duidelijk dat
het plezier in zijn hobby hem zo
jong en vitaal hield, dat hij
steeds op iedere verdieping
stond te wachten tot wij ons,
dolgedraaid en puffend, hadden
verzameld.
Op wat er allemaal in het museum te zien is, ga il( verder niet
in, dat moet u beslist zelf gaan
bekijken. Alleen is vermeldenswaard, datTobias (in zijn vrije
tijd koordirigent) de gelegenheid
kreeg het carillon te bespelen.

gebied, gelegen achter een in
ontwikkeling zijnde duinenrij. Bij
storm in herfst en winter neemt
de zee bezit van het groene gebied. in het voorjaar moet de regen het zoute water weer verdrijven. Een bijzondere leefomgeving, ofwel habitat, voor zowel gespecialiseerdeals tolerante
planten en dieren.
Onze gids heeft een beetje het
uiterlijk van Peter Jan Rens en
(of het daardoor Ikomt weet ik
niet) hij brengt zijn verhaal ook
op de vlotte manier van die TVpersoonlijkheid. Vlot pratend en
wijzend komen wij langs een
aantal verschillende habitats:
zoetwaterpoelen. omzoomd met
biezen en riet. Het wemelt van
de jonge padden. Verderop, op
het schor achter de kreken waar
koeien niet kunnen komen, is typische schorvegetatie te vinden
met zeebies en lamsoor. Die
koeien verzorgen het natuurbeheer van het noord-oosteliil<e
deel. Zij houden het gras kort,
waardoor diverse plantensoorten
meer Ikans hebben en het schor
niet dichtgroeit met slechts enkele plantensoorten. Ook de
weidevogels profiteren van de
inzet van de Ikoeien. Omdat er in
dit gebied niet gespoten of bemest wordt is de koemelk van
bijzondere kwaliteit. Helaas ziet
de boer geen kans dat uit te buiten (of uit te baten). Alle melk
gaat in de grote melkplas van
NV Nederland.
Langs kreken die tussen opkomende duinen liggen komen we
uit op een uitgestrekt zand-

strand. in de verte zien we tientallen steltlopers, de zogenaamde kale grond broeders.
Hoogtepunten: op het westelijk
deel van de plaat worden ongeveer zeventig kluten geteld, later
bespeuren we nog vier lepelaars
en op de terugweg via de duinvallei zien we nog een ziiverreiger. De biologen en ecologen
maken er, onder leiding van Jan
de Roon een sport van bijzondere vogels te spotten en planten
te determineren.

Voor de eerste RiKZ-Sportdag
hadden zich maar liefst 215
deelnemers aangemeld, wat zeker te danken was aan het aantrekkelijke programma dat we
dit Ikeer in de aanbieding hadden.
O p veler verzoelk weer minivoetbal en ook weer bridge,
maar daarnaast iets totaal
nieuws, namelijk Klootschieten
wat uitbesteed was aan sportor

ganisatiebureau Vanderkruit.
Nu is het wel zo dat voor dat
laatste redelijk weer nodig is en
geen blubberbaan met diepe
plassen. Helaas waren de weersomstandigheden de laatste dagen en de weersvooruitzichten
voor de sportdag zelf van dien
aard dat we genoodzaakt waren
dit onderdeel af te gelasten.
Daarvoor in de plaats kwamen
toen een aantal prachtige hou-
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De Kwade Hoek is een prachtig
wandelgebied. Het is gratis toegankelijk voor leden van
Natuurmonumenten. U Ikunt
zich overigens bij iedere VVV of
bi] iedere opzichter van een terrein als lid opgeven. Bij voldoende deelnemers (20) kan er tegen
een bescheiden vergoeding een
rondleiding in de Kwade Hoek

Heel Goedereede wist op dat
moment, dat er weer bezoekers
in de museumtoren waren, onder leiding van de 78-jarige
Marien Breern, kleinzoon van de
voormalige stadsomroeper.
Het Museum in Toren is van
eind mei tot september dagelijks
(behalve op zondag) van 2 tot 5
uur geopend. Gezelschappen
kunnen voor een bezoek op andere dagen en uren een afspraak
maken met de museumcommissie, per adres
mevr. D. Baas- van Dam in
Ouddorp, tel. 01878-1594.
Goedereede, op steenworpafstand van de randstad, is een
bezoek meer dan waard. Als een
vakantie- of vrije dag zich daarvoor leent, is een combinatie
met de andere locaties waar we
geweest zijn zeer aan te bevelen.
Om begrijpelijke reden voert het
te ver reclame te maken voor
het restaurant waar we de dag
met een voortreffelijl(e maaltijd
hebben afgesloten. Dat geldt
niet voor de Vereniging
Natuurmonumenten. Als u daarvan lid wilt worden, zodat u bijvoorbeeld door de iKwade Hoek
Ikunt dwalen, bel dan (net als ik
gedaan heb) met:% Graveland
035-55991 1, of schrijf
Natuurmonumenten, antwoordnummer9933,1200 WK
's Graveland.

..

r

ten speelplateaus waar een ieder
zich binnen naar hartelust kon
uitleven. Toegezegd werd dat
voor de sportdag 1995 opnieuw
het onderdeel Klootschieten op
het programma zal komen.
Op de dag zelf was de
Sportcommissie rond half acht
aanwezig om de laatste voorbereidingen te treffen en om de
eerste koffie te proeven. Om net

,

half negen kwamen de eerste
deelnemers binnendruppelen.
De bussen uit de buitenvestigingen Haren en Middelburg waren
ondanks het slechte weer redelijk op tijd. De sportdag, zoals
gebruikelijk weer geopend door
onze HID, Peter Hoogweg, na
aankondiging van de voorzitter.
Jo de Brabander, kon daardoor
toch op tijd aanvangen met de
diverse sportonderdelen.
AI spoedig was men binnen en
buiten (voetbal) erg actief bezig.

der nog wat kleine gevallen.
Celul<kigkon alles ter plaatse afdoende behandeld worden.

De lunch was zoals we de laatste
jaren gewend zijn weer uitstekend verzorgd door het personeel van de sporthal en een ieder liet het zich weer goed smaken.
Op alle sportonderdelen was het
een sportieve strijd waar geen
onvertogen woord bij viel maar
waar gezelligheid in combinatie
met prestatie troef was. De wedHet eerste wat ik me's morgens strijden werden bijna traditioneel
afgesloten met de 60 m sprintafvroeg was of de fietsploeg uit
Middelburg wel vertrokken was. wedstrijden voor dames en heren om respectievelijk de Peter
Bij aankomst van de bus uit
Middelburg bevestigde Jo dat ze Hoogweg en Jan van Winkel
wisselbekers.
inderdaad onderweg waren.
Hierna vond de uitreiking van de
Wat een moed! Om even voor
weer prachtige prijzen plaats en
half twee Ikwamen de 9 extrawerden enkele mensen in het
sportievelingen, waaronder 1
dame(!) in de sporthal aan. moe, zonnetje geplaatst voor hun bijverregend maar voldaan. Als er- drage in de organisatie. Kees
varen toerfietser wist ik wat voor Borst. Erland Bakker en Joop van
Ham ontvingen van de
prestatie ze geleverd hadden en
Sportcommissie een doos wijn,
was dan ook vol bewondering.
omdat ze voor het vijfde achterAls blijlk van waardering kon ik
eenvolgende jaar een sportonze namens de Sportcommissie
derdeel voor hun rekening naWP-wielerhandschoentjes aanmen.
bieden. Om half vier gingen de
vier sterksten van de groep weer Peter Hoogweg ontving eveneens een doosje wijn voor zijn
op weg voor de thuisreis. Het
bijdrage, de organisatie van het
stuk over de verschillende
bridge, en voor zijn medewerDeltakeringen werd naar later
king aan de sportdagen in het
bleek een ware beproeving met
algemeen.
een tot 7 à 8 B toenemende
Noordwesten wind. Om half negen waren ze dan ook pas op de Hierna vonden over en weer nog
wat dankwoorden plaats en was
plaats van bestemming. Een
het daarna tijd voor het uitreilken
prestatie het vermelden zeker
van het jaarlijkse sportdagprewaard!
sentje voor alle deelnemers. Dit
Voor het eerst hadden we zowel jaar had de sportcommissie voor
een kaars gekozen, zodat aan
's morgens als 's middags 2 EHhet eind van het jaar nog eens
BO-ers ingehuurd. Niet dat we
aan de afgelopen sportdag teextra problemen verwachtten,
ruggedacht kan worden en ook
maar meer doordat dit de afgeweer vooruitgeblikt kan worden
lopen jaren een knelpunt was.
naar de volgende sportdag.
Helaas hadden we ze ook niet
Afsluitend werd er onder het gevoor niets ingehuurd gezien het
not van een drankje nog wat naaantal blessures. Om maar een
gekaart alvorens huiswaarts te
paar kwetsuren te noemen: een
keren.
voetbal op het oog, een tennisbal op de slaap en daardoor een
Adrie Hokke
behoorlijk dizzy iemand, een
zweepslag, een verdraaide knie,
een vleeswond in de knie en ver-

dag 1994
Uitslagenlijst
Volleybal

Voetbal

1. Labzwansen (HA)
2. ITS-Service (KK)
3. Haren

I.ITS (KK)
2. OSC (KK)

Bridge

Vissen

1. Leontien Hoogweg (KK)
2. Ben Vermin (EX)
3. Peter Hoogweg (KI<)

1. Frans Otto (KK)
2. Henk Bovenschen (KK)
3. Leen Schouten (EX)

3. Rijswijk

Tennis
Dames
1. Sharon Westlake (KI0
2. Annemiek v.d. Pluijm (MB)
3. Saskia Huijs (MB)

Heren
1. Rob Junqurt (HA)
2. Jan IKastelijn (MB)
3 . Peter Günther (KK)

Badminton
Dames
1, Suzanne Ros (KI0
2 . Mattha de Brabander (MB)
3. Ria van der Wiel (KK)

Heren
1, Joost de Ruig (KI0
2. Hanny Cohen (1<10
3. Chris Jonathans (RW)

60m Sprint
Dames
1, Linda Mooijman (KI0
2. Sharon Westlake (KK)
3 . Anja Briggs (MB)

Heren
I.Hans Braker (IN)
2. Maarten Scheffers (I<K)
3. Frans Hazelaar (KI0

Fietsers Middelburg-Poeldijk
I.Joop van Dienst (V.V.)
2. René de Leeuw (V.V.)
3. Ben Sandee (V.V.)
4. Martin Steendijl<(v.v)
5.Hans van Zeiji (v.v)

6. André Hannewijk
7. Geert den Hartogh
8. Anja Phernambuq
9. Thomas Rutten

Begeleidingvolgauto:

Wim Bil & Liana Pekaar
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Indiensttredingen:

Gratiflkaties:

rnw. C.P. Windhouwervan der Linden
(iF-funktie)
DFD
mw. H. van Heuvel
DFK
ing. J.F. Ruiter
ABW
drs. J.A. van Dalfsen
OS8W

A.M.B.M. Holland
mw. A.J.W. Phernambucq.
van iwaarden
I . de Ridder
ing. E.C. Stilwoort
ing. J.J.C. van Spronsen
L.C.B. Heijnen
P.E. van der Lem
K.F.A. Weeber
ILB. van Clooster
J.H. van Drongeien
C.A. Kappelhof
P. Vogelsang
drs. J.J. Soeteman

%Gravenhage
Rijswijk
Haren
Haren

01-08-1994
01-09-1994
06-09-1994
O1-10-1994

Uitdiensttredingen:
mw drs. C . Holtrop
drs. E.J. Biegel
M. Beekman
dr. F. Colijn
rnw. B.i. van dervenScheffei
P. de Kam

ABLA '+Gravenhage 01-10-1994
OSFM '%Gravenhage 01-10-1994
OSCE Haren
02-1O- 1994
OSB
'%Gravenhage 01-11-1994
DFD
ITLC

's-Gravenhage 05-12-1994
Middelburg
01-01-1995

Verplaatsingen (binnen V&W)
mw. T. Westerveld
(iF-funktie)
naar AVV/Rotterdam
drs. K. Hiiien
naar Hoofddirektie

ABE

'Gravenhage 01-09-1994

ABLA

'Gravenhage 01-11-1994

Bevorderingen:
rnw M.S. Luteijn
mw. W. Huisman
J. Mooiweer
mw. H.M. TimmermanPouwiel
ing. M.J. Latuhihin
ing. A. Sandée
mw. T. Westerveld

ITLMG Middelburg
01-03-1994
DFH
Haren
01-08-1994
DFK
's-Gravenhage 01-08-1994
DFM
iTLC
iTLMB
ABE

Middelburg
01-08-1994
's-Gravenhage 01-08-1994
Middelburg
O1 -08-1994
'%-Gravenhage O1 -09-1994

Ambtsjubileum 12.5 jaar:
ir. L.P.M. de Vrees
J.C. van Ham

ABN
DFK

'5-Gravenhage 01-06-1994
'8-Gravenhage 01-09-1994

ITIM
OSFM

Middelburg
01-09-1994
'5-Gravenhage 24-09-1994

Ambtsjubileum 25 jaar:
W.D. Bil
dr. R. Spanhoff
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ABDA
ABDA
ABDA
ABDB
iTHBA
iTHBM
iTHBM
iTHBM
ITHLL
iTHLL
iTHLL
iTHLL
ITiA

