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EINDELIIK 'NS EEN ECHT
FEESTJE
Er was mij nog gevraagd:"Doen jullie
ook nog wat?''
Gekweld door de gedachte dat ik de
beide lieve dames had afgescheept met
een: "Ach, dat ikunnen jullie met z'n
honderden in Den Haag toch zelf wel"
begon il< mijn reis in zuidwestelijl<e
richting. Het was een sombere maar
droge ochtend voor de tijd van het jaar,
kort nadat ik de autobiografie 1912 1939 had gelezen van Marten Toonder.
Tegen deze achtergrond en geheel met
mezelf bezig, me niet belkommerend
over de verbuigingen mompelde ik die
ochtend nog door mijn oogharen
glurend en alvast oefenend voor een
niet gepland optreden ergens en ooit:
"zelf. ipse, ipsum. ipsimus". Natuurlijk
was ik stinkend jaloers op "al die
mensen'' die ongetwijfeld betrokl<en
waren geweest bij de voorbereidingen
van dat nog onbekende festijn in Den
Haag. Dit keer kon het best wel eens
led<worden.

Ik weet eigenlijk niet eens waarom il<
dat dacht. Nou ja, met twee sprekers
als Hoogweg en Dingeman kon het al
niet meer stul<. Waarom? Wel, tijdens
een van mijn reguliere contacten met
het Centraal Apparaat bereikte mij ondermeer de missive dat Hoogweg onder
grote druk vlalk voor de nieuwjaarsbijeenlkomst zelf was gaan schrijven aan
zijn toespraalk. Goed idee dacht iI< toen
nog, want ik Iken het niveau van mijn
eigen maaksels die onder tijdsdrul< tot
stand komen. Van Dingeman wist ik al
dat die stelselmatig hetzelfde doet, en
met goed resultaat.
Van al dat andere was ik toen nog niet

op de hoogte. Die ochtend beklom ik
samen mei een groot aantal collega's
extra vrolijk en toch net niet uitgelaten
de "Ambtenarenexpres" die om precies
07.09 uur vertrekt vanaf spoor 3 in
Groningen
Het was wel even moeilijlk geweest om
de organisatie op gang te krijgen daar
in Den Haag. Ja, ja dat heb ik uit doorgaans goed ingelichte kringen.
Weet je de mensen beseffen nauwelijks
wat een weelde het is dat je je mág inspannen om anderen bezig te houden
op een wijze die misschien wat kort
maar volstrekt afwijkend is van het ge-

Eindelijk 'ns een echt feestje

bruikelijlke dagelijkse. De mensen laten lachen, huilen van het
lachen of misschien zelfs gewoon laten huilen door het uitspreken van mooie, zachte en rake woorden en zinnen. Het
oproepen van gevoelens die gewoonlijk niet zo goed loslkomen uit de medewerkers (een enkeling daargelaten).
Hoogweg brandt los. De vaart zit er al dadelijk in, je kunt
goed merken dat
het verhaal ditmaal door hemzelf is geschreven. Hij hapert
niet, zit goed in de stof en pakkend weet hij de heldendaden
van zijn dienst te etaleren: man, MANS, meer mans want dat
is waar we naar op weg zijn "meer mans" of "nog meer
mans"
Om dat te bereiken verlaten we het oude en gaan we experimenteren, niet met dieren en algen maar met mensen. Volgens mij is dat uniek en bovendien is dat het duurste experiment ooit betaald door deze dienst. Het experiment wordt
uitgevoerd door Henlk Smit, een leider met een open vizier en
een sterlke persoonlijkheid die daarvoor zijn witte labjas al uit
de kast heeft gehaald. Hij zal evenals onze opdrachtnemers
veelvuldig overleg moeten plegen en veelvuldig rapport
moeten uitbrengen.
Tja, zelfs de voorzitter van de DC had me niet nodig1 Maar ja
wat wil ie OOI< als ie voorzitter unaniem (5 tegen 4) is ver-

kozen. Het is echt
heel gel<te menen
dat je een inbreng
Ikunt leveren maar
dat je geen woord
mag uitbrengen.
Doorgaans stoor
ik mij daar maar
ten dele aan,
want democratie
betelkent dat je
niet hoeft maar
dat je mag zwijgen. Dat zwijgen
hield ik dit maal
heel lang vol
(zoiets
ontstaat
langzamerhand
vanzelf als je lang
tussen de Friezen
zit). De dag voor
zijn nieuwe triomftocht kon ilk het niet meer volhouden en
belde ik het nummer dat ik al zo vaalk had gebeld: 0703745126. "Met Dingeman". Celulkkig hij was er.
Dat is een zeldzaam raar gevoel. Niet overbodig zijn en toch
niet nodig zijn: herlkent u dat?
Toch had ik mij al behoorlijlk voorbereid op de nieuwjaarsbijeenkomst. Plaatsvervangend voorzitter betekent immers
dat je moet Ikunnen vervangen.
Tweede helft van december op mijn '"grote" vakantie. Een
vreemde vakantie want de noodzaak om allerlei werlkzaamheden op te knappen die te maken hadden met nieuwjaar
was er eigenlijlk niet. Niet hoeven werken terwijl je dat eigenlijk best wel wilde of niet willen werken, terwijl dat eigenlijk
best wel kon. En, het gekke was dat ik het eigenlijk ook niet
eens wilde terwijl het wilde niet de overhand kreeg.
Even later gebeurt er iets heel verrassends, althans voor mij.
Ondanks het feit dat ik me op geen enIkel niveau heb ingelaten met de organisatie van deze dag wordt zonder toestemming toch mijn naam gebruikt in
een zorgeloze combinatie met die van
een andere collega. De belkendheid van
de aanvoerder van de verontruste partners te Haren blijkt het middenkader
van onze dienst niet te hebben bereilkt,
een zorgelijke situatie. II< ben in dat
geval een prettig doelwit. En zeg nou
zelf een prettiger doelwit dan je zelf
bent is toch ook niet te bedenken. Een
prettig gevoel zonder prettig gevoeld te
worden.
Na al de gevoelige woorden van mevrouw Colijn komt dan de beurt aan
een jonge manager. Zo van buiten was
daar weinig op aan te merken. Keurig
Saharalkleurig kostuum, vlotte stropdas,
markante bril en bijpassende hoed. Echt

zo iemand die je na eenmaai
gezien te hebben nooit meer
vergeet. En die gozer wist
van aanpakken zeg. niet t e
dun. Die ging daar in pakweg 15 minuten datgene waar
wij in de afgelopen jaren zo
hard aan hebben gewerkt
eens even onderuit staan
schoffelen met zo'n irritant,
dominant en vet Rotterdams
accent Nou heb ik weinig
tegen Rotterdammers maar
die streek is groot geworden
door de havenarbeiders en
dat was ook zo'n beetje wat
ik af en toe meende te horen: een hele hoop herrie.
Wat II< daar van geleerd heb
is in ieder geval dat het DT
van onze dienst het behoorlijk zwaar heeft. Niemand
heet Gerrit en toch stelen ze
als de raven. De een steelt
macht de ander kennis een
derde controle. Er blijkt zelfs
belangstelling te zijn voor
"onbegrip", hoe i s het mogelijl<zou je toch denken. Alles heeft een waarde. Ook
combinaties blijken heel gewild.
II( geef de dienstleiding hier-

Ik behoorde tot de laatste 20
personen die langs de tafel
kwamen en heb in mijn ene
blote hand een salade opgetast en in de andere een
broodje, hetgeen twee minuten later al overbodig
bleek, omdat er toen 25
nieuwe borden werden aangereikt.
Dat eten smaakte overigens
best!
Voor de middag stond er
een aankondiging
ergste deed ve
Vooraf dacht ik dat 'dit wel

veel in@@kkMder. We krevoorlichting
achterwege
en. We werden er geen cent wijzer van,
hetgeen wa@r$cbijnlijk ook

bij ongevraagd het advies
om de mening over de
noodzaak van de instroom
van jonge medewerlkers direct te herzien. Wat zo'n
jongmens te berde weet te
brengen is bijkansmeer dan
onze flexibele maar gevoelige organisatie verdragen
Ikan. Wanneer de ver-grijzing
wordt gelkwantificeerd in
verbaal vermogen dan kan
onze organisatie wat mij betreft niet grijs genoeg worden.Dan eten, voor mij was
dat zo ongeveer een brunch.

goeds moet weten .Të halen.
En wat gebeurt er aan het
eind? Blijkt de groep waar
Hoogweg in zit te hebben
gewonnen. Eerst dacht ik:
"dus toch het Iknapste jongetje van de klas. Heeft hij
bij een vorige gelegenheid
niet ook al eens gewonnen?". Aan de andere kant
zat in die groep van Hoogweg ook nog Foppe Smedes
en ik weet uit ervaring dat
die OOI<niet mis is.
Wat mij bij die hele affaire
behoorlijk dwars zat is het
feit dat de goede oplossing

niet uit een door de DC of
de voorzitter van de DDC te
openen enveloppe tevoorschijn kwam en dat er over
de einduitslag geen discussie
mogeliilk was. Weke uitslag
was er eigenlijlk echt goed?
Volgens mij waren dat er
verschillende. Daarnaast heb
il< een eigen onderzoek (het
bloed kruipt waar het niet
gaan kan) uitgevoerd, want
we hebben als DC recht op
informatie. Uit dit Ikleine,
voorlopige, onderzoelk Ikwam
naar voren dat er door de
organisatoren ook al was geknoeid met de letters, want
il( weet niet hoe het met die
andere groepen zat maar zeker drie groepen moesten
het doen met de zin
HOOFD GETALLEN HEEFT
NATTE VOETTE
Waarschijnlijk is dat Haags
Ik zal het.onthouden voor de
maa!:als jullie weer
Frieplan4 komen
buurten.

HERDENI<ING VAN DE RAMP

1 Februari 1993

Maandag 1 februari werd in Arnestein de
ramp van '53 herdacht. 's Morgens werd de
gelegenheid geboden gezamenlijk koffie te
drinken, waar velen gebruiù van maakten.
's Middags Ikon de Tv-uitzending op een
grootbeeldscherm worden gevolgd.
De eerste februari stond dit jaar, veertig jaar
na dato, zowel op regionaal als nationaal
niveau in het teken van de watersnood. Dat
dit nu op een dergelijke manier plaatsvond, is
vooral toe te schrijven aan het gereedkomen
van de Deltawerken. De Deltawet heeft er
voor gezorgd dat de dijICen versterkt werden
en de kustlijn drastisch werd verkort. We
mogen ons nu veilig weten achter deltadammen en deltadijken. Frans Minneboo geeft
echter aan, dat mensen die de ramp van nabij hebben meegemaakt, nog steeds niet
kunnen slapen als de pannen je buiten om de
oren vliegen en het water onstuimig uit de
zee stuift. We mogen ons veilig weten, maar
moeten blijven waken. In 1990 stelde de
DGW in het rapport 'Kust in beweging' dat
de deltaveiligheid van een aantal duinen bij
verdergaande achteruitgang niet meer gewaarborgd kon worden.
1 Februari 1953

Ook in Arnestein zijn er die het water de
straten hebben zien binnenstromen. Zowel
bij Gerard Mol als Tobias Walhout liggen de
herinneringen diep geworteld. Het Iklol<gelui,
niet vanwege brand, maar de dijken! Het
witte schuim op het water dat opblonk in de
nacht. Het water dat steeds een traptrede
hoger steeg. Huizen die in elkaar stortten,

wanneer zijn wij aan de beurt? Een ouder familielid dat de bedstede niet uit wilde komen
en later aan de overzijde van de Oosterschelde op het bed teruggevonden werd ...
De beleving van een kind in een zwaar getroffen dorp, en in een dorp waar relatief
weinig schade was. Waar de kinderen op
Iklompen het dorp rond renden, in afwachting van de plaats waar de helilapter met
Prins Bernhard zou landen. De school die nu
gebruikt werd voor de opvang van slachtoffers.
Waken

In boeken over de ramp, in de krant en op
TV grijpt de ernst van de situatie je door
levende herinneringen en beelden aan. Dat
de dijken op veel plaatsen te zwal( waren
was belkend bij de bevoll(ing, maar ook bij
topambtenaren. Er gebeurde echter niets: de
prioriteiten voor de begroting lagen op een
ander vlak. OOI( nu zelfs natuurontwiklding
in de zeewering plaatsvindt moeten we alert
blijven op mogelijl(e gevaren.
Anton van Berchum

Onder deze titel wil ik regelmatig jullie aandacht vragen voor zaken
die in onze dienst gebeuren en die blijk geven van weinig gevoel voor
collegialiteit.
Sinds 2 jaar staat bij Juleke Durgaram de volledige serie telefoonboeken van Nederland ter
inzage voor iedereen.Juleke heeft heel bewust deze boeken niet in de kast gezet zodat
iedereen er gebruik van kan maken. Tot haar grote verbazing werden vorig jaar 2 nieuwe
delen omgeruild voor een oudere versie. Dit is dus met opzet gedaan. Dit jaar is er iemand
geweest die deel 2 heeft geleend. Na ongeveer twee maanden Ikwam het boek weer boven
tafel. Jammer voor zijn andere collega's die gedurende die tijd er geen gebruik van konden
maken. Het rekening houden met ekaar is ook een uiting van het WIJ-GEVOEL.
Boris Oudemans

presentatieruimte bij
DGW Middelburg
O p donderdag 25 februari is de nieuwe
PR-zaal in Arnestein op een feestelijke wijze
geopend.

Hiermee is de eerste fase afgerond van de
facelift in Middelburg. Behalve de nieuwe
presentatieruimte is de entree van het
gebouw en de A-corridor opgepoetst.

Tegen het eind van het jaar wilde ook
de bibliotheek nog gebruik maken van
het beschilkbare budget voor het smeden van het WIJ-gevoel. Een idee was
er wel, maar met drie man, sorry twee
man en een vrouw, viel er budgettair

1

Marloes uit
iddelburg) en Janneke
(AOF, had ook nog budget). op 11 december om e n uur of één richting
Bergschenhoek om te skiën. Ja u leest
het goed, skië
Na zoals gebr ilkelijk op weg naar de
wintersportoor en in de file te hebben
gestaan, kwamen we allemaal de skihut
binnen gedru peld. Letterlijlk, want
vanaf ons vertr k was het zachtjes gaan
regenen. In d skihut werden we getralkteerd op k ffie, de Ikenners namen
natuurlijk war e chocolademelk Het
zenuwachtig
edoe nam ook een
aanvang. Je k nt dat wel flauwe grappen enz. want e drie pistes waren toch
wel hoog en z ker steil.
Eindelijk was et moment dan aangebroken, schoe en passen en ski's aanmeten. De slimmen onder ons (nog bedankt voor de ip Tom) hadden zich inmiddels ook al volledig omgekleed, een
enkeling in vol edige afzondering. Tom
had gezorgd oor twee echte skileraren. Hanna und Hans, aus Osterreich,

I
1

Ii

niet veel te verteren. Somber voor zich
uitstarend keeù Jacqueline door het
raam. Haar uitzicht is een (volgens
sommigen) te kleine parICeerplaats en
de financiële afdeling van CX. Gewend
als zij is om met (kleine) budgetten te

hoe verzinnen
O p de piste, g
we verdeeld
mocht vrij glijd
pret.
Eerst aan de
leunen, linker

schuiven bedacht zij zich dat ook CX
nog niet op pad was geweest dit jaar.
Zij had hen tenminste nog geen dag
gemist bij het uit het raam kijlcen. CX
was wel te porren voor het geopperde
idee. De ingediende begroting werd degelijk bevonden en de juiste parafen
werden gezet.
En zo vertrokken wij -CX. DFB (incl.

been omhoog, spreidsprong en meer
van die ongein. Daarna dwars omhoog
tegen het hellinkje op en "gewoon" de
helling weer af. Vanwege de tijd, we
hadden tenslotte maar één uur,
mochten we ons naast de baan steeds
hoger omhoog worstelen. Dat viel niet
mee, zeker niet als er een of andere
wurm steeds achter op jouw ski's gaat

e het.
lukkig de oefen, werden
n twee groepen. Paul
n. Toen begon de echte

ki's wennen, voorover
een omhoog, rechter-

I

droge kleren.
Het middagje werd afgesloten in de skihut met een gezamenlijke hap en een
paar drankjes. waaronder ook de onvermijdelijke glühwein. Na het uitwisselen van ervaringen en sterke verhalen
Iùwamen we tot de conclusie dat ons
uitje als geslaagd kon worden getypeerd. Met als resultaat dat er
misschien ook in 1993 een gezamenlijk
CX/DFB-uitje komt, de EX-banden blijken sterker dan gedacht.
Frank Dingernan.

staan. Als we veilig weer naar beneden een enkeling in danlk-aangenomen.Eert
waren gegleden, konden we onkpan- en Edward hadden vroegec w~eleens 111
nen naar de verrichtingen van de ande- de echte sneetfWl gestaan e i waagden
ren kijken Het wachten was op de zich op de grote afdqling efi kyvamen
eerste val. Ons geduld werd niet lang zonder kleerscheuren: w$r*,naai" beneop de proef gesteld, Janneke had de den Dapper hoÓr. Pau(:ontpopte zich
primeur. Toen zagen we dat opstaan als een profaisionde glijdende ,caberamet ski's aan moeilijker was dan we .man. Onfé prestaties hebben WE! (ndachten Het vallen werd steeds specta- middels -op E]e*aopr do. gestaag toeculairder. Wat mooi en ingewikkeld (en nemende regenv$ helaas te i<o@
hard) vallen betreft werd de hoofdprijs hom&deo; onder ,het genot van een'
gedeeld door Hans en Mohammed. De koekjsuÎt hot kerstpalùy$t vafl Jacque. . ., ;. .
.
,,lj
variatieprijs was voor Cerard. Een echte line, h d e bibliotheek bewonderd.
artiest zoals hij rugwaarts naar beneden Bij het afdoen van slki'.s,,gn schoeneo ... .,
Ikon glijden. het leek wel slkidansen. Re- merlkten we pas hoe nat we WareCHet
gien was vocaal de beste en eigenlijk was steeds harder gaan regenen mhar : . . .
hadden we aliemaai wel een prijs ver- door de (in)spanning hadden we daar :. ; ,
diend. Na de les mochten we nog vrij niets van gemerkt. De slimmen, Tom
skin maar dat aanbod werd door slechts nogmaals bedankt voor de tip, hadden
i.
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Nadat ik de sprinter van

7.55 uur uit Zoetermeer nam......

Verzin een aardige vervolg op deze zin en maak Ikans op een cadeaubon. Inzendingen kunnen
worden opgestuurd naar de redactie van Tij en Taal.

V&W gaat voetballen
Op 4 juni 1993 is het landelijk voetbaltoernooi van Verkeer
en Waterstaat, in Arnhem.
Willem Ros heeft dit al via een tamtam bekend gemaakt. Heeft iedereen
zich daarvoor al opgegeven? Zoniet, het kan nog.

mdat Tij en Taal om de twee maanden .verschijnt.kunnen we heluas,gcen actue.le:iijst publiceren van interne presentatles, symposia, ctc. Houd daarom .heel goed de publikafieborden
in oe gaten. Loop eens mot uw agenda lan ccn publikatiebord. Daarop wwdt .elke.' :
presentatie bekend emaakt. Qok laten wij t via.de publikaieborden weten wanbeor ee,n
datum verscnulft, locatie veranderd,.of de presentatic niet door kan gaan,

Interne Presentaties DGW
Colloquium in Den Haag:
Den Haag:
Op 22 april vertelt Jon Coosen over zijn ervaringen in Antarctia, waar het schip de Bahia Paraiso werd geborgen. Jon
was daarbij aanwezig om de wetenschappelijke begeleiding
ten behoeve van de milieuzorg rond de berging uit te voeren.

O p 25 maart wordt een colloquium georganiseerd over belasting van de Noordzee met verontreinigde stoffen. Dit colloquium wordt bij onze buren gehouden, in de IKamer van
IUoophandel, Koningskade 30 om 10.15 uur en duurt de hele
dag.

13 mei en 10 juni zijn ook gereserveerd voor interne
presentaties in Den Haag. De onderwerpen worden nog bekendgemaakt.

Project Presentatie IOH voorjaar 1993
Plaats:

.

'

Evenementen, voordrachten en colloquia
DCW-Middelburg in 1993
In 1993 zal de traditionele borrelcontact-bijeenkomst (bcb) in
de vestiging Arnestein weer op de laatste donderdag van de
maand worden gehouden.
Van die dag wordt alleen afgewel<enals er door de barcommissie een bijzonder evenement wordt georganiseerd, waar
een andere dag zich beter voor leent.
In 1993 kunnen collega's, voorafgaand aan het informele
contact, weer een voordracht houden in de Schelde-zaal van
kantoor Arnestein. Op de dagen dat er bijzondere evenementen worden georganiseerd zijn er geen voordrachten
De aanvangstijd van deze voordrachten is 15.15 uur. De
duur van de voordrachten is 30 minuten. Zodoende blijft er
tijd over voor vragen en discussie en kan het borrelcontact
steeds om 16.00 uur beginnen in de kantine.
Het is de bedoeling dat de voordrachten over onderwerpen
gaan die relevant zijn voor beleid en beheer en, meer dan
voorheen, gericht op onze externe relaties. Ook collega's van
andere diensten en afdelingen worden daarom uitgenodigd
een verhaal te houden.
Nadere informatie over de voordrachten volgt per aanlcon-

diging op de publikatieborden. Afhanlcelijk van de actualiteit
van een onderwerp kunnen er uiteraard altijd nog meer voordrachten gehouden worden. De aankondiging daarvan verloopt op de dezelfde manier.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Albert Holland van WSD in Middelburg. telefoon O1 180-72235.
Evenals voorgaande jaren worden er OOI< in 1993 weer vier
colloquium-dagen gehouden door het CEMO (Centrum voor
Estuariene en Mariene Oecologie) uit Yerseke en DCW Middelburg. De coördinatie van deze wetenschappelijk getinte
bijeenkomsten wordt verzorgd door Aad Smaal van AOB, telefoon O1 180-72230. Deze colloquium-dagen worden afwisselend in Yerseke en in Middelburg georganiseerd. De
aanlcondigingen volgen in de loop van het jaar.
De voordrachten die tussendoor worden gehouden en ook
de colloquia worden niet automatisch gevolgd door een borrelcontact-bijeenkomst (bcb). De mogelijkheden voor een
informele voorizetting van een sessie worden per keer
bekeken.

Voorlopig ziet het programma van alle Arnestein-activiteiten in 1993 er als volgt uit
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do 18maa1i
aanvang 13.30 uur
Colloquia DGWKEMO bij CEMO in Yerselce.
Over het land van Saeftinge.

do 30 september
aanvang 15.15 uur
Voordracht: De laboratoria van DGW in Middelburg.
Door Wim Schreurs van IOL. Na afloop bcb.

wo 7 april aanvang 15.30 uur

do 14oktober
Colloquia DCWICEMO bij CEMO in Yerseke

Paasmaaltijd/ kinderfeest.

do' 13 mei

, .

aanvang 15.15 .uur
Voordracht:;Rhb"dmines in het tracer-onderzoek:
Door Thomas Rutten van IOL. Na afloop bcb.

dq

10juni
.Colloquia DGWKEMO bij DGW in Middelburg.

.' , .
i

do 28oktqber
aanyang.5.15 uur
Voordracht nog in te vullen. Naafloop bcb.
do 25 november
aanvang 15.15 uur
Voordracht nog in te vullen. Naafloop bcb.
,
do .9:december
'k3loquia
I~
OCW/CEMO%!ij;D,GW

,

in Middelburg,

. .
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do 23 december
aanvang 15.15 uur
. .
Voordracht nog in te vullen: Na afloop bcb.
<
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EVEN VOORSTELLEN

Louis Goorden
lk werk sinds l januari bij
DCW als hoofd 1018.
Na mijn studie HTS-Elek-

i

Atie Steendijk
Vanaf 1 februari 1992 werk
ik bij 101te Middelburg in de
functie van PC-coördinator.
Dit is trouwens niet mijn

trotechnielk heb ilk 8 jaar
gewerkt bij Grondmechanica
Delft. Via allerhande cursussen heb ik me daar omgeschoold van elelktrotechniek
naar informatica. Ik denIC nu
toe te zijn aan een nieuwe
uitdaging, te weten: DCW
veranderen in een dienst van
tevreden computergebruikers. Buiten werktijd woon ik
in Boskoop met mijn vrouw
en dochter. Mijn hobby's zijn
badminton en (voor de komende 10 jaar) het opknappen en verbouwen van mijn
huis.

eerste beroeD. ilk was eerst
Coupeuse. Ma'ar omdat ik na
een aantal jaren in een winkel te hebben gewerlkt wat
anders wilde gaan doen, ben
ik terug naar school gegaan.
Ik heb toen gekozen voor de
opleiding programmeur. In
1991 ben ik van school gekomen en ben ik via uitzendbureaus gaan werken. Dit
was voor mij een goede manier om verschillende bedrijven en verschillende computersystemen te leren kennen. In november vorig jaar
heb ik gesolliciteerd naar
deze functie en net voor de

kerst hoorde ik dat il( was
aangenomen, dat was een
leuk kerstcadeautje.
Naast mijn werk heb ik als
hobby's kleding maken (nog
over gehouden van mijn opleiding coupeuse) en het
bezoeken van
rommelmarkten.
Heb je problemen met je PC
of weet je een leuke rommelmarkt, je kunt me bereiken op Ikamer A55, telefoon
265.

Zoetermeer, 15 januari 1993

Betreft: Dankbetuiging

Op 16 december 1992 begon de dag al vroeg met gelukwensen, de collega's uit Haren hadden namelijk geregeld dat

om 07.30 uur een ontbijt voor ons beiden, door de ontbijtservice. werd thuis bezorgd. In de loop van de dag mochten
wij telefonische gelukwensen in ontvangst nemen van onze vriendinnen uit Middelburg en van oud collega's.
De ontvangst door het hoofd van de stafafdeling en de daarop volgende receptie was eveneens geweldig. Tijdens de
receptie mocht il<zelfs telefaxberichten ontvangen.
Na deze dag bereikten ons zelfs een telefoontje van een oud collega en kaarten
Uw aanwezigheid, uw gelukwensen in welke vorm dan ook ons bereikt, het ontbijt, de cadeaus, de bloemen en het
bloemstuk hebben ons zeer goed gedaan. Het was in één woord fantastisch
Ook de foto's zijn zeer geslaagd en vormen een dierbare herinnering aan dit jubileum.
Wij danken een ieder die op een of andere wijze heeft meegeholpen tot het welslagen van deze dag.
Allen heel hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groeten,

Jan en Annie Stuivenberg

I

Aan mw. C.J. Kulik
Aan de dames en heren van D.G.W
Het doet een mens goed, om onverwa
bouquet bloemen in ontvangst te mogen ne
De gekozen kleuren op een witte
Alle D.C.W-ers hiervoor dan ook
Met een vriendelijke groei van K.E. Smid.
redactie: de heer Smid kreeg een

Pui I<ken

weer.
badge
leverd. Misschien een 'idee
voor het kerstpaklet, een
pasjesportemedinges. Het
prilklken gaat wel gepaard
met een luid gepiep. Dit
heeft tot gevolg dat de beheerder bij ellke onnodige
tweede piep zijn hoofd
buiten
zijn
Ikamerdeur
steekt. Om te helpen, zo is
ie OOI( weer. Zeer opwel<kend is ook dat je na

XVA jAa-aoor>

Overzicht personeelsmutaties

Indiensttredingen:
drs. R.M. WesterinIC
drs. H.C. Meuldijlc
ing. M.J. Heesen
inw. A.C. Steendijk

WSDA
WSD
AOP
IOIM

Middelburg
+Graven hage
's-Gravenhage
Middelburg

01-01-1993
18-01-1993
O1 -02-1993
O1-02-1993

WSDA
WSLA
WSN
IOSO
WSDB
AOFW
IOSGB
IOY

Middelburg
's-Gravenhage
's-Gravenhage
'5-G ravenhage
Middelburg
'5-Gravenhage
's-Gravenhage
's-Gravenhage

O1 -01-1993
O1 -01-1993
O1 -01-1993
01-02-1993
20-02-1993
O1-04-1993
O1-04-1993
O1-06-1993

DFI<

Rijswijk

O1-01-1993

WSDA

Middelburg

O1-01-1993

AOE
DFB
DFH
DFK
DFM
IOE
WSE
AOBN
AOBN
IOSGB
DFI<
WSLA

's-Gravenhage
's-Gravenhage
Haien
's-Gravenhage
Middelburg
'5-Gravenhage
'5-Gravenhage
'5-Gravenhage
'5-Gravenhage
's-Gravenhage
Rijswijk
's-Graven hage

O1-01-1992
01-01-1992
01-01-1992
01-01-1992
01-01-1992
O1 -01-1992
O1 -01-1992
O1 -01-1993
O1 -01-1993
01-02-1993
15-02-1993
O1-03-1993

WSDB

09-02-1993

Uitdiensttredingen:
ing. R.C. Boeije
mw. drs. F.M.M. Sepers
J.S. Pahladsingh (rect.)
mw. ir. M.J.J. Hoogkamer
ing. A.M. van Berchum
prof. dr. ir. A.W. Heemink
V.N. Sobnath (rect.)
ir. J.J. Pilon
Verplaatsingen (binnen V & W):
inw. J.M. Mondé-Buschgens
(naar Rijksdienst v/h wegverkeer)
inw. drs. N.L. Houtekamer
(naar Directie Zeeland)
Bevorderingen:
inw. M.M. Althuyzen
S.B. Jaworski

E.J. Vogel
J. Mooiweer
mw. J. Platteeuw

L.J. Buffart
mw. P.J. v.d. Most-Vorwald
drs. J.H.M. Schobben
drs. M.W.M. v.d. Tol
ing. G . Zijdenbos
inw. L. Roosenburg-Harincl<
ing. J. Stronl<horst
Ambtsjubileum 12.5 jaar:
~

ing. J. Stronkhorst
Gratificatie:

IOIA

redactie:
Peter Boekclman
ilrigitlav d Vcn Scheiiel
Peter Srhaiiten

redactle-iidre6
DGW, Brigitta Scheffel
Konin rkade 4
Den d a g . lel 070.3744466
corres ondenten:

nlirwIiR

Middelburg
&We"

I enst

juni 1993

C h x ionathans
Flan6 Minncboo

Rob l u n g c u ~

g e t i j d e w a.teren

nummer 2

Directieraad op bezoek
Van DGW naar RII<Z
door visuele vormgeving
wel voorzien van een
DGW-gezicht. Op zeer
professionele wijze hebben zij met posters
en PC-presentaties een
aantal belangrijke DGWprodukten gevisualiseerd.
Vanuit onze huidige produkten hebben we de DR
een flitsend, op de toekomst gericht programma
gepresenteerd.

Ministerie van Verkeer en Watcrrtaat
Directoraat-Generaal Ki)krwateotaat
Dienst Getudewatwen

Programma
Het programma was
opgebouwd rond ons
missiestatement en onze
nieuwe
strategie en
Locatie
Doelstelling
Op 50 meter van de Voor de derde Ikeer in het werkwijze.
plaats waar we in 'i896 bestaan van DGW heeft Hoogweg opende met
naar toe zouden verhui- de DR ons een formeel "DGW in een veranderde
zen (Scheveningen) heb- bezoek gebracht. Een omgeving". De voor ons
ben we de Directieraad mooie gelegenheid om inmiddels bekende din(DR) ontvangen. De hun te winnen voor onze gen zoals:
DGW als onderdeel van
doelstelling van de dag toelkornstplannen. Omdat
V&W met aandacht
was de DR op de hoogte wij (DGW en DR) in
voor andere departete stellen van onze strate- hetzelfde gebouw aan de
menten
gie en nieuwe werlkwijze. I<oningskade zitten zijn
klantenplannen en proWe hebben aandacht we uitgewelken naar de
duktgroepen
gevraagd voor ons voor- Visafslag in CcheveninDGW als adviesdienst
Een
bijzondere
nemen om onze naam t e gen.
gebaseerd op kennis
iocatie aan zee, geen
veranderen in RiiksinstiDGW-gebouw,
maar
van kusten en zeeën
tuut voor Kust en Zee.

Directie raad op bezoek
* d e zorg voor de natte
gegevensinfrastructuur
de toenemende internationalisering
het wegnemen van interne wrijvingspunten
spraken de DR zeer aan.
HenIC Crnit en Roeland
Hillen presenteerden de
klantenplannen de Scheldes en I<ust en Veiligheid.
Bijlsma,
Droppert
en
Dronkers gaven zicht op
respectievelijl< internationalisering, innovatie van
Hydro-Informatie en Onderzoek, de Directieraad
ais idant van DGW.
Naamsverandering
Onder invloed van een
aantal factoren verbreden
we onze horizon, bundelen we onze krachten
richting onze klanten en
zoeken we naar een zo
efficiënt mogelijke werkwijze. DGW wil Iklaar
staan voor het jaar 2000,
niet door middel van reor-

tot uiting brengen dat we
onderdeel zijn van de
Rijksoverheid gericht op
één van de kerntalken van
Verkeer en Waterstaat:
het duurzaam gebruik
van estuaria, Ikusten en
zeeën. OOI< dit plan is
positief ontvangen door
de
Directieraad.
De

Met originele ideeën kan
je terecht bij Brigitta.

ganisaties maar door een
leerproces. Om een aantal
van onze doelstellingen t e
marlkeren kiezen we voor
de nieuwe naam Rijksinstituut voor Kust en
Zee. Hiermee willen we

naamsverandering moet
op 1 januari 1994 een feit
zijn. Om het zo breed en
goed mogelijk bij iedereen
onder de 2andacht te
brengen wordt een communicatieplan opgesteld.

danken aan de inzet van
een groot aantal medewerl<ers. De inzet tijdens het proces van
Ctrategieontwikkeling. de
uitwerking ervan en bij de
voorbereiding van het

Doorgaan
De presentatie van onze
strategie was een succes.
De DR ondersteunt onze
plannen, we Ikunnen op
de ingeslagen weg doorgaan. Dit succes was t e

I

DR-bezoek. Nu nog een
stuk of drie andere
klantenplannen, wat wrijvingsverlies wegwerken,
een
centrale
nieuwe
huisvesting en ons instituut staat als een huis.

Broeikassen in de atmosfeer

V&W- nieuwslijn
Verkeer en Waterstaat heeft een eigen nieuwslijn. Dit is een gesprolken journaal met de meest actuele informatie.
De twee telefoonnummers staan altijd vermeld op de voorkant van Profiel bulletin. Bent u ge'interesseerd in het
laatste V&W nieuws dan kunt u de lijn bellen. Hieronder staat een schemaatje hoe deze lijn werkt.
alleen luisteren
met draaischijftoestel

zelf onderwerpen Iciezen
met drul(toetstoeste1

IUK-NIEUWSLIJN

TDK-NIEUWSLIJN
070-3517966

070-35117977

b

begroeting

roeting

I

afsluiten

afsluiten

Liefdev
Volgens sornmigen binnen-onze dienst zou ik in
mijn nieuwjaarszegje de
liefde hebben gepredikt.
Of il< dit zelf in praktijk
heb gebracht moeten anderen maar beoordelen.
Helaas heb ik
geconstateerd dat de liefde
(nog) niet tot in alle lagen
van onze organisatie is
doorgedrongen.
Want
heb je het over liefde, dan
heb je het over gevoelens.

Maar zolang er nog beslissingen worden genomen waarbij weinig of
geen rekening wordt ge-

houden
van betrokkene
met de liefde
steld. De vraag
lijlc of het liefdevo er
II< denk het wel.
Gedragsaanpassing
Een organisatieverande- ring zonder meer wordt
ring vraagt altijd een geaccepteerd. Het is dan
gedragsaanpassing van voor de leiding een temensen. Voor een suc- leurstelling als het door
cesvolle verandering zal betrolMenen niet wordt
ook de menselijke kanten geaccepteerd.

Onzekerheid
Als dit wordt genegeerd
of niet serieus wordt genomen dan groeit de
weerstand. Het is dus van
belang het menselijk gedrag als gevolg van. een
verandering t e begrijpen,
want zij bouwen als het
ware een eigen verwachtingspatroon. Ze creëren
een eigen werkelijkheid,
bepalen de selectieve
waarneming en de interpretatie daarvan.

Begrip
Hierbij is dan niet de
weerstand het grootste
probleem, maar eigenlijk
de leidinggevenden die
het weerstandsproces niet
begrijpen en niet in staat
waren dit weerstandsproces te voorzien. Zij richten
zich teveel op de inhou- Kleine verandering
delijke aspecten van de Bij een kleine verandering,
verandering en onder- die de verwachting niet
bouwen deze met cijfers, duidelijl< verstoort, passen
vormgegeven
in
in- mensen hun verwachtindrulcwekkende grafieken gen aan en veranderen als
en tabellen. Er wordt t e het ware mee. Die aanweinig
aandacht geschon- passingen zijn zo gangvan die verandering goed
ken
aan
de menselijke as- baar dat ze nauwelijlCs
begrepen moeten worpecten
zoals
gevoelens, worden opgemerkt. Het
den. Veel veranderingen
attitudes,
bestaande
re- lijkt of er niets veranderd.
worden ontworpen en in-

LiefdevolIe Ve rande ringen
Grote verandering
Bij een grote verandering,
die de verwachtingen duidelijl< verstoort, worden
mensen onzeker en raICen
uit hun evenwicht. Dit
Ikomt voort uit de
verschillen tussen wat
werd verwacht en wat
wordt ervaren.
Verdedigen
Helaas zijn leidinggevenden vaal< niet voorbereid
op de beschreven onzeIkerheden die met de
veranderingen gepaard
gaan. Zij begrijpen de dynamiek van de veranderingen niet en hebben het
idee dat zij zich moeten
verdedigen. Dit zou niet
moeten gebeuren.

Begrijpen en accepteren
accepteren. Zij zullen
Verstoringen en onge- gevoelig moeten zijn voor
makken zijn een onver- de behoeften van andemijdelijk deel van het aan- ren als zij belangrijke orpassingsproces dat alle ganisatieveranderingen
betrokkenen bij verande- plannen en implementeringen ondergaan. Lei- ren. Zij moeten gevoel
dinggevenden moeten de hebben voor zowel de
psychologische processen menselijke als inhoudelijke
tijdens
veranderingen aspecten van veranderenproberen te begrijpen en de organisaties. Dan pas
zullen zij in staat zijn veranderingen met een minimum aan weerstand en
een maximum aan steun
van de betrokkenen te
implementeren. OOI<dan
nog zullen leidinggevenden net zo goed ongemak
en verwarring ervaren.
Hoewel zij het menselijk
gedrag beter begrijpen
zullen OOI< deze managers

niet gevrijwaard blijven
van de invloed van de onplezierige kanten van een
verandering. Want ongeacht of iemand de psychologische
dynamiek
ervan kent, ervaart iedereen pijn, frustratie, blijdschap en liefde. En zo is
de cirkel weer rond.
Frank Dingeman

(Vrij naar "Dangers and
opportunities"/ODR

MENTALITEIT
Het onderwerp dat il< nu
aansnijd, daar kunnen de
medewerkers van facilitai-

na gebruik. Allereerst
natuurlijk
een
lege
brandstoftank.
Zolang
jezelf nog maar thuis kunt
komen, is dat voldoende.

om v nd je

WCI

e&'

vindt. Jullie zien er wordt
echt rekening mee gehouden dat de auto's
door iedereen gebruikt
moeten worden. Ik vraag
me af wat het thuisfront
zou opmerken als je zo je
cigcn aJro rh, s acntere omnesd
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De video's zijn voor DGW-me- :;Environment and:D;evelopment)
dewerkers 1 week te leen bij, of te k(A-671 202 DGWH)
belcijken in de bibliotheek van Den 218 minuten
?.
Haag.
:Op zoel< naar evenwicht : Freek de
Een complete lijst van video's is Jonge in gesprel< met Supote
verICrijbaar bij de bibliothelcen.
I ! h 6 7 0 202 DGWH)
21 minuten
Boetseren met land en water
(A-665 202 DGWH), 1992
1 5 minuten
Coartai
zone
maniigement.
tomards
sbsta'nab e
developModelling with water and land
inen1 of water ano land fesources
(A-665 202 DCWH)
( A 4 6 8 401 OGWH)
*
/I minbien
15 minuten
.,
Is er nog leven na de UNCED 1 er's agree. LO agke : a video pro(United Nations Conference on inoting the ... importance of valia
<:,

'

<

)

analytici4 'i
(A-669 612
15 minuten
* 1 ,i

Dutch expertise - soi$g
national problems : a f k x p e

1<1

zt

Highlights of tne quarternafy
(As666 700 RCWrl)
17,minpten

..

!

Ra 1agq)anden

n mensennanden
(A2672t700 RGWh)
8 m,nyten
. .
!' ._

Zoetermeer, april 1993
Op vrijdag 2 april 1993 heb il( afscheid genomen van DCW-ers en oud-collega's van de Deltadienst door gebruik
t e maken van de %+-regeling. Langs deze weg wil ik, mede namens mijn vrouw en twee dochters, iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid en de mooie bloemen en cadeaus. In het bijzonder bedank ik mijn collega's die gezorgd hebben voor een geslaagde receptie
Tot ziens!
Frits Wubben

Flipje in een nieuw jasje
Het veldstation kan weer vijf jaar vooruit
Een nieuwe gevel, tegen
weer en wind bestand

Een grote hal vol experimentele opstellingen, in
de schaduw daarvan een
Iklein Ikantoor dat in een
ver verleden 'Flipje' werd
gedoopt: dat is het
veldstation van onze
dienst aan de Jacobahaven.

Flipje (veel ouder dan de Hier
hoef
je
het
DCW zelf) staat continu missiestatement van de
in weer en wind en Ikreeg dienst niet uit je hoofd t e
daarom wat hij al lang leren, in dit gebouw ben
verdiende: een nieuwe jas je automatisch deelgeom er weer vijf jaar tegen noot!
t e kunnen.
Maarten I<noester (voor- Fred Twirk
zitter van de Stuurgroep
Veldstation) verrichtte op
16 maart, in het bijzijn
van onze collega's uit
Middelburg, de 'heropening' en refereerde daarbij aan het missiestatement:
Dichter bij de Ikerntaken
van de DCW dan hier Ikun
je niet zijn
Bescherming
tegen
overstroming:
de
Stormvloedkering ligt
voor je neus!
Duurzaam
beheer
watersystemen: het
Oosterscheldewater
stroomt door de aderen van het veldstation!

Onthulling vernieuwde naambord. Flipje (op de
grond) helpt zelf mee.

Nadat ik de sprinter
van 7.55 uur uit Zoetermeer nam
liet ik bi

I

Uit de verschillende inzendingen heeft de redactie van Tij en Taal die van
Willem Ros als winnende gekozen.

.

mooien,

Gerbera
ybalseizoen 1982-1993

Luctor et emergo
In de voorronde plaatste
DCW zich vrij eenvoudig
team van D
voor de Heren-6 van de
Bed rijfsvolleybal-competitie in Leidschendam.
De eerste drie wedstrijden
werden eenvoudig gewonnen. De volgende
matches brachten ons op
de rand van de afgrond,
maar door enige oerltnallen wisten we ons dik t e
handhaven in onze Iklasse.
woord "Getijdewateren" De recreatieve toernooitijblijkt mensen te inspireren gers van DGW worden
tot "eb en vloed en daar beter en beter, maar dat
zorgen jullie voor en niet geldt ook voor de tede Dienst Gemeentewer- genstanders. Het comIken?" .
petitieteam en het recre-

atieve team groeien in
niveau meer en meer naar
elkaar toe, waardoor
uitwisseling van spelers
eenvoudig wordt. Gelukkig maar, want de selecties van beide teams
rusten op een smalle basis
van zo'n veertien spelers.
Tot en met de maand
maart speelden we nog
recreatieve volleybaltoernooien de zogenaamde
REVE-toernooien. Een zak
vol belkers en vaantjes
heeft dit weer opgeleverd.

Oerknallen, Joker-toernooien, Geknakte
Gerbera
Sportdag Volley
Mochten de volleybalteams voor de sportdag
op 10 september behoefte hebben aan een
eerste contact in 1993
met een volleybal, dan
kunnen zij zich melden bij
Stan Jaworslci, kr. 241,
tel. 5238. Graag zo snel
mogelijk boeken.
Coach

Trainen en nog eens trainen

Het afgelopen seizoen IS
een Ikeer per twee weken
geoefend. In het begin
van het seizoen was iedereen vol elan, maar helaas werk, cursussen en
blessures maakten de training van de twee teams
moeilijk In het nieuwe
seizoen zullen we doorgaan met de trainingen
afgewisseld met partijtjes
tegen teams uit het
Haagsche. Inmiddels hebben we al twee Ikeer kennis gemaakt met een sterren-team van het Ministerie van Justitie. Onderhandelingen met andere
departementen, adviesraden en het bedrijfsleven
zijn nog gaande. De trainingen staan trouwens
open voor iedere DGWer. Een groep van zeven
DGW-ers doet al regelmatig mee met de
tweewekelijkse training
annex partijtje.
Zand-. hardhout- en grasvolley.
Op 5 juni op het strand
van I<ijl<duin liep u de
kans het DGW-promotie-

volleybal-team tegen te
Ikomen. Op 6 juni in
Naaldwijk op het groene
gras van 'De geknalde
Gerbera'. Op 19 juni in
Monster op het zand.
Alle keren drong DGW
door tot de finale-poule.
Op 14 augustus in
Scheveningen spelen we
onze laatste wedstrijd in
het
Beach-volleyballcircuit. Uitzending naar
Hawaii behoort tot de
mogelijkheden. Van tien
uur 'smorgens tot vijf uur
'smiddags Ikunt u ze weer
bewonderen, de gezandstraalde helden. Pootje
baden mag natuurlijk ook.
Tot en met juni spelen we
overigens iedere dinsdagavond van zeven tot elf
uur een toernooi met een
vijftal tegenstanders in de
sporthal Steenwijklaan op
Hollands hardhout, waarop een bezoekende collega uit Haren de sterren uit
het dal< speelde. Deze
toernooien worden georganiseerd door Joker
Sports Unlimited Volley.
D.G.W. Sportcommissie

In.de afgelopen periode
is
het
volleybalteam

substantieel
gesteund
door de Sportcommissie
met sporttenues, volleybal
en een geldelijl<e bijdrage
voor de volleybalcompetitie. Wij hopen dat de
Sportcommissie voor ons
sponsor wil blijven in het
nieuwe seizoen. Het liefst
zouden we willen dat de
Sportcommissie ook nog
zou meespelen in onze
teams, maar ja je kunt
niet alles hebben.

Nog even
De afgelopen weken was
DGW-ers nauwelijks aan
deren juist wel. Er werd
klantenplannen en en
werden compleet van

en stomen om alles toch maar
e op tijd af te krijgen.

ooimaken
leveren. Ze moeten dan nog helemaal
gemaald worden. "Oh ja, ik ga maandag naar het buitenland. Doe mij even
een paar mooie plaatjes", zegt een ander. "Nee, dit moet wel eerst, nu
meteen, want het moet naar de minister", roept een ander. Weekenden,
avonden, I<oninginnedag en Bevrijdingsdag zijn voor een aantal géén vrije dagen.
Het verwondert mij niets dat ik op 7 mei
een stel afgeknapte vormgevers met
kleine oogjes en grijzere haren afgemat
tegenkom. Weet u wat ik nu zo waardeer aan de mannen van DFV: Ze blijven
aardig en krijgen alles nog af ook.
Misschien is dat laatste wel hun grootste
probleem
Mijn petje af!
Nu moeten ze ook nog een cursus gaan
volgen: klantvriendelijk werken1

iedereen aan de slag. De middag voor
het bezoek komt zelfs nog een DGW-er
in die ene Ikamer om ziin sheets in te

Zoetermeer, 15 april 1993
Beste DGW-ers
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Op donderdag 11 maart 1993 was het afscheid in combinatie met mijn veertigjarig ambtsjubileum voor ons een
zeer ongedwongen ochtend.
Voor alle boeken, bloemen en de barometer, evenals voor alle toespraken en gesprekken hartelijk dank.
Tevens mijn hartelijke danIC voor elk medeleven toen il<ziek was.
Kortom, het was een fantastische ochtend
Nogmaals danIC aan iedereen die heeft meegeholpen tot het welslagenvan deze dag

Wat is en wat doet de
Rijkswaterstaat
,

.

,

.

,

i
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Na zeven jaar heeft
de Rijkswaterstaat een
nieuwe brochure samen:;j gesteld over de orga,'''!i
nisatie. In deze brochure
staan activiteiten van de
Rijkswaterstaat beschreven, maar ook hoe het is
. . om bij de RWS te werIken. De brochure is vooral gemaakt voor zakelijke
externe relaties, voorlichting
aan
nieuwe
medewerlcers en voor
wervend gebruik op
beurzen
en
banenmarkten.
De bibliotheek heeft een
aantal exemplaren van
'Werl<en aan werken van
Rijkswaterstaat' in voorraad

Even voorstellen

Maarten Jan Heesen
Bij de RWC heb ik een
vliegende start gemaalct.
Om in te werken en
vanwege de drukte ben ik
in februari naast mijn andere baan. twee ochten-

den in de week gaan werken als medewerker bij
het Programma Bureau
BEON (Beleidsgericht Ecologisch
Onderzoel<
Noordzee) afdeling AOP.
Vanaf 15 maart ben ik
hele dagen gaan werken.
Eigenlijl<is het een functie
van 20 uur, maar vanwege de voorbereidingen
voor het BEON-symposium is dat wat meer
geworden. Inmiddels is
het symposium achter de
rug en heb il< mijn vuurdoop gehad.
BEON is een organisatie
die door 6 ministeries is

ingesteld en dat beleidsgericht onderzoek coördineert op de Noordzee.
Voor mij betel<ent dat,
dat
ik vergaderingen
voorbereid en versla, ondersteun bij het organiseren van workshops, beleidspresentaties en symposia, meehelp aan het
schrijven van rapporten
en
nieuwsbrieven en
meewerk bij het afsluiten
ten van onderzoekscontracten.
Mijn vorige twee banen
sluiten goed aan bij mijn
huidige w e k . Eerst heb ik
vijf jaar als beleids- en on-

derzoeksmedewerker bij
Directie Visserijen (LNV)
gewerld Daarna heb ik
vijf jaar meegewerkt aan
het visstandonderzoek op
de grote rivieren bij het
Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) in IJmuiden.
Ik woon in Den Haag.
Naast miin werl< ben il<

kaans en hip-hop)
fotograferen.

en
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H.G. Scholten
ir. J.N. Quist
E.E.A. Mouthaan
L.C. Hillenaar
dr. A. Opperhuizen
mw. H. van Heuvel
ir. J.W. Klopper
ing. R.A.M. Zoestbergen
dr. ir. T.L. van Stijn
R.J. Veenema
ing. P.A. Haaring

Ambtsjubileum 25 jaar:
DFK
IOHOM
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WSW
AOE
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01-07-1993
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0
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04-07-1993

Verplaatsingen (binnen V&W):
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mw. L.C. Mooijrnan-l<rouwel
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drs. J.F. Bakker

drs. J. Visser
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AOP
101
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O1 -06-1993

Gratificaties:
dr. R.W.P.M. Laane
J.P. Winters
B. Lamtara
mw. C.J.E. Spieringsvan Velthuizen
J.W. Maranus
ing. P. Roelse
G. Wattel
H. Duijts
J.G.C. Groos
H.N.M. van Reeken
P.C. Beukenlcamp
mw. ing. M.G. Vroom
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WSDA
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WSN
WSN
WSN

wsw
wsw
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I<WALITEIT IN
SERVICEVERLENING
WAAROM
Binnen DGW leeft sterk
de gedachte dat alles
draait om onze klanten.
We stellen klantenplannen op en voeren een
offensief naar de markt
uit. Interne wrijving moet
worden opgeheven. Wij
Directiesecretariaaten Facilitaire Zaken (DF) zijn er
ons van bewust, dat we
hierbij een belangrijke rol
spelen.
Om de klant optimaal t e
bedienen moet je immers
opereren vanuit een goede huisvesting met een
goede kantooruitrusting
(facilitaire zaken), moet
de informatie naar je toekomen (post en archief)

Minirtene van Verkeer en Watcntal

DirerioraatKencraal Rijkiwalcnta.il
Dienst Cetiidewateren

moet je kennis snel
te voorschijn kunnen
halen (bibliotheek) en
moet je produkt er prima
uitzien (visuele vormgeving). Veel dingen gaan
al goed, bij een paar dingen zorgen we voor wat
"interne wrijving". Vandaar dat we met zijn allen
de cursus "Kwaliteit in
service verlening" hebben
bezocht.
WAT

Wat hebben we geleerd.
Interne klanten, jullie dus,

nen met hun medewerkers zodat iedereen weet
waaraan ze toe is. ledereen
moet
hetzelfde
antwoord geven, een chef
moet geen andere dingen
toezeggen dan dat zijn
medewerker heeft toegezegd. We moeten onze
bereikbaarheid verbeteren. We verkopen onze
klanten zekerheidheiligheid, gemalk, voordeel in
geld en tijd, vakbekwaamheid en dus status.
Zekerheid dat het gevraagde er op tijd
en goed is. Gemak omdat
jullie als Iklanten er geen
kostbare tijd aan hoeven
onze collega's moeten net te besteden. Door deszo worden benaderd als kundigheid en concenexterne klanten. Commu- tratie van activiteiten kan
nicatie is daarbij belang- er geld worden bespaard.
valkbelkwaamheid
rijk. Afspralken moeten De
concreet
zijn,
zaken straalt af op onze klanten
moeten niet "zo spoedig en verleent hun status.
mogelijk" of "in de loop Iets waar de meeste
van de week" klaar zijn klanten niet vies van zijn.
maar op een concreet af- Daarop zal onze werkgesproken datum. Afspra- wijze zijn afgestemd,
ken worden gemaald je Ikan ons dus daarop
door mensen niet door af- aanspreken.
delingen. Mensen zijn
daar ook aanspreekbaar Peter Schouten
op. Chefs moeten open
communiceren en plan-

NOORDZEEVERHALENWEDSTRIJD

"Doop uw pen in het zilte
nat van de Noordzee"
was de oproep in Grasduinen om mee te doen
aan de zeeverhalen- en
gedichtenwedstrijd die dit
tijdschrift in samenwerking met DGW heeft georganiseerd. Voor meer
dan 200 inzenders waaronder complete schoolklassen was de

Noordzee een inspiratiebron voor gedichten en
tekeningen, bloedstollende verhalen en amoureuze bespiegelingen. Op

15 juli jl. vond in het
Museon de prijsuitreiking
door minister Maij-Weggen plaats.
I
Na het gebruilkelijlke kopje
koffie opende Jan Hopman van Grasduinen het
programma. Hij wees 'op
de unieke samenwerking
van Rijkswaterstaat met
de
tijdschriftenmedia.
Henk Baptist verzorgde
een dia-presentatie over
dolfijnen in de Noordzee.
Uit het juryrapport dat
door Remi Laane werd
voorgelezen: "Uit alle ingezonden verhalen en gedichten komt een enorme
verrijking van de door de
zee opgewekte emoties
naar voren. Niet alleen
'kschouwend vanaf het
rlrlin, maar ook met
een innerlijlk verlangen tot
een denkbeeldige samensmelting met de oneindig
mooie zee, waar iedereen
op zijn eigen manier van
geniet". Nadat Brigitta

v.d. Ven het verhaal met
een eervolle vermelding
"Het ontevreden zeemonster" van de 13-jarige Annelies van Klinken.--:
had voorgelezen was h&,
even wachten op d e , W
nister die ietwat yêriadpi)
was. Geen puntli .*He!;',
wachten werd vepi@$V
naamd met nog een+voor8:l;:!--. .lezing van het verhaákQ. .:--'>?,
de eveneens 13-jarige'4+~' :?
Ditta Slingerland: "Het .'i ;., .~:..
leven van Floor". En toen
was er ... het grote mo- Noordzee, enl<ele natuurment waarvan de foto's boeken en het boel< De
getuigen. De geslaagde zee, de zee, de Noordzee.
prijsuitreilking werd be- De winnende verhalen en
sloten met een broodjes- gedichten zijn te lezen in
lunch.
de speciale uitgave in
Grasduinen en in de
P.S. de prijzen waren een Waternieuwsbrief, beide
lang weekeinde naar van augustus.
Texel met een natuurcursus in Ecomare, een
dagje museumbezoek in
Den Haag, een dagje de
Noordzee op met een onderzoelksschip van directie

.,.

-

DT's VIERI<ANT IN
EIGENZINNIG NATUURGEBIED

Saeftinge ligt op de
drempel van de voordeur
naar België. Belangrijke
oorzaal< waarom
het
Zeeuwse
oerlandschap
een roerige geschiedenis
Ikent. Eeuwen her brak
de mens zich het hoofd
om het intergetijdegebied
van 3000 hectare groot
aan de boorden van de
Westerschelde, op de
slimste en eenvoudigste
wijze in te lijven. En nog is
het rumoer niet verstomd.
Eens waren er polders.

Nu zijn er weiden in
de zee. Saeftinge blijft
de mens hoofdbrekens
bezorgen. Wat gebeurt
er als de door Antwerpen
zo vurig begeerde extra
verdieping van de Westerschelde doorgaat?
Gaan we Saeftinge afschrapen of het vuil met
een mantel van schone
slib bedekl<en? Onze
Rijkswaterstaat moet aan
de bal<! Zeeland en DGW
een paar apart op zoek
naar een tegenpartij: de
Antwerpse
Zeehavendienst.
Polders
De schorren in het oostelijk deel van de Westerschelde zijn in de Middeleeuwen voor het eerst
ingepolderd. De monniIken van de abdijen Ter
Duinen en Ter Doest gingen omstreeks 1230 als
eersten aan de slag. Er
verrezen in elf polders vier
dorpen: Weele, Casuwee-

Ie. Namen en Sint Laureins. Met hard ploeteren
was er een aanzienlijl<e
hoeveelheid land uit het
water getild met het oogmerlk enige welvaart te
bereiken. Reeds in de
tweede helft van de zestiende eeuw ging het mis.
Vooral de stormvloeden
van 1570 en 1574 hielden
er geweldig huis, en in
de Tachtigjarige Oorlog
werden landerijen uit militaire overwegingen onder water gezet. In 1717
ontstond definitief het
Verdronken Land van
Saeftinge. Zo is het gebleven. De inpolderingsdrift is er in de loop van
de jaren beteugeld. Nu
mag het cultuurhistorisch
en natuurwetenschappelijk waardevolle territoir
verder als beschermd
natuurmonument.
Overkants
Voor hun periodieke ontmoeting verl<ozen de di-

rectieteams van DCW en
Zeeland
ditmaal
een
buitendijlcse lolatie in de
schorren van Saeftinge.
Want de belangen voor
onderzoek en advies tellen er voor beide partners
zwaar En de meesten
kennen het Verdronken
Land alleen maar van
naam: uit streekromans,
van de vele nota's, of
gezien in Van Gewest tot
Gewest.
Je waant je er meer
in Vlaanderen dan in Nederland. Eeuwenlang hebben de Belgische belangen er geheerst, zo niet
gedomineerd.
Richard
Bleijenberg onze gids van
de stichting Het Zeeuwse
Landschap,
afkomstig
uit het Zeeuws-Vlaamse
grensdorp Nieuw-Namen
oogt niet alleen op het
eerste gezicht meer Belg
dan Hollander. Hij struint
al bijna een halve eeuw
het in meerdere opzichten

DT's VIERKANT IN EIGENZINNIG
NATUURGEBIED
het slijkgras van het schor
uit. In een plasje water
trekt hij de schijnspurrie
langzaam aan het steeltje
naar beneden. Even vóór
het water de bloemluoon
raakt, sluiten de frêle
lichtroze blaadjes zich.
Een van de vele boeiende
ontmoetingen met de flora en fauna van het
eeuwenoude land van de
lage oeverwallen en kommen. Waar de verlanding
in een gestaag tempo
doorgaat:
Saeftinghe's
gezicht is merkbaar aan
het veranderen. De vele
krelcen, sommige tientallen meters breed, zijn als
unieke gelaatsexpressie
van het land aan het
vervagen.

opvallende natuurgebied
af. Hij is gezeten in de
materie zo hij zelf zegt, en
iaat vandaag voor het
front van wat hij noemt
"oôghe
waterstaters"
geen gelegenheid voorbijgaan om het wel en wee
van het brakwatergebied

over hun hoofden uit ,te
storten. In welhaast lyrische bewoordingen die
iets Gezette-achtigs hebben en die meermalen gemeenplaatsen oproepen
met het rinldende waterding uit het oeuvre vhn
de vermaarde Viaaqse
dichter. Uit ongeveer een
kwart van zijn betoog vhlt
voor de waterstaat lering
te trekken; de rest tendeert naar romantiek en
"overkants" vermaak.
Schijnspurrie
Hoewel het beoogde
overleg met Zeeland (opende weg het in kwalitatief opzicht niet blijkt
te
halen, oogt het
gezelschap zeer ontspannen. Onze gids plukt een
minuscuul plantje tussen

Juveniele meeuwen
De vegetatie doet er bepaald weelderig aan. We
aanschouwen de bonte
pracht van de zeeaster,
het schorreiwid, het
mell<l<ruid en de welriekende zeealsem. Op een
karig begroeid veldje nemen we een proeve van
de wilde zeekraal, die in
het seizoen als exquise
groente prijkt op de
menukaart van de (betere) restaurants van de
streek. In de lucht de tailoze zilvermeeuwen die
luid krijsend er op attenderen dat we in het wilde
weg hun broeddomein
staan te vertrappen. Juvenieten van dit soort vogels
kruipen hulpeloos aan onze voeten. De zilvermeeuw is als broedvogel
in Saeftinge (in 1992 waren het er ruim 8500)
veruit in de meerderheid.
Onze onvolprezen gids
ontleedt met blote han-

den de resten van een in
verregaande staat verkerend kadaver van een
grauwe gans, en toont
daarbij aan dat er wel degelijk leven is na de dood:
binnen in het karkas wemelt het van de maden en
wormen.
Kraamkamerfunctie
Een belangrijk deel van
de middag wordt besteed aan het betreden
van de bedding van een
van de drie hoofdgeulen,
het Hondegat (de beide
overige zijn gaand van
oost naar west de
IJskelder en het Speelmansgat). DGW-bioloog
Jon Coosen, evenzeer Saeftinge-kenner bij uitstel<,
weet hier te vertellen
waarom het Verdronken
Land
een
belangrijk
voedselgebied en kinderkamer is voor vissen, garnalen en krabben. Voor
bot, garnaal en harder
kan thans met zekerheid worden gesteld
dat het krekengebied van
Saeftinge als belangrijke
kraamkamer
fungeert.
Het wordt zoetjes aan
vloed. Met het opkomend
tij zwemmen jonge zeebaarzen en grondels en
volwassen bot de kreken
binnen om de talrijk
aanwezige aasdieren van
het benthos te bejagen.
Limousins
Op de terugtocht langs
de Noord doemt een monumentale schaapskooi
op. Want de schapenhouderij is er zo oud als het
natuurgebied zelf. Schapen horen bij Saeftinge:
zij zetten de heersende
ruigten om in korte grazi-

ge vegetatie teneinde de
natuurwaarde van het domein te verhogen. Onze
ontmoeting met enlde
schaapskudden, schapen
van de zoute weiden, is
vanzelfsprekend. Maar de
slag om de alsmaar verdergaande verruiging kan
het schaap niet alleen
aan. Sinds korte tijd is een
experiment lopende met
de begrazing door een
aantal runderen van het
ras Limousin.

De tocht eindigt waar hij
begon: de oostelijl<e ingang van de 100 ha.
grote geinundeerde Selenapolder. Deze polder
maalct deel uit van het
gedeelte van Saeftinge
(groot 543 ha) dat nog
niet in beheer is bij Het
Zeeuwse Landschap. Met
de aankoop is een bedrag
gemoeid van 3,3 miljoen
gulden. Met veel overheidssteun en een eigen
inbreng (de Stichting
moet zelf fl. 825.000 op

tafel leggen) lijkt dat op der om. Saeftinge 21 juni
kort termijn zeker te luk- 1993: een strategische
verkenning van partners
ken.
Strategische verkenning
onder elkaar. Samen op
Op het buiten van stami- weg met de klant, op
nee " Het Verdronken de langste dag. Oostwest
Land" in het aanpalende maalct zich zorgen om
gehucht
Emmahaven Saeftinge. Er is een
wbrdt besloten met een steur gevangen in de
korte evaluatie. Richard Westerschelde .....
Bleijenberg voert zoals de Peter Hoogweg neemt
hele dag al het hoogste het
laatste
woord:"
wbord. De appreciatie Schoon?!"
vän de deelnemers voor
de inbreng van de gids- Frans Minneboo
van-de-dag is er niet min-

DAMESTEAM STAAT HUN
'MANNETJE'
Vier juni was het eindelijk
zo ver, het damesteam
van DCW, Hoofddirectie
en
de
Meetkundige
dienst, kon weer laten
zien wat zij waard was.
Tot begin juni dachten
Willem en il<nog over een
uitgebreide selectie t e
bezitten en werden er
diverse opstellingen en
wisselschema's opgesteld
en besproken. Maar helaas hoe dichter de dag
der waarheid naderde hoe
selecter het gezelschap
werd. (Wie zorgt er toch
voor dat de dames zo laat
afzeggen, zijn het de
partners of de chefs die te
zuinig op de dames zijn of
vertrouwen ze de coach
niet.) Zelfs Emy liet mij in
de steek (en ik ben toch
haar grote vriend, of ben
ik slechts één van de vele
vrienden die ze heeft?).
Maar gelukkig wisten we
Françoise over te halen

knipte tuinbroek. En de
spullen waren nodig want
al snel bleek dat het op
zo'n klein veldje beho6rlijik aanpoten was en dat
één wissel eigenlijk t e
weinig was. Dit was duidelijk te zien aan de rood

desondanks bovenstaande problemen stond hier
een echt team te voetballen, wat de soms technische tekortkomingen rijIkelijl< compenseerde door
inzet, enthousiasme en
teamgeest. Helaas ging

waardoor het tempo
zakte en we niet konden
bewijzen wat we echt
waard waren. Uiteindelijk
werd een vierde plaats
behaald, waarmee we
tot de beste helft behoorden; iets wat de heren
niet Ikonden zeggen.
Carola, Françoise, Yvonne, Chirley, Linda en
Esmeralda jullie zijn een
team om als coach trots
op te zijn!
G u m Zqdenbos

om Emy te vervangen en
voor het geval dat het nodig mocht zijn zou ze
sportspullen meenemen in
de vorm van een Ikortge-

aangelopen hoofden, de
vochtconsumptie (die tot
het einde alcoholvrij was)
en het tempo wat
langzaam inzakte. Maar

na de voorronde (waar
we zonder problemen
eerste in de poule werden) de warmte en vermoeidheid een rol spelen

DGW VOETBAL ZONDER
RES ULTAAT
Het Nederlandse voetbal
kent
wederom
een
dieptepunt, na het kampioenschap van Feyenoord en niet Ajax, de
slechte presentaties in de
voorronde voor de WI< in
Amerilka, heeft nu ook
ons DCW herenteam
geen resultaten Ikunnen
boelCen.
Op papier zag het er allemaal goed uit, I<linl<ende
namen als IKamminga,
Oosterwijk, Alfred de
Jong, de as van DCW
brachten ons geen ronde

verder. De wil om t e winnen zat er goed in, vooral
in de eerste wedstrijd tegen Noord Holland 2
werd er een bombardement op het goal van Arie
gehouden, de lat en paal
waren van goed staal, na
een tactische wissel in de
tweede helft Ikwam DCW
eventjes naar voren; einduitslag 0-0.
De zon begon te schijnen
toen FC IKNMI het veld

werd opgeduwd. DGW
speelde beter, Piet trapte
niemand het veld uit, nu
nog een goaltje, de
scheidsrechter vond dat
het tijd was 0-0. Positief
gezien hadden we nul
doelpunten tegen; op
naar A.V.V onze sterlkste
tegenstander uit poule D.
Ook zij hielden van bombarderen en zonder toestemming Ikreeg Arie er
twee om z'n oren.

DE ACCOUNTANTSVERKLARING
oording voldoet aan de in
de wet vastgelegde vereiste van “getrouw, duidelijk en stelselmatig”.
Van de accountant wordt
verwacht dat hij een oordeel geeft over de “getrouwheid” van het beeld
dat de verantwoording
oproept bij degene die er
kennis van neemt.
eker gezien in

beperken tot het gebruik

lijk. Dat-zal ik in de-komende regels proberen uit
te leggen.

€2.- -’

Er zijn vier soorten verklaringen. Deze lopen uitDE CONTROLE
Eénmaal per jaar geeft een van goed tot afkeude Accountantsdienst ons rend. Hiervoor is om
als het ware een rapport- misverstanden te voorkocijfer in de vorm van men een standaardindeeen
accountantsverkla- ling gemaakt. De volgenring. Hieraan gaat een de benamingen worden
controle vooraf. De ac- gebruikt:
countant onderzoekt dan
goedkeurende verklaof transacties en andere
ring;
activiteiten met financiële
afkeurende verklaring;
consequenties juist en
verklaring met bepervolledig in de administraking;
tie zijn verwerkt. Het gaat
verldaring van oordeeldaarbij vooral om de wijze
onthouding.
waarop de activiteiten in
de financiële verslagleg- GOEDKEUREND
ging worden opgenomen De conclusie die is opgeen de maatregelen van in- nomen in de goedkeurenterne controle die daarbij de verklaring houdt in dat
worden toegepast. Met de accountant van oorInterne Controle wordt deel is dat de financiële
bedoeld de maatregelen verantwoording voldoet
die de dienstleiding heeft aan de gestelde eisen. Dit
genomen om te bereiken hoeft dus niet in te houdat de verwerking van de den dat alles volmaakt
activiteiten in de financië- juist is, “onnauwkeurigle verslaggeving juist en heden” worden tot op zevolledig is. De interne kere hoogte aanvaard.
controle is van essentieel Het is aan de accountant
belang voor de orga- te bepalen of de verantw-

AFKEUREND
In een afkeurende verklaring komt tot uitdrukking
dat naar het oordeel
van de accountant de
financiële verantwoording
geen getrouwe weergave
is van de feiten. In dit
geval heeft de accountant
wegens geconstateerde
onjuistheden
zodanige
bedenkingen dat naar
zijn mening de getrouwheid van het beeld dat de
verantwoording
geeít
wezenlijk is aangetast.
OORDEELONTHOUDING
De verklaring van oordeelonthouding
wordt
gegeven in de situatie dat
de accountant na uitvoering van de controle met
onzekerheden blijft geconfronteerd die de getrouwheid wezenlijk kunnen aantasten. Dit kunnen bijvoorbeeld tekortkomingen zijn in het
systeem van Administratieve Organisatie en
Interne Controle. Het is
dan in bepaalde situaties
niet mogelijk om vast te
stellen of handelingen
verantwoord zijn. Met name doet zich dat voor indien er onvoldoende
functiescheiding is tussen
medewerkers. De verklaring van oordeelonthouding komt negatief over

DE ACCOUNTANTSVERKLARING
omdat de indruk wordt
gewekt dat de controle
tot niets heeft geleid en
daarom geen "nut" heeft
gehad. Twijfel over het
nut is onterecht want de
accountant mag geen
Verklaring van oordeelonthouding geven wanneer hij er zeker van is dat
de verantwoording tekortkomingen bevat.
BEPERKING
Een verklaring met beperking wordt gegeven als
aan de ene kant de onjuistheden en onzekerheden
van
voldoende
gewicht zijn om een
goedkeurende verklaring
te onthouden, terwijl aan
de andere kant de onjuistheden en onzekerheden
de getrouwheid
niet
wezenlijk aantasten. Is dat
laatste wei het geval dan
moet de accountant bij
onjuistheden een afkeurende verklaring geven en

bij onzekerheden een verklaring van oordeelonthouding.
DGW

Wij hebben dus een verklaring met beperking,
maar het bijbehorende

mulering aangaande de
verklaring
.Ik citeer: "Hoewel er nog
onzekerheid bestaat over
de rechtmatigheid van
een gedeelte van de uitgaven, in het bijzonder
de uitgaven met betrekking tot onderzoekscontracten, is deze onzekerheid in het geheel van de
financiële
verantwoording van een zodanig
financieel belang dat over
1992 een verklaring met
beperking kan worden
afgegeven. De administratieve organisatie en
interne controle zijn ten
dpzichte
van
1992
enigszins verbeterd doch
naar onze mening nog
ontoereikend om een
goedkeurende verklaring
mogelijk te maken." Met
andere woorden wij zijn
er nog lang niet, er valt
nog veel te verbeteren
en daar moeten we allemaal aan werken.

\
rapport staat bol van
de op- en aanmerkingen.
Dat de accountant zo zijn
bedenkingen heeft moge
ook blijken uit de for-

Curieuze adressering

Ik hoop met deze uiteenzetting
wat
van
de sluier te hebben opgelicht rond het fenomeen
accountantsverklaring.
Frank Dingeman

VERA IS ZIEK
Er is paniek in de kennissenkring van VERA.
Want VERA is ziek. Geheugen verlies en onsaaal zijn
ymptoiagnose
, Als het

zonder protectie. Als het
maar geen besmettelijk
virus is, want anders krijgen al haar gebruikers de
rekening gepresenteerd.
Zolang niet zeker i s
dat het om een virus
gaat blijft het echter spe-

kaar. Dat maakt het nog
spannender, want wie oh
wie zou tijdens het in-

moeten doen, namelijk
het inbrengen van verplichtingen en facturen.

AWARD
kust- en waterbeheer.
Vooral door het werk dat
DGW doet op het gebied
van coastal zone management. Roeland Hillen en
Luitzen Bijlsma waren ook
in New Orleans aanwezig
en tonen trots de ontvangen award.
Ter gelegenheid van deze
uitreiking is een boekje
verschenen
met
de
speech van Van der Plas.

DANKBETUIGING
Gaarne wil ik langs deze
weg mijn grote erkentelijkheid uitsprelken aan de
directie van de Dienst
Getijdewateren. Instituut
voor Kust en Zee, als
initiatiefnemer tot het
symposium "De Hollandse Kust" op 19 mei
1993 ter gelegenheid van
mijn afscheid bij de
Rijkswaterstaat in verband

Tijdens de receptie in
aansluiting op het symposium heb il< uw
aanwezigheid evenals die
van oud-collega's, vrienden en relaties zeer
gewaardeerd. Telegrammen, brieven, bloemen en
cadeaus en zeker niet in
het minst het geschenk
van de DGW-collega's:
een
prachtig
boeket

boeken, gaven uitdrukking aan waardering en
vriendschap.
Mede namens mijn echtgenote en kinderen wil ik
u allen, die dit afscheid
tot een onvergetelijke
gebeurtenis hebben gemaakt, van harte bedanIken.

Geboren op 22-02-1957
te Groningen en na 10
jaar actief te heben
Van Dollard tot aan 't gevoetbald, besloot hij
Wad, gaat niet helemaal zijn actieve sportcarriere
op voor Roel, die na 30 met 5 jaar ijshockey bij
jaar in de prov. Groningen GIJS in Groningen.
gewoond en gewerkt te
hebben, besloot om naar In zijn vrije tijd, is hij nu
het westen (oud Rijswijk) nog bezig met de
amateurs van A D 0 uit
te verhuizen.
het Zuiderpark, o.a. elftalleider van het 2e zondagteam

Daar hij bij DGSM op
het hoofdkantoor in Rijsiwijk werd geconfronteerd
met een halvering van
zijn taken (verhuizing
Scheepvaart inspectie archief ' naar Rotterdam)
zocht hij een nieuwe uitdaging binnen DGW,
oftewel blijft hij de V&W
familie trouw

met mijn pensionering.
Hierin betrek ik tevens
graag de sprekers tijdens
het symposium en verder
allen, die op enigerlei
wijze hebben bijgedragen
aan de voortreffelijke
vormgeving van dit symposium. De sympathie,
die daaruit sprak, zal mij
levenslang bijblijven. Heel
hartelijk dank daarvoor.

VOOR PUBLIKATIE VRIJGEGEVEN

ir. Jan Pilon

W.g. RoeKof) 1. Veenema

ME NTAL ITE IT
Vorige Ikeer heb ik wat geschreven over het gebruik van dienstauto’s. Dit is een
vervolg erop alhoewel het niet de bedoeling is er een trilogie van t e maken.
Sinds een driekwart jaar heeft de Koningskade de beschil<l<ingover een nieuwe
Opel stationwagen type Astra. Wat natuurlijk altijd kan voorlkomen bij het gebruik van auto’s, is dat er beschadigingen aankomen. Op een dag constateerde
de beheerder van het wagenpark, Jan Mooiweer, dat er een enorme deuk in de
achterklep zat. Wat we zelf altijd zo misselijk vinden ais dat onszelf bij onze
privéauto overkomt dat er niet een naam wordt achtergelaten. Dat was dus hier
ook het geval. Een kwestie van rapportage en collegialiteit.

OVERZICHT NIEUWE VIDEO'S
De video's zijn voor DGW-medewerkers 1 week te leen bij,'of te bekijken in de bibliotheek van Den Haag.
Een complete lijst van video's is verkrijgbaar bij de bibliotheken.
,,,,,11111~~~~

Heldere kijk op water
(A-681 401 DCWH)
25 minuten
Het land van altijd
(A-676 401 DCWH, A-3171 401 DGWC, A-2309 401 DCWM)
17 minuten

Evenementen, voord rachten en colloquia
DCW-Middelburg tweede helft 1993
In 1993 kunnen collega's weer een voordracht houden in de Schelde-zaal van kantoor Arnestein, na afloop IS er
in de kantine gelegenheid voor informeel contact middels het "sociatief". De aanvangstijd van deze voordrachten
is 15.15 uur. De duur van de voordrachten is 30 minuten. Zodoende blijft er tijd over voor vragen en discussie en
kan het sociatief steeds om 16.00 uur beginnen. Het is de bedoeling dat de voordrachten over onderwerpen
gaan die relevant zijn voor beleid en beheer en meer dan voorheen, gericht op onze externe relaties. Ook collega's van andere diensten en afdelingen worden daarom uitkenodigd een verhaal te houden.
Nadere informatie over de voordrachten volgt per aankondiging in iedere maand. Afhankelijk van de actualiteit
van een onderwerp kunnen er uiteraard altijd nog meer voordrachten gehouden worden. De aankondiging
daarvan verloopt op dezelfde manier.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Albert Holland van WSD in Middelburg, telefoon O1 180-72235.
Evenals voorgaande jaren worden er ook in 1993 weer vier colloquium-dagen gehouden door het GEM0
(Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie) uit Yerseke en DCW-Middelburg. De coördinatie van deze
wetenschappelijke getinte bijeenkomsten wordt verzorgd door Aad Smaal van AOB, telefoon O1 180-72230.
Deze colloquium-dagen worden afwisselend in Yerseke en in Middelburg georganiseerd

Vanaf augustus ziet het programma van alle Arnestein-activiteiten in 1993 er als volgt uit:
dag
do

datum
26 aug.

aanvang
15.00 h.
15.30 h.

activiteiten (onder voorbehoud)
Voordracht: De trigger van de phaeocystis-bloei.
Door Louis Peperzak van AOBN.
Afscheid van Ceeslan van Westen van WSD, in de kantine.
Na afloop receptie.

do

30 sept

INTRODUCTIEDAG over het NETWERK in Arnestein. Te verzorgen
door 101: Lex van Cennip en Wim Bil. Nadere aankondiging over de
dagindeling volgt nog.
Na afloop: Het Sociatief.

do

14 okt.

Colloquium DCWKEMO bij G E M 0 in Yerseke,

do

28 okt.

15.15 h.

Osmoregulatie-studie bij platvissen.
Door Wies vonk van AOCE.
Na afloop: Het Sociatief.

do

25 nov.

15.15 h.

Voordracht: De laboratoria van DCW in Middelburg
Door Wim Schreurs van IOL.
Na afloop: Het Sociatief.

PRO F IC IAT!
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Peter Tijdeman van de onderafdeling AOBW (Haren
wordt gefeliciteerd met het resultaat van zijn stu ,i
aan de Open Universiteit. In december 1992 sloot1
met succes de module Statistiek I A af. In j
OOI< de volgende module Statistiek 1B in de zak.
Proficiat met het behaalde resultaat, we zullen grqbg
van je nieuwe kennis gebruik maken.
'!:

i/

I<arel Essink
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Barbecue festijn op DGW
Middelburg

Aangezien de jaarlijkse
barbecue samenviel me$
een hete zomerse dag, o'p
vrijdag 2 juli jl., was dit
beslist het ideale moment
om de onderlinge sociaalculinaire banden weer
eens te verstevigen. De
organisatoren van DCW
Middelburg waren met

veel flair tijdens hun inIkoopcampagne t e werk
gegaan, zodat de binnenplaats van Arnestein omgetoverd was in een
eerste klas restaurant
waarboven zich zwarte
roolkwoken verzamelden.
Zoals de traditie bij
het barbecuen OOI< voor-

schrijft, bestaan de ingrediënten uit een overmaat
aan vlees en vis. Toch was
de organisatie er in geslaagd de befaamde uit
Israël geïmporteerde Tivall
sojaprodukten, voor de
vegetariërs onder ons
beschikbaar te stellen.

Barbecue festijn op DGW Middelburg
De Zeeuwse vissers leverden hun bijdrage door het
verstrekken van mariene
dieren, afkomstig uit de
overbekende Oosterschelde delta, terwijl de Argentijnen
ongetwijfeld
leverancier van het dikbilvlees waren. Een zeer
internationaal gebeuren
dus daar op de DCWcampus. Zo'n 80 collega's
met familieleden schaarden zich rond de open
vuren of de saladbar,
waar de soms hoog oplaaiende vlammen onoplettende roosteraars verrasten, wat dan resulteerde in zwaar gedenatureerd eiwit. Onder het genot van een overheerlijk
biertje of wijntje was het
dus goed toeven. We
Ikunnen dan OOI< terugblikken op een geslaagd
evenement.
Uw locale reporter

Oveuzic ht personeeIsmutaties
Indiensttredingen
H. van Straten
mw. C.A.N. Nummerdor
mw. drs. P.I. van Zanten
J.J.T. Derksen
drs. ing. P.F. Heesen
rnw. M.E. Schipper
C.A. Schipper
ing. A. Sandee
rnw. ing. V. Binkhorst
drs. B. Knikman
mw. drs. G. Holtrop
drs. E.J. Biegel

101B
iOIHV
WSN
IOHLM
IOLR
IOE
IOLMB
IOLM
IOSG8
101
WSLA
AOFM

03-05-1993
O1-06-1993
O1 -06-1993
O1 -06-1993
15-06-1993
O1 -07-1993
O1-07-1993
7 5-07- 1993
01-08-1993
01-OB-I993
01-08-1993
01-08-1993

AOFW
DFM
WSLA

O1-07-1993
18-07-1993
o1-09-1993

IOLHM

01-09-1993

WSDA
IOHBMM

O1-08-1993
15-09- 1993

OHLL

o1 -09-1993

AOBW
IOHLL

01-05-1993
01-10-1993

Uitdiensttredingen
prof. dr. A. van Harten
mw. H.A. Duijnkerke
M. Bruijn
Ambtsjubileum 12.5 jaar
J.H. Hermans
25 jaar

F.O.B. Lefevre
R.C. Timmermans
40 jaar

J.A. van der Wei
Bevorderingen
m w . Z. Jager
J.H. van Drongelen
Gratificaties
W.P. Verlinde
drs. M.E. Phiiippart
M.J. Soerdjbali
ir. D. Dillingh
J. Doekes
ir. A. van Urk
ir. S.T. Pwa
ir. J.C. de Ronde
A.E.R. Bavelaar
M. Groen

IOSM
AOFC
AOFG
1050

tos0
WSN

wsw
AOFG
WSN
WSN

.-aa.*
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RIKZ aan Zet
O p 17 september heeft de minister onze naamsverandering goedgekeurd. Vanaf 1 januari
1994 heten we Rijksinstituut voor Kust en ZeeíRIKZ. Vol enthousiasme zijn we bezig om dit
met daden te onderstrepen. Dienstbreed wordt onderzoek en gegevens bijeengebracht tot
integraal afgewogen adviezen. Onze nieuwe strategie krijgt gestalte. De klantenplannen
Scheldes, Noordzee, Waddenzee, Kust en veiligheid en het Landelijk Planbureau voor het
water liggen klaar. Produktgroepen zijn opgericht om de met de klanten afgesproken
produkten te realiseren. Vele overuren worden gemaakt.
De grote lijnen voor de komende jaren zijn uitgezet.
De minister heeft medio dit
jaar haar beleid voor de
Noordzee nogmaals geformuleerd. Zij wil komen tot
duurzame ontwikkeling van
het Noordzeesysteem waarbij de natuur en de gebrulkersmogelijkheden voor de
mens zich evenwichtig kunnen ontwikkelen:
Naast de
*.,.:
bestaands bhdërzoeksspeer:
punt& eutrofiëring;~m i c i j i
verotitreinigingen. 'i en;
fecten ' v a n visserij .zal het
toekomstig' onderzoek zich
hierop rrchten: par wil zeg"
gen da$.onaerzoek zal worden verricht naar de gevolgen .van verstoring door geluid, door dumping van baggerspecie en naar de invloed
van recreatie.

i
mn ~ ~ r . ~ i ~ i <u. ini tc~, i w w ~ t ~ i , n m t
i,,<,"<, G , ~ l l l < l ~ ~ w , ~ i ~ r ~ ~ ! ~

De kust- en veiligheidsactiviteiten zijn gericht op

drie belangrijke maatschap- ge toestand van ons land
pelijke vragen: duurzame wordt naarstig gezocht naar
bescherming tegen overstronieuwe meet- en voorrning (VEILIGHEID). bestrij- speltechnieken,
ding structurele kusterosie :Bij d.e, ontwikkeling'van sen(KUSTLIJNZORG) en -duur:
soren op het' gebied van
zaam , gebruik kustzone vaste meetnetten wordt
(DÜURZAAM GEBRUIK). De aandacht geschonken aan
huidige.werkzaamhe(len zijn- ' :de internationale profilering
rterk,: geiicht.op. uitvoering! ' van de in Nederland aanen~evqluitie;Meer aandahht wezige kennis en internatiozal. wo'rdèn
'besteed'
aan
nale samenwerking.
,
,
,
stratè&he
verkenningen
om tijdig 'gesteld' te staan O p het ogenblik dat ik dit
voor
de "vragen van morschrijf staat bijna de hele
, ,.
gen", voorbeelden zijn de dienst op zijn kop voor de
agalyse ' van de overstrovoorbereiding van één van
mlngs- en milieurisico's in onze internationale activibuitendijkse (industrie) ge- teiten. Het Ministerie van
bieden en de verdere verVerkeer en Waterstaat orgakenning van alternatieve
kustverdedigingsmaatregelen.
Geen integraal advies zonder gegevens. Voor de optimalisering van het monitoren van de waterstaatkundivervolg op pagina 2
i

I

RIKZ aan Zet
veivolg van voorpagina
.!

niseert met vijf Nederlandse
Ministeries van 1 tot en met
5 november de Worid Coast
Conference, gecoördineerd
door ons Coastal Zone Management Centrum. Ministers, wetenschappers en beleidmakers uit de hele, wereld bespreken hoe kustgebieden, die erg belangrijk
zijn voor de economische
ontwikkeling van landen,
maar die ook belangrijke
natuurwaarden
hebben,
duurzaam kunnen worden
beheerd. Klimaatverande-

ring en zeespiegelstijging
spelen daarin een rol. Daarnaast wordt ook besproken
hoe arme landen kunnen
worden geholpen met het
beheer en onderhoud van
een hun kustgebieden. De
voorbereiding is een geweldige klus, maar we doen onze nieuwe naam eer aan.
in november verwachten we
de eerste berichten over onze nieuwe huisvesting. De
Rijksgebouwendienst zoekt
voor ons naar een representatief en goed bereik-

baar gebouw in Den Haag.
Ais er maar iets bekend is
zullen we jullie op de hoogte
stellen.

Peter Schouten

Mentaliteit
Laten we eerlijk zijn, je hoort overal tegenwoordig zoveel negatieve
gesprekken. Je kunt niet in de trein zitten of op een sportveld zijn of
in de rij staan van een supermarkt. Er is altijd wel commentaar of iets
aan te merken. Is dit echt een mentaliteitsverandering of is het echt
Hollands?
Ook op het werk hoor je genoeg: ,.. "dit is niet goed en
dat
zouden
ze
eens
moeten...". in die stijl, je
kent dat wel. En als je dan 's
avonds bij je TV het wereldnieuws ziet dan zitten we
toch echt goed in ons kleine
landje. Overal zie ik ellende:
oorlog, overstromingen e.d.

king, verlof, ziekte enz. enz.
dan kunnen we echt niet
ontevred,en zijn.

En als er nou eens een beetje goede mentaliteit, begrip
en medewerking van coilega's bij kon komen, dan
draalt de gehele vestiging
prima en dan zijn we lekker
positief bezig op het werk
Je zou zeggen waar wij over en dat is belangrijk want je
mopperen, bijvoorbeeld dat bent daar meer dan thuis en
101 eigenlijk iets te laat is je gaat dan tevens met de
met ondersteuning of het goede mentaliteit naar ...
papier toevallig weer op~'ís huis.
op de Repro, dat zijn toch
geen problemen? Een afdeEn als er om wat voor reden
dan ook, een collega
ling als DF met al z'n ondersteunende taken kan wegvalt en er toestemming
daarover meepraten, maar komt voor een nieuwe
kracht, mits er 32 uur wordt
als je de hoeveelheid werk
ziet die in een week verzet ingeleverd, dan steken die
moet worden ondanks de
DF'ers de koppen (sorry) bij
vaste hiaten zoals afslan- elkaar en komen er 32 uur

boven tafel doordat 4 personen gewoon een dag inleveren, dat is mentaliteit
Zelf met iets minder genoegen nemen en een nieuwe
kracht begroeten.

Je ziet het bestaat nog "die
juiste mentaliteit". Zelfs bij
ons eigen Rijkswereldje waar
zo makkelijk negatief over
wordt gesproken.
Dus eind van dit verhaal:
laten we samen die kar trekken, kom op tijd met vragen, reageer meedenkend
aan je probleemvraag, denk
positief, dan komen we allen
de volgende dag weer
positief naar het werk of in
de trein of in de rij van de
superm......

10 de Brabander
DF Middelburg

Na 60 jaar mysterie her-ontdekt

Speurtocht naar Bengaalse
Sterns in Libië
Sterns zijn sierlijke, meestal witte, meeuwachtige vogels, die voor hun voedsel (voornamelijk
vis en garnaalachtigen) geheel afhankelijk zijn van het water. In Nederland komen verschillende soorten sterns voor als broedvogel. Visdief, Noordse Stern, Dwergctern en Grote Stern
broeden vooral in het kustgebied, terwijl de Zwarte Stern een typische broedvogel is van zoete
binnenwateren

Als karakteristieke broedvogels van zoute wateren, die
boveidien aan het eind van
.. .
. . :* de voedselketenwtaan; gpe. ; i * len met name Visdief, en
o 1:.
, . /
Grote Stern een roi %
:i.
diverse projecten van de
.,
DCW. Ze zijn geselecteerd
als zogenaamde 'Amoebe>>.
soorten' in het project
?_ *
Water Systeem Verkenningen (WSV). populatiedyna.mische
modellen, ,worden
. .,
, ontwikkeld; 'er .wordf:'géke* > * .
., . , .
, , .ken naar de effecten, .van
. , ,-e verontreinigingen
...
(met name'PCB's) op het broedsucces en er wordt onderzoek
verricht naar de gevolgen
van de troebelheid van de
Waddenzee op het broedsucces, enz.

Ik hou me al 15 jaar bezig
met het monitoren van de
broedpopulaties van sterns
in het Deltagebied, waarbij
ook grote aantallen jonge
vogels worden geringd. M e de hierdoor bleek dat het
wel en wee van populaties
niet alleen worden bepaald
door de toestand van de Nederlandse broedgebieden en
de omringende wateren:
veel geringde vogels werden
teruggemeld uit 'West:Afri:
ka, met name uih Senegal.
De kerstvakanfie ,va$, 1988
werd 4an bak (gesubsidieerd
'8006bet Trekvogelfonds van
Natuurmonumenten) doorgebracht in Senegal, waar
'@e langs de gehele kust vissersdorpen bezochten om inzicht te krijgen in de vangst
:van 'onze sterns'.

Met allerlei ingenieuze systemen (strikjes. vallen, haken) bleùen jongetjes zich
hier op vrij grote schaal
bezig te houden met de
vangst van sterns. Het door
ons samengestelde rapport
is mede de aanleiding geweest voor een beschermingscampagne. Onlangs is
zelfs een plaat uitgebracht
van een beroemde Senegalese 'pop-zanger' met het
liëd: 'bescherm de stern'!
In Senegal maakte ik ook
voor het eerst kennis met de
Bengaalse Stern, een soort
die veel lijkt op de Grote Stern, maar een gele snavel
heeft. Het betrof hier toen
één van de eerste waarnemingen van deze soort in
West-Afrika. Enkele iaren

i

vervolg op pagina 4

Speurtocht naar Bengaalse Sterns in Libië
vervolg van pagina 3

Ruim anderhalf jaar (!) na
het verzenden van een projectvoorstel (onder WIWOvlag) naar het Marine Biology Research Centre van de
Universiteit van 'Al-Fateh' in
Tripoli Itwam er onverwacht
antwoord: we waren welkom! Benodigde financiën
werden verlcregen van het
ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij,
van de Franse 'Foundation
Tour du Valat, en we deden
mee aan de BP Conservation
Expedition Awards, waar we
de tweede prijs in de wacht
sleepten.

later zou tijdens expedities
van de W i W O (Stichting
Werkgroep
Internationaal
Wad- en Watervoeelon-

landje voor de Libische kust.
Niemand had sindsdien dit
eiland nog bezocht en er
was geen enkele andere ko-

Itleine populatie overwintert
in West-Afrilca, met name in
Guinea Bissau De eni

landse Zee.
De ideale ingrediënten

I

Wegens het internationaal
embargo tegen Libië is er
geen internationaal vliegverIùeer met dit land, en op 16
juli jl. vertrokken N100-CEMO collega Pim Wolf en ilc
De route naar

dervragingen en scherpe ba-

waar

nodig

ze reputatie op po-

Tunesische grenspost bleek

li.

de directeur van het Marine
Biology Research Centre en
met onze Libische expeditiegenoten. Met een voor de
Arabische wereld ongebruikelijke
voortvarendheid
bieek alles al geregeld:
vervoer (een fraaie 4-wheel
drive Toyota), vergunningen, onderdak etc Reeds de
volgende dag verlieten we
Tripoli. Onze Libische collega's waren Dr Mohamed
Essghaier, een in de Verenigde
Staten
gepromoveerd ecoloog, en M r
Dau Hadoud, op het instituut
verantwoordelijk
voor benthosonderzoek en
daarnaast onderzoeker van
zeeschildpadden. Het in-

ventariseren van stranden
op de aanwezigheid van
nesten van zeeschildpadden
was dan ook een belangrijk
nevendoel van de reis.
Men hield niet van half
werk: in twee dagen reden
we de 1900 Iklometer tussen Tripoli en de Egyp-tische
grens, om van daar uit in
tien dagen 'rustig' westwaarts de kust af te werken.
Reeds vijf dagen na ons
vertrek uit Nederland werd
onze droom werkelijkheid
en ontdelcten we een (kleine)
kolonie
Bengaalse
Sterns. op een eilandje ruim
400 km oostelijk van de tot
nu toe enige bekende

broedplaats. Op dit laatste,
in 1937 voor het laatst
bezochte, eiland, bleek zich
nog steeds een grote kolonie te bevinden: met 1700
paar vermoedelijk één van
de grootste ter wereld. in
deze Ikolonie bleken de
meeste vogels op 27 juli nog
op eieren te zitten, zodat
bijna alle meegenomen vogelringen weer ongebruikt
mee terug gingen. Dit eilandje bleek onder de rook
te liggen van een enorme
olieterminal (handig, zo'n
Nederlandse kapitein die ons
met een zeesleper naar het
eiland vervoerdel). Afgezien
van een enkele vogel met
olievlelkken, leek de Ikolonie
echter weinig hinder te ondervinden van de olieactiviteiten
Onder de indruk van onverwacht fraaie landschappen, vriendelijke bewoners
en enthousiaste Libische col.
lega's, maar bovenal zeer
tevreden met de ornithologische resultaten keerden
we half augustus tevreden
terug in Nederland. Een
boven verwachting in alle
opzichten geslaagd project.
Peter L. Meininger
AOBD Middelburg

Dagje Water
Reserve droge kleren, zwemkleding en een regenpak dat was de opdracht die we meekregen
voor het wateruitje van CX, PX en DF Den Haag. Inderdaad CX en DF, en deze keer ook PX. In
het Haagje hadden we de handen wederom in elkaar geslagen voor het jaarlijks aanscherpen
van het WIJ-gevoel. Het samen WlJden van deze stafafdelingen was, door het dertigtal deelnemers, budgettair interessant. Want na scherp calculeren en het vermijden van grote reiskosten bleek de hele dag ruim binnen het budget te passen. En zo hoort het natuurlijk OOI<.

Het vooraf bekend gemaakte pogramma was
summier. $4aDkomst. koffie
met, kipien k a n het nat,
lunch en een afvaart. Naast
de r d d s genoemde kles en deiplaats waar
we,yerwacht werden, moesten we het daarmee doen.
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het terras koffie p e t geserveerd. De "met. was een
flinke appelpunb voorzien
van een dot sIa&oom. Eén
tip van de sluier
dus opgelicht. Tijdens de koffie
werden we vooriesteld aan
Cerard, de beheerder van
het watersporfgebeuren, die
ons,het Dropradma
van de
,
I
*Tag uitlegde. Hdt kwam erneer dat wtk deze dag
kennis konden Imaken met
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Mijn groep had als eerste
onderdeel zeilen. Onder begeleiding van een enthousiaste zeilfanaat mochten Peter (roer), Charlie

(groot zeil) en ik (fokkemaat) op het commando
"ree" de boot over stag en
voor de wind laten gaan.
Het was in ieder geval voor
mij een geweldige ervaring.
Later vernam il< van Linda
dat zij iets met peultjes had
gedaan omdat de zeilboot
soms wel erg schuin ging.
Dat schuin gaan was inderdaad spectaculair, maar onze coach had ons geleerd,
hoe rechter de boot, hoe
sneller die gaat. We hebben
er nog wat van opgestoken
ook. Maar wat dat hert nu
met zeilen te maken heeft?
Ons volgende onderdeel

was kanoën. Een kano blijkt
een wankel bootje waarbij
het instappen al een kunst
is. Hierbij werden we dan
ook geholpen, het kwam erop neer dat we op het droge
mochten instappen en door
de kanocoach te water werden gelaten. Eén van ons
nam het te water laten te
letterlijk. Na twee keer peddelen lag de kano andersom
en de peddelaar te water.
Wie het was zullen we maar
in het midden laten. De droge kleren kwamen in ieder
geval van pas. Na met veel
moeite achter Tom aan gepeddeld te hebben bleek het
grootste deel van ons
groepje buitengaats te hebben afgehaakt. Samen zijn
Tom en il< onvervaard doorgegaan en hebben toen
kennis gemaakt met de
vervuiling van het oppervlaktewater in de slootjes
achter de plas. Nog nooit
zulke dikke erwtensoep
gezien.
Door soep varen doet eten.
Tijd voor de lunch. Maar
eerst een droge broek want
een peddel fungeert bij ondeskundig gebruik fantastisch als waterschep. Nadat
ook Hans was gearriveerd
(had van Eoris toestemming
gekregen om 's ochtends te
vergaderen), konden we op
het terras aan tafel. Daar
werden we getrakteerd op
broodjes en, na een goedkeurend knikje van onze
penningmeester van de dag,
OOI< nog op een al dan niet

passend drankje (van koeiesap tot gerstenat).
Deel drie voor onze groep
was de "survivaltocht". De
tocht bestond uit het in een
van lastig hanteerbare spanen voorziene roeiboot
oversteken van de plas,
daarna het ronden van een
schiereilandje met een vlot
waarna
de
terugtocht
plaatsvond in een gemotoriseerd bootje. AI met al
matig survivalig, of het zouden de roeispanen geweest
moeten zijn, maar gelukkig
hadden wij Tom in de boot.
Ais laatste onderdeel hadden wij de waterfiets. Een
bekend
verschijnsel
in
waterrijke recreatieparken.
Een
ontspannende
afsluiting, zeker voor Peter en
Charlie die achterop het
door Tom en mij reeds bemande vaartuig klommen.
Dat ook een tochtje op een
waterfiets niet van gevaar
gespeend is blijkt uit de
ervaring van Juleke en André die op de Vliet terecht
waren gekomen en een
aanvaring met een binnenvaartuig amper konden
voorkomen.

meer dan geslaagde dag op
het terras passend te hebben afgesloten ging ongeveer de helft van ons
huiswaarts. De ander helft
heeii in een Voorschotense
pizzeria het toen nog niet
uitgeputte budget volledig
uitgeput.
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Ik denk dat WIJ allemaal op
een fantastische dag kunnen
terugkijken, namens André.
Eert, Eoris, Charlie, Eric, Gil,
Hans, Jacqueline, Jan M, Jan
5, Juleke, Linda, Loes, Maaike. Mahindre, Orhan. Paul.
Peter E , Peter v. E, Regina,
Roel. Sawitri, Stan en Wim'
wil ik dan ook Tom en Er(;
gitta bedanken ~y9.or qe
bewonderenswaarfiip b i $
gettair neutrale' Organisatie
I

Nadat we allemaal weer aan
wal waren geklommen bleel<
Boris er geen genoeg van te
krijgen. Hij voegde eigenhandig een vijfde onderdeel
toe en ging nog even
zwemmen, had zijn zwembroek tenslotte niet voor
niets meegenomen. Na de
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Haat-Liefde
Stevig staat hij op zijn voeten,
in de natte grond t e wroeten.
M e t zijn kop in de wind,
wordt zijn bouw alom bemind.
Majestueus staat hij daar, groeiend met de jaren,
generaties ogen hem aan te staren.
En elk najaar, zoals het hoort,
plant hij zich gewelddadig voort
Met een bult op mijn kop,
blijft hij ongevoelig voor mijn woeste schop.
Pas dan ontdoet hij zich van zijn gewaad,
en toont ons zijn naakte staat.
de kastanje
Dirk Gras

De Noordzee, een ervaring
We gaan aan boord van een
schitterende Colin Archer
"Pride of Mother Sea", een
gaffelgetuigd zeilschip van
14 meter lang, 3 0 ton
zwaar.
Na een overnachting in het
NIOZ-haventje op Texel en
een paar dagen inslingeren
op het Wad liggen we een
nacht voor anker achter de
Richel bij Vlieland. Het sop
dat we daarna kozen bleek
voor de meeste van ons iets
te ruim, zoals te lezen in het
begin van dit verhaal.

Zondag 1 augustus 1993,
10.30 uur
We zeilen het zeegat bij
Terschelling uit. Stralende
zon, alle zeilen bij, een lekkere zuidwestenwind, windIkracht 4. We maken slagen
tot bijna aan het strand van
Vlieland. De oostpunt van
het eiland ligt er mooi bij.
Erik en ik zitten wat op te
scheppen over DCW "Dat is
vast een goed advies van
DGW geweest, verdediging
van strand en duin zonder
asfalt en beton."
Bij de uiterton gaan we op
koers liggen; 300, tussen
west en
noordwest. Die
koers zullen we de komende
44 uur aanhouden. Iedereen
voelt zich prima, we hebben
er zin in.
Zondag 12.00 uur
De emmertjes aan boord zijn
stilleties inrreoikt door de
verschillende bemanningsleden. We zitten stiekem maar
vol overgave die emmertjes
te vullen. Zeeziekte heet
dat. Af en toe wordt het
emmertje leeggegooid en
uitgespoeld. Joke is op
advies van schipper Rob in
haar kooi gekropen. Die zien

we de komende 24 uur niet
terug. Alice zit geconcentreerd bij haar emmertje. Ik
heb ervoor gekozen om als
een dood vogeltje in een
hoelkje van de kuip te gaan
zitten, onder het motto;
wanneer je zelf weinig beweegt, beweegt je maag
ook niet.
Maar echt helpen doet dat
ook niet.
Hoe het kwam
Het was allemaal begonnen
op een zonnig terrasje in
Middelburg waar Rob Bijnsdorp en ik afspraken om
deze zomer 2 weICen te
gaan zeilen met zijn schip op
de Noordzee. IIk zou de bemanning bij elkaar scharrelen. Ondanks actieve werving binnen onze dienst
bleef het DCW-contingent
beperlkt tot frik Bouwmeester (bekend van het jaarlijkse
beoordelingsgesprek
van
onze HID in cabaretvorm op
de nieuwjaarssessie) en ondergetekende.
Hoe het was
Op vrijdag 30 juli treffen 8
mensen elkaar in de marine[achthaven in Den Helder.

Hoe het voelde
De meeste Nederlanders
kennen alleen de randen
van de zee; het strand,
hoogstens nog de Waddenzee en dan heb je het
wel gehad. De Noordzee
zien we kennelijk als een
enorme verzameling waterdruppels en verder lege ruimte. Dat bleek ook weer uit
de verhalen die werden ingezonden in het Ikader van
de Noordzeeverhalenwedstrijd die DGW dit voorjaar
organiseerde. Toch gebeurt
er een heleboel op en in de
Noordzee;
Vogels
O p de Noordzee ook 'snachts zie je altijd vogels.
Diverse soorten meeuwen
en sterns en naarmate we
noordelijker komen zien we
veel aalscholvers, papegaaiduikers
en
drieteenmeeuwen
Bruinvissen
Langs de Engelse kust zien
we bruinvissen. Ze zwemmen in groepjes van 2 tot 4
en gaan razendsnel, steeds
even boven en dan weer
onder water.
Schitterende sterrenhemels
Zuid van de Doggersbank
treffen we een aardedonkere en glasheldere nacht. We

Grote hoeveelheden boorplatforms
Het Nederlandse deel van
het continentaal plat staat
vol met platforms van de
NAM. 's-Nachts ervaar je
die als een fel verlichte stad.
Het natuurlijke van de zee is
daar helemaal verdwenen.

gaan op ons rug in de Ikuip
liggen om urenlang te genieten van een sterrenhemel
zoals je die op de vastewal
niet meer ziet.

Prachtige golven
Wanneer je een schip van
30 ton met een snelheid van
bijna 7 knopen over zonovergoten golven
stuurt
,geeft dat een enorme kick
Erik geeft af en toe een theorielesje over golven
Vissers
Onder de Engelse Ikust
wordt druk gevist. De vissers
onderhouden een "leven-

dig" contact met ons over
de marifoon om te voorkomen dat we in hun netten
terecht komen
Twee internationale vaarroutes
Het is heel spannend om die
te kruisen maar om in Engeland te komen, moet dat nu
eenmaal. Zeeschepen varen
vaak 22 knopen, wij hoogstens 5 of 6 Je moet schepen
voortdurend peilen om te
zien of ze voor oí achter je
langs gaan. Zo'n supertanker op een mijl afstand is
heel spectaculair.

Terug naar onze oversteek
Dankzij goed weer en gunstige wind (ZZW. 4 BF..
halve wind dus) varen we na
44 uur , %morgens om 6
uur het haventje van Whitby
binnen. Whitby is een badplaatsje maar in Engeland is
nu eenmaal alles anders. Het
Nederlandse
strandleven
staat garant voor gebruinde
mensen liefst schaars geIkleed; glamour dus. In Whitby houden de badgasten alles aan zelfs hun jassen.
Slechts de kuiten worden
ontbloot en dan blijld dat iedereen spierwitte spillebenen heeft Daar staal tegenover dat alle Engelsen zo
verschriklkelijk
vriendelijk
zijn. Na een dag passagieren
zetten we onze reis naar het
noorden voort. Op een zeildag, van 's-morgens 4 tot
10 uur in de avond zeilen
we de 75 mijl naar de Farne
vervolg op pagina 10

De Noordzee, een ervaring
vervolg van pagina 9

Islands. We hebben westenwind dat betekent heel
riant zeilen onder de hogewal van de Engelse oostkust naar het noorden.
De Farne Islands, daar is het
ons allemaal om begonnen.
Het is een eilandengroep
niet ver van de Schotse
grens; een prachtig natuurgebied dat beheerd wordt
door de National Trust, een
soort Engelse Natuurmonumenten. Er zijn 6000 grijze
zeehonden en 235 soorten
vogels. Papegaaiduikers zijn
het meest talrijk, liefst
15000 broedende paren. Er
zitten 8000 Noordse Sterns,
maar ook 8000 drieteenmeeuwen, verder 2000 Eidereenden en een kleine
2000 aalscholvers.
We liggen er moederziel alleen in een prachtige baai
voor anker. We snorkelen,
maken tochten met de Zodiac, wandelen, kijken en
fotograferen. Rob maakt
onderwaterfilms die wij
"boven" weer bekijken op
de monitor. Het mooist zijn
scholen van duizenden jon-

140 I/man/week.
Van Blyth zeilen we naar
Hartlepool, ook al een vuil,
grauw en straatarm stadje.
De mensen vinden we erg
triest.
Onze dagen raken op, we
hebben geen keus meer.
Vanuit Hartlepool zeilen we
in een keer naar Den Helder.
zo'n 250 mijl.

ge visjes die het zonlicht
weerkaatsen.
We leggen contacten met
de beheerders van The
National Trust (Berenburg
doet wonderen). zij laten
ons het hoofdeiland zien
van de Farns, met duizenden vogels.
Het is een vorm van vakantie die je op een heerlijke
manier ontregelt. We hebben alles aan boord, we
bakken zelfs ons eigen
brood Er is duikapparatuur
maar we kijken ook regelmatig " in" waterdruppels
door de microscoop. Eigenlijk zijn we 14 dagen weg
van de mensen, de beschaving, de drukte.
Toch wenden we op zeker
moment de steven naar het
zuiden; de terugweg. We
maken sprongetjes langs de
Ikust; van de Farns naar
Blyth omdat we daar water
moeten
tanken.
We
schroeven overigens ons
zoetwaterverbruik
zonder
enig probleem terug van
140 I/man/dag- wat normaal is op de vastewal- t o t

Zuid van de Doggersbad<
genieten we van een hele
mooie nacht. De sterren
flonkeren niet alleen prachtig, ze vallen ook nog steeds
naar beneden. Met een dikke windkracht 5 op de kont
is het heel spectaculair zeilen. Kluiver en boomfok
hebben we gehesen als
tweelingfok, de ene over
bakboord de ander over stuurboord. Dan ontstaat er
een soort ballonfok die er
keihard aan trekt. Dankzij
I 4 dagen inslingeren is er
niemand meer zeeziek. Dertig mijl noordwest van Texel
krijgen we voor het eerst in
de hele valkantie de wind tegen; zuidoost, windkracht 4.

Het schip gaat stampen op
de golven, elke golf tilt je
een paar centimeter van je
kooi. Op zaterdagmorgen,
14 augustus om een uur of
tien doemt de kust van
Texel op. Een paar uur later
maken we vast in de haven
van Den Helder. Het is er
om te stikken, de man met
de hamer komt onuitgenodigd aan boord en deelt
stevige tikken uit.
Maar de zee heeft er een
paar vrienden bij. Erik Bouwmeester heeft voordien
nog nooit een meter gezeild
maar wil volgend jaar weer.
Ook bij mij valt alle ontbering in het niet bij de sterrehemels, het steeds veranderende licht, de vogels, de
zeehonden, de wijdsheid
van de zee en het spectaculaire zeilen. Volgend jaar
staan er trips naar de Orkneys en de Shetlands op het
vaarschema van de "Pride"
Wel fijn dat we die verlofstuwmeren moeten opmaken.
Jan Hendriiksen.
Intermezzo 1: De vakantiec-
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De Noordzee, een ervaring
Intermezzo 1: De vakantiesteen
Een steen, een schelp, een stuk hout zijn vaal<de vakantietrofeeën die reizigers meenemen naar huis. Een steen is ook
vaak een herinnering aan een specifieke plek. Het scharrelen
op de grens van nat en droog; bij de beek, in het estuarium
levert vaak zo'n trofee op. Kenners weten de oorsprong en
de aard van het materiaal, de argeloze vakantieganger gaat
het slechts om het gevoel en de esthetiek.
Deze steen (zie foto) vonden we op een grindbank in de
monding van een klein estuarium, zuid van Holy island, aan
de engelse noordoostkust. Is het versteend riet, zijn het
versteende wormen? Is het wel fossiel?
Wie van DCW kan me zeggen wat het is? Hij ligt ter
"observatie" in Middelburg, een kleinere in Den Haag.

Intermezzo 2: Beknopte cursus zeeziekte
Ga er maar van uit dat je zeeziek wordt.
Je hebt zeeziekte en zeeziekte.
Variant 1: Je wordt groen, niets kan je meer schelen; je carrière, je huwelijk, het liefst wil je
dood.
Variant 2 : Je bent katterig, moet regelmatig overgeven, maar je ontdekt dat het leven
gewoon doorgaat. Vaak gaat het binnen 48 uur over. Zeven van de acht personen hadden
tijdens de trip last van variant 2. Jannie (63 jaar) had nergens last van Belangrijk is dat je er
niet mee zit, iedereen heefî het immers. Je moet vooral doorgaan, ook met eten. Tijdens onze
trip verzoenden enICelen zich weer met het leven dankzij een bordje havermout. Zojuist
gevangen, vers gebakken makreel wil ook wel helpen.

VERA was niet ziek
In de vorige Tij en Taal wist
ik te berichten dat VERA
ziek was. Geheugenverlies
en onsamenhangende taal
waren de symptomen. Voor
het ergste werd gevreesd.
De symptomen waren juist,
alleen VERA deed precies
wat haar gezegd werd.
Want VERA wordt in woord
en daad begeleid door haar
manager, inderdaad LAN.
Dat de schuld van alle onheil
bij LAN lag is voor alle relaties van VERA een Dak van

't hart. Ondanks alle risico's
die VERA loopt met al die
wisselende contacten is VERA dus zo gezond als het
maar zijn kan. Bij deze gaan
dan ook mijn verontschuldigingen uit naar VERA en
haar familie, met name haar
schepper (PAPA VERA),
voor het verspreiden van insinuerende praatjes.

Frank

Sportdag 1993
Op 10 september organiseerde de niet weg te denken sportcommissie
DGW haar achtste DGW-sportdag te Poeldijk en met groot succes want
225 ambtenaren maalden er een fijne sport- en "bijpraatdag" van.

Een van de vaste terugkerende punten op deze dag 15
de sfeer en juist dat is volgens de sportcommissie één
van de pijlers om een dienst
goed t e iaten functioneren.
De achtste en tevens laatste
DCW-sportdag (maar gelukkig beloofde voorzitter
Joop de Brabander ons volgend jaar de RIi<Z-dag0

kenmerkte zich op sportgebied met enkele hoogtepunten, te weten zeven
tourwielrenners die uit Middelburg naar Poeidijk fietsten 130 kmil, waarvan vier
deelnemers na enkele uren
rust en verzorging ook nog
eens terug reden, een uitzonderlijke ambtenarenprestatie!

Ook de zinderende volleybalfinale was een voor de
deelnemers, maar ook voor
de vele toeschouwers een
uniek brokje sport, dat de
oudste deelneemster bij damesbadminton won was
voor haar een prachtige
prestatie, maar voor haar tegenstandsters een teken aan
de wand om voor volgend
jaar eens wat meer te trainen. O p de tennisbanen
"kwakte" de winnaar de
ene "ace" na de andere op
zijn tegenstanders .en ziet
Wimbledon in zicht komen.
AI met al een bijzonder geslaagde sportdag, ook een
volledige dag van koffie
ontvangst (net ais elke dag)
lunch en aperitief (dat
missen we wel normaai) en
een geweldige prijzentafei
(hoe is het mogelijk?) en
nog een vast presentje, een
werkelijk volledige dag.
Veel dank aan Jo, Adrie,
Hanny, Wim en Chris en de
sportmensen van Verburg
voor deze fijne ontspannende (nou ja?) dag en graag
tot volgend jaar!
Een deelnemer

Uitslagen van de sportdag
Wielertocht:
Anja Phernambuq
Geert den Hartogh
Rene de Leeuw
Martin Steendijk
Joop van Dienst
Thomas Rutten
Anion Prins
Volgwagen Wim Bil
Vissen:
I.
Riet van Ham
2 . Eriand Bakker
3. Meivin Valies (4 jaar)
Volleybal:
I . Haren
2. ASH
3. Exact
Tennis Dames:
1. Juieke Durgaram
2. Janny Pijnenburg
Tennis Heren:
I.Frans Kwak
2 . Paui Christiaans
3. Cuus Kappelhof
Sprint Dames:
I.
Thea Westerveld
2. Grietje Mommerdor
3. Victorine Binkhorst
Sprint Heren:
1, Boy Hanen
2. Ad de Jong
3. Cuus Zijdebos

Badminton Dames:
I.Martha de Brabander
2. ineke Cohen
3. Joke Hoekema
Badminton Heren:
I . Cees Storm
2. Hanny Cohen
3 . Frans Vijverberg
Wandelen:
1. Rik Duyts
2. Karei v.d. Ende
3.Victor de Jonge
Wubbe Wiits
Tiemen Top
Chris Verdoorn
Jan Stuivenberg

Even voorstellen
Dat het werkterrein van DCW zich niet alleen beperkt tot de Nederlandse Noordzee hebben
we al vaak gehoord. Zo nu en dan zien we ook niet-Nederlanders over onze gangen struinen.
Zo is deze weken Ben Mieremet op de Koningskade te zien. Ben helpt ons bij de voorbereidingen van de World Coast Conference. Ook bij A 0 is een Amerikaan erbij gekomen: Robert E.
Wilson. Hij stelt zich even voor:
I am a professor in physical
oceanography at the Marine
Sciences Research Center,
State University of New
vork in Stony Brook New
York. This laboratory concentrates primarily on coastal oceanography. I w i l be
at DGW for the period 1
October 1993 - 1 September 1994 during my sabbatical. i wil1 collaborate with
oceanographers in the transport and modelling groups
on research problems in the
Dutch Coastal Zone related
to both the NOWESP and
PROFILE projects of DGW. I
also expect to collaborate
with physical oceanographers at Utrecht. One Ph.D.
student has accompanied
me; he is now working at
Utrecht.
Vertical mixing, vertical
exchange through the pycnocline and the variability in
these processes associated
with wind, tidai and fresh
water forcing are of special
interest to me. I hope to apply techniques we have used
to characterize vertical mixing in stratified ertuaries to
the Dutch Coastal Zone,
with the objective of assessing the influence of mixing
and dispersion on the distri-

bution and transport of dissolved consti-tuents.
I am presently in Room 397
at extension 5226.

Hallo, ik ben Grietje Holtrop
en sinds 1 augustus 1993
werk ik bij de Dienst Getijdewateren in Den Haag, afdeling WSL. Ik ben betrokken bij de Water Systeem
Verkenningen, waar ik mij
onder andere bezig houd
met een model dat de relatie
tussen emissie van stoffen
door industrie, landbouw,
huishoudens, etc. en de
vervuiling van de Noordzee
beschrijft. Behalve dat het
werk leuk is zijn de mensen
ook erg aardig en wordt er
veel gelachen.
Ruim 25 jaar geleden werd
ik geboren op het Friese
platteland, alwaar ik mijn
jeugd heb doorbracht. Na
mijn schooltijd ben ik Econometrie gaan studeren aan de
universiteit van Groningen.
Deze studie barst van de
wiskunde, statistiek en economie. Er wordt aandacht
gegeven aan de statistische
analyse van tijdreeksen. het

opzetten van modellen en
het schatten van onbekende
parameters, maar ook optimaliseringsproblemen komen aan bod. Een mooi
voorbeeld hiervan is het zogenaamde handelsreizigersprobleem: een handelsreiziger wil een aantal steden
bezoeken, welke route moet
hij nemen zodanig dat de
gereisde afstand zo klein
mogelijk is? Dit blijkt een
lastig probleem te zijn, er
bestaat nog geen methode
die voor alle gevallen de
kortste route kan bepalen.
Naast wiskunde-boeken lees
ik ook wel eens en historische roman voor het slapen gaan. Muziek maken
vind ik ook een leuke bezigheid, zo heb ik een aantal
jaren bij de fanfare bugel
(een soort trompet) gespeeld. Ook speel ik dwarsfluit en een klein beetje
gitaar. Uit mijn plattelandsjeugd is mij de liefde voor de
natuur bijgebleven, een strandwandeling gaat er bij
mij dan ook altijd in. Verder
trek ik af en toe een baantje
in het zwembad.

Graag wil ik ieoerefn oedanken voor de vele blijden van waardering d e 'k Dil m i n afscheid
mocht ontvangen. Ook namens mjn vrouw en k.nderen aan6 'k voor ae prachtige cadeaus
en doemen Ook de veie persoonljke attonties heaben ons hee. erg verrast. De prachtige
foto's geven ons nog lang een levenalge her nnering aan aere plezierige momenten

Jhijs Weststrate

EEN DAGJE DEN HAAG EN
NOORDZEE
Dat waren twee van de prijzen, die door DGW en Grasduinen werden
aangeboden aan winnaars van de grote succesvolle Noordzee verhalen wedstrijd.
De familie Aartse uit
Noordwijk had, met de inzending van een romantisch
liefdesverhaal, een dagje
Den Haag gewonnen. Terugkijlcend was het een
gezellig schoolreisje. Na de
prachtige lezing van Henk
Baptist bij de prijsuitreiking.
waren de aanwezigen verbaasd over de schoonheid
en pracht van het zichtbare
leven op zee. In het Zeebiologisch museum in Scheveningen, alwaar het schoolreisje begon, vergaapten de
prijswinnaars zich aan het
"onzichtbare" leven op de
bodem van de zee. Wat een

verscheidenheid aan verschillende vormen en kleuren kunnen schelpen hebben en welke rol hebben ze
en spelen ze nog steeds in
de handel.
Daarna was het MUSEON
aan de beurt Arno van Berge Henegouwen wachtte
ons al op en heeft op deskundige wijze de familie
Aartse langs de bruinvis, de
uitgestorven zeevogels, de
milieuzaal en de Noordzeezaal geleid. Dit was allemaal
zo interessant dat we later
dan het plan was naar het
OMNIVERSUM vertrokken.
De film over de aantasting

van het tropisch regenwoud
was een mooie afsluiting
van dit schoolreisje.
Naar aanleiding van de informatie uit de milieu- en
Noordzeezaal Ikwam er een
discussie op gang tussen de
gidsen en de familie Aartse.
"Staat de mens nu boven de
dieren of op gelijke hoogte
met de andere dieren en
planten en is dus een dier?"
Eigenlijk is dit een oervraag
waarvan het antwoord relatief makkelijk te geven is,
maar vaal< moeilijk uit te
voeren.
Lastig was OOI<de planning
van een dagje Noordzee

met een onderzoekschip.
Maar eindelijk was het zo
ver; het weer was goed en
ms. Holland had geen andere zaken, we konden uitvaren met de familie Waalkens-Jonkman. Mevrouw
Waakens had een prachtig
gedicht geschreven en haar
man had er een schelp bij
getekend. O p Loswal Noord
werd het anker uitgegooid
en bodem- en watermonsters genomen. Goudkammetjes,
borstelwormen,
slangsterren. schelpjes etc.
waren de kostbare relikwieën die de twee dochters
mee naar huis namen. De
organisatie door Directie
Noordzee en de inzet van de
bemanning was perfect
Voor iedereen was het een
heerlijke en informatieve
dag. Het onderstreepte voor
mij nog eens het belang van
het halen van kennis uit het
veld. Hoe complex het ook
is, daar gebeurt het, daar
moeten we aanwezig zijn.
De naam RIKZ vonden de
twee prijswinnaars beter dan
DGW. Maar interessanter
vonden ze al het werk dat
we deden, daar hadden ze
nog nooit van gehoord. Ze
onderstreepten door hun
enthousiasme en hun vragen het belang van ons
werk; nu en in de toekomst.
Remi Laane
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Onder deze rubriek lieten
we jarenlang zien hoe anderen onze naam schreven.
Van Dienst Getergde Wateren tot Dienst Gewijde
Wateren en ik weet niet wat
er al verzonnen werd. Nu
zou je denken dat deze rubriek komt te vervallen met
de nieuwe, vooral duidelijke
naam Rijksinstituut voor
Kust en Zee. Maar wat
schetst mijn verbazing: de
eerste enveloppe met Rijksinstituut voor Kunst en Zee
is al binnengevallen. Bovendien blijkt dat het voor de
buitenwereld (bui-ten de
overheid) niet altijd duidelijk
is wat we met LHID bedoelen.

Job Dronkers introduceert

RIKZ in China
Job Dronkers bezocht van 4 tot en met 21 oktober China. Ook daar weet men de RIKZ-kennis
op de juiste waarde in te schatten. Hij Ikoppelt de kennisoverdracht op een leuke manier aan
zijn persoonlijl<e ervaringen. Hoe het hem en de Chinezen is vergaan kunt u lezen in deze speciale bijlage van Tij en Taal.

EEN ZUSTERINSTITUUT IN
Qi NGDAO;

reisindrukken uit China, 4-21 Oktober 1993
De uitnodiging om naar China te komen kwam onverwacht.
Twee jaar geleden Ikreeg ik een brief van een jonge Chinese oceanograaf, Yang Zongyan, die bij ons een jaar stage wilde lopen Hij had enkele goede artikelen meegezonden en het lukte om een beurs te regelen. Na verloop van tijd bleek echter dat
hij geen uitreisvisum kon krijgen, mogelijk een gevolg van de studentenbeweging van 1989. Daarna hoorde ik een tijd niets
meer, tot het begin van deze zomer.
De Oceaan-universiteit van Qingdao heeft aan het instituut voor fysische oceanografie een vakgroep "Ondiepe Zeeën". De
inmiddels gepromoveerde dr Yang van deze vakgroep heeft van een mecenas in Hongkong fondsen gekregen om een
buitenlandse deskundige voor een aantal colleges uit te nodigen. De internationale reputatie van de Nederlandse waterloopIkunde is nog steeds groot, en via enkele artikelen over sedimenttransportprocessenmeende hij bij mij aan het goede adres te
zijn. Deze toedracht werd me overigens pas na verloop van tijd duidelijk. De uitnodiging leelk me ook een goede gelegenheid
om na te gaan of het voor het RIKZ interessant zou zijn om met de Oceaan-universiteit een nauwere band te scheppen voor
de toekomst, een soort zusterinstituut-relatie. Achterliggende gedachte is dat China over een geweldig potentieel beschikt,
zowel voor de ontwikkeling van kennis als (later) voor de afzet van kennisprodukten.
In de voorbereiding van zo'n reis gaat nog heel wat tijd zitten. De meeste lopende zaken kon ik nog net afronden al was dat
even flink aanpoten. Vrijdagmiddag voor het vertrek werden de afdrukken bezorgd van een aantal oude zeekaarten van China, die in de 17e eeuw door Nederlandse kaartenmalkers zijn vervaardigd. Dit leek me wel een aardig idee om als cadeautje
aan te bieden. Daarna was het koffers paklken.

4 Oktober. Aankomst in Peking.

Het is een wat ouderwets vliegveld, geen intensief vliegverIkeer; misschien maar 1 of 2 buitenlandse vliegtuigen per uur.
De contacten van China met het Westen zijn nog niet sterk
ontwikkeld. Overai hangen vlaggen met Olympische leuzen:
het lijkt nog niet doorgedrongen dat de Olympische Spelen
in 2000 niet naar China komen. Uit iatere gesprekken blijkt
dat men in China behoorlijk gelkwetst is. Yang staat me op te
wachten, hij zwaait met een groot bord. Eerst lijkt hij wat serieus. Met buitenlandse gasten gaat men in China nogal formeel om. Later blijkt hij dol op grapjes en goedlachs, een
geschikte reisgenoot. Peking maakt op het eerste gezicht
geen grootse indruk. Er zijn veel grote flats in aanbouw, met
ruime afstanden ertussen. Toch wordt het straatbeeld bepaald door kleine huisjes zonder verdieping, vaak met winkeltjes en uitstallinkjes op de stoep of op straat. Het oogt
wanordelijk, ook door de krioelende massa fietsen en luid
toeterende taxi's, busjes en vrachtauto's.
We gaan naar de Technische Universiteit van Peking. Door
een poort rijden we de campus op waar niet alleen onderwijsgebouwen en laboratoria, maar ook leraren en studenten zijn gehuisvest: een complete universitaire stad (300
ha !), met wegen, parken, winkels en een grote muur er om
heen. IIk logeer in het gastenverblijf voor buitenlanders. Er is
net een congres over Sea Pollution, waar Yang aan deelneemt. Tot mijn verrassing blijkt ook Dick Tromp er te zitten.
Belangrijlke RIKZ-klanten moet je niet uit het oog verliezen.
De Oceaan-universiteit heeft een curricuium van mij nodig,
dat 's avonds naar Qingdao wordt gefaxt; waarvoor merk ik
pas later.

5 Oktober. Bezoek aan Peking.
Een student wacht me op om me te vergezellen. Een aardige,
openhartige jongeman met een brede interesse; hij spreekt
uitstekend Engels. We gaan naar de Verboden Stad en het
"Hemelse Paleis". Prachtige tempels in allerlei afmetingen,
maar erg gelijksoortig. De meeste monumenten dateren uit
dezelfde tijd (rond 1420, toen werd Peking hoofdstad); kleuren en schildermotieven zijn bijna identiek. Bij de ingang vinden stevige discussies plaats. We hebben een brief dat voor
mij, als officiële gast, het Chinese toegangstarief geldt. Voor
buitenlandse toeristen geldt een tarief dat wel 10 keer hoger
is. Mijn begeleider heeft steeds het laatste woord, al kan ik
hem daar niet bij helpen. Het kopen van ansichtkaarten blijkt
een probleem; op dit toeristenprodukt heeft de vrije markt
zich nog niet ingesteld. Uiteindelijk lukt het; voor postzegels
moet je vervolgens wel een postkantoor zien te vinden. Vlak
bij het groots opgezette plein van de Hemelse Vrede ligt een
wijk met kleine dorpsstraatjes en armetierige woninkjes. De
student wil me wel naar binnen nemen, maar een oudere
bewoner spreekt hem bestraffend toe dat aan buitenlanders
het moderne China getoond moet worden.

6 Oktober. Naar de Chinese muur.
De Chinese muur bereik je in ruim een uur rijden; we gaan
met de taxi. Het landschap wordt al gauw bergachtig, er is
een brede weg aangelegd. Onderweg zijn verschillende stukjes muur te zien, meest in vervallen toestand. Een enorm parkeerterrein vol met bussen en busjes kondigt het reisdoel
aan. Hier is de muur goed onderhouden, een indrukwekkend
lint dat door de bergen slingert. Het is ongelooflijk druk. We
klimmen een heel eind over het bouwwerk, maar het blijft
dringen. Vooral Chinese toeristen en af en toe een groep
Amerikanen. 's Middags bezoeken we de nabij gelegen koningsgraven. Van een van de koningen is het geraamte te
zien, een klein mannetje. Veel fraaie tempels, die sterk lijken
op die van de Verboden Stad.
Als ik 's avonds de ansichtkaarten wil posten moeten we
weer naar het postkantoor; brievenbussen kom je bijna nergens tegen.

7 Oktober. Vertrek naar Qingdao.
's Ochtends is er nog tijd voor een toeristisch bezoek aan een
van de vele keizerlijke paleizen. We praten wat over
cultuurwaarden, huwelijk, religie, dood. Tijdens de studentenopstand heeft hij een paar maanden op het plein
doorgebracht. Zelf is hij daarna ongemoeid gelaten; alleen de
leiders zijn vervolgd. Van de idealen van destijds is weinig
over, iedereen heeft voldoende zorgen met het dagelijks
bestaan. 's Middags pak ik mijn koffers en gaan we naar het
vliegveld. De Olympische vlaggen zijn verdwenen. Het binnenlands vliegverkeer gaat redelijk soepel, tenminste als je
een Chinees bij je hebt. Het is al donker als we in Qingdao
landen. We worden opgehaald met een van de universiteitsauto's, een echte old-timer. Als ik daarover een compliment
maak blijkt het een auto van vrij recente makelij, gefabriceerd in Shangai volgens Russisch model. Het hotel ligt aan

een klein strandje en ik heb uitzicht op zee. Er staat een TV
die het niet doet, er is airconditioning en ook de gebruikelijke
thermoskan met heet water ontbreekt niet. Het hotel is van
het ministerie van onderwijs en wordt beheerd door de
universiteit, maar als een gewone onderneming gerund (niet
ZÒ best, gezien de matige staat van onderhoud). Alle onderwijsinstellingen schijnen in onroerend goed te investeren
en bezitten ook hotels, Het meeste personeel huurt de eigen
woning van de universiteit tegen een lage prijs en is daardoor economisch gebonden. De salarissen laten geen woning
in de vrije sector toe.

8 Oktober. Eerste bezoek aan de Oceaan-universiteit.
De gemiddelde werktijden zijn in China een half tot een heel
uur vroeger dan bij ons. Het is 's ochtends trouwens vroeger
licht en 's avonds vroeger donker. Ik ontbijt om 7 uur en
wordt om half acht opgehaald. Ook de Oceaan-universiteit
heeft zijn eigen campus, waar de meeste studenten en leerkrachten wonen. in het verleden is het een Duits legerkamp
geweest, er staan nog wat gebouwen uit die tijd. Een grote
rode affiche aan de muurkrant in het centrum van de campus kondigt mijn lezingen aan, in Chinese tekens. Het is een
merkwaardig gezicht. Het instituut voor Fysische Oceanografie is een nieuwer gebouw, maar oogt wat kaal. Geen
kunstwerken of posters aan de muren. Ik wordt opgewacht
in het ontvangstzaaltje, een vertrek met fauteuils rondom tegen de wanden. Directeur Feng is een paar dagen naar Peking voor zaken, maar de overige staf van de vakgroep "Ondiepe zeeën" zit al te wachten. Eerst worden beleefdheden
uitgewisseld, daarna worden onderwerpen verkend waar
zowel RIKZ als de vakgroep in geïnteresseerdzijn. Dat blijken
vooral de stormvloedvoorspelling en de sedimenttransportmodellering te zijn. Het converseren in het Engels is moei.
zaam; een van de stafleden fungeert als tolk. Nadat we informatie hebben uitgewisseld is het etenstijd (half twaalf).
's Middags word ik door het instituut rondgeleid op de voet
gevolgd door een jongere medewerker die alles op de video
vastlegt.
De omvang van het instituut is vergelijkbaar met de fysische
component van het RIKZ. Er zijn 30 hoogleraren en
universitaire docenten en een tiental promovendi. De belangrijkste onderzoeksvelden zijn: Ondiepe Zeeën, Zee-Atmosfeer Wisselwerking en Environmental Oceanography.
Andere instituten aan de Oceaan-universiteit houden zich
o.a. bezig met Mariene Chemie en met Mariene Biologie.
Een deel van het onderzoek gebeurt in opdracht van kust- en
zeebeheerders en is op toepassing gericht. De technische
middelen zijn schaars: geen infrastructuur voor gegevens en
geen grote computers. De achterstand t.o.v. het westen is
nog erg groot.

9 Oktober. Eerste college.

11Oktober. Werkbesprekingen.

Het is zaterdag, maar dat is in China een gewone werkdag.
ik heb een fiets geleend waarmee ik in een kwartiertje naar
de universiteit rijd. Veel fietsers zijn er niet want de stad is
behoorlijk heuvelachtig. Wel zijn er meestal aparte rijstroken
voor fietsers, maar die worden geregeld door het autoverkeer gebruikt, soms zelfs in omgekeerde rijrichting. Goed uitkijken dus, vooral omdat de remmen van m'n fiets nauwelijks
blijken te werken, maar ik kom heelhuids aan. 's Ochtends
iaat ik wat video's zien van de Deltawerken en de kustverdediging. 's Middags houd ik een verhaal over Coastal & Marine Management in Nederland, met een historische terugblik,
een vooruitblik en een vergelijking met de situatie in China.
ik had op een talrijker gehoor gerekend dan de 15 personen
die in het zaaltje zaten. Er wordt aandachtig geluisterd, al
heb ik de indruk dat ze niet alles kunnen volgen. Dat blijkt
ook wel uit de vragen: tussen China en het westen ligt een
grote taalbarrière.

Met de samenwerkingsovereenkomst is men zeer content.
De rest van de dag spreken we enkele projecten door waar
ze aan werken. in de middag wil ik een fax naar Nederland
sturen en opbellen, maar dat Is een hele onderneming. De
universiteit heeft maar één buitenlandlijn, in een gebouw aan
de andere kant van de campus. De reden is dat met buitenlands telefoonverkeer deviezen zijn gemoeid. Op de buitenlandlijn staat de fax; die moet dus worden afgesloten als ik
bel. Duidelijk wordt dat China het tijdperk van de telecommunicatie nog niet is binnen gestapt.

10 Oktober. Excursie in de omgeving van Qingdao.

Samen met nog enkele gasten van de universiteit maken we
een sight-seeing tour in de omgeving van Qingdao. Vooral
de kuststrook is mooi, rotsachtig met hier en daar een
strandje;zoiets als de Middellandse zee. Ook het klimaat is
ideaal; het is in oktober boven de 20 graden en zonnig. We
bezoeken een tempel die boven op een rots ligf, een.heie
klim. Enkele arbeiders zijn bezig in de rots een trap uit te
houwen- tenminste duizend treden, één voor één, met hamer en bijtel. Bij iedere klap wordt een miniem schilfertje
weggebikt.
Qingdao is een grote stad; ik schat meer dan een miljoen inwoners. Er is een geweldige woningnood, zoals trouwens in
alle Chinese steden. Er wordt veel gebouwd, maar meer dan
een klein flatje zit er voor de meeste families niet in. De kwaliteit van de bouw en het onderhoud zijn niet geweldig. Pas
opgeleverde flats zien er ai uitgewoond uit. Het type fiat is
bijna overal hetzelfde: acht tot tien verdiepingen met balkons, die meestal gelijk met een raampartij bij de flat worden
getrokken. Aan zee staan mooie villa's (uit de Duitse koloniale tijd 7). maar die zijn meestal in bezit van staatsondernemingen. Qingdao geldt als een mondaine badplaats, de
prijzen schijnen er hoger te zijn dan in andere steden. 's
Avonds koop ik wat appels in een klein stalletje op de hoel<
van de straat dat bijna 24 uur open is en ik schrijf een concept samenwerkingsovereenkomst.

12 Oktober. Gesprek met de State Ocean Administration.
's Morgens van 9 tot 11.30 houd ik een college over Meng-

processen in Estuaria. Het zaaltje zit redelijk vol. Er zijn niet
veel vragen, maar iedereen wil afdrukken van de overheadsheets en de video die ik heb meegebracht wordt 's middags
opnieuw bekeken. Zelf ga ik op bezoek bij het "Eerste instituut voor Oceanografie" van de State Ocean Administration (SOA), dat op een steenworp afstand van de Oceaan-universiteit ligt. Het Eerste Instituut heeft misschien iets
meer raalcvlakken met het RIKZ dan de Oceaan-universiteit.
Een belangrijke activiteit van het Eerste Instituut is monitoring, en er is een afdeling voor kustonderzoek. ik word opgewacht door de directeur en zijn staf in een zaal met een
grote ronde conferentietafel. Eén van de stafleden word als
tolk aangewezen. Eerst informeer ik naar hun contacten met
de Nederlandse missies van vorig jaar, maar krijg weinig respons. Eén van de stafleden heeft met Luitzen gesproken in
Venetië op een iPCC-bijeenkomst, maar de World Coast
Conference blijkt niet erg goed bekend. Na iets verteld te
hebben over de contacten met de Oceaan-universiteit geef
ik een vrij uitgebreide toelichting op het werk van het RIKZ.
Het verhaal valt wel goed: de directeur maant zijn stafleden
om ideeën op papier te zetten m.b.t. mogelijke onderwerpen
voor samenwerking. In China is kusterosie een groot probleem; de zandige kusten gaan jaarlijks gemiddeld l à 2
meter achteruit. Er zal in de komende tijd worden gecorrespondeerd om tot een samenwerkingsvoorstel te komen dat
bij een volgend bezoek van een RKZ-er aan Qingdao verder
kan worden uitgewerkt.
13 Oktober. Colleges.
's Ochtends gaat het over sedimenttransport in estuaria. Het
zaaltje zit vol, er zijn ook veel mensen van het Eerste instituut gekomen. De directeur, professor Feng, Is terug uit Peking en houdt een korte inleiding. Hij excuseert zich vele malen voor zijn afwezigheid. Bij het ministerie heeft hij bepleit
om voor zijn instituut de status te verkrijgen van "Centre of
Excellence". Hij heeft hoop dat het wel lukt, hetgeen een
forse financiële verbetering voor het onderzoek zou betekenen. Hij is een zeer beminnelijk persoon, ondanks de ernstige
mishandeling waarvan hij tijdens de culturele revolutie het
slachtoffer schijnt te zijn geweest. In de middag houd ik nog
twee verhalen, één over transportprocessen in de kustzone
en één over het werkterrein van het RIKZ. Na afloop vertelt
directeur Feng mij dat er zaterdagmiddag een ceremonie zal
plaatsvinden op de universiteit om mij te benoemen als gasthoogleraar, een bijzonder eervolle onderscheiding.

14 Oktober. Naar de Gele Rivier.
Vroeg in de ochtend komt er een busje voorrijden. De excursie is georganiseerd door de universiteit, waarvan enkele
stafleden meegaan. De ontwiklding van de Gele Rivier delta
schijnt één van de prioriteiten van de Chinese overheid te
worden. In de delta en voor de kust zijn grote olievoorraden
gevonden. Bovendien neemt het overstromingsgevaar door
een steeds hoger liggende rivierbedding toe. De Oceaanuniversiteit ziet kansen om enkele grote opdrachten te verkrijgen van de lokale overheid voor kustonderzoek in dit gebied. De universiteit wil daarbij haar relatie met de Nederlandse waterbouwkunde inzetten om de kansen te vergroten. Het is een paar honderd kilometer rijden over een
weg waarop alle soorten voertuigen voortbewegen, vooral
afgeladen vrachtwagens. Soms staan er wagens verlaten
midden op de weg. Onze chauffeur probeert alles voorbij te
rijden en gebruikt daarbij alle weghelften inclusief de bermen. Het is een aaneenschakeling van narrow-escapes, maar
de chauffeur beschikt over stalen zenuwen. Het is in dit land
niet mogelijk om met een westers rijbewijs een auto te huren, en dat is maar goed ook. Een klein deel van de route is
4-baans autoweg; daar komt een spookrijdende vrachtwagen op ons af. Dit veroorzaakt grote hilariteit in ons busje:
"alle wegen leiden naar Rome" wordt er gegrapt. Dat het
niet altijd goed gaat bewijst een flink aantal verongelukte
voertuigen dat we tegenkomen. We komen heelhuids aan in
Dongyin, een door de oliewinning opgestuwde boom-town.
In het hotel wacht een delegatie van de provinciale waterstaat. We zitten in grote fauteuils, opgesteld meters van elkaar langs de wanden van de conferentiezaal. De hoofdingenieur begint van een briefje een verhaal voor te lezen in het
Chinees, dat door het hoofd van het bureau buitenland van
de universiteit wordt vertaald. Het gaat over problemen met
riviermanagement, landwinning, kusterosie en havenaanzanding in het deltagebied. Ik vertel iets over de ervaringen met
dat soort problematiek in Nederland en dat we in samenwer-

king met de Oceaan-universiteit graag onze kennis willen delen met de Chinese expertise op dit gebied. ' s Avonds is er
een groot banket dat door de provinciale waterstaat wordt
aangeboden. Er wordt een speciale likeur ingeschonken in
kleine glaasjes, die bij het uitbrengen van een toast geheel
worden geledigd. Elke 5 minuten is er tenminste één toast, er
wordt dus flink gehesen. Nadat de gastheer 3 toasts heeft
uitgebracht is het mijn beurt en dan aan de anderen. Er
wordt in China niet nagetafeld, na het laatste gerecht staat
iedereen van tafel op Het is dan nog vroeg en ik maak een
wandelingetje met een wat oudere professor van de Oceaanuniversiteit. Het gesprek gaat over de ontwikkeling van China, en ik vertel wat over het boek "Wilde Zwanen", dat overigens niet in China is verschenen. Hij is verbaasd dat in het
Westen zoveel bekend is over de naoorlogse gebeurtenissen
in China. Onderwijs en wetenschap hebben in China enorm
onder de culturele revolutie geleden. Bijna 10 jaar lang waren
de universiteiten gesloten. De rode gardes trokken in groepen door het land om op gezag van Mao een einde te maken
aan corruptie en vriendjes-politiek. Hierbij werd gebruik gemaakt van grove intimidatie en mishandeling en er werd veel
cultuurgoed afgebroken. Deze generatie (mijn leeftijdgenoten) heeft geen enkele hogere opleiding genoten en is op
de universiteiten dan ook niet vertegenwoordigd. Het gaat
inmiddels veel beter in China, maar onderwijs en wetenschap
hebben nog steeds geen hoog aanzien. De huidige generatie
is zeer materialistisch ingesteld. In overheidsorganisaties zijn
de verhoudingen vaak weer gebaseerd op diensten en wederdiensten. Omkoperij is aan de orde van de dag. Capabele
jonge mensen krijgen onvoldoende kansen en proberen te
vertrekken naar het westen. Voor democratie is het volgens
de oude professor nog te vroeg. In een land als China is het
beter dat de veranderingen niet te snel gaan. Hij vertelt verder over de verhouding met westerlingen. Persoonlijke contacten worden met groot wantrouwen bekeken, hij kan me
dan ook niet bij hem thuis uitnodigen

15 Oktober. De Gele Rivier delta.
Naar het deltagebied is het nog zo'n 100 Ikilometer rijden. Het is een arme streek, de boeren wonen in nietige
huisjes en de landbouw is in het geheel nog niet gemechaniseerd. In sommige dorpjes is het marktdag; op een
grote kale vlakte midden in het dorp wordt de handelswaar op de grond uitgespreid. Grote mensenmenigtes krioelen er om heen. Langs de weg marcheert een
grote kolonne scholieren in legerachtige kledij, zwaaiend
met rode vlaggen. Voor het eerst zie ik politiecontroles.
Wij mogen doorrijden maar al het andere verICeer wordt
gestopt. De meeste politie die je in de stad ziet zijn jongelui die zich wat ongemakkelijk bewegen in slecht
passende uniformen. Ze steken geen vinger uit om het
verkeer of iets anders te regelen, maar ze wachten rustig
af om naar een kantoorbaan te worden gepromoveerd.
Politiewerù heeft niet veel aanzien.
Eén van de ingenieurs heeft een recente morfologische
kaart van de delta bij zich. ik mag die echter niet filmen.
In de delta liggen grote olievelden, er staan honderden
ja-knikkers, zover je kan zien. De kustaanwas is geweldig. In de afgelopen 130 jaar dat de rivier deze loop
volgt is er een oppervlakte land bijgekomen zo groot als
de provincies Groningen, Drenthe en Friesland bij elkaar.
De rivierafvoer is nu laag, zo'n 100 m3ls. Piekafvoeren
liggen tussen 6 en 10 duizend kuub, gemiddeld is de afvoer vergelijkbaar met die van de Rijn. De bedding valt
soms zelfs droog en 's winters Ikan ijsvorming overstromingen veroorzaken zodra de afvoer weer toeneemt. De
ijsdammen worden dan door het leger gebombardeerd.
De bedding van de rivier is heel breed, de maximale
diepte bedraagt een paar meter. De oever is van klei, die
verweekt als je er met je voet op stampt. De troebelheid
is relatief laag, enkele grammen per liter. tegenover enkele honderden g/l bij hoge afvoeren. Omdat er eigenlijk
niet zo veel te zien valt en we voor een lunch-banket zijn
uitgenodigd bij de oliemaatschappij blijven we niet lang
bij de rivier. 's Middags bekijlken we de zeedijk die het
olieveld beschermt tegen overstroming. Vorig jaar is bij
een tyfoon een groot deel weggeslagen, overal liggen
steenbroklken door elkaar gesmeten. De dijk wordt nu
aan de binnenkánt met klei verbreed. Het zeetaiud is vrij
steil, want steenmateriaal is schaars. Tenslotte bezoeken
we de in aanbouw zijnde haven. Het werk ligt stil want
er i s een controverse over het aanslibbingsrisico. Iets verderop is er een forse Ikusterosie doordat de riviermond
zich heeft verlegd en geen sediment meer wordt aangevoerd. Kortom, veel interessante problematiek.
' s Avonds hebben we een diner zonder officials. Iedereen
komt danios, er-wordt veel getoast en de sfeer i s uitbundig. Ik Ikrijg een fles met de plaatselijke lacher mee.

16 Oktober. De ceremonie.
'5 Ochtends gaan we met het busje weer terug naar Qingdao. Om 4 uur worden we op de universiteit verwacht. Onderweg bereid ik m'n speech voor. Tussen de middag stoppen we in een eenvoudig restaurant. In China heet koken
met recht een kunst; het is overal voortreffelijk en overdadig.
De variatie in de gerechten is ongekend, al zijn de ingrediënten soms wat merkwaardig: kwal, kamelepees eendepoot of konijneoren. M e t de Chinezen in Nederland heefi
het weinig van doen. Het sanitair daarentegen is een stuk
minder. In dit geval zelfs ronduit smerig: de uitwerpselen liggen in een betonnen goot die niet wordt doorgespoeld. De
eetlust lijdt er gelukkig niet onder. En van maagklachten is
geen sprake. Een groot verkeersongeluk blokkeert's middags
de weg. Via modderpaden door kleine dorpjes komen we er
tenslotte langs, maar de tijd is nu wat krap. Geen gelegenheid meer om de zeekaarten mooi in te pakken Tijdens de
benoemingsceremonie zal ook de letter of intent voor samenwerking worden ondertekend. Daarvoor zijn nog een
paar kleine aanpassingen nodig, een kwartiertje werk. In het
hoofdgebouw van de universiteit word ik naar de officiële
ontvangstzaal geleid, waar de adjunct-rector van de universiteit en directeur Feng en de staf van het instituut voor
Oceanografie mij opwachten. De adjunct-rector is een moderne man die goed Engels spreekt. lk vertel wat over mijn
bevindingen in de Gele Rivier delta, en dan komen de rector
en de oud-rector van de universiteit binnen. De adjunctrector houdt een korte toespraak, waar de rector enkele
woorden in wat moeizaam Engels aan toevoegt. Daarna krijg
ik uit zijn handen het in rood fluweel ingebonden document
waarin mijn benoeming als gast-hoogleraar is opgetekend in
het Chinees, voorzien van stempels. Bijgevoegd is een verklarende Engelse tekst. Dan houd ik mijn speech, die vervolgens door een tolk wordt herh,aald in het Chinees. Hierna
komt de ondertekening van de letter of intent voor samenwerking. Directeur Feng houdt een kort toespraakje ook
zijn Engels is niet erg sterk en er worden cadeautjes uitgewisseld. De zeelkaarten vallen erg in de smaak, vermoedelijk krijgen ze wel een mooie plaats in de universiteit. De ceremonie wordt besloten met een banket. Iedereen toast me
meerdere keren toe. Met heel wat drank achter de kiezen
word ik door het hele gezelschap uitgewuifd als de
universiteitsauto me komt ophalen voor het vertrek naar het
hotel. Ik maak een wandelingetje om wat af te koelen. Ik kijk
naar een partijtje pingpong in het hotei en word gevraagd
mee te doen. Ik win bijna een spelletje, maar dan wordt het
menens en vliegen de ballen om m'n oren.

17 Oktober. Naar Xian.
De mecenas uit Hongkong die mijn reis financiert is niet karig; van de toelage kan nog een uitstapje betaald worden en
dat leidt naar de oude Chinese hoofdstad Xian. Yang gaat
met me mee, voor hem is het ook een buitenkansje. Ik ga
eerst naar het instituut, waar de staf aanwezig is (ook al is
het zondag) om afscheid te nemen. Ze zijn zo onder de indruk van mijn alcohol-consumptiecapaciteit dat ik nog een
fles lacher cadeau krijg. Alle winkels in de stad zijn open en
het is geweldig druk; iedereen doet op zondag z'n inkopen.
Na nog wat rondgekeken te hebben in het centrum voor wat
aardige souvenirs gaan we naar het vliegveld. In Xian worden we opgehaald door een busje van de petroleumuniversiteit. waar een vriend van directeur Feng werkt. Xian
ligt in een breed rivierdal omgeven door kaal gebergte. Vandaar wordt veel stof opgewaaid dat de stad af en toe in een
soort mistsluier hult. Het is een drukke stad met zo'n 5 miljoen inwoners en straten afgeladen met walmende motorvoertuigen. Geen al te gezonde omgeving. We overnachten
in het hotel van de petroleumuniversiteit. Wat in zo'n hotel
opvalt is het vele nutteloze en geestdodende werk dat in
China gedaan wordt. Meer bedienend personeel dan gasten,
liftboys en op elke etage een balie, waar iemand zit die de
kamerdeur voor je openmaakt (je krigt zelf dus geen sleutel).
Werkeloosheid bestaat niet, maar het soort werk dat bedacht
wordt is niet erg produktief en verrijkend. Grote animo voor
het werlk is er niet en dat valt aan het resultaat te zien. Mankementen aan installaties en slecht onderhoud zijn typerend
voor China. Het systeem wordt in stand gehouden door de
zeer lage arbeidskosten en de nog steeds feodale mentaliteit.
In het hotel moet je tijdig gebruik malken van het sanitair,
want 's nachts wordt het water afgesloten. Misschien vanwege de vele leklkende kranen.

18 Oktober. De opgravingen.
Nabij Xian liggen de oude Ikeizersgraven, uit de tijd rond
het begin van de jaartelling. Bij toeval door boeren ontdekt 20 jaar geleden bij het graven van een waterput.
Slechts één van de graven is geopend. Door de blootstelling aan de (vervuilde) lucht zijn gewaden vergaan en
kleuren verbleelkt. Het geopende graf geeft een overweidigend beeld van het meer dan duizend man sterke
keizerlijk leger dat het graf bewaakt, voorgesteld door
levensgrote terra cotta (klei)poppen. De keizerlijke macht
in China was onbegrensd. De handwerkslieden die de
poppen vervaardigd hadden werden na gedane arbeid
vermoord. Bij het overlijden van de keizer werden OOI(
nog eens kinderen, slaven en dieren levend begraven.
Een nogal gruwelijke cultuur. 's Middags bezoeken we
nog enkele monumenten (de plaats waar Tsjang IKai
Chek door het rode leger gevangen is genomen) en het
fraai aangelegde historische museum.

19 Oktober. Terug naar Peking.
's Ochtends blijkt de temperatuur sterlk te zijn gedaald
t.o.v. de vorige dag. II< word ontvangen door de rector
van de petroleumuniversiteit die zich verontschuldigt dat
hij voor mijn Ikomst geen banket heeft aangericht. Kennis en technologie in Nederland staan bij hem hoog aangeschreven en hij zou graag samen willen werken, maar
ik geloof dat hij meer aan Shell derilct dan aan RIKZ. De
rest van de ochtend schrijf ilk aan dit verslag en na de
lunch worden we naar het vliegveld gebracht. Om 7 uur
ben ik weer terug aan de Technische Universiteit van
Peking waar we dineren met het hoofd van het bureau
buitenland. Het blijkt dat ik kou heb gevat en zit te
niezen en snotteren.

20 Oktober. Voorbereiding van de terugreis.
Ik begin m'n gedachten weer te richten op m'n terugkomst en op een aantal klussen dat me te wachten
staat, Ik ben snipverkouden en besluit in mijn hotelkamer wat te werken. 's Middags wandelen we door één

van de open markten van Peking. Het aanbod van
koopwaar is niet zo overdadig, maar verder verschilt hei
niet zoveel van de markten in ons land. We eten een
gepofte zoete aardappel: die smaakt ongeveer als een
gepofte Ikastanje. We lopen 's avonds nog wat over de
campus en bekijken in het hydraulisch lab een grooi
waterloopkundig model van de Yangtze rivier.

21 Oktober.
Yang brengt me naar het vliegveld. Hij betaalt de taxi. De
hele reis heb ik niks hoeven uitgeven behalve aan wat
souvenirs. We nemen warm afscheid en ik betuig m'n dank
met een paar cadeautjes voor hem en zijn familie, Daarna
stap ik op het vliegtuig.

Tot slot.
Ik heb directeur Feng en een door hem aan te wijzen staflid
uitgenodigd om in Nederland de samenwerkingsovereenkomst te komen ondertelkenen. Er wordt dan een stuurcomité voor de samenwerlking gevormd, die het toelkomstige
samenwerkingsprogramma zal vaststellen en bewaken. Begin
maart lijkt een geschikt tijdstip: dit is ook een goede aanleiding voor wat publiciteit. Daarna zullen geregeld RIKZ-ers op
bezoek gaan in Qingdao om kennis uit te wisselen en omgekeerd wetenschappers van de Oceaan-universiteit af en toe
bij ons verblijven. IIk hoop dat er een vruchtbare samenwerking uit groeit, die voor beide partijen blikverruimend en stimulerend zal zijn. Voorlopig zal er wel meer kennis van ons
naar China vloeien dan omgekeerd, en dat verandert misschien pas op langere termijn. Maar op dat moment kan
deze strategische investering gaan opleveren. Want het is me
wel duidelijl< geworden dat als je met China zaken wil doen
je het land goed moet kennen en er relaties moet hebben
opgebouwd.

