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Nieuwjaarsbijeenkomst
Dit jaar werd in Haren de nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. O p 8 januari was heel DGW
welkom op de Kerklaan. Als rode draad liepen twee onderwerpen door toespraken en
sketches: G E 0 en DGWij.
de eerste keer Er was een
hele route uitgestippeld met
routeborden. Een aantal kamers was zelfs voor de gelegenheid speciaal ingericht. In
een van de kamers (anno
1989) kon je horen en zien
onder wat voor erbarmelijke
omstandigheden toen (tijdens de verbouwingswerkzaamhedenl) werd gewerkt,
maar een vooruitblik in kamer 2000 was ook mogelijlc
Veel aandacht was er ook
voor de laboratoria.
Tijdens de lunch kwamen de
collega's uit Middelburg aan.
Uitgehongerd en moe van
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Ministerie "dn Verkeer Cn Waterstaat

Directoraat-Generaal Riikrwaterrtaat

p m t Gctlldcwatcren

Voor Middelburg, Rijswijk en
Den Haag was het vroeg
dag, Files en lange busreizen
weerhielden maar weinigen
om naar het Noorden af te
reizen.
Rondleiding
Na het welkomstwoord van
onze gastheer die dag, Karel
EssinIC. konden we een Iciikie
.,
nemen in het gebouw. Voor
'rommigen van ons was het

'

,

,

:
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de reis Ikonden ook zij zich
op de broodjes storten.
In de collegezaal van het
Biologisch Centrum bleelc
wederom dat inzet noch
moeite was gespaard om
een middagprogramma te
vullen

Even Wad anders
Op weg naar Groningen zei
iemand in de bus dat het wel
leek of het in het noorden
toch kouder was dan in de
rest van Nederland. Rob
Jungcurt liet met behulp van
een prachtige diapresentatie
het antwoord zien. Verderop

Nieuwjaarsbijeenkomst
in deze Tij en Taal schrijft nodigd om namens de
Rob hoe hij aan deze serie Dienstcommissie een woordkwam die werd vertoond je te zeggen. Uiteraard giiig
onder begeleiding van mu- hij in op de reorganisatie van
ziel< van Twin Peaks. I<itaro BX die voor de hele organisatie van betekenis is. Ooù
en Pink Floyd.
kwam de werkwijze van
DGW aan de orde, het wij
Nieuwjaarsspeech HID
Peter Hoogweg ging in op gevoel in Veldhoven of ergo.
de C E 0 en citeerde hierbij het ontbrelken van dat gede DG: Wat er OOI( gebeurt, voel
er blijft behoefte aan Tech- Tenslotte vroeg Dingeman
nisch
Wetenschappelijke nog even aandacht voor de
Diensten bij Rijkswaterstaat. Dienstcommissieverkiezingen
Zij vormen de brug tussen de
wetenschap bij de universi- Tamtam
teiten en de technologische Misbruik van de Tamtam
instituten eii de praktische werd niet door iedereen ge-

toepassingen. Wel betekent
de CE0 voor DGW een bezuiniging van zo'n 35 formatieplaatsen, te realiseren
voor 1 januari 1994. Nadat
overleg met de hoofddirectie
is afgerond krijgen alle
DGW-ers een exemplaar van
de nota 'DCW door de branding, zicht op 1994'.
Ook de Dienstcommissie
kwam aan het woord
Frani( Dingeman was uitge-

waardeerd. Zelf trapte il( er
ook in, maar zodra ilk zag dat
het nummer ontbrak ging bij
mij een lichtje op Karel Essink kon niet veel aan de
telkst toevoegen, maar gedurende de middag werd alles
opgehelderd. De nieuwe afdeling V&K heeft niet lang
mogen bestaan

Cabaret
Hierbij citeer ik Jo de Brabander Ons Zeeuwen werd
een brol< cabaret aangeboden, dat zo verkocht konworden aan RTL 4, goed uitgevoerd door een zestal collega's, met uiteraard vele
toespelingen op huidige
werksituaties.

V&K
Nee, dat staat niet voor Victor en Karel maar dat is de
nieuwe afdeling Vernieuwende I<lantenbinding ofwel: Verkleuren & Krimpen.
Theunis werd in het leven
geroepen om in de organisatie, ondanks alle C E 0 problemen toch het wij-gevoel
te creëren Theunis liet op
ludieke wijze zien hoe de
bottom up strategie in zijn
werk ging. Daarvoor
ontwierp hij het G E 0 logo.
In dit logo is de rode draad
duidelijk te zien (V). De
tweede versie, met water,

was duidelijker. Dit logo laat
zien hoe we gesopt en voorgewassen worden voor de
Ikrimp, ofwel RWS wasdag,
ofwel Management by Floatation.
Bezoek DT
Tussendoor werd een beeld
geschetst van de werkelijkheid. Het bezoek van het DT
aan Haren vergt nogal wat
voorbereidingen (lees wijzigingen). Maar we zijn een
flexibele dienst, dus wat
maalct het uit
Kerstpakketten
Niet alleen Frank Dingeman,
maar ook Theunis Ikon het
niet laten om de IkerstpakIketten-story uit Profiel nog
even door te zetten.

Gratificaties
Belonen is een goede zaal<.
Gratificatie

hier,

huis' die we hierbij afdrukken

pennetje

daar (oké Theunis jij mag je

V&l< was dan wel opgehe-

tekstje met pen geschreven
inleveren) Dit keer werd
zelfs onze HID niet vergeten.

ven, maar we mochten n o g

wel op h u n

kosten

dranl<ie drinken.

Hij kreeg de gouden paperclip als (ongemotiveerde)
gratificatie.
Tenslotte werd het geheel

een
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AFDELING V & K

consumptiebon
goed voor BBn consumpll~

HAREN bedankt!

afgesloten met een liedje op
de melodie van 'een eigen

Toekomst lied
Ik kan wel janl<en bij de
GEO-plannen nu
geen idee, geen benul hoe de
toekomst worden inoet
Alleen bij ons al moeten dertig banen pieite
en nu UIrijst de vraag wie het
meer werk straks nog doet
Als ik kijk naar de lange lijst
problemen
in het beheersplan dan IS er
teveel w e k
om door ons L I ~ V Ouit
I te
kunnen voeren
dus pleit ik niet voor stress
maar gewoon voor minder
werk
ik wil gewoon een leul<cvasl e baan
M e t uitricht op een schoon
milieu daar hebben we wat
aan
Dus wou ik dat il< net iets vaker, iets valker simpel aan
mijn wcrk kon gaan
Een vast baan de wens van
allemaal
een inzet voor verbetering
van 'i water integraal
Dus vragen wil van harte Peter, lever die visie maak een
goed verhaal
Aisof de GEOkrirnp op zichzelf nog niet genoeg is
Staan alwcer dc nieuwe koppen in de krant
en als ik die berichten dan
evcn moet geloven
dan krijgen wij gestructurecrde chaos in dit land
De mceslc ambtenaren reggen dat ze 't wel geloven
het duurt hun tijd wel uit of
anders zien ze 't wel
Verreweg de meesten zijn
hun vechtlust al verloren
ze worden langzaam ziei< of
ze slaan al buiten spel

Ik wil gcwoon een leuke vaste baan
M e i uitzicht op een schoon
milieu daar hebben wc wat
aan
DUSwou iI< dat iI< net iets vaker, iets vaICer simpel aan
mijn werk Ikon gaan
Een vaste baan de wens van
allemaal
met inzet voor verbetering
van 't water integraal
Dus vragen wij van harte Pelcr, Icver die m i e maak een
goed verhaal
Niet ailes, alles Ikan ons nu
nog molivcrcn
Alleen een goed plan voor de
dienst DGW
Ja alles, alles Ikan ons juisl deinotiveren
Wij rocpcn U baas zeg dat
adn de DG.
II<WII gewoon een leuke "asic baan
M e t uitzicht op een schoon
milieu daar hebben we w a l
aan
En daarom moel de DC weten dat m c l nog minder het
niet ineer zal gaan
Een vaslc baan de wens van
allemaal
met m e t voor verbetering
van 't water integraal
Dus vragen wij van harte Peter, Icver die visie maal<een
goed verhaal

Veld hoven
gen. Sommige vellen vielen
de tweede dag van ellende
van de muur. In de grote
zaal verzamelde iedereen
zich tussendoor om naar elkaars ideeën te Ikijken en te
luisteren.
Er kwam nogal wat los. De
betrokkenheid was zelfs zo
groot dat de borrel op de
DGW-ers moest wachten En
OOI< ' s avonds in de bar en
rond de pingpong tafel werd
na de avondsessie op informele wijze van gedachten
gewisseld.

projectleiders en financiële
deskundigen) Ikwamen op 16
en 17 december bijeen om
een en ander af te stemmen
over de werlkwijze van
DCW. Het verslag van deze
dagen is begin januari reeds
aan alle medewerkers toegestuurd.

Om een indruk te krijgen
hoe het in Veldhoven toeging met grote flappen papier, stimulerende discussieleider, piekerende DT-leden
en onthullende meningen
hier een impressie.
Een frisse dag in Brabant,
Tweede en derde etage aan
de Koningskade vrijwel verlaten. Veel di:cussie in Veldhoven.
Zo'n honderd van de driehonderd DCW-ers (DT-Ieden, afdelingshoofden, onderafdelingshoofden,

In 13 Ikleine groepjes Ikwamen de eigen problemen
naar voren, maar werden
voor anderen ook oplossingen aangedragen. Alles werd
genoteerd OP grote vellen
papier die op hun beurt in de
grote zaal kwamen te han-

Alle problemen en oplossingen werden geclusterd. Nadat taakopdrachten op de
flipovervellen aan de muur
werden opgehangen werd
uit elke subgroep één persoon gekozen om plaats te
nemen in een werkgroep die
prioriteit stelt aan de opdrachten. Over het voorstel
van deze werkgroep wordt
eind januari door het DT een
besluit genomen.

DGWij,
een maand later
Na bezinning in de donkere dagen rond
Kerst, en bezinking in de eerste weken van
januari is de 'Alfabetische' werkgroep uit
Veldhoven eindelijl< aan de slag gegaan.
Voor wie er niet bij was, deze werkgroep
moest de rijstebrijberg aan actiepunten uitwerken die in Veldhoven op flappen was geklad, aan het einde van twee lange dagen.
Het was dus wel even afwachten wat er nou
precies had gestaan, en of we het wel eens
konden worden.
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informatie tot stand komen. Zo komt er onder andere een Veldhoven Nieuwsbrief.
De andere actiepunten zijn uitgewerkt tot
een voorstel aan het DT waarin het wat,
door wie en wanneer centraal stonden. Een
aantal actiepunten hebben betrekking op onze werkwijze: hoe bestrijden we de 'acronimitis', de versplintering van de DGW-activiteiten, hoe scheppen we duidelijkheid in verantwoordelijkheden en taken Het belangrijkste punt betreft de ontwikkeling van een
strategie voor DGW. Veldhoven heeft ons
doen realiseren dat een dergelijk proces meer
kans van slagen heeft bij een goede begeleiding door een buitenstaander. In eerste instantie zal op korte termijn het proces voor
de strategiebepaling gestalte moeten krijgen,
voordat we ons storten op de inhoud.
Een punt kregen we niet omgetoverd tot een
actiepunt: cultuurverandering. Het signaal uit
Veldhoven was dat velen onvrede hebben
met de wijze waarop we nu met elkaar omgaan. Een cultuurverandering krijg je niet op
bestelling, maar zal moeten groeien. 'Veldhoven' is een goede start.
Marten van der Caag

Gelukkig viel het mee. Het DGWij-gevoel
was in ieder geval bij de 'Veldhovenaren'
goed aangeslagen, want we konden er snel
een aantal hoofdlijnen uit distilleren.
Een actiepunt stond er niet bij dat in Veldhoven wel expliciet was aangekaart: ook de afwezigen moeten bij het proces betrolcken
worden: 'Veldhoven' mag niet een club van
uitverkorenen blijven. Het was in de ogen
van allen de eerste en wellicht belangrijkste
actie om alle DGW-ers te betrekken bij wat
in Veldhoven is aangezwengeld. Hiervoor
moet een goed tweerichtingsverkeer van de

Dienstcommissie
Ve rkiezi nge n
'De Dienstcommissie wat is
dat eigenlijk?'. 'Hebben we
daar wat aan?'. 'Wat doen
ze eigenlijk?'. 'Alles is toch al
beslist'. 'Moet je lid zijn van
een vakbond om te mogen
stemmen?'. 'De Dienstcommissie dat is toch een conference tijdens de nieuwjaarsreceptie'. 'Hoe word je
Dienstcommissielid?'.
Veel gehoorde kreten die we
eigenlijk niet zouden mogen
horen. Want iedereen zou
toch moeten weten wat de
Dienstcommissie is en wat
de Dienstcommissie doet.
Maar goed, voor die twee of
drie mensen die het niet weten zal ik nog eens proberen
uit te leggen hoe de overlegstructuur bij de Rijksoverheid
in elkaar zit.

Het overleg tussen vertegenwoordigers van werknemers
en werkgevers wordt binnen
de rijksoverheid op drie niveaus gevoerd. Bij de diensteenheid, op het niveau van
het departement en op het
niveau van de hele rijksoverheid.
Centrale Commissie
De vaststelling van de primaire arbeidsvoorwaarden

vindt plaats in het Centraal
Georganiseerd Overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de vertegenwoordigers van het overheidspersoneel. het zogeheten CGOA. Als vertegenwoordigers van het personeel zitten daar de vier centrales in. Dat zijn de Algemene Centrale voor Overheids
Personeel (ACOP) voor de
FNV-bonden (o.a. AbvaKabo, ABOP), de Christelijke
Centrale voor Overheids en
Onderwijs
Personeel
(CCOOP) voor de CNVbonden (o.a. CFO). het
Ambtenaren Centrum (AC)
en de Centrale van Middelbare en Hogere Ambtenaren
(CMHF). In dit overleg komen onder andere zaken aan
de orde als: functiewaardering, rangenstelsel, werkgelegenheid, pensioenen, VUT,
etc. Het resultaat van deze
onderhandelingen
wordt
meestal uitvoerig besproken
in de media, u weet wel procentje meer of minder.

'diensteenheid' functioneert
de Dienstcommissie. Bij de
Rijkswaterstaat zijn Dienstcommissies ingesteld op Directoraat5 (DDC) en Dienstof Directieniveau (DC). De
Dienstcommissie bestaat uit
vertegenwoordigers van de
werknemers die gekozen
worden door het hele personeel. Dit dus in tegenstelling
tot de vertegenwoordiging
in CCOA en BC waar deze
worden aangewezen door
de vakbonden. Kandidaten
kunnen aangesteld worden
door de bij de centrales aangesloten bonden en onder
bepaalde voorwaarden door
groepen
'ongeorganiseerden'.

Waarover praten zij
In het overleg met de
Dienstcommissie kunnen alle
zaken aan de orde komen
die de diensteenheid betreffen, met uitzondering van
individuele zaken. Formeel
gesproken heeft de DC het
recht advies uit te brengen
over:
Bijzondere Commissie
de wijze waarop de arbeidsOp
departementsniveau voorwaarden worden toegeopereren de
Bijzondere past;
Commissies. De BC overlegt
met de minister of namens de wilze waarop het persode minister met de secreta- neelsbeleid wordt uitgeris-generaal over de bijzon- voerd;
dere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en over aangelegenheden op het gede bijzondere regels van het bied van veiligheid, gezondpersoneelsbeleid bij het be- heid en welzijn;
treffende departement. In
het BC-overleg kunnen geen de organisatie en werkwijze;
zaken aan de orde komen de technische en economidie thuis horen in het sche dienstuitvoering.
CCOA. Ook hier wordt het
personeel vertegenwoordigd Dat is nogal wat. Als het
door de vier centrales.
hoofd van de diensteenheid
Dienstcommissie
voornemens is dergelijke
Ou het niveau van de maatregelen te treffen moet

hij vooraf de DC om advies
vragen. Daarnaast mag de
DC OOI( op eigen initiatief
voorstellen doen of adviezen
geven Als het hoofd bevoegd is zelf te besiissen
over voornoemde maatregelen dan heeft de DC bovendien instemmingsrecht Dat
betelcent dat zonder instemming van de DC de maatregel niet uitgevoerd kan worden. Ik heb het bewust over
het hoofd van de diensteenheid aangezien wij te maken
hebben met twee soorten
dienstcommissies. Ten eerste
hebben we de 'gewone'
Dienstcommissie (DC) die in
ons geval namens het DCWpersoneel overleg voert met
'onze eigen' Hoofdingenieur-Directeur.
Daarnaast
kennen we sinds zo'n anderhalf jaar een DirectoraatsDienstcommissie (DDC), die
voor ai het Rijkswaterstaatspersoneel overleg voert met
de Directeur-Generaal van
de Rijkswaterstaat. Belangrijk
hierbij is dus wie (DC of
HID) waarvoor bevoegd is.
DC-DGW.
Bij de DCW hebben we een
Dienstcommissie die uit negen leden bestaat. In de huidige DC zitten alleen vakbondsleden
Binnen het
functioneren van de DC is
overigens niets te merken
van het feit dat er drie verschillende vakbonden (AbvaKabo, CFO en CMHA)
vertegenwoordigd zijn.
Geen
ongeorganiseerden
dus, maar hier zou met de
aanstaande verkiezingen in
aprii wel eens verandering in
kunnen Iùomen.
Resultaten
De DC bij DCW heeft zich
de afgelopen periode voornamelijl<beziggehouden met
(interne)
reorganisaties
Hierbij is het dan vaak een
kwestie van afwegen tussen
het personeelsbelang en het
dienstbelang. Dit geldt in feite voor alie kwesties Na-

tuurlijk kan het dan zo zijn
dat één of meerdere individuen in de knel Iùomen, hoewel we dat als DC natuurlijk
zo goed mogelijk proberen
te voorkomen. Naast de 'Iopende' zaken zijn we ook
met initiatieven gel<omen.
We hebben de aanzet gegeven tot het uitwerken van
een loopbaanbeleid voor het
niet academisch personeel.
Hiervoor is op het ogenblik
een werkgroep aan de gang
die zich voorlopig oriënteert
op het MBO en HBO niveau.
OOI< hebben we voortdurend (de aanhouder wint) de
nadruk gelegd op het feit
dat de invoering van het
contractmanagement van invloed zou zijn op de werkwijze binnen de dienst van
hoog tot laag. Dit heeft uiteindelijl< mede geleid tot
'Veldhoven'. Dit zijn nog
enigszins 'tastbare' resultaten van het Dienstcommissiewerk

Preventie
Meestal zijn de resultaten
niet direct zichtbaar. Maar
het feit dat we er allemaal
van bewust zijn dat een goede Dienstcommissie noodzaak is en dat ook onze
Dienstleiding er zo over
denkt, houd je toch weer gemotiveerd. Daarnaast gaat er
van de aanwezigheid van
een goede DC een, zeg
maar, preventieve werking
uit. DT-Besluiten worden
zorgvuldig afgewogen want
niemand, en zeker de HID
niet, zit te wachten op een
conflict
Verkiezingen
Een goede Dienstcommissie
bestaat niet alleen uit de negen leden die erin zitten
maar bestaat ook bij de gratie van de kiezers. Dat u de
Dienstcommissie steunt kunt
u in eerste instantie laten
merl<en door op 8 april a.s.
te gaan stemmen. lioe meer
stemmen hoe meer de DC

zich gesteund zal weten.
Daarnaast kunnen de DC-Ieden het tijdens de 'riY eigenlijk OOI( niet zonder u, want
in de dienst gebeurt het.
Daar komt de informatie van
de andere kant vandaan.
Dus laat de komende drie
jaar wat van uw problemen
horen. Want er staat ons
nog van alles te wachten.
Van Efficiency Operatie tot
Aanwezigheidsregistratie,
van Departementale Herindeling tot Kamerindeling en
van Decentralisatie Impuls
tot Verhuizing. Genoeg werk
aan de winkel dus. Maar
eerst gaan we allemaal naar
de dubbele stembus, want

Die nst commiss ie Ve rI<iez inge n
op B april kiezen we voor de
Dienstcommissie (DC) bij
DGW en voor de Dienstcommissie (DDC) bij de
Rijkswaterstaat. Dat eerste
zal wat meer aanspreken,
want daar stemt u op 'beIkenden'. Bij de tweede ligt
het wat moeilijker want daar
zijn het bijna allemaal onbe-

kenden, maar ook zij hebben
uw steun en vertrouwen no.
dig. Tot ziens bij de stembus.
Frank Dingeman

Ook op de Koningskade Max
Havelaar koffie
In mei 1991 hielden wij een proef en een enquête over Max Havelaar koffie. U weet wel,
de op ideële grondslag ingevoerde koffie
waar'ian de opbrengst meer ten goede komt
aan de kleine Ikoffieboeren in de derde wereld.
Van de 220 personen die reageerden waren
200 voor en 20 tegen het voortaan schenken
van Max Havelaar koffie in dit gebouw. De
initiatiefgroep (Louis Dederen (DCW), Ank
de Jong (9, Franlk de Wit (DE) en Bart de
Jong (AICO) heeft toen de dienstcommissie
HW gevraagd om de dienstleiding voor te
stellen dat voortaan in ons kantoor deze koffie wordt geschonken.
Het was niet eenvoudig en het heeft even
geduurd .
Maar hoera! In Januari jl. heeft de dienst-

commissie het voor elkaar gekregen. Zodra
de voorraad "gewone" koffie op is, vanaf
ongeveer half februari wordt er Max Haveiaar ùoffie geschonken in dit gebouw.
Iedereen bedankt die hier aan meegewerkt
heeft!
Namens de initiatiefgroep
üari de Jong

Spreuk van de maand
Elke sprong in het
duister moet men eersL
vele malen bij daglicht
oefenen

Taboesfeer BMW-ers doorbroken, eindelijk!

Overzicht nïeuwe
video's
De video's zijn voor DGWmedewerkers 1 week. te

Nospec biologische beschil<baarlieidvan contaminanten Noordzee
(A-632 632 DGWH) 1986,
15 minuten
De Oosterschelde meer
dan water alleen
(A-633 801 DGWH), 1991,
30 minuten
Helm: werlcen aan de zeereep
(C-2472 915 DCWH video
NE), 1988,
15 minuten
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Focu$slngon tides the con-

ber18,1Y8
A-630 512 D G W h .
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Marram grass and dune
orotection
(C-2472 915 DGWH video
EN), 1988,
15 minuten
(Engelse
editie van Helm:
werken aan de zeereep)

DGW-WB's Programma 1992
Doel:
Richting geven aan en
draagvlaIC krijgen voor wetenschappelijk onderzoel<

1 juni
drs. J.A. Vogel en drs.
M.W.M. van der Tol
KOPPELING VAN ECOLOGIE,
TRANSPORT EN WATERBEWEGING

Tijdstip:
Maandag
14.00 - 16.30 uur

-L.T. VERANDERINGEN.

2 november
dr. J.P.M. Mulder
STRATEGIEENIN KUSTBEHEER.

IN WATERSYSTEEMMODELLERING.

7 september
drs. I. de Vries
STRATEGISCH ONDERZOEK VOOR

Plaats:
KoningSICade 4, Den Haag

DUURZAAM BEHEER VAN ESTU-

74 december
dr. ir. J.H. Everts
KWANTIFICERINGVAN

DE EFFEC-

TEN VAN MICROVERONTREINICINGEN IN HET MARIENE MILIEU.

ARIA.

Zaal:
092Atû
6 april
ir. H.P.J. Mulder
DYNAMIEKVAN

ESTUARIA

DUURZAME VEILIGHEID.

EN

5 oktober
dr. R.W.P.M. Laane en drs. I.
deVries
RELATIESTUSSEN NOORDZEE
EN
DE ATLANTISCHE
OCEAAN

Projectpresentati es IO H/ IOL
Voorjaar 1992

Colloquiumprogramma Haren tot
de zomer
De colloquia vinden plaats in vergaderzaal 00.12 van de Dienst Cetijdewateren in Haren
tussen 14.00 - 14.30 en 14.45 - 15.15 u u r op de eerste donderdag van de maand.
Aansluitend is er vanaf 15.30 uur een informeel uurtje met diverse drankjes (niet gratis). ledereen wordt uitgedaagd om op deze dag vergaderingen in de vestiging Haren te organiseren, in
combinatie met colloquium en borrel. Hierbij alvast een overzicht van de onderwerpen en data:
5 maart:
De Warwick-methode als indicatie van stress
bij bodemdieren in de Waddenzee.
Door Bob Mijwaard van WSW

Enkele onderwerpen die voor de tweede
helft van 1992 op de lijst staan:

Het effekt van het storten baggerspecie uit
de Eemshaven op de bodemfauna van de
Oude Westereems.
Door Karel Essink van AOB

Bodemfauna, Jetty Eppinga

Bestrijdingsmiddelen, Hans van Meerendonk

Computervirussen, Hans Couman
Effecten van activiteiten van Defensie, Hans
van Meerendonk

2 april:
Maatregelen voor behoud en verbetering
van getijde-oevers.
-video bevers natuurlijk' (15 min.)
- enkele criteria voor getijde-oevers die
in aanmerking komen voor verbetering
- onderzoek in de kwelders
- toekomstige kwelderwerken in de

Door Victor de Jonge van WSW

Mensen die graag een onderwerp willen presenteren, of iemand weten die een interessant onderwerp kan presenteren (gastsprekers van buiten DCW zijn zeer welkom),
kunnen dit melden bij Z. Jager (tel. 050-

Evenementen Arnestein
In 1992 zal vanaf februari het traditionele borrelcontact in de vestiging Arnestein op de laatste
donderdag van iedere maand worden gehouden. Van die dag wordt alleen afgeweken als er
door de barcommissie een bijzonder evenement wordt georganiseerd, waar een andere dag
zich beter voor leent.
Ook in 1992 zullen collega's voorafgaand aan het informele contact een voordracht houden.
De aanvangstijd daarvan is gezet op 15.15 uur, de duur van de voordrachten blijft in principe
30 minuten. Zodoende blijft er tijd over voor vragen en discussie en kan het borrelcontact
steeds om 16.00 uur beginnen.
Nadere informatie over de voordrachten volgt per aankondiging iedere maand. O p de dagen
dat er bijzondere evenementen worden georganiseerd zijn er geen voordrachten.
Voorlopig ziet hei programma 1992 er als
volgt Ult.

26 november
nog in te vullen

26 maart (aanvang 15.15 uur)
DIENSTCOMMISSIE-verkiezingen,
een voordracht.
Door de DC-leden Herman Haas en Dirk van
Maldegem.

17 december
nog in te vullen

15 april (aanvang 15.30 uur)
Paasmaaltijd/kinderfeest
21 mei (aanvang 15.15 uur)
STRESSPAR"7:
Methodiekontwikkeling;
de oesterlarventest.
Door Annelies Bikker van IOL.
26 juni (aanvang 17.OOuur)
Barbecue Arnestein
23 juli (aanvang 15.15 uur)
LAMSOOR:
Een voordracht over schorrandontwikkelin.
gen.
Door Kees Storm van AOF
augustus
Geen voordracht in verband met de vakantie.

24 september (aanvang 15.15 uur)
De laboratoria van DCW in Middelburg, een
overzicht van de mogelijkheden. Door Wim
Schreurs van IOL.
29 oktober (aanvang 15.15 uur)
MODELMORF
Het model in de morfologie.
Door Ad Langerak van AOF.

Collega's uit andere vestigingen zijn welkom
bij voordracht en borrelcontact. Zij die in
1992 in Arnestein een voordracht willen
houden kunnen contact opnemen met Albert
Holland.

Even wad anders
' s Morgens om vijf uur word ik gewekt, schiet in m'n kleren ...... en tien minuten later sta il<
aan dek, ikijl<om me heen en wat er dan met me gebeurt is niet t e beschrijven, te filmen of t e
fotograferen.

i

Eén van mijn eerste ervaringen die il< had, toen il< met
een meetschip van de Meetdienst Delfzijl meeging voor
een week meten op het
wad.
We lagen tussen Rottummeroog en Rottummerplaat,
het schip lag tegen een
zandplaat, waar we de vorige avond met hoogwater
waren gaan liggen.
Het wachten was op de
vloed, opdat we los zouden
komen en met de meting
konden beginnen. Het zou
nog enige tijd duren, iedereen begon met voorbereidingen, lieren nakijken, Ottmolens monteren, apparatuur regelen, enz. Voor mij
een mooie gelegenheid om
van boord te stappen, de
zandplaat op met m'n fotocamera. Hier begon mijn
ontdekking van de schoonheid van het wad, maar ook
mijn frustraties.
Om me heen I<ijl<end,zie ik

het water, de horizon, talloze vogels, het reliëf van golfribbels in het zand en sporen
van wadpieren en vogelpootjes.
Dat is het moment dat j e de
camera voor je ogen brengt
en dan merk je j e beperkingen.
Terwijl ik de plaat verder oploop komt de zon langzaam
boven de horizon en vergroot
het
gezichtsveld.
"God, wat mooi", ik draai
me om en in de verte ligt het
meetschip
"Johan
van
Veen". Ineens weet ik weer
dat ik niet alleen ben.
Dit schrijf ik om een idee te
geven waar de oorsprong bij
mij ligt voor de liefde voor
het wad.
De diaserie geeft gedeeltelijk
een impressie van wat ik zie,
voel en beleef in deze prachtige omgeving. Hoewel er
veel dia's bij zijn van havenactiviteiten. visserij en winterse taferelen, die een belang$< deel uitmaken van
het geheel, is ook zonsopkomst en -ondergang altijd
weer een boeiend aspect in
de fotografie.

Het frustrerende in het geheel, waarover ik schreef,
heeft te maken met het verschil van wat je ziet en ondergaat en met hetgeen je
met je camera Ikan vastleggen.
Een oplossing voor de diapresentatie vond ik in het
toevoegen van muziek die
ook zonder dia's bij mij associaties opriep van zowel de
wadden, als ook de bedreigende Ikant van dit gebied.
Gaat het goed met de Wadden?.... Trekt de zeehondenstand weer aan? Komt er
weer zeegras?
Wat zijn
zwarte plekken eigenlijk?
Moet er wel olie geboord
worden? Mogen grote tankers hier nog wel varen?
Vist men niet te veel kol<kels
of mosselzaad? Deze en
nog meer vragen blijven ons
bezig houden.
Allemaal erg belangrijk. .....
maar ook de toestanden in
Joegoslavië en Rusland, om
een paar landen in de buurt
te noemen, mogen niet aan
onze aandacht ontglippen.
En hoewel de ene krimp op

Even wad anders
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de andere volgt zullen er
toch wel mensen, die vlak
bij de wadden wonen, zich
moeten bekommeren om dit
stuk schitterend natuurgebied.

U,'

Dit is wat ik u in deze diaserie wilde laten meebeleven.
Rob Jungcud

Senioren bericht.. . ..
Naast de niet zoveel jonge en behoorlijk veel middelbare DCW-ers, heeft onze dienst ook contact met de DGW-senioren; het gaat inmiddels al om zo'n 80 oud-collega's. De senioren zijn zij
die DCW (of één van de voorlopers daarvan) hebben verlaten door wachtgeld, VUT of
pensioen of een andere bijzondere reden. Ons bevalt het prima om die contacten te blijven
aan houden.
Tot voor kort was het een
goede gewoonte dat u een'
uitnodiging ontving om met
onze jaarlijkse excursie mee
te gaan. Veien van u maakten daar gebruilù van. De totale deelname - dus ook die
van de huidige DGW-er8 liep echter jaarlijks terug en
de prijs var1 de excursie ging
steeds wat omhoog. Op verzoel<van velen is de jaarlijlùse
DGW-excursie uit het programma geschrapt en daarvoor in de plaats organiseert
nu iedere afdeling een eigen
excursie. Tot nu toe bevalt
dat; het voordeel is Ikennelijl(
dat een afdeling nu -onder
ons en zonder vreemde
snoeshanen- een dagje uit
gaat.
Deze Iùeuze heefi ons op het

idee gebracht om voor de
senioren jaarlijks ook iets te
organiseren zodat de contacten onderling èn met de
dienst blijven bestaan. Wij
denken aan een dag in het
voorjaar of begin najaar met
een bezoek aan bijvoorbeeld
een DCW-laboratorium of
een ander interessante RWSactiviteit, een gezamenlijke
lunch, contact met de huidige collega's, borrel, e.d.
Natuwijl< Ikost dit ons enig
nadenlù- en organisatiewerk.
Wij beschilùken over uw
adres en zodra wij ons plan
rond hebben, dan hoort u
van ons. Wellicht zijn er onder u enlùeien, die ons willen
helpen bij dit plan. Aarzel
niet, neem dan contact op
met André Demenint van de

personeelsafdeling, telefoon
070-37451 15.
Dan nog één ding. Van tijd
tot tijd krijgt u van ons post
toegezonden. Als u bent verhuisd of in de toekomst gaat
verhuizen, laat ons dan uw
nieuwe adres weten. U doet
ons een plezier als u bij uw
adreswijziging vermeldt dat
het om een oud-OCW-er
gaat. Ons postadres is: RWS
Dienst Getijdewateren. Postbus 20907, 2500 EX Den
Haag.

Andre Demenint, PX,

Overvloed aan meeuwen in
Zeeland
Vanaf 1970 is er in de Delta sprake van een spectaculaire toename van het aantal zilvermeeuwen: van 3.200 tot meer dan 22.000 broedparen.
In Zeeland zijn twee grote kolonies, te weten in de zogeheten Meeuwenduinen op Schouwen
(200 paar in 1970) en in de schorren van Saeftinghe (2500 paar in 1970).
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ten, alsmaar groter wordt.
Vooral het laatste aspect zou
wel eens de belangrijkste
oorzaalc van de sterke groei
van de zilvermeeuwen kunnen zijn. Wil de huidige zilvermeeuwenstand naar aan,I'" vaardbare proporties worden
'.
.. ... teruggebracht, dan zal pri..,i
':
mair een goede afdekking
.
van het afval op de stortplaatsen moeten worden nagestreefd. Momenteel hlct
een stabilisatie van het aantal zilvermeeuwen in zicht.

.

, <

Lit. PZC
Frans Minneboo.

Nieuwe kolonies vestigden
zich op de platen en eilanden van het Crevelingenmeer, het Veerse Meer en de
Oosterscheldemond.
De vrijwel ongelimiteerde
toename van de ziivermeeuw in de afgelopen
twintig jaar kent een aantal
nadelige gevolgen. Zo kan er
aanzienlijl<e
economische
schade worden toegebracht
aan de mosselcultuur.
Verder worden andere watervogels, zoals sterns en visdiefjes, tijdens de broedperiode volledig gedomineerd
en verjaagd. Merendeels uit
ethisch oogpunt biedt de
jacht niet de oplossing om
aan de grote aantallen zilvermeeuwen paal en perk te
stellen. Het ongemoeid laten

van vooraf bepaalde kolonies lijkt volgens vogeldeskundigen de aangewezen
weg.
Voor de explosieve toename
ligt een aantal redenen voor
de hand. Toen in 1970 in de
Rijnmond het lozen van chloorkoolwaterstoffen
werd
beëindigd. kwam er een eind
aan de grootschalige vergiftiging van de watervogels.
Verder zijn er na voltooiing
van de Deltawerken nieuwe
geschikte broedgebieden bijgekomen en nam de bestrijding door de mens (rapen
van eieren) af. Het lijlct voor
de hand te liggen dat het
door de mens gepresenteerde voedselaanbod, door
middel van de aanleg van
meer en grotere vuilnisbel-

Over,zic ht personee Ismutaties
Indiensttredingen:
dr. W.P. de Voogt
mw. drs. N.L. Houtekamer
drs W. Jonlcers
drs. J.J.P. Lambeek
drs. H.C. Toussaint
dr. W.A.J. de Waal
ir. J.H. Andorka Gal
ir H. Smit

AOCM
AOFD
AOFD
AOFM
DX
IOL
AOFC
WSN

01-1 1-1991
01.1 1-1991
0 1 - 1 1-1991
0 1 - 1 1-1991
0 1 - 1 1-1991
o1 - 1 1-1991
O1 - 0 2 - 1992
O1 - 0 3 - 1992

Uitdiensttredingen:

J.R. Neutel
dr. W.P. de Voogt
mw. drs. N.L. Houtekamer
drs. W. Jonicers
drs. J.J.P. LarnbeelC
drs. H.C. Toussaint
C. Deinum
ing. A.J. van Liere
I<.N.C.M. van der Drift
E.L. Klamer
mw. S. NieuwenbroekOect.)
mw. drs. G.J. Nijdeken
mw. A. Mooijman
dr. R.J. Leewis

AOFC
AOCM
AOFD
AOFD
AOFM
DX
IOLR
WSE
AOCT
IOLH
DFI<
IOHOF
DFI<
AOBN

29-12-1991
01-01-1992
O1 -01-1992
O1 -01-1992
O1 -01 -1992
O1 - 0 1 -1992
O1 - 0 1 -1992
O1 -02-1992
0 8 - 0 2 - 1992
1 8 - 0 2 - 1992
O1 - 0 3 - 1992
O1 - 0 3 - 1992
01-04-1992
O1 -05-1992

Bevorderingen:
P.L.Meininger
J.H. Hermans

AOBD
IOLHM

01-01-1991
01-01-1991

ing. C H Vriezekolic
ing. J. Kroos
mw. L.C.M Besters
dis 1.1. Soeteman
ir. S.D. Kamminga
drs. F. van der Vlak
drs. K.J. Wulffraat

IOLM
DFM
IOIA
IOHOF
WSLB
WSN

01-01-1991
o1 -01-1991
O1 -1 2-1991
01-12-1991
O1 - 0 1 -1992
O1 - 0 1 -1992
O1 - 0 2 - 1992

WSDA
IOLMB
WSN
AOEN
DFH
DFD
IOSC
IOHOR

01-12-1991
0 3 - 12 - 1991
O1 -02-1992
O1 - 0 3 - 1992
O1 - 0 3 - 1992
O1 -03-1992
O1 -03-1992
08-03-1992

AOFM
IOHB

04-01-1992
13-03-1992

IOSG

Ambtsjubileum 12,5 jaar:
mw. A.J.W. Phernambucqvan Iwaarden
R.C. de Leeuw
ing O. van den Ouden
R.N.M. Duin
mw. H.E.J. Bloem-Abbingh
mw. M. van Huisstede
mw. C. van der Vlist
ir. H.C. Peters

Ambtsjubileurn 25 jaar:
A.W. Hokke
P.E. van der Lem
Gratificaties:
mw. M.J. Heijstek-Olenroot
mw. S. Kadirbaks-Trilokie
drs. 1.1. Soeteman
T . Siderius

IOE
IOE
IOIA
IOLCB

Schaakt DGW?
Voor de schakers onder ons, maar ook niet-schakers die het
willen proberen, hebben we hier een probleem op te lossen.
Wit iijkt in de diagramstelling heel goed te staan. Hij heeft
een loper meer en zwart heeft op het eerste gezicht geen tegenkansen. Maar dat is schijn. Door een spectaculaire zettenreelCs kan zwart mat in drie geven. Zwart is aan zet.
Uw oplossing:

1. ,....
2. ....,. . . .
3. .. . . ,.

Stuur uw oplossing naar de redactie van Tij en Taal. Onder
de goede inzendingen verloten we een kadobon.

er

iedai1io.a r c ~ .
DGW, Brigitta Y d Ven-icheffei

Koningrkade 4
Oen liaag. tel 070~3744466

actblad dienst getijdewa.teren
Y

nummer 2

juni 1992

Uniek meetstation in
SchevenInge n
Sinds kort is er iets veranderd in de haven van Scheveningen. Vlak bij de visafslag staat al sinds
1960 een meetstation dat deel uitmaalkt van het landelijk meetnet MSW (Monitoring Systeem

Water). De havendienst kan op de aanwijs-klok de waterstand aflezen en aan de hand van de
diepgang van een schip bepalen of dit wel of niet binnengeloodst kan worden. Ook bij
baggerwerkzaamheden wordt de waterstand van deze Iklok afgelezen en niet te vergeten bij
Ikustbewaking.
De aandrijving en het
'uurwerk' was verouderd en
de Iklol<. met grote wijzer en
de cijfers -1, O, + I . en i 2
werd door veel voorbijgangers gezien als de veilingIklok van de visafslag. Redenen genoeg voor IOH om
daar iets aan te doen
Tegenwoordig kan van dit
meetstation aan de net gerestaureerde Adriaan Maaskade aan de hand van digitale cijfers de waterstand

Ministerie van Verkeer en Wnterjiaal
Dlrect0mat-GcnoraaI Riikiwaterrtaat
Dienst Gctiidcwsteren

worden
afgelezen
De
toevallige voorbijganger ziet
nu ook dat 'het gebouwtje'
van Rijkswaterstaat i s en dat
het inderdaad om de
waterstand gaat.
De waterstand wordt gemeten door een Digitale
Niveau Meter. die in het ge-

bouwtje staat. Deze DNM
zorgt ook voor de aansturing
van de digitale I<lol<.Om de
DNM ten opzichte van NAP
te iiken staat er ook een nulpaal bij de niveau meter.
Deze nulpaal IS ca. dertig
meter lang en steekt tot op

het gebouw, de nulpaal blijft
zoals die nu staat en wordt
horizontaal en verticaal niet
belast De nul blijft altijd de
nul.

DGW kiest voor DC een DDC
Op woensdag 8 april werd in alle vier de vestigingen gestemd op de DC en

DDC kandidaten.

In Rijswijk kwam ons nieuwe hoofd 10 als eerste zijn stem uitbrengen. Leen Droppert werd daar per 1 mei door Jan Bosman opgevolgd.

Ook in Middelburg kon je kiezen

'8

Morzens was er noz 'file' in Den Haae

Van de "ongeorganiseerdcn" i s Peter Molengraaf die samen met
André Bergman verkiesbaar was in de DC gekomen.

natuur-milieu-vervoer

Floriade 1992
In Nederland wordt eens in de tien jaar een wereldtuinbouwtentoonstelling georganiseerd.
Deze tentoonstelling is dit jaar in Zoetermeer. Voorgaande jaren waren o.a. Amsterdam en
Rotterdam gastheer.
In de periode van 10 april tot en met 11 oldober 1992 bent u met u w gezin w e k o m in de
Wereld-Wonder-Tuin die 'Floriade' heet en wel onder het motto 'Het wonder dat je niet mag
missen'.
De Floriade krijgt drie seizoenen lang een extra sfeer
door muziekoptredens, nonstop culturele evenementen
waaraan 25 landen een bijdrage leveren, de aanwezigheid van gezellige winkeltjes
en restaurants en vele
activiteiten voor kinderen

De Floriade 1992 is een uitbundig festival in een kleurrijk decor van bloemen
planten, groenten en fruit.
gewassen binnen een parkiandschap van 70 hectare
De Hoogheemraadschapperi
laten zien hoe de Nederlandse
Waterhuishouding
functioneert.
Een
groot
aantal ministeries is daar
vertegenwoordigd. waaronder V&W en VROM. Verder
zijn er presentaties over de
toekomst van het landschap,
Milieuzorg. Telecommunicatie en nog veel meer.
De zeven thema's zijn:
1. Handel, Transport en Distributie;
2 Produlktie en Energie;
3. Consument;
4 Milieu;
5. Toekomst en Wetenschap;
6. de Wereld;
7 Recreatie.

Vervoer
De Nederlandse Spoorwegen
vervoert u met treinen die
het station Zoetermeer/
Zoetermeer Driemanspolder
aandoen. Tegen gereduceerde prijs kunt u een T+T biljet
kopen op bijna alle stations
in Nederland. Deze T+T biljetten geven recht op trein
retour tweede klas naar
Zoetermeer, toegang Floriade en consumpties bij M c
Donalds of Van der Vak of
Poffertjessalon Beekveld.
De busmaatschappij 'Westnederland' vervoert gratis u
wanneer u een combilkaart
koopt in de bus of bij één
van de verkoopkantoren van
deze maatschappij.
Verder bij Informatiekantoren van de NZH t e Leiden.
de R.E.T. te Rotterdam e.o.
en de HTM te Den Haag.
Mensen die in het R E.T gebied wonen en die met de
R.E.T. naar het Centraal
Station reizen Ikunnen een
Rotterdamse
combi-kaart
kopen, die recht geeft op alle R.E.T.-lijnen, de floriadeExpresslijn en de toegang tot
de Floriade.
De prijs voor de Floriade EX-

press Combi-lkaart bedraagt:
f 20,= per persoon vanaf 12
jaar en ouder;
f 17,50 per persoon voor
65+ en
f 12.50 voor Ikinderen van 4
tlrn 11 jaar.
Dit is dezelfde prijs die u aan
de poort van de Floriade
voor een toegangsbewijs
betaalt.
De prijs voor de Rotterdamse
Combi-kaart (vervoer op de
RET-lijnen, de Floriade express en de toegang tot de
Floriade) bedraagt:
f 24,= per persoon, f 19,50
voor 65+ en f 14.50 voor
Ikinderen van 4 t l m 11 jaar.
De Floriade Express lijnen
zijn.
Lijn 1. Rotterdam C S -Eerkel - Zoetermeer
Lijn 2. Den Haag, Sav. Lohmanplein - Rijswijk - Zoetermeer
Lijn 3.Deift In de Hoven Delftgauw - Pijnacker Zoetermeer
Lijn 4. Alphen a l d Rijn.
N.S. station - Hazerswoude Zoetermeer
Lijn 5. Leiden. N.S. station Leiden Lammenschans Zoetermeer

meente Zoetermeer waar u
uw auto tegen betaling kan
parkeren. Het gebied rondom de Floriade is vanaf 6
april tot en met 14 olktoi: 'r

Floriade 1992
1992 tot Blauwe-Zone ge-

bied verklaard. Binnen dit
gebied mag slechts 1 uur
worden geparkeerd.
Bij langer parkeren volgt een
boete of loopt men de kans
dat de auto wordt weggesleept.
Milieu
U kunt het beste gebruik

maken van het openbaar
vervoer van uw woonplaats
naar de Floriade in Zoetermeer.

De Floriade

- Het

paradijs voor tuingenieters
- Een reis door twintig landen
- Spectaculaire
wisselexposities
- Heeft 40.000 vierkante
meter overdekte exposities
- Een culinair uitstapje
- Presenteert o.a. Landenfestivals. straatartiesten, theater, dans en muziek
- heeft een 76 meter hoge
uitkijktoren

- Fascinerende

themapaviljoens
- Bereikbaar met openbaar
vervoer
Jan Stuivenberg/DFX

Waar komen de namen van de
maanden van het jaar
vandaan?
AI vroeg in ons land wordt ons geleerd dat de lente, zomer, herfst en winter op 21 maart, juni,
september en december beginnen. De juiste datum is ieder jaar anders, omdat dit t e maken
heeft met ons zonnestelsel.

Als de lente begint, of de
winter invalt is dat buiten te
zien.
Zo begint in 1992:
op 20 maart om 09.48 uur
de lente;
op 21 juni om 05.14 uur de
zomer;
op 22 september om 20.43
uur de herfst en
op 21 december om 15.43
uur de winter.
Van het aanbreken van een

nieuwjaar is niets te zien,
maar door het ontsteken van
vuurwerk in de nieuwlaarsnacht wel te horen.
Ongemerkt 'stappen' wij
vanuit december januari binnen. Januari is sinds het jaar
44 voor Christus de eerste
maand van de kalender
geworden.
Tot het jaar 44 voor Christus
was de maand maart de
eerste maand van de kalender. Het wijzigen van de ka-

lender is nu nog af t e lezen
aan de namen van de maanden.
Onze kalender stamt af van
een Oud-Romeinse kalender, die ai in de zesde eeuw
voor Christus werd gebruikt
door de bevoking in bepaalde delen van het Romeinse
Rijk.
in 44 voor Christus fatsoeneerde Julius Caesar de kalender op advies van

Egyptische astronomen (Juliaanse Ikalender). Het zonnejaar werd nu de basis van de
kalender. Bovendien was de
maand maart niet langer de
eerste maand van de kalender, dat werd januari.
I<eizer Julius Caesar deed
nog iets opmerkelijks. Hij
noemde de vijfde maand
(Quintilis) naar zichzelf, namelijk: Juli.
Ruim vijftig jaar later wekte
dat de jaloezie van Keizer
Augustus.
Hij wilde óólk een eigen
maand!
Daarom noemde hij in het
jaar 6 na Christus de zesde
maand
(Sextilis)
naar
zichzelf, dus: augustus.
Bovendien maalkte hij augustus twee dagen langer,
omdat hij niet wilde, dat
'zijn' maand minder dagen
had dan de maand van Julius
Caesar.
Als wij alles in het Ikort op
een rijtje zetten, dan krijgen
wij de volgende verklaringen
van de namen van de maanden van onze huidige Ikalender:
Januari/louwmaand
Komt van Dianus, een vroeg
Romeinse-eik God, geëvalueerd tot de God-Janus.
Janus, godheid van het begin en einde van bogen en
poorten, van in- en uitgang,
zowel tijdeiijl< als plaatselijk,
die voor- en achteruit ziet,
en als zodanig met twee
aangezichten voorgesteld;
altijd met Vesta vereerd.
Nieuwjaar, Oud en Nieuw
waren hem heilig en de
eerste maand, Januarius, was
hem gewijd: op de eerste
dag van die maand offerde
men hem een meelkoek,
wenste elkaar geluk en gaf
elkaar kleine geschenken;
later breidde dit nieuwjaarsfeest zich steeds meer uit.
Februari
Komt van het Latijnse 'februare' (reinigen).
In deze maand hielden de
Romeinen hun grote reinigings- en verzoeningsfeesten.

Maart
Mars of Ma'vors, de Sabijnse
Mamers, oorspronkelijk een
god van de lente, aan wie de
maand maart gewijd is en
die de winter bestrijdt; vandaar dat hij reeds bij de Romeinen als god van de oorlog wordt beschouwd.

tiende maand van het jaar in
de Romeinse kalender.
De goden, de notabelen en
de tellers hebben in het verleden een aardig handje gehad in de namen van de
maanden van de kalender.

Jan Stuivenberg DFX.
April
April betekent letterlijk tweede (maand) uit het Latijn.
Het door de Romeinen gebruikte rangtelwoord werd
derhalve niet aangepast.
Mei
Mei is genoemd naar de
godin Maja.
Juni/zomermaand
Genoemd naar de licht- en
maangodin Juno, in de Romeinse mythologie de gemalin van Jupiter, de dochter
van Saturnus en Rhea. Zij is
de koningin der goden en
beschermvrouwe. De patrones der vrouwen, van het
huwelijk, van het huiselijk
leven en van de geboorte.
De maand juni was haar geheiligd.
Julilhooimaand
Is zoals reeds is aangehaald,
afkomstig van Julius Caesar.
Augustusloogstmaand
Is de tegenzet van Keizer
Augustus geweest. Augustus, de eerwaardige,
eretitel, in het jaar 27 voor
Christus door de Senaat aan
Octavianus, eerste Ikeizer
van Rome, gegeven.
September/herístmaand
September is afgeleid van
het latijnse rangtelwoord
zeven. September was bij de
Romeinen
de
zevende
maand.
Oktober/wijnmaand
Komt van het rangtelwoord
acht
November/slachtmaand
komt van het rangtelwoord
negen.
December/wintermaand
Komt van de tien, vergelijk
'decimaal ect'. Eigenlijk de

Ingezonden brief
Telkenmale verbaas ik mij weer over het naar
mijn huis zenden van Tij en Taal, een bezigheid die mijns inziens een hoop geld onnodig
over de balk gooit.
Het waarom is mij niet duidelijk;
- mogen we dit blad niet onder diensttijd inzien?
- IS de interne postbezorging te onbetrouwbaar om dit blad aan toe te vertrouwen?

redacfie:
Een personeelsblad als Til en Taal wordt in
eerste instantie gemaakt om de DCW-ers op
de hoogte te stellen van het wel en wee in
de dienst. Maar niet alleen de DGW-ers z i p
daarbij betrokken, ook hun huisgenoten. Het
is bil de redactie bekend dat de partners ook
nog wel eens Ti/ en Taal lezen om op de
hoogte te blijven van de werkplek waar
man/vrouwlief dagelijks naartoe gaat.

Dick de long (AOBD-Middelburg)

De zee van de toekomst
Onlangs is het boekje verschenen van het
DCW symposium 'De zee van de toekomst,
de toekomst van de zee'. In dit boekje staan
de samenvattingen van de lezingen die op 8
oktober vorig jaar werden gehouden in het
Provinciehuis. De symposiumboekjes zijn verkrijgbaar bij de bibliotheek.

Spreuk van de maand

Aan alle reizigers
Reist u wel een per trein? Nee natuurlijk niet. U bent milieubewust en gebruikt dus selectief de
auto. Maar met de nieuwe woon-werk regeling kan dat wel eens anders Ikomen te liggen (rijden?). U Ikent dus ook niet het Besluit Personenvervoer. En dus zeICer niet artikel 55 uit dat Besluit. Nou, ik wel. Ik reis namelijk wel met de trein. En daar is op sommige balkons de telkst van
artikel 55 geplakt. En die tekst luidt:

'Aan alle reizigers.
U moet voor het instappen voorzien zijn van

een geldig vervoerbewijs.'
Nu reis ik ook wel eens in
mijn eigen auto, en dat is
toch OOI< personenvervoer,
want ilk voel mij altijd heel
persoonlijk. ik moet in al die
gevallen dus voorzien zijn
van een geldig vervoerbewijs
voordat ik in mijn auto stap,
in mijn eigen auto nota bene
Dat heb ik nooit
geweten. Celul<l<ignog nooit
een bekeuring gehad. Maar
dat il< mijn leven anders

En wat blijlkt? In honderd
van de honderd gevallen, uit
een a-selecte steekproef van
honderd pogingen, ben ik
mijn auto ingestapt. Dit gedrag ben ik nu, met behulp
van de nodige medewerkers
uit de zorgsector (ik betaal
toch ook mee aan de AWBZ.
MOOZ, WTZ en ben al jaren
I
t ve-

Afgezien van het feit

lemaal ken, ga ik eers
eens oefenen met h
stappen in mijn auto.
als ilk niet meer insta

Wat ik na het in
moet hebben ver

is, want ik heb helemaal
geen vervoerbewijs. Maar
aan het instappen kan ik wel
wat doen.
Vorige maand ben iI< begonnen met een uitgebreide
analyse van de manier waarop ik mijn auto binnenkom.

r auto's en OOI(
worden inmiddels allemaal geholpen sinds
ik ze heb gewaarschuwd
voor artikel 55 van het Besluit Personenvervoer. Ook
heb ilk geprobeerd mijzelf in
de auto te hijsen. Dit blijkt
alleen maar thuis te kunnen
want daar heb ilk talkelfaciliteiten aan het balkon

schuin boven de garage.
ik denk dat er nog wel meer
mogelijkheden zijn Dus als u
ook nog oplossingen Ikunt
aandragen ter verlichting
van mijn probleem dan Ikunt
u deze sturen aan de redactie van dit blad.

Henk de Kruik

Tijgebonden zeespiegelstijgingen van eeuwen her

Hoogwater in de delta
De Allerheiligenvloed van 1 november 1570 kende een zeespiegelstijging van ongemeen felle

hevigheid en teisterde daarbij grote delen van de nagenoeg weerloze delta.
In Middelburg liep het water over de nieuwe
haven tot in het centrum "brekende of spoelende in de poorten een geweldige diepte
uut de straete ende werpende neffens de
poorte een groot stick van de stadsmuur omver"
En "commende van Domburgh in de polder
van Onsre Vrouwe (tegenwoordig Vrouwenpolder) sijn de dijcken van daere bevonden in
diversche plaetsen deureghebrolken te wesene met groote grondgaeten ende andere
brexemen, waerdeure denzelven polder geïnundeeri IS gheweest ende waervean men in
diligentie werckende was omme wederomme
te recouvreren ende beversschen".
En bij "Ter Vere (tegenwoordig Veere) zijn
de dijcken bijcans deureghebrolken. maar
nochtans met zeijlen ende anderssins wederstaen ende behouden"

De roemruchte Sint Elisabethvloed van 19
november 1404, en de Sint Cosmas en Damianusvloed van 27 september 1477, "die
waren ghegaen tot diep in het hert van Walcheren''.
De stormvloed op die Sint Felix quade Saterdach - 5 november 1530 - Zeeland teisterde,
deed de eilanden Walcheren, Oost ZuidBeveland, Borssele en Wolphaarisdijk overstromen.
O p 21 november 1530 vaardigde de keizer
te Mechelen een ordonnantie uit waarbij alle
vluchtelingen. wie ze ook waren, onmiddellijk moesten terugkeren om bij het herstel
van de dijken te helpen, op straffe van verbeurdverklaring van lijf en goed.
Er volgden strafmaatregelen tegen "dijkers"
die té'hÖog loon eisten. En ook op "heiligen"
dagen moest er gewerkt worden zolang het
land niet droog was, op straffe van een uur
aan de kaak gesteld of met roeden gegeseld
te worden.
Bij herhaling van onwilligheid moest de linker
hand eraf.
In maart 1531 volgden er nogmaals sancties
tegen profiteurs, zoals varensmannen die zoden en rijs moesten vervoeren en die daarbij
te hoge prijzen berekenden.
Later in juni van dat jaar kon een deel van de
geërfden niet meer betalen, hetgeen oorzaak
zou zijn geweest van de totale destructie van
de werken waarmee een begin was gemaakt.
Daarom moesten alle ambachtsheren in de
geteisterde wateringen "opbringen bij maniere van leeringhe twee jaren'van der waerden van huerlieder ambacht en ambachtsgevolghe binnen drie weeken ende die penningen leverden in handen van Gillis van Borre,
penninckmeester in de selve dijckagie".
Voorts eisen "de geërfden in questie dat de
inghelanden van de parochiën den Aggere
ende den Inckelenoort die bij der inundatie
gheen ofte luttel schade gehadt hebben, maer proffijt mits dat hij huerlieder goederen
dierder vercoopen oock contribueren souden
gemets gelijcke"

Als niet tot herdijlking werd aangezet. gaan
De oudst belkende stormvloed van 14 december 1287 overstroomde alle Zeeuwse eilanden met uitzondering van Walcheren en
Wolphaartsdijk.
Echter ook het eiland Walcheren bleef niet
bespaard.

de genoemde parochiën er op den duur toch
aan, of ze zouden in excessieve kosten komen te vervallen van dijkverhoging en
versterking.
Als de herdijking zou lukken, zou ongeveer
35000 gemeten land gered zijn.
Echter de stormvloed van 2 november 1532

Echter de stormvloed van 2 november 1532
verslechterde de situatie aanmerkelijk. Een
groot deel van de gemaakte werken werd
vernield en het oostelijk gedeelte van ZuidBeveland bleef geïnundeerd.
Het feit dat vermogende kooplieden uit
Antwerpen daarna op grote schaal herdijkingen realiseerden, mocht opnieuw niet baten,
want de stormvloed van 13 januari 1551 ruïneerde de pas herstelde dijken nagenoeg
volledig.
Bij de Pontiaansvloed van 14 januari 1552
was er op het eiland Walcheren veel schade
aan dijken en duinen, maar er was van inundatie nauwelijks sprake.
Daags tevoren gelastte de regering van Ter
Vere dat "vanwege de heersende sprinckstroom (springvloed) de Verenaren ter oorzake
van de grote storm en het onweer een
pleghtige ommegang dienden t e houden",
en dat "de goede gemeete werd opgedragen
de mis met devotie te horen en de processie
t e volgen, waarbij een ieder naarstighlijk zal
oppassen voor vuur ende licht"
Voor het dijkherstel werd besloten 10 stuiver

per gemet om te slaan, zo schreef Maximiliaan van Bourgondië aan de toenmalige
landvoogdes Margaretha van Oostenrijk.
De pannelieden moesten toentertijd hun
zoutnering staken om de geslagen bressen te
gaan dichten.
De ingezetenen van Arnemuiden en
Nieuwerkerk bleken in dat opzicht niet al te
meegaand. Tenminste een persoon uit een
gezin moest zich ter plaatse van de doorbraak bevinden op straffe van boete. Verder
moesten de winkels tijdelijk worden gesloten.
En door de eeuwen heen bleven de stormvloeden komen en de delta bij voortduring
teisteren
Wij moeten vrezen dat het zo zal blijven!

Frans Minneboo

Lit.

* Nieuwe Cronijk van Zeeland
* Tussen afsluitdammen en deltadiiken (3).
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Vorhafen Rysuner Nacken;

Z e e r geachte D a m , ? s en Heren!
M a g i k uw b i d d e n , vor en E x e m p l a r van het "Jaarboek

Waterstanden, Golven en Waterqualiteit 1989 (Ren

van Afvaren,

Hiiag $ 9 9 1 ) " .

Vor het planen en ontwerpen van de voorgenamde navf!n i n n e t
E m s - A s t u a r b e n t de i n h e t vorgenamde b o e c k anwezende daten
en f a k t e n v a n g r o o t e belang!
Met de m e e s t e h o o g a c h t i n g

Im A u f t r a g e

Milieupark in Middelburg
Donderdag 26 maart is in Middelburg het milieuparkje in gebruik genomen.
DFM heeft een contract met
Boon Chemie uit Middelburg. Dat bedrijf verzorgt recycling en verwijdering van
het afval. Ja de Brabander
zorgde voor bordjes met
aanwijzingen bij de verschillende bal&en
en een
bewegwijzering naar het milieuparkje.
Albert Holland, coördinator
in Arnestein van de Werkgroep Interne Milieuzorg van
DGW. stelde het opvangcentrum in gebruil( door enige attributen die hij in het
gebouw gevonden had in de
betreffende bakken te deponeren. Hij riep de uitgenodigde aanwezigen op om
toch vooral gebruik te maken van deze voorzieningen
en ook van de papierbakken
die op andere plaatsen in het
gebouw staan.

In de oostelijlke garderobe
van de A-gang is een wand
aangebrdcht,
waarachter
bakken staan voor verschillende soorten afval die in de
vestiging Arnestein worden
"geproduceerd"
Er staan
twee bakICen voor oude T l buizen. Een ton voor themisch afval, meestal gebonden aan Ikunststof verpale
kingsmateriaal zoals gebriiikte viltstiften en toiiercartridges

Bij het milieuparkje zal enige
tijd een flip-over staan waarop medewerkers suggesties
kunnen schrijven over verbetering van de interne milieuzorg Van deze mogelijlk
heid wordt al druk gebruilk
gemaakt. Het geeft aan dat
de medewerlkers bezorgd
zijn om het milieu op de
werkplelk.

Tenslotte een chemo-box
voor oude bdtterijen, zowel
van Ikanioor als uit de huishoudens van de medewerkers

In een Ikorte toespraak zei
Holland dat deze ingebruilc.
name één van de eerste
stappen was op weg naar
een verdere invoering van de
milieuzorg bij DGW.
In de naaste toekomst zal
gewekt worden aan het invoeren van recycled papier
voor kopieerwerk, het uitbannen van wegwerpattikelen zoals koffiebekers en het
reduceren van energieverbruik door aanschaf van bureau-armaturen met P L:
lampen.

De afdeling DFM heeft deze
opbergplaats laten bouwen,

De dienst heeft een voorbeeldfunctie en wil hiermee

eerst intern een daad stellen.
Vervolgens moet de milieuzorg uitgedragen worden
naar buiten. In de adviezen
die wij als Dienst geven
moet namelijk ook milieuzorg een onderdeel vormen.
Te denken is dan aan het gebruik van milieuvriendelijke
materialen in de Ikustwaterbouw, of de duurzame ontwikkeling van watersystemen waarin de natuurontwiklkeling een belangrijke
plaats moet krijgen.
Albert Holland

EV'en voorstellen
Vanaf 1 maart in dienst als
hoofd WS Delta. Een hernestein, waar ik elf jaar

Milieuhygiëne aan de LUWageningen. Na het afstuderen in 1984 werkte ilk
korte tijd bij de LU, was
aktief bij Stichting Reinwater
en kwam eind 1985 bij het
RIZA terecht
In Dordrecht moest een
nieuwe onderafdeling biologisch veldonderzoek worden
opgebouwd voor de zoete
Delta. Het Haringvliet en
Hollandsch Diep waren tot

Hans van der Wiel
Vanaf 1 april (géen grap
dus) in dienst als hoofd bedrijfsbureau (WSE) van de
hoofdafdeling Watersystemen.
Voordat ik bij de DGW
kwam heb ik 7 jaar gewerkt
bij de Directie Benedenrivieren (nu dir. Zuid-Holland) op
het gebied van financiële administratie en kostprijszaken
Vervolgens 7 jaar als medewerker kostprijszaken bij
de Hoofddirectie met als

die tijd onderbelicht gebleven en de afsluitingen
verzoeting van het Volkerak
naderden. In deze gebieden
heb ik me de afgelopen jaren
goed kunnen uitleven met
onderzoek en advies. Zeer
interessant was bijvoorbeeld
de ontwikkeling van het Volkerakmeer tot een helder
eutroof systeem met een
enorme waterplantbegroeiing, iets wat we niet hadden
durven voorspellen. Het
maakt je wat bescheidener,
als het gaat om kwantitatieve streef- en ontwikkelingsbeelden
Het werken in een decentrale vestiging kende z'n specifieke voor- en nadelen. Maar

met een open communicatie
en wederzijds vertrouwen
hebben we veel Ikunnen bereiken Ik hoop deze ervaringen bij DGW goed te kunnen gebruiken.
Ik woon in Dordrecht en blijf
daar wonen zodat Den Haag
en Middelburg beide goed
bereilkbaar zijn. Naast het
werk sport ik regelmatig
(rolski en jazz ballet), maak
muziek
(dwarsfluit
en
gitaar). of ben gewoon thuis
met mijn vrouw Laura. Floris
(3) en Nadine (I).

hoofdtaken, coördinatie infohtwisseling kostprijsl<ennis, uniformering kostprijszaken in de dienstenldirecties,
tariefcoördinator en het
toetsenfbeoordelen van uiteenlopende projecten (Markerwaard. plan Lievense).
De volgende stap werd gezet bij de DVI< als bedrijfseconomisch medewerker waar ik als hoofdtaken
had, kostprijszaken, contracten en voorzitterschap Overleg Kostprijszaken Specialistische Diensten (SDK).

Als vervolg op dit alles nu als
hoofd WSE waar ik als taken
heb: coördinatie financiële
planninglcontracten,
het
MJP, de factuurafhandeling
en de externe vertegenwoordiging van DGW in
POKON (Periodiek Overleg
Kostprijszaken) en SDK
Tot de volgende verhuizing
verblijf en ben ik bereikbaar
op kamer 315, telefoon
5193.

Joska Andorka Gal

van de nieuwe Wet op de
Waterkeringen. Mijn hobby's zijn watersporten en
meubels malken.

Vanaf 1 februari 1992 werk
ik bij DGW bij de afdeling
AOFG. Mijn functie is projectleider Golven Na de
MAVO, MTS, HTS, TU en
militaire dienst is dit mijn
eerste baan. Mijn naam doet
vermoeden dat ik van heel
ver weg kom, en dat is OOI(
zo, ik kom uit Twente.
Ik zal me voornamelijk
bezighouden met golfvoorspellingsmodellen. op dit
moment in het project HYDRA (hydraulische randvoorwaarden) ten behoeve

Wilfried de Waal
Ik ben sinds november 1991
bij DCW werkzaam als
hoofd Laboratoria (IOL).
Wat het werk betreft
volstaat het over het algemeen mezelf te introduceren
als de opvolger van Wim
Cofino. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat ik
de in het verleden uitgezette
paden zonder meer zal volgen, deels omdat de invulling persoonsafhankelijk is
maar ook omdat de eisen die
de omgeving aan de afdeling
stelt sterk gewijzigd zijn
(denk o.a. aan de GEO).
Van huis uit ben ik in 1988
als analytisch chemicus gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Daarna heb ik drie jaar in de
fotografische industrie gewerkt bij Chemco te Soestduinen, eerst als testmethodeontwikkelaar, kort daarna
als chef van de centrale
testafdeling. Een ingrijpende
reorganisatie kostte mij
echter vorig jaar mijn baan.
Sinds november ben ik dus
weer terug in de 'echte' analytische chemie.
De specifieke problemen bij
het analyseren van monsters
uit het zoute milieu vormen
voor mij een uitdaging, ook
al heb ik in de afgelopen
maanden wel al ontdekt dat
ilk maar weinig tijd kan vrijmaken om naast mijn managementtaken nog inhoudelijk bezig te zijn.
Toch vind ik het erg belang-

rijk om goed op de hoogte
te blijven van het werk dat
plaatsvindt in elk van de drie
laboratoria en van de
wensen en kritielken van
!OL-medewerkers.
Maar ook binnen DGW als
geheel ben ilk voor duidelijkheid en openheid; ilk hoop
dan ook dat men vragen,
suggesties en kritiek rechtstreeks aan mij Ikenbaar
maakt.
In mijn vrije tijd houd ik mij
intensief bezig met diverse
vormen van dans (stijldansen, Argentijnse tango,
tapdans, jazz, Zweeds, R&R).
fotografie, videoproducties,
grafische vormgeving en
ontwerp en theater. Helaas
is mijn vrije tijd beperkt.....

Nieuwe uitdaging
Commigen van u weten dat il<een sterk ontwikkelde zwakke plek heb voor
organisatienieuwigheden. Het onderstaande heb ik waargenomen in de Ikantine,
De hoofddirectie werkt aan
een verandering van de
cultuur in hun organisatie en
ze reorganiseren en passant
OOI( nog even. Er is kennelijlk
sprake van een cultuur van
'klagen'. RWS'ers formuleren 'knelpunten', 'hangpunten' en 'problemen' dat
het een lieve lust is. Daar

schijnen ze zelfs van te
leven! "Dat klagen Ikan niet
langer", zo heeft iemand,
die dat mag. besloten.
Van n u af aan zijn er dus
geen 'knelpunten', 'hangpunten'
en 'problemen'
meer.
Dat kan niet! Zult u zeggen.
(Ziet u wel dat u ook zo'n

klagelijk type bent?)
Jawel dat kan wel1 Dat doe
je door gewoon vast te stellen dat een 'knelpunt',
'hangpunt' of 'probleem' in
de toekomst gewoon een
'nieuwe uitdaging' heet.
Fred Tijrnann

Oplossing schaakprobleem
De oplossing van het schaakprobleem in de
vorige Tij en Taal luidt als volgt:
I....., T a l - h l +
2. Kh2xhl. Kf4-e3
3. wit willekeurig, Te5-el mat

Dat dachten wij tenminste.
Franciscus Colijn ontdekte echter dat wit het mat één zet kan
uitstellen door 3. Le6-c4 te spelen en na 3. ..., Te5-el + de
loper door middel van 4. Lc4-fl tussen te plaatsen. Zeer
goed! Dat vind de redactie een cadeaubon waard.
Beide oplossingen zijn goed gerekend. Onder de goede inzenders IS geloot; als winnaar kwam C. den Hartog (10 Middelburg) uit de bus. Proficiat!

I<unstwerk in Haren
O p maandag 16 maart werd bij de vleugel waar de vestiging Haren gehuisvest is het
kunstwerk geplaatst dat door de Rijksgebouwendienst aan de bewoners is aangeboden. Een
fotoreportage van Rob Jungcurt. Op 2 april werd het wed< officieel aan de gebruikers overgedragen.

De 'kijker' wordt in de ring gehangen De ophanging suggereert dat
de kijker kan draaien

Kunstenaar
Heemskerk

Het 'Solar Orbit Trans11 Siation'
in volle glorie voor de vlerigei

van hct Biologiich Ccnirum in
Hare"

kard

Hali

uit

I<ilkle door de kijker vanuit de
hal via de spiegels die het zonlicht twee Ikeer per p a r (21
maart en 23 september) op de
plaquette in de toegangshal zuilen werpen

Vestigingscoardinator Franlù Steyaert en kunstenaar Ccrard Hali met de plaquette, ongeveer op de plaats waar deze bevestigd zal worden Op
de plaquette staat 'Op Lot21 maart en 22/23 scptcmber verlicht de zon wanneer zij in het Zenit staat deze ruimte'
Hans Gouman

Dit jaar (en nu al voor de zevende maal) zal de D.G.W.-sportdag worden georganiseerd op 11
september aanstaande in -voor velen van u bekend- Poeldijk, te weten sportcomplex

'Verburgh'
Dat het uiterst belangrijk is
dat we u weer eens ontmoeten i s sociaal gezien erg
nuttig. Contacten aanhalen
buiten de werksfeer om, zeker met Veldhoven in het
achterhoofd, een goede
zaak.

Waarom weer Poeldijk? Dat
is vrij eenvoudig. Geografisch is dit voor onze dienst
zo'n beetje het middelpunt
binnen de lijn Haren - M i d delburg - Den Haag Rijswijk. Ten tweede is het
een complex met voor een
sportdag zoals wij het voorstaan: vele mogelijkheden,
niet te groot en we kunnen
elkaar de hele dag direct
ontmoeten zonder grote afstanden te moeten afleggen.

W a t WIJ als commissie graag
zouden zien, is dat u ook u w
echtgeno(o)t(e) e n l o f vriendin of vriend eens meenam
naar onze sport-ontmoetingsdag. want juist op de
werkvloer praten wij wel
eens over het thuisfront,
maar ontmoeten, ja dat is
veel gezelliger en verhoogt
de sfeer, zeker als je ziet dat
wij oolù voor deze dag weer
diverse gezamenlijlke onderdelen hebben gepland, te
weten: ontvangst met Iùoffie.
de gezamenlijlce lunch en
dranlqe bij de prijsuitreiking.
Echt van die momenten voor
h e i 'wij gevoel'. En wat te
denken van de tijd tussen de
sporten door. even op adem

komen in het restaurant,
gewoon even bijkletsen over
u w net gepleegde inspanning. Dat is nu net de bedoeling: samen sporten, samen ontspannen. Onze
commissie Iùan alles t o t in de
puntjes voor u regelen t o t de
reis vanuit de regio toe.
Maar uzelf, alleen u kunt de
sfeer. en het succes van onze
sportdag bepalen! Voorgaande jaren waren zeer
succesvol, dat blijkt uit de
oplcomst en reacties. Wij hopen altijd op uitbreiding
hiervan..
Tot ziens na de vakantie in
Poeldijlcl
Sportcommissie O.G.W .
mede namens
V.Z. 10 de Brabander
Adrie Hokke
Hanny Cohen
Chris lonathans
Wim Ros
Emmo Vogel

Zeegrassen terug in de
Wad de nzee?
Er is een begin gemaakt met het uitplanten van zeegras in kleine 'groeikernen'. Het is de

bedoeling dat het zeegras zich vanzelf uitbreidt. Nu het Waddenzeewater niet meer zo troebel
is als voorheen heeft dit plan een goede Ikans van slagen. Als het water zo helder blijft als de

afgelopen jaren moet zeegrasgroei mogelijk zijn tot minstens 1m beneden NAP.
In april hebben zo'n 25 medewerkers en stagiaires van
Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren Haren en Middelburg, de Meetdienst Zeeland
en de Directies Noord-Holland, Friesland en Groningen
samen met 25 medewerkers
en
studenten van
de
Universiteit Nijmegen tienduizenden piepkleine zeegrasscheutjes met dikke koude vingers ingepoot. En dan
hebben we het nog niet gehad over de diverse medewerkers van meetdiensten, dienstkringen en administraties die anderszins aan
het project hebben meegewerkt.
In de nacht van 23 en 24
april is zelfs een record afzien gebroken door een
groep mensen die zonder
avondmaal (maar met ca 24
Lila-pauzes) een nacht zonder slaap zijn doorgekomen.
Duitse zeegrassen
Waarom halen we de zeegrassen uit Duitsland? Niet
alleen omdat dat wat van
ver komt beter smaalkt
('Kann man dass essen?'
vroeg een Duitse toerist van
enige omvang - nee dus,
maar je kunt er wel op slapen; velen van ons hebben
als baby op een zeegrasmatrasje gelegen), maar vooral
omdat deze planten van
betere kwaliteit zijn dan de
Nederlandse Waddenzeeplantjes. Dit bleek uit het
vooronderzoek
van
de
Universiteit van Nijmegen.
Bovendien zijn het Terschel-

linger veldje en een veldje in
de Eems de enige getijdeweitjes die we nog hebben
in de Waddenzee. Daar
moeten we zuinig op zijn In
het zuidelijk deel van de
Duitse Waddenzee zijn recentelijk veel zeegrasvelden
verdwenen en, kijkt men met
spanning uit
naar de
resultaten van onze herintroductie.

Ik heb vaak de vraag gehoord: Waarom zeegras?
Zijn er niet veel belangrijker
soorten? Welnu, wat bomen
voor het tropisch regenwoud
zijn, dat zijn zeegrassen voor
het typische zeegrasecosysteem. Hier vinden talloze
vissen een schuilplaats en
kinderkamer, krabben, mosselen, alilcruiken en vele andere soorten vinden hier een
ideaal leefklimaat. Uitgestrekte zeegrasvelden horen in
de Waddenzee. Niet alleen
de 'natuurwaarde' is van belang, ook ontstaat er een
natuurlijker evenwicht en
uiteindelijl< een hogere produktiviteit van de Waddenzee.
Verbaasd over Waterstaters
Het project ' Herintroductie
zeegras aanplant' is geheel
in samenwerlcing opgezet en
uitgevoerd. Ook in de voorgaande jaren heb ik met
Rijl(swaterstaters
samengewerkt. Hoewel WIJ van de
IKU toch ook een enkele
maal vlagen van grote efficiency ten toon spreiden en
meestentijds bloedfanatiek
zijn, hebben wij vaak

verstomd gestaan van de
waterstaters. Zij werken
kalm onder alle omstandigheden door, onderwijl elkaar
en ons in de maling nemend
- zijn dat soms selectiecriteria
om bij RWS in dienst te komen? - en lijken deel uit te
maken van een geöliede machine waarbij alles in elkaar
grijpt 'Dat is a'maal regeld'
vang iI< dan af en toe op. De
stelregel 'wat niet kan, kan
niet' bleek in pralktijl< vaak
neer te komen op 'wat niet
kan, kan toch'. En juist degenen die welgemoed het
mees1geroutineerd veldwerk
verrichten, verzuchten telIkens weer verbaasd hoe het
toch mogelijk is dat zij als
ambtenaar in deze modderzooi staan te werken, en
dat nog wel op zo'n onmogelijk uur ik weet zeker dat
ilc namens meer KU-ers
spreek als ik zeg dat het
plezierig en inspirerend is om
met een
instantie als
Rijkswaterstaat samen te
werken
Marieke van Katwijk (Katholieke Universiteit Milmegen).
wetenschappeliik medewerkster die dit werk in opdracht van RWS uitvoert.

Overzicht personeels mutaties
Ambtsjubileum 1 2 3 jaar:

Indiensttredingen:
mw. M.J. Rombouts-Holling
mw C.J.M van Baaren
mw. drs. F.M.M. Sepers
mw E.M A.O. de Borst-Tummers
drs. R.M. van Boven
ing. P A.L. van der Meijden
P.A. Langenberg
ir R.F van Unen
drs. N.G. Haselager
drs. M.E.J.de Vreeze
J.P. van der Wiel

DFK
DFH
WSLA
AOP
AOBN
AOCM
DFI<
IOHOF
IOLR
IOLR
WSE

17-02-92
01-03-92
01-03-92
09-03-92
15-03-92
O1 - 0 4 - 9 2
O1 -04-92
01-04-92
01-04-92
O1 - 0 4 - 9 2
O1 -04-92

M.M Steendijk
W.H. Pot
mw H M. Timmerman-Pouwiel
J.A. van Dienst

IOLMB
IOLHV
DFM
IOIM

O1-05-92

AOFW
AOB

08-04-92
13-05-92

08-05-92
17-05-92
O1 - 0 6 - 9 2

Ambtsjubileum 25 jaar:
drs. A.C. Raddei
dr. F. Colijn

Gratificaties:

Uitdiensttredingen:
WSD

G. Bitter

01-03-92

Verplaatst binnen V&W
mw. C.S.V. Hartmann (DGV)
mw. V.C. van den Bos (DVI<)
P J de Wit (RDW)

DFK
AOE
IOE

06-04-92
01-05-92
01-05-92

Bevorderingen:
P.J.M.van Dijlk
ing. T 6 . M Sijben
R. Kruijt
ir. A.P. de Looff
P.C. Beukenkamp
A.W. Hokke

IOiH
IOHOF
AOE
WSN

wsw
IOE

mw. B.I. van der Ven-Scheffel
mw. J.A. Blom
C.A. Schuite
J. de Ridder
C. van der Male
mw. T. Westerveld
H.H. Cohen
H. Groskamp
P. Günther
drs. R. Misdorp

DFD
PX

PX
WSDA
WSDB
WSE
WSLB
WSN
WSN

wsw

O 1 -01 - 9 2
01-02-92
01-03-92
01-03-92
O1 -04-92
01-05-92

even wat anders

-

Berichten uit de bibliotheek
Wist u al dat:
- onze video's het heel goed doen in zowel
familie- en vriendenkring als bij
(bezoekers uit) het buitenland?
- we een aparte (gele) lijst hebben met alle
aanwezige video's?
- we mensen met een 'vrijdagmiddaggevoel'
op die tijdstippen de kans geven
"even
een videootje" te bekijiken in de bibliotheek
in Den Haag?

in iemands Ikast of op een (hoge) stapel
verdwijnen?
- deze rapporten dan totaal niet toegankelijlk
zijn voor uw collega's (denlc aan het DGWij
gevoel)
- ons attenderen op uw aanwinsten vaak al
voldoende is, omdat wij deze dan eventueel alsnog kunnen aanvragen?
- u dan tóch nog een gevulde boekenlast
kunt houden?

Wist u ook al dat:
- w e in Den Haag een ordner hebben met
congresaanl<ondigingen'?
- u hieruit ideeën op kunt doen, als u écht
geen raad meer weet met uw tijd en geld?

Dan schrijven we onze Berichten niet voor
niets!

Wist u tenslotte al dat:
- we nog altijd merken dat veel rapporten
niet in de bibliotheek terechtkomen, maar

lacqueline Rousel
Stan laworski
Tom Bennink
Marloes Besters
Alinda BronlConnie van Baaren

\.
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DF-Haren naar Schierrnonnikoog
Op donderdag 18 juni 1992 vertrok, na een vergadering over het wel of niet
gaan in verband met de weersgesteldheid, de afdeling DFH naar
Schiermonnikoog
werd een bus-taxi genomen
en door de chauffeur werden
wij afgezet bij fietsenverhuurbedrijf "SOEPBOER"
Ondanlc de naam van het
fietsenverhuurbedrijf Ikon
voor ons de dag al niet meer
stui< O p prachtige "opoefietsen" voor de dames en
twee stevige fietsen voor de
heren konden wij het mooie
eilaiid Schiermonnikoog
gaan verkennen.

Op h e t strand. Wilma en Aiinda bang voor een zonnesteek.

De reis, die vanwege de vergadering aan de late kant
werd gestart, verliep
ondanks een openstaande
brug en een defecte kilome-

tertelier voorspoedig. De
boot werd gehaald. En midden tussen de I h d e r e n van
één of andere Friese basisschool werd de overtocht,
onder het genot van het
eerste kopje Ikoffie,
gemaald Hoe dichter wij bij
het eiland aanICwamen
zoveel te meer bleek maar
eens dat de optimistcn
onder ons gelijl< kregen De
zon scheen op Schiermonnikoog. O p de pier

De eerste stop, natuurlijl(
een Ikroeg, werd na een I<leine. inaar enerverende. fietstocht door het duinengebied
bereild Boven op het duin
bij paal 7 werd onder het
genot van koffie met gebak
het programma voor deze
dag bekeken. De sportievelingen onder ons wilden
eerst naar het strand, want
de zon scheen. M e t blote
voeten werd de eerste
poging om de Noordzee te

Van de redactie
De zomer is een goede tijd om dagjes uit te gaan.
Haren stuurde een kaartje uit het Waddengebied.
DF en P Den Haag gingen 'op chique', Arnesteijn
hield het bij een barbecue, Emy en Juleke namen
de oud-gedienden mee op stap en de
Dienstcommissie zocht de hei op.
Verder sportieve aandacht voor volleybal, voetbal
en niet te vergeten de sportdag. Rob Jungcurt
beschrijft hoe in Haren gedacht wordt over de
fusie van de drie noordelijke Rijkswaterstaten.
Hoe anderen over DCW denken kunt u zelf zien
aan de verschillende adresseringen.

bezoeken ondernomen. Door
de wat t e harde wind was het
echter wel noodzakelijk om
de mond, in verband met het
stuifzand, zoveel mogelijk
gesloten te houden. Wilma,
Hilja en ilk zouden wel even
voor de rest bekijken hoe
warm het zeewater was en of
er ook gezwommen kon worden. De rest verschool zich
intussen voor de harde wind
achter wat vaste windschermen. Hiija kwam na een buiteling erachter dat je nooit
moet proberen t e praten
wanneer je valt. Op het
strand van Schiermonnikoog
kun je heerlijk zonnebaden
maar het zand smaakt volgens haar nergens naar. Ook om haar een plezier te doen
zijn wij toen maar terug gegaan. Kon zij eindelijlk het zand en
wij onze grote dorst wegspoelen.
Intussen was het half twaalf en daarom besloten wij de fiets..
tocht maar via het hoogste punt van Schiermonnikoog en de
oorlogsgraven op "Vredenhof" voort te zetten. Door kiet
heldere weer kon men boven op de bunlkcr het vaste land
(Lauwersoog) duidelijk zien liggen. De oorlogsgraven op
"Vredenhof" maakten heel veel indruk op ons en toonden
dat in ellke oorlog veel jonge mensen het leven moesten
laten. Via, een volgens Connie, Alinda en Wilma Ik ......fietspad, wordt uiteindelijlk het dorp Schiermonnikoog bereikt.
Hier gaan wij op zoelk naar een volgende Ikroeg, waar wij
kunnen eten.

De fietsen werden weer gezadeld om de "DE SLAG OM
SCHIERMONNIKOOG" t e belkijken. Deze slag bleek een
surfwedsirijd t e zijn. Opnieuw werd hierbij door de deelnemers aan deze tocht het Noordzeewater getemperatuurd.
Hoe dan ook, er moest gezwommen worden. Uiteindelijk
kreeg men mij zo gek om het water in te gaan, maar verder
dan mijn Iknieën ben ilk niet gelkomen. Om de lichaamstemperatuur weer op peil te krijgen werd een bezoek aan het
strandhotel gebracht. Na enige hilariteit om de (omhoogwaaiende) rok van de serveerster Ikonden wij eindelijk genieten van een groot glas ..........I Vogeltjes heten vrij en brutaal
te zijn. Op Schiermonnikoog krijg je het allemaal t e zien. Het
Ikoekje bij de koffie van Hilja werd dan ook onmiddellijk door
een aantal musjes geconfisqueerd en opgepeuzeld.

Ontvangen

Dan gaan we zelf weli!ii

- Victor de Jonge en Thea Westerveld -

M e t de DC de hei op
Woensdag 24 juni was het
dan zover.
O m 5 uur o p voor een
nieuw soort expeditie
Ditmaal niet naar het wad
maar naar de helde van
Bakel (uit t e spreken als
Baolùul), centraal gelegen in
Zuid-Oost Nederland. Eersi
de b e p a l h g aansjorreri en
lopen. Na ongeveer een uur
bereikte Victor het station
van Buitenpost, een naam
die het ergste doei vermoeden Buitenpost van wat?
Van Friesland, waarover
Graaf van Friesland Gerulf
eind tiende eeuw de scepter
zwaaide? O f van de nieuwe
Regionale Directie NoordNederland? Het station i s
verlaten, maar geheel volgens de reisplanner zet o m
even over zessen de trein
zich dieselend in beweging,
richting Groningen
Daar wachtten Joop
Jungman en Peter

Molegraaf al in een comfortabele dienstauto (nog net
geen Scorpio). Bij Staphorst
even de weg af voor een
kop beste koffie bij
Restaurant Waanders en
dan weer verder naar het
zuiden.
O m half tien werden we
allemaal verwacht voor een
grotendeels onbekende
oefening, voorgelkookt door
Frank Dingeman en Victor
de Jonge, maar verder uitgewerkt door onze cursusleider.
Waar ging het allemaal om?
In inmiddels klassielk ladlgebruik o m "het richten der
neuzen"

Denemarlken Het personeel
heeft Ikennelijl<volledig
afgeknapt niet meer de
moeite genomen om de
gelaglkainer weer te versomberen tot de oorspronkelijke
tint (donker eilken)
Tijdens de Ikoffie een oplettende cursusleider dic snel
de namen instudeert: Henk
Baptist, Dirlk van Maldegem,
Herman Haas, ja ja allemaal
uit Middelburg
Dan Frank Dingemdn, Chris
Jonalhans, Mathi den Exter
en Thea Westerveld; waren
die de vorige maal ook al
niet te laat? En uit Haren
Peter Molegraaf, Victor de
Jonge en Joop Jungman.
Onderwiil gaat de cursuslei-

Hoe gaat zo iets?
Wel, je krijgt allereerst koffie
in een ruimte die het oranje
wij-gevoel nog overdonderd
uitstraalt na de nederlaag op

nen de DC en regelt hij nog
enlcele huishoudelijke zaken
Dan begint het echte werk]
We Iùrijgen formulieren mct

vragen; het iijikt wel een
test. Uit de antwoorden
moet voor de cursusleider
duidelijlk worden hoe gelijlkluidend of hoe verschillend
we denken over allerlei
aspecten met betrekking tot
het DC-werk en hoe dat
zich weer verhoudt tot het
ARAR.
Het belangrijkste cursusonderdeel blijkt praten met
elkaar om te horen wat de

drijfveren zijn om in de DC
van DCW t e willen functioneren. Nou, die drijfveren
blijken op detail toch nog
wel eens t e verschillen.
Er werden gedurende ruim
twee dagen verschillende
'casussen' gespeeld en tussendoor was er ruimte voor
enige (broodnodige) ontspanning. Wat word je moe
van zo'n cursus zeg.
's Avonds om ongeveer half
acht gingen we dineren,
gevolgd door zwemmen in
het zeer warme binnenbad.
Dit werd weer afgewisseld
met een zit in het 'bubble
bad'. Dit bad was zo groot
dat we er met zel(er 6 man
en Thea Ikonden vertoeven.
Als afwisseling was dat bubble bad wel leuk maar voor
thuis is het de investering
echt niet waard.
Wat heeft ons die cursus
opgeleverd?
Doelstelling DC: De DC richt
zich op het goed functioneren van de organisatie en de
medewerkers.
Beleidsvelden en voorlopige
taakverdeling:
Om tot een zo goed mogelijk functioneren te komen
zal de DC zich vooral richten
op organisatorische en
sociale aspecten.
De organisatorische aspecten hebben ondermeer
betrekking op: de kwaliteit
van het produkt, de produktieprocessen, de produktiemiddelen en zaken als informatie en communicatie (de
Jonge, Molegraaf, Baptist en
Haas).
De sociale aspecten hebben
ondermeer betrekking op:
de cultuur binnen DCW.
ARBO-zaken. personele
zalcen, het werkoverleg en
de medezeggenschap (Van
Maldegem, Jungman en
konathans).

Voorzitter (Dingeman) en
secretaris (Den Exter) worden niet in een van de twee
groepen ondergebracht,
omdat de voorzitter het
'totaal overzicht' dient te
houden en de secretaris al
belast is met veel taken.
De voorzitter treedt tijdens
het overleg met de dienstleiding op als woordvoerder
zolang er formele punten
aan de orde zijn (standpunten, besluiten e.d.) Zodra er
gediscussieerd wordt, kan
het woord aan een 'specialist' worden overgedragen.
Voor dergelijke discussies,
die tijdens het formele overleg met de dienstleiding
kunnen worden gevoerd,
wordt al tijdens onze eigen
vergadering de marge vastgesteld.
De voorzitter leidt de DC
vergaderingen en bereidt
deze OOI<inhoudelijk voor.
Daarnaast moet hij werken
aan verdere 'teamvorming'.
De secretaris zorgt voor de
ordening en archivering van
de stukken, het voorbereiden en (laten) notuleren van
de vergaderingen, de PR
rondom de DC en voor de
communicatie binnen, van
en naar de DC.
De taken van de voorzitter
en secretaris zullen, zonodig,
tijdelijl<worden overgedragen aan de plaatsvervangers, die dus op hun beurt
eveneens goed op de hoogte moeten zijn.
Tenslotte Ikunnen we nog
melden dat de secretaris een
werlcplan of projectplan zal
opstellen dat daarna het
acceptatieproces zal doorlopen.
We hopen op een vruchtbare en informatieve periode
van drie jaar waarin we via
het ondersteunen van wijze
besluiten van de dienstleiding de belangen van de
organisatie en haar medewerkers optimaal kunnen
behattigen.

Excursion exclusive

Geslaagde EOS-barbecue
Arnesteijn,
op
Arnesteijn
Middelburg

Torn Pieters,

Met de reorganisaties na het gereedIComen
van de Deltawerken ontstond in Zeeland
één grote RWS-personeelsvereniging.In de
DGW-vestiging Arnesteijn ontfermde de
zogenaamde barcommissie zich over enkele
specifielk op deze vestiging gerichte activiteiten. Dit zijn de maandelijkse borrelcontacten
op de laatste donderdag van de maand, de
paasmaaltijd en in het begin van de zomer
de jaarlijkse barbecue. Vooral de barbecue,
waaraan meestal OOI( door een aantal collega's uit andere DGW-vestigingen en van de
directie Zeeland wordt deelgenomen, is OOI<
een buiten Arnesteijn gewaardeerd evenement geworden. De goede organisatie, een
samenwerkingsverband tussen de 'keuken'
en de barcommissie onder leiding van Albert
Holland, de Iknusse, groene binnenplaats
van Arnesteijn als locatie en het bijna altijd
goede weer zijn daarvoor belangrijke rand-

voorwaarden. Bij uitzondering was de barbecue van dit jaar, op vrijdag 26 juni,
gekoppeld aan het werk van onze dienst,
het gereedkomen van het project Evaluatie
Oosterschelde (EOS). Alle betrokkenen bij
het project in de afgelopen jaren waren uitgenodigd en werden door Job Dronkers
bedankt voor de inzet en gecomplimenteerd
met het resultaat. De gerapporteerde resultaten van de evaluatie leveren de basis voor
de t e nemen beslissingen over de sluitingsstrategie van de stormvloedkering en het
beheer van het Oosterscheldebekken.Aad
Smaal spoorde een aantal betrolkkenen aan
de allerlaatste werkzaamheden die nog uit
het project voortkomen, snel af te ronden.
Dit zijn de bijdragen aan het uit te brengen
Oosterscheldeboelk, waarin de via het project verworven kennis breed toegankelijk
wordt vastgelegd. Het schitterende weer, de
heerlijlke hapjes en de ontspannen sfeer
maakten het goed toeven op de binnen-

spreuk van de maand:

Y"

En toch werden wij
maar negende

Inschrijven, geld bietsen, bal Ikopen. shirtjes regelen..., WIJ
waren er helemaal klaar voor. D C W gooide twee sterlk
gemotiveerde teams in de strijd voor het jaarlijlkse RWS-toernooi in Arnhem. Ja wij waren er klaar voor, zelfs met de hoífotograaf Jan Mooiweer en onze vaste krijtlijnschaver Erland
Balklker.
Natuurlijk zouden WIJ eerste worden, dat stond vast. Alleen
we wisten nog niet HOE. Alles zat mee, het weer en alle
scheidsrechters, zelfs de bal was hard genoeg Onze slachtoffers waren "De I<egelrob(VMD/DCSM), Amsterdam Tigers
(RDW Amsterdam), R L D en VIAQUA (directie ZuidHolland)
Na de eerste minuut m e k t e ik dat we de beschiklking hadden over een superspits' Leon v d. Meijden en de pegeiaar
Rinus Surie. Deze eerste wedstrijd tegen VIAQUA wonnen
we ruim met 1-0 door een schuiver van Leon. R.L.D. verzette
zich stugger en we verdeelden de punten daarom ook netjes.

Nadat we over de IKegelrob gefietst waren stond D C W oog
in oog tegen het sterrenteam de Amsterdam 1-igers. Goed...

ze scoorden een goaltje, maar had onze Henk Oosterwqlk
een lobje gegeven dan zaten we nu op Ikosten van een a n o ~
nienie hponsor te dineren
ik wil hierbij wel even vermelden dat IKamminga een vaste
basisplaats heeft in de achterhoede en Leo Heinen nog meer
vrijheid krijgt. Piet van de Stap dit ikeer niet uit het vcid IS
gestuurd en Arie de Vries niet alleen een prima zaal-lkeeper IS
maar ook een uitstekende veld-keeper. Vorig jaar werden we
12e nu 9e Relkeri maar uit in w e k jaar we eerste worden.
Na afloop Ikonden we op kosten van de sportcommissiesponsor een biertje tappen.
Tot volgerid jaar,
de coach
Ja, de dames hebben ook meegedadii!

waar gaan we heen
met DGW?
MjkSWRterfltaat, Dienst Gemeentewerken
R . V . Dhr. Y.A.
Althuis
A f d . TO1.R

Niiverheidsstrsat 2
2200

BB

RIJSYT.TK

Spanning en frustratie
Na "Drieluik", decentralisatie, reorganisatie enz.. eindelijk eens een fusie voor de
Rijkswaterstaters. Men zou
eens een rustige periode
tegemoet kunnen zien!i
Een periode zonder onzekerheden, zonder spanningen,
maar OOI<een periode zonder ingrijpender zaken als
verhuizingen of veel meer
kilometers rijden om op je
werù t e Ikomen.
Voor de directies lijkt dit
onoverkoombaar op dit
moment na May-Weggens
besluit. Leeuwarden is aangewezen als standplaats
voor de nieuwe Directie
Noord Nederland. Met voor
mij een of andere onduidelijke reden als: "politieke
beslissing", "spreiding van
rijksdiensten" (gaat Den
Haag OOI( nog over heel

Nederland verspreid worden?). Weinig konkreet en
nauwelijks verlkoopbare
argumenten.
Maar de lobby van de
Friezen heeft effect gehad.
Ook Groningen lobbiet,
alleen achteraf. Boze brieven
naar May, maar ...t e Iaat. En
wij DGWers, wat moet er
met ons gebeuren? Het zal
toch niet zo zijn dat b.v.
men vanuit Den Haag gaat
praten met mensen van de
directie wat het beste voor
ons is11 Zal je zien dat de
nieuwe HID van de dir.
Noord , Dienst
Getijdewateren eerst niet
zag zitten en zeker niet in
deze reorganisatie mee
wilde nemen ("ik heb m'n
handen al vol aan de drie
directies".) n u z'n armen
spreidt en een hartelijlk wel-

kom laat horen. Komt bij mij
de boze gedachte op dat als
DGW wel in reorganisatie
zou zijn meegenomen de
weegschaal te veel zou zijn
doorgeslagen naar de
Groninger kant en men het
nog moeilijker had kunnen
verkopen om Leeuwarden
aan t e wijzen als vestigingsplaats.
Of het nu mijzelf, de collega's van DGW-Haren of
van de directies Groningen
en Drenthe betreft, (die al
de nodige reorganisaties
achter de rug hebben), dit
blijft een ingreep die onverteerbaar is en niet met geld
gecompenseerd kan worden!
De gevolgen zullen zijn: weg
solliciteren, ontslagen, ruzies
met collega's maar ook

thuis, echtscheidingen,
ontevreden kinderen die
vriendjes en school de rug
toe moeten Ikeren m.a.w.
inleveren, inleveren en nog
eens inleveren!
Ontzettend boos Ikan iI<
worden als ik zie wat collega's overkomt, zaken die ze
zelf niet in de hand hebben,
ook weer in dit geval , dan
denk ik wel:" wordt het niet
eens tijd dat we ons voor
een langere periode met ons
normale werk kunnen bezig
houden". Wat heeft het al
een geld, maar vooral tijd en
frustraties gekost steeds
weer deze veranderingen
mee te maken, te verwerlcen
en niet weten hoe lang het
duurt tot de volgende volgt.
Ik heb m'n buik er al vol van I

... u OOI<?

I

Zandhappen
Hoewel over zand een
behoorlijke Ikennis binnen
DCW is opgebouwd, is er
iiog geen ervaring opge
bouwd over zand als vollcybal-vloer en over de invloed
van zonlicht, getij en wind
op het volleyballen en de
smaak van strand-zand.
Deze achterstand in ikennis
is inmiddels veranderd iri
een voorsprong binnen
Rijkswaterstaat. Specialisten
op dit speciale vakgebied
zijn geworden Esther Yland,
John Schobben, Boy
Haenen. Cerard Groeiieveld,
Stan Jaworsli, Cuus
Zijdenbos, Michiel van
Boven, Joy Pahladsingh en
Roeland Hillen. Zij mogen
zich nu zandvolleybai-specialisten noemen.

Klein en groot

Volleybal-nieuws

In tegenstelling tot het zaalvolley zijn kleine spelers bij
het strand-volley vaak in het
voordeel, omdat ze sneller
bij de grond zijn. Het komt
veel meer aan op behendigheid, conditie en souplesse
Aangezien de meeste spelers
van DCW over een gemiddelde lengte, maar een
overvloed aan souplesse en
conditie beschilkl(en eindigde
het teani net onder de koplopers. Volgend jaar hopen

Op 24 augustus gaat DCW
meedoen aan een bedrijfsvolleybalcompetitie in
Leidschendam en bij voldoende belangstelling zal
ook doorgegaan worden
met deelname aan recreatieve volleybal-toernooien in
Den Haag. Zowel in Den
Haag als in Leidschendam
wordt niet op zand maar in
een overdekte sporthal
gespeeld.

Coach

DGW redt Antarctica
olietanl<erdie al jaren op Antarctica ligt. Iedereen is om
15.15 uur welkom om zijn belevenissen te horen. Daarna
uiteraard het borrelcontact.

Onder de titel 'Tranen om dieselolie' vertelt Jon Coosen op
24 september op Arnesteijn wat moet er gebeuren met de

In de eerste Tij en Taal van dit jaar stond vermeld dat op
deze datum Wim Schreurs (IOL) zou sprelcen over de laboratoria van DCW in Middelburg, een overzicht van de mogelijkheden Waarschijnlijk komt dit onderwerp nog een andere
keer aan de orde.

Ex-DGW'ers een dag te gast
bij hun vroegere collega's
Ontvangst.
Dat het initiatief van de DCW bij de
ex-DCWers in goede aarde viel, was al
direct vanaf het moment (9.30 u) dat
zij (40 à 45 pers.) door beide gastvrouwen Emy & Juleke met koffie op de 2e
verdieping van de Koningskade werden
ontvangen, zonder meer duidelijk. Veel

blijde gezichten. hernieuwde kennismaIcingen, onverwachte ontmoetingen,
frappante gesprekken en last but not
least: een levendige uitwisseling van de
vele nieuwe ervaringen opgedaan na
het verlaten van de dienst. Allen in
goede gezondheid. Sommigen veel en
ver gereisd over de hele wereld.
Anderen nieuwe initiatieven genomen

of in interessante studies enlof activiteiten 'gestapt'. Voor allen eindelijk
volop gelegenheid voor hun hobby's of
gewoon rust na een gespannen, soms
hectische en veelal OOI( weinig creatief
aansprekende 'afbouw' van hun oorspronl<elijkw e k .
Gevolg van deze geanimeerde start
was, dat we pas een kwartier later dan
gepland met onze bus naar het
Vredespaleis gingen Misschien was
voor degenen die in Den Haag &
omgeving wonen, dit Ze programmadeel wel het belangrijkst. Immers - zo
was van vele kanten t e horen - men
gaat de mooiste bezienswaardigheden
in eigen stad of streek, na vele malen
uitstel, pas echt bezoeken als men
vrienden van buiten Ikrijgt. die dan speciaal voor al dat moois zijn over gelkomen; of als je er, zoals nu, met oudcollega's speciaal toe wordt uitgenodigd. Goed idee van DCW. anders was
uitstel misschien toch weer afstel
geworden.

VredesPaieis
Een jonge vrouwelijke gids leidde ons
op overzichtelijke wijze in het
Vredespaleis rond: van de lange
Ontvangsthal annex Voorgalerij naar
de Grote Rechtszaal; vandaar via de
rechthoelcige Galerij rond de
Binnenplaats met Deense Fontein naar
de Kleine Rechtszaal; en tenslotte weer
via de Ontvangsthal en aanliggende
Vide met Statietrappen naar de zaal
van het Financiële Comité, ook wel
Japanse Zaal genoemd. Het laatste niet
vanwege Japans rijkdom 'nu', maar
vanwege het bij de bouw geschonken
mooie, maar wel erg lange Japanse
wandtapijt met - hoe kon het anders de Fujiyama. Het moest in 6 delen
worden gesneden om in de drie grote
2-delige wandbetimmeringen t e kunnen worden verwerkt. De heilige
Fujiyama moest er zelfs voor in tweeën
worden gesneden!
De financier van al dit schoons bleek
de bekende sociaal voelende
Amerikaanse Miljonair, Staalmagnaat.
Filantroop en Mecenas van Kunsten en
Wetenschappen, Andrew Carnegie t e
zijn (1835 Schotland-I919 America). In
1903 schonk hij anderhalf miljoen dollar voor bouw en onderhoud van een
Vredespaleis als vaste zetel voor:
* Het Permanente Hof van Arbitrage,
opgericht in 1899 tijdens de eerste
Haagse Vredesconferentie in Huis
ten Bosch (toen 26 staten, nu 74
staten lid).
* Het Permanente Hof van
Internationale Justitie (werd na W O
I! door de VN omgevormd tot Het
Internationale Hof van Justitie).
* Een Centrale Bibliotheek voor
Internationaal Publiek- & Privaatrecht, Vergelijkend Recht en het
Recht annex Jurisprudentie van de
afzonderlijke landen; alsmede voor
de Internationale Diplomatieke en
Politieke Geschiedenis en die van
de Vredesbeweging (thans totaal
rond 600.000 boeken).
Lunch.

Genoeg
.over het Vredespaleis. Laat
ons terugICeren naar het vervolg van
ons dagje uit. Het was intussen 12.15
uur geworden. Tijd voor het 3e programma onderdeel. Volgens Emy &

Juleke een verrrrukkkelijke Lunch in
ons eigen bedrijfsrestaurant. Snel met
de bus via de onvermijdelijke stedelijke
omwegen naar de Koningskade. Onze
lunch viel samen met die van het RWSpersoneel. Bij binnenkomst in het restaurant op de 17e verdieping merkte
een van de jongere RWS'ers in het
voorbijgaan op: Zo!..Zo!..de oudjes
worden actief, waarop een van onze
ex- of senior-DGW'ers reageerde met:
Ja Joh! .... je bent jong en j e wilt wat,
maar je bent oud en je doet wat ... I De
goed voorziene lunch aan de 'gastenzijde' van 'Het Gordijn' was zoals aangekondigd verrrukkkelijk. Met soep en
croquet vóór en fruit ná en steeds
zoveel koffie enlof thee als men wenste. Ook nu weer geanimeerde gesprekken met omringende tafelgenoten;
soms als voortzetting van die in het
Vredespaleis. Bij het vertrelc herkenden
enkelen van ons oud-collega's aan de
'zelfbedieningskant' van 'Het Gordijn'.
De hieruit voortvloeiende begroetingen
en gesprekken moesten worden afgebroken, want Emy & Juleke riepen ons
al weer op voor het volgende programmaonderdeel: de Floriade.
Floriade.
Daar kwamen we met de bus rond
twee uur aan. Het kwartier vertraging
was dus gebleven. Aangezien voor de
Floriade maar anderhalf uur beschikbaar was en het expositieterrein erg
groot, moest iedereen een eigen keuze
maken, waardoor het gezelschap enige
tijd uit elkaar viel. De 'Globetrotters'
zochten de Wereldtuinen annex
Tropische Kassen op; 'Zij die het nu

eenmaal niet kunnen laten', gingen
naar 'Holland onder Water' of
'Wetenschap & Techniek' (of heette
dat 'Handel & Nijverheid'); Sommige
senioren die i.v.m. het komende
'hemelrijk' tijdig weer als kinderen wilden worden, gingen in het monorailtreintje, of naar de waterskiwedstrijd
c.q. een van de vele andere attracties,
alles rijkelijk voorzien van reclameluidsprel(ers. Er was zowaar ook nog een
enkeling die in een lommerrijk hoekje
ver van het lawaai op een bankje zat.
Het was echter moeilijk uit te maken of
hij door de lotussen, orchideeën enlof
rozen in een zeer geconcentreerde
meditatie was verzonken, danwel heel
prozaïsch een dutje zat te doen.
Daar de herfst ai in opmars was, Ieel(
de Floriade over grote oppervlakten
helaas op een door handel en nijverheid 'ge-sponsor-d attractiepark,
gestoffeerd met struiken, planten en
bloemperken (waarin veel reeds was
uitgebloeid). meer dan op een weelderig park met florissante bloemperken.
Des te meer vielen hierdoor de prachtige dubbele begonia's op die nog volop
in de bloemperken in velerlei kleurvarianten bloeiden.
Afgezien van een zgn. 'verdwaald stelletje' (komen kennelijk in alle leeftijdsgroepen voor) waren allen op tijd weer
bij de bus terug en Ikonden we, toen
ook ons 'stelletje' was opgedol<en, met
de bus naar het 5e programma onderdeel vertrekken: de Borrel op de 2e
etage van de Koningskade, tezamen
met onze vroegere DGW-collega's.

Borrel

De bar was nog niet geopend of uit diverse
werlklamers van de I e , 2e en 3e etage kwamen de eerste dorstige DGWers te voorschijn. Nu eens niet voor het maandelijkse
sioikje onder elkaar, maar om tezamen met
de ex-DGW'ers bij een hapje en een slokje
herinneringen op te halen c.q. leuke en
natuurlijk ook minder leuke berichten en
ervaringen resp feiten en verwachtingen uit
te wisselen. Dil leidde uiteraard tot de nodige luide vreugdelkreten, verbazingen, steken
onder water ...., waardoor nog meer moegewerkte DGWers van hoog tot laag, hun
werkholen verlieten om de feestvreugde te
helpen verhogen. Het werd zelfs een nog
geanimeerder gebeuren dan ' s morgens bij
de ontvangst

Men zegt wel eens, dat een feest of samenzijn pas geslaagd heet, als men op het eind
niet meer weet waarvoor men in het begin
gelkomen is. Dit slot was het bewijs van het
tegendeel! Dit kwam niet in het minst door
het feit dat het hele programma bijzonder
goed was afgewogen. Gastheer en beide
gastvrouwen, alle lof hiervoor! Zo werd de
opening ongemerkt een perfecte voorbereiding voor het slot. D.w.2: eerst de exDCW'ers onder elkaar en dan de DCW'ers
met hun ex'en ..... Honni soit qui mal y
pense. De onderlinge communicatie werd,
zoals bleek, er duidelijk door vergemalkkelijlkt
resp. door verlevendigd en verdiept.
Dit slot was nog om een andere reden van
groot belang. Toen de uitnodigingen (met
toelichting over aparte 'dagjes uit' werden
ontvangen, kwam bij sommigen de gedachte op. Wat hebben we nu ... I Overal tracht
men de 'apartheid' af te schaffen en nu gaat
de DGW het weer invoeren I De DCWafdelingen en ex-DGWers elk een apart
dagje uit. De verbroedering aan het slot van
het programma logenstrafte OOI( deze
gedachte, waardoor zij werd gereduceerd
tot een onbetamelijke oprisping.
Conclusie & Slot.
HID Peter Hoogweg, staande op een stoei,
vertelde nog eens hoe het initiatief bij de
DCW tot stand gekomen was. Uit de vele
reacties. ook vòòrdat men een glaasje op
had, was hem tijdens de gespreklken gebleken, dat men het van beide zijden bijzonder
geslaagd vond. Zijn conclusie was dan ook,
dat het voor (jaarlijkse) herhaling vatbaar
was. Waarvan akte Het lange applaus
maalde duidelijk, dat iedereen het hier mee
eens was. Dank DGW !
Dit zou zeker een slecht slot zijn geweest, als
op deze plaats geen bijzonder woord van
dank aan en bewondering voor beide gastvrouwen Juleke & Emy zou worden uitgesprol<en.Bedachtzaam en behulpzaam resp.
minzaam en enthousiast als altijd, hielden ZIJ
de zaken bij de ex'en, zonder dat die het
merkten, in het goede gareel. Nogmaals hartelijl< dank I En tot volgend jaar !.....

Schepen en vissers vergaan
1914-1920
In opdracht van het
Centrum voor Famiiiegeschiedenis van Scheveningen heeft Arie een boekje samengesteld over schepen en vissers die verloren
gingen in de periode 19141920. Het Centrum bestond
10 jaar, een goede gelegenheid om zo'n boek uit te
geven. In dit boek geeft Arie
een beeld van het leven en
de gevaren op zee in die
periode.

In de Eerste Wereldoorlog
was Nederland weliswaar
neutraal, maar de Noordzee
lag bezaaid met mijnen en
de Duitse onderzeeërs lieten
de vissersboten ook niet
altijd met rust. Tal van vissersvaartuigen zijn toen
gezonl<en.Op de Scheveningseweg tegenover de
Frankenslag staat het bijna
vijf meter hoge Vissermonument ter nagedachtenis aan de ruim driehonderd
Scheveningse vissers die
toen op zee het leven hebben gelaten.
In het Museum Scheveningen aan de Neptunisstraat
92 is tot half oktober een
tentoonstelling te bezichtigen. Daar is het boek
'Verloren gegane schepen
en gebleven vissers
Scheveningen 1914-1920
te koop voor fl. 25;. Het
museum is geopend van

Haag

Jarenlang heeft hij eraan gewerkt. Arie van Dongen heeft
zijn roostervrije dagen doorgebracht in stoffige archieven op
zoek naar gegevens over vergane vissersschepen.

Nieuwe video's in
de bibliotheek
Er zijn twee nieuwe video's te bezichtigen
of voor een week te leen bij de bibliotheek in Den Haag.
*

*

Op zoek naar het geheim van de lage landen -Almere
Haven (8 minuten) A-651 910 DCWH video NE
Waddenzee/Ella Huijzen en Rob de Wind (95 minuten). opnamen van TV uitzending - Waddenzee: hoe
gaat het ermee - De Carnalenvi8ser:BertusMedendorp
- De mannen van Rottum A-652 440 DCWH video
NE / A-3108 440 DCWC video NE

Gedicht
Samen

One for the road

Mijn hele leven liep je met me mee,
nu loop ik graag een eindje met je op
nooit gaf je me eens op mijn kop
hoe ik ook mijn tijd verdee.

Wat blijft:

Van al die vrienden die ik had
was jij de enige blijvend constant
als mijn eigen linker- rechterhand,
en eentje die mij nooit vergat.
Nu wordt het tijd voor een laatste tocht
we lopen samen kalmpjes naast elkaar
Ik vind uiteindelijk wat ik zocht.

Stralcs ga jij voor bij de laatste bocht
scheppen wij de afstand van een paar
ween niet om mij, ik hou niet van vocht
Jan

Gewetensbezwaardenen zwart geld
huisvesting op het Malieveld;
Tien over rood, geloof en dood;
Van het kleine koude front,
ziekte en hoe blijf je gezond;
Jack Kerouac en On the road,
herinneringen aan gesprekken.
loop

Overzicht personeelsmutaties

Bevorderingen:

Indiensttreding:
mw. S.A.H. Ruijschop
drs. C van der Does
mw. ir. J.C.A. Joosten
mw. M.H. Vink
mw. L. Roosenburg-Harinck
rnw. P. Bansie-Rattansingh
jkhr. W. H.T. de Muralt
J.S. Pahiadsingh
E.A.A. Mouthaan
drs. N. Cadee
M.A. van Katwijk
drs. L.A. Uit den Boogaard
mw. B.A. Huizingh
mw. drs. E.M.A.O. de BorstTummers
inw. ir J Tijink

AOBN
AOE
DFK
IOE
1018
WSN
AOFW
AOBD
AOF
AOFM
DFH

Middelburg O1 -05
Den Haag O1 -05
Den Haag O1 -06
Den Haag 01-06
Rijswijk
01-06
Den Haag O1 -06
Den Haag 01-06
Den Haag 01-06
Den Haag 01-07
Middelburg 06-07
Den Haag 06-07
Den Haag 15-07
Haren
15-08

AOP
WSLA

Den Haag 01-09
Den Haag 01-09

IOLM

wsw

L.A. Villerius
ing. P. Verburgh
drs. A. Bergman
mw. S. Kadirbalcs-Trilokie
ing. F. Loman
R.F.A.Weeber
ing. P.C. Dekker
ing. D. Dijkhuizen
drs. F.C. Groenendijk
mw. A. Bron
ir. S.T. Pwa
ing. B. Mijwaard
mw. ing. T. Smit
ir. J.H. Vroon
ing. J. de Bes

01-04
AOCM Haren
IOHOM Rijswijk
01-04
AOCE
Haren
O1-05
cx
Den Haag O1-05
IOHBMM Rijswijk
01-05
IOHBMM Rijswijk
01-05
i051
Den Haag 01-05
WSW
Haren
01-05
AOFM
Den Haag 01-07
DFH
Haren
01-07
WSW
Den Haag 01-07
AOCT
Haren
O1-08
WSN
Den Haag 01-08
WSD
Middelburg O1-09
IOHB
Rijswijk
01-12

Gratificaties;
Ultdiensttreding:
mw. drs. E.M.A.O. de BorstTummers
drs. M.E.J. de Vreeze
mw. ing. C.J. Bams
ing. L.A. Louws
F.J. de Vos
ing. B.J. Vermin

AOP
IOLR
WSLB
WSDB
AOFD
IOHB

Den Haag 24-06
Rijswijk
25-06
Den Haag 01-08
Middelburg 01-09
Middelburg 01-12
Rijswijk
01-12

Ambtsjublleum:
12,5 jaar:

ing. R.R. Jansen
mw. N.J.M. Goud-Visscher

WSLB
IOLMG

Middelburg Ol-O8

PX
AOBN
DF
WSN

Den Haag 04-08
Middelburg 07-08
Den Haag 15-08
Den Haag 11-09

Den Haag 01-07

25 jaar:

drs. D.J. de Jong
drs. A.C. Smaal
F. Twisk
drs. J.C.H. Peeters
H.L. Kleef
J.C. Jol
C . Burger
J.P.F. Pieters
A. de Vries
dr. J.P.M.Mulder
dr. ir. R.C. van Oort
J.A. van Dienst
W. Wilts
mw. A.J. Nijsse
G . den Hartog
C.C. Spronl(
E.W.T. Bakker
P.A. de Smidt
J.P. Vreeke
ir. P.F. Heinen
ir. C.J. van Westen
B.J.W.M. Devilee
mw. ing. C.J. Bams
mw. dr. A. Cramer

AOBD
AOBD
AOBD
AOBN
AOBW
AOCE
AOCM
AOCM
AOCM
AOFM
IOHOM
IOIM
iOLHV
iOLMB
iOLMG
IOLMG
i0SCB
iOSGV
IOSM
I050
WSDA
WSLA
WSLB
WSN

I
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Van oud naar nieuw: facelift
voor Arnestein
Halverwege de achttiende
eeuw stond er de qua infrastructuur niet onaanzienlijke hofstede "Arnestein
buiten Middelburg".
Het bouwwerk had een elitair voorkomen met de status van een slot. en werd
gedurende langere tijd bewoond door hereboeren van
Walcheren
In die tijd waren de talrijl<e
sloten en Iùastelen van het
platteland gewilde trefpunten voor de beeldende I k nstenaars van het gewest.
De verenigde compagnie
van Walcherense kunstschilders en beeldhouwers
verkreeg in die tijd van de
slotbeheerders speciale rechten voor vergader- en
werlmimte in de uitgelezen
lokaties.

De kunstenaars deden er inspiratie op en niet zelden
werkten zij voor de boeren
op het land.
Naar men zegt, hebben van
de toenmalige gercnommeerde meesters de Mondriaans en de Toorops. die
aan het begin van deze
eeuw het Zeeuwse Dornbu-

r g als domicilie hadden, de
verblijven van de hofstede
Arnestein meerdere malen
als hun favoriete werlcpiek
gel<ozen.
Echter de tand des tijds
knaagde ook aan dit monument. Het verval kondigde
zich aan Stel je voor een

fdce-lift in die tijd. Niets en
niemendal er van ..... en de
slopershamer velde het bouwwerk.
Over bleef een kaal braale
liggend terrein, dat zowaar
nog bruut werd omgeploegd door bominslagen
tijdens de Tweede Wereldoorlog

k

facelift voor Arnestein
ruimte, door aanpassing dan
wel samenvoeging van bestaande ruimten, en bestaat
er behoefte aan het aantrekken van een klusjesman
(voor 2 dagen per maand)
om het nieuwe gezicht in
stand te houden.
Voorts leven er nog wensen
met betrekking tot het voeren van een actiever beleid
inzalke het omgaan met
wandversieringen en kunstwerken, en de promoting
van sport en spel.
Er is een indicatieve kostenraming gemaakt die neerkomt op een bedrag in orde
van grootte van Ikfl. 550 ten
laste van DCW. en eenzelfde bedrag voor technisch
onderhoud te betalen door
de RCD.
Het ligt in het voornemen
het plan gefaseerd te doen
uitvoeren met aanvang in
1992.

Anno 1992, 15 jaar na dato:
de eerste face-lift komt eraan.

De face-lift of zo u wilt opIknapbeurt. bestaat uit een
pakket maatregelen dat merendeels op ellkaar is afgestemd en dat wordt uitgevoerd in nauw overleg
met de Rijlksgebouwendienst, en eventueel een
binnenhuisarchitect.
In het plan is onder meer
een ontwerp voor een eigentijds gezicht van Arnestein opgenomen.
Hiervan maken deel uit het
schilderen van de wanden,
vervangen van vitrage, verlichting en vloerbedekkingen, en het herinrichten van
kantine en bibliotheek.
Verder leefi de wens voor
het creëren van een nieuwe
presentatie- en project-

Het plan van aanpak van
het Vestigingsoverleg Arnestein is voorgelegd aan het
Directie Team van DCW.
Voor een deel van de voorstellen is voorshands nog
een voorbehoud gemaakt.
Waar groen licht is verkregen, zijn de acties inmiddels
opgestart.
De
Rijksgebouwendienst
nam het palet voor het uitwendige gedeelte van Arnestein. dat overigens geheel
los staat van vorenstaand
plan, inmiddels in handen en
toverde met het veelbesproIken eigentijdse kleurenschema, dat niet bepaald Mondriaans aandoet en dat nogal
drastisch voorbijgaat aan de
nog altijd populaire formule
van de art nouveau.
Beoogd wordt het totaalplan
over een tijdsbestek van 3
jaar te realiseren. Bezien in
het raamwerk van oud naar
nieuw zal na de afronding
van de face-lift - naar wordt
verwacht medio 1994 - het
gerenoveerde Arnestein met

een officieel tintje door de
HID van DCW in aanwezigheid van onze klanten worden heropend.
Rond de opening zal tevens
een (mini-)symposium worden georganiseerd.
Frans Minneboo

Werkbezoek Texel
Op 24 september 1992 bracht de afdeling WSW een werkbezoek aan het eiland Texel.
Om het luchtig te houden, zouden we ons op het eiland verplaatsen per fiets.

gen en een niet fietsende
wél fotograferende passagier extra, doet de spieromvang toenemen.
Halverwege deze tocht
kreeg Wessel een lekke
band. Zowel de binnen- als
de buitenband kapot. Dit
ongemak leverde een record
bandenplaklken op, zowel
qua tijd als wat betreft het
aantal mensen dat meehielp.
De pechvogel zelf stak maar
eens een sigaret op.
Afspraak was om elkaar om
ongeveer 9.30 uur bij de
pont te ontmoeten.
WSW Haren was "ruim" op
tijd aanwezig (bedankt Cerard, die sluiproute was een
vondst), Den Haag niet.
Deze kwamen vlak voor de
afvaart met de auto aangestormd en reden om tijd
voor in- en uitstappen te besparen rechtstreeks de boot
OP.
De overgang van de wal
naar de boot was voor een
aantal WSW'ers moeilijk te
herkennen. Deze personen
vroegen zich in de haven
van Texel nog steeds af of
de veerboot ook nog zou
gaan vertrekICen.
Op de huurfiets (al of niet
voorzien van eigen meegebracht zadel) vertrokICen we
naar IBN.
Hier kregen we een leerzame rondleiding van Katja
Phillipart. Zo zagen we onder andere een aantal bakken waarin het estuarium
van Venetië is nagebootst
en waarin de groei van algen wordt bestudeerd onder wisselende nutriënten
aanvoer Verder een aantal
bakken waar de effecten
van baggerspecie op vis

wordt bestudeerd, door onze eigen DCWI, en enige
bakken voor kweldervegetatie waarin DCW eveneens
participeert.
Na I<atja uitgebreid bedanlkt
te hebben voor de heerlijke
koffie (en rondleiding) vertrokken we per fiets naar

Dat een afdeling als WSW
inventief is, bleelk toen duidelijlk werd dat er een scheur
in de buitenband zat. Door
een leeg pakje vloeipapier
tussen de binnen- en buitenband te klemmen werd
de binnenband beschermd.
Wessel werd met recht onze
Mascotte.

Ecomare
Zoals altijd veel wind op
Texel en altijd tegen. Onder
het mom van gedeelde wind
is halve wind hadden twee
collega's een tandem gehuurd. De omvang van de
kuiten van Suan moet sinds
die dag wel sterk toegenomen zijn, want de wind te-

Aan het eind van de dag gaf
de fietsenverhuurder als verklaring voor de kapotte
band, het te harde rijden
van de berijder. Insiders
Ikunnen dit maar moeilijk geloven.
Op Ecomare gaf directeur
Jan IKuiper uitleg over de
aktiviteiten van Ecomare.

W E RI<B EZOE K T EXE L
Opmerldijk feit is dat Ecomare voor slechts 15% gesubsidieerd wordt. Er is een mooi natuurmuseum. een zeeaquarium en natuurlijl<zijn er de zeehonden.
Een bezoek, zeker met kinderen, meer dan waard. Voor hen
die een natuurcursus willen volgen, zijn er 3 natuurcursussen
(zeestrand en duin, vogels, het wad). Het bleelc dat sommige
zeehonden op Ecomare een zeer hoge leeftijd hadden. Zo
had één, genaamd Robby. de respectabele leeftijd van 35
jaar. De zeehond was helaas blind en tandeloos. Op de vraag
wat zo'n beest te eten krijgt werd als antwoord gegeven
'bevroren vis uit de Atlantische Oceaan'.
Hiermee werd het tandeloos zijn meteen verklaard. Robby
was bij deze hoge leeftijd toch nog vorig jaar moeder geworden. Wij kregen geen afdoende verklaring van Ecomare of
dit kwam ondanks of danlkzij de handicaps van Robby.

Na Ecomare een tijdrit naar restaurant 'Het Palkhuis' te Oude
Schild. De snelste tijd werd neergezet door Peter (had als
enige een fiets zonder versnellingen) met als goede tweede
Frank.
We dachten Waddenzeeën van tijd te hebben, maar moesten het toetje laten schieten om de veerboot terug te halen.
AI met al een geslaagd werkbezoek.

Dirk Dijkhuizen

WELZIJN IN DE WERKOMGEVING

ARB E IDSOMSTANDIG HEDEN
PLANTEN, een Natuurlijke Oplossing voor een Beter Leefklimaat

In de natuur kunnen wij ons opti-

maal ontspannen.
Niet verwonderlijk, want vele bomen en planten zorgen voor een
schitterende aanblik, voor rust en
voor een gezonde, zuivere lucht.
Planten doen in de werkomgeving
precies hetzelfde.
Planten zorgen voor een ontspannen klimaat, waarin het rendement
van de mensen die er werken duidelijk hoger ligt dan in een omgeving zonder planten.
Daarom is het zo belangrijl< om
planten naar de werkomgeving te
halen. Maar dan wel op een goede
manier, want planten dienen zich
ook binnen de werkomgeving helemaal thuis te voelen. Net als in de
natuur.

Planten kunnen helpen bij de
luchtvochtigheid.
Wanneer is nu die luchtvochtigheid
in orde? Een goede vochtigheidsgraad ligt tussen de 40% en 70%.
Airconditioning kan zorgen (mits
deze goed functioneert) voor een
Ikunstmatige luchtbevochtiging. In
ruimtes zonder airconditioning kunnen planten helpen tegen een te
droge lucht. Voorwaarde is echter
wel, dat de planten goed verzorgd
worden. En juist op Ikantoor hebben
planten nogal eens te leiden van
een onregelmatige water-voorziening, grote temperatuurverschillen
en een voor planten ongunstige
verlichting. Een slecht verzorgde
plant kan omringd zijn door schimmels en levert dan meer nadelen
dan voordelen op.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Goed verzorgde planten helpen de binnenlucht te verversen en te filteren. Bovendien
vormen planten een rustig, natuurlijk contrast en geven ZO een aangename sfeer.
Plaats daarom gerust veel planten maar
verzorg ze goed en denl< daarbij OOI<aan de
medewer1dst)ers van de schoonmaakbedrijven. Houdt de omgeving rondom de planten
in te gaten. maal<er geen puinhoop van
Chemische verontreinigingen.
Gewone planten zijn in staat chemische verontreinigingen in de ons omringende lucht
om te zetten in onschadelijl<estoffen.
Dr. B.C. Wolverton. was tot november 1989
als hoofdonderzoel<erverbonden aan de Afdeling "Milieu" van het NASA John C. Stenis
Ruimtelaboratorium in Mississippi. U.5.A ,

Jan Stuivenberg, DF

is tot deze opzienbare ontdekking gekomen
tijdens zijn wetenschappelijk onderzoek.

Zijn onderzoek werd afgesloten met een
twee jaar durende test waarbij speciaal werd
gekeken naar de werl<zaamheid van huisplanten bij het neutraliseren van chemische
luchtverontreiniging door Formaldehyde,
Benzeen en Trichloorethyleen. Stoffen die
door een groot aantal 'onverdachte' gebruiksvoorwerpen, waar wij allemaal dagelijks mee in aanraking komen, worden verspreid
Planten die bewezen hebben in staat te zijn
om Formaldehyde, Benzeen enlof Trichloorethyleen uit de binnenlucht te verwijderen,
zijn.

Blaastest, en dan?
"We horen niets meer van het blazen", is een veel gehoord geluid de laatste tijd in Middelburg en op de Koningskade.

Door tijdelijlke afwezigheid
van mij (gebroken ribben)
was de informatie gestagneerd, excuses daarvoor
Sick building
Sinds 1982 Ikwamen veel
Iklachten binnen bij de he-

drijfsarts op de Koningslkade, zonder dat er een duidelijke oorzaak aan te tonen
was. In 1990 bleek na onderzoek van Kurvers en
Leyten dat het gebouw KK4
een sick building is. Deze
uitlkomst verlklaarde de vele
Iklachten van ambtenaren
die in dit gebouw werken.

een groep in Middelburg,
waar geen airconditioning is.
Nu blijkt dat de vergelijking
van Burge niet uitlkomt op
groepsniveau Wel heb il<
een ander gezondheidseffect ontdelkt waardoor het
op groepsniveau wel te
meten is of een gebouw een
sick building is of niet.

Onderzoek

Het instrument moet echter
nog verfijnd worden en er
wordt gewerlkt aan de afronding van het verslag.

Had dit niet eerder ontdekt
kunnen worden? Ik ben
gaan onderzoeken of dit nu
met behulp van huidige instrumenten mogelijlk is, om
na te gaan of klachten ontstaan doordat iemand in een
sicl< building werkt. Belangrijk IS dan welk instrument
zoiets kan meten. De onderzoel<sgroep van Burge
had een blaasmethode ontdelkt. Volgens Burge blazen
personen in een sicl< building's morgens beter dan 's
avonds. Deze methode paste hij echter maar op twee
personen toe. ik ging anders
te werk. Daarbij vergeleel<ik
twee groepen mensen Een
groep op de I<oningskadeen

DCW-ers kunnen goed
blazen
De DGW-ers die hebben
meegewerkt aan dit onderzoek ben ik erg dankbaar
voor hun medewerking. Zodra mijn verslag is afgerond
zal ilk u verder informeren
over het onderzoek. Dit zal
begin volgend jaar zijn.
Theo Kroon. bedrilfsarts

Over zeehonden in de Delta
In de Zeeuwse wateren werd nog maar met
hoge uitzondering een zeehond waargenomen.
De uitgezette dieren waren voorzien van een
label met een zendmechanisme waardoor
het mogelijk was ze enige tijd te volgen.
Momenteel is er sprake van een zelkere
aanwas van zeehonden in de delta, zodat
een enigszins optimistische inschatting voor
de toekomst gerechtvaardigd lijkt.

De laatste jaren worden door de
Rijlcswaterstaat en de dienst Faunabeheer
pogingen gedaan de zeehondenpopulatie in
het zuidwestelijk deltagebied nieuw leven in
t e blazen.
Zo is enige jaren geleden in het Oosterscheldebekken een aantal gezonde volwassen
exemplaren uitgezet, met het oogmerlc een
eerste aanzet te geven tot schaalvergroting
van het bestand, dat in de laatste decennia
ten gevolge van alsmaar verslechterende milieu-omstandigheden volledig is ingestort.

Het is vanuit de hedendaagse optiek bekeken bepaald frustrerend hoe nog maar amper een eeuw geleden door de toenmalige
visserijinspectie zonder enige vorm van proces het bestand aan zeezoogdieren hier in de
regio werd veroordeeld en in de ban gedaan.
En die schrijnende situatie was elders in dit
land feitelijk niet anders. Onderstaand fragment uit "Jaarverslagen omtrent der
toestand der visscherijen in de Schelde en de
Zeeuwsche Stroomen", over de jaren 1878
t f m 1894 getuigt er van.
In die verslagen wordt een beschrijving gegeven over de visserij op platvis, rondvis,
garnalen en schelpdieren in Zeeland, alsmede de handel daarin.
Frans Minneboo

Onder Algemeene opmerkingen wordt gerelateerd:
1878

"Wij willen hier echter nog met ernst gewagen van de groote verwoesting onder
verschillende vischsoorten door de zeehonden aangebracht, die een onnoembaar
aantal verslinden en gewis voor hunne voeding aan de grootste en schoonste soort de
voorkeur geven.
Het vroeger bestaan hebbend stelsel van het
toekennen van premiën lacht ons ook niet
toe, doch een andere weg zou kunnen worden ingeslagen, en wij willen dit hier onder
Uwe aandacht brengen.
Twee producten, en wellicht nog meer, levert de zeehond voor den handel op, de
huid en de traan. Eene inrichting tot het verkrijgen der beide zalken is niet Ikostbaar
Grooter zijn betrelkkelijlk de kosten van het
benoodigde vischtuig, doch in de behoefte

aan een zeker aantal zeehonden om de in-

richting te doen werken, zou ook nog op andere wijze kunnen worden voorzien.
Ons denkbeeld is, om voor een beperkt
aantal jaren een zelker subsidie, dat niet
groot behoeft te zijn. onder bepaalde voorwaarden uit t e loven aan hem, die zich
daarvoor wil inrichten. De traankokerij
vereischt weinig omslag, de huiden, met
zorg afgenomen, kunnen, althans aanvankelijk, zonder bereiding worden afgezet.
Hij, die er zich voor inricht, kan zelve op de
zeehonden-vangst uitgaan, doch om zijn inrichting werlc te geven. kan hij voorederen
zeehond, die hem in bruikbaren staat door
anderen wordt geleverd, een prijs uitloven.

1888

Wellicht geeft dit OOI<nog aanleiding tot eene nieuwe industrie. Op de Wadden in de Zuiderzee houden zich ook
visschers daarmede bezig.
Mocht Uwe vergadering ons denkbeeld Ikunnen delen, dan
zal zij ons wel willen opdragen daarvoor een uitgewerlkt
voorstel over t e leggen."

"Algemeen wordt door de botvisschers gelklaagd over het
groot aantal Zeehonden en Bruinvisschen. Men schat het
aantal der op de Wester Schelde verblijfhoudende zeehonden op 10',0 en dat der Bruinvisschen op 500 stulks".
1894

1879

"Dat de zeehonden weder ernstige vijanden van de
botvisschers waren is vrij zeker; bij gehele kudden, dikwijls
van meer dan 100 stulks. Ikon men ze bij laag water op
verschillende plaatsen zien liggen"

"Aan het door ons in ons vorig verslag aangegeven denlcbeeld om het oprichten eener traankolkerij te bevorderen en
bij gevolg jacht te maICen op den zeehond, dien grooten vijand van vele vischsoorten, is evenmin gevolg gegeven".

Even voorstellen
Dirk Gras
Nou daar gaat ie dan; vanaf
november is deze pasfoto
met aanhangsel t e werik gesteld bij de afdeling AOCT,
waar ilk werlk aan MASTPROFILE (tesamen met anderen natuurlijld
Na mijn studie Civiele Technielc aan de H.T.S.. stond
voor mij vast dat in de natte
waterbouw mijn toekomst
zou liggen (beroepsmatig
natuurlijk). Via de Bouwdienst R.W.S. hoofdafdeling
Waterbouw, onderafdeling
Milieu etc. vond ik over het
spoor mijn weg naar het
door herfstregens geteisterde complex aan de I<oningskade, alwaar ik mij nu ook
figuurlijlk in de natte kon
storten.
Daar de Bouwdienst in

Utrecht is gehuisvest, vond
ik daar ook mijn domicilie in
de vorm van een door een
zwaarlijvige
huisjesmeker
geëxploiteerde 2-lcamer zolder etage. Utrecht is voor mij
een pralctische uitvalbasis
voor een bezoelkje aan de diverse steden met hun musea
en ander vermaak, en herbergt zelf een aantal "betere" bioscopen en lknusse
theaters met experimentele
voorstellingen. Het bos is om
de hoek en ik vind het dan
ook heerlijk om op zijn tijd
het altijd kloppende historische maar ook drulkke
stadshart de rug toe t e keren
om dan lekker in de bossen
en heide (ook letterlijk) op
adem te komen.
Overigens lees ilk graag en
veel. ben geïnteresseerd in
andere (sub)culturen (OOI<

binnen NL). schaats en kan
een misthoorn naspelen op
mijn saxofoon.
Op dit moment beheerst (in
mijn vrije tijd) echter maar
een ding mijn gedachten en
dat is de verhuizing. Niet
naar Den Haag, nee, of
misschien een beetje, daar ik
nu naar een appartement in
Utrecht-centrum verhuis op
5 min. loopafstand van het
Station.
Na 5 minuten lopen, verslind
ik mijn boeken in de trein,
werp me daarna hier in de
natte, duilk na vijven weer in
de trein op, verslind de rest
van het boel<en een maaltijd
thuis, om me daarna in het
bruisende stadsleven (c.q.
huishouden) te storten of
gewoon thuis t e ontspannen. C'est moi.

Overzicht personeelsmutaties
Indiensttredingen:
mw E V L I<uijper
ing. P.J. van der Lee
drs. M.A. Pastoors
mw. drs. N.L. Houtekamer
F.J. Minneboo
ir. T.P.A. Rutten
mw. ir. M.J.J.Hoogkamer
ing. D.J. Gras
ing. L.A.W. Goorden
ir. C.J.M. van Ruiten
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WSDA
DFM
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1050
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mw. C.J.M. van Baaren
ir. J. Hoekstra
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J.S. Pahladsingh
drs. M.A. Pastoors
drs. L.A. Uit den Boogaard
E.A.A. Mouthaan
mw. drs. E.M.A.O. de Borst.
Tummers
P.M.J.M.Henderilcx
drs. N.C. Haselager
drs M A van der Caag
i<.E. Smid
drs. L.H.T. Dederen
ing. O. van den Ouden
V.N. Sobnath (rectif.)

DFH
AOCT
AOBN
IOLMB
iOlB
WSN
AOBN
AOFM
AOFW

01-09-1992
15-09-1992
17-10-1992
01-1 1-1992
O1 - 12- 1992
01-12-1992
O1 -01 -1993
01-01-1993
01-01-1993

AOP
DFS
IOLR
AOC
AOFM
WSLA
WSN
IOSCB

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

DFI<
WSN

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

DFD
AOBN
DFM

O1-10-1992
12-10-1992
01-1 1-1992

WSN
DFH
iOIH

01-11-1992
17-12-1992
06-01-1993
15-01-1 993

DF

16-12-1992

AOFM

01-12-1992

DFK

01-01-1992

Verplaatst binnen V & W:
P.A. Langenberg(DCV)
I<. Bouma(MD)
ir. J.P.C. van de Kamer(RIZA)

IOSI

Ambtsjubileum: 12.5 jaar:
mw. J.L.M. Durgaram-l<roon
ing. H.A. Haas
mw. A.J. Visser
mw. ir. E.L. MichielsenPopescu
K. Bouma
E.J. Vogel
P.J.M. van Dijk

IOSO

25 jaar:
J. Stuivenberg

40 jaar:
I<.E. Smid

Bevorderingen:
L.M.T. Schouten

ing. H.J.M. Oosterwijk
R.C. de Leeuw
mw. A.J Nijsse
mw. C. van der Vlist
drs. M.E. Philippart
dr. W.A.J. de Waal
mw. ir. I. Akkerman
drs. J.H.M. de Ruig

IOSCB
IOLMG
iOLMB
i0SGB
AOFC
IOL
IOLR
WSN

Gratificaties:
dr.ir. J.W. Everts
AOC
J.F.A. Jelders
CXF
P. Frantzen
CXFA
E.J. Huldman
CXFB
CXFB
F.K. Siriram
F.G. Roosenschoon
cxo
B. van den Brande
CXP
S.B. Jaworski
DFB
mw. J. Rousel
DFB
mw. H.E.J. Bloem-Abbingh
DFH
mw. A. Bron
DFH
DFH
mw. W. Huisman
DFK
C.A.C. Dam
J.C. van Ham
DFI<
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mw. J.C. Harteveld
mw. J.M. Mondé-Buschgens DFI<
J. Mooiweer
DFI<
mw. E.A.A. van der SandeSeesinl<
DFK
L.M.T. Schouten
DFK
mw. S. van Pamelen-Hokke
DFM
mw. H.M. Timmerman-Pouwiel DFM
mw. A.J. Visser
DFM
DFS
M. Sobnath
DFV
A.H. Aklcerrnan
P.J.G. van Elk
DFV
iOHBA
ing. D.W. van Dijl<
iOHBAP.
ing. P.A.J. Ouwehand
IOHBMN
Christiaans
IOHBMN
W.L. Rotteveel
IOHLL
P. Vogelsang
ing F.A. Hoppe
IOHLM
IOHOF
ir S.D. Kamminga
ir. H.C. Peters
IOHOR
F. Smedes
IOLHM
iOLHV
ing. A.E. van der Zande
F.A.J.M. Vijverberg
IOLK
drs. N.C. Haselager
IOLR
ir. J.C. Borst
1051
ing. W.S Rauws
IOSI
J.W. Theune
IOSM
drs. J. Coosen
WSDB
WSDB
I<. Hendrikse
WSLB
ing. R.R. Jansen
WSLB
drs. F. van der Valk
mw. ing. T Smit
ws
WSN
G.H. Snijders
B. Frederiks
wsw
ir. T. van Heuvel
wsw

O1-05-1992
O1 -08-1992
O1 -09-1992
O1-09-1992
O1 -1 1-1992
01-1 1-1992
01-1 1-1992
01-1 1-1992

Gedicht

DOEN
Gevoel van blijheid
Gevoel van vrijheid
Gevoel van daden drang
Gevoel van binnen bang
Denken aan verliezen baan
Denken van kan il<wel aan
Denken aan dingen voortaan
Denken aan moeten doorgaan
Willen je zelfvertrouwen
Willen van jezelf houwen
Willen aan dingen bouwen
Willen dromen vertrouwen
Doen wat goed voor je is
Doen is nooit een gemis
Doen is relatief gegis
Doemdenken is echt mis
Max
30 oktober 1992

Op 14 december vindt de laatste projectpresentatie in Rijswijk plaats.
1.J.C van Spronsen en T. Cijben wisselen informatie uit over de inhoud en voortgang
van het project EXPLOLIB.
Onderwerp is het Boeienrad

Projectpresentatie IOH/IO L
Iedereen isvan harte wellkom op maandag 14 december om 14.00 uur
op de derde verdieping bij DGW Rijswijk.
'Niet-Rijswijkers' die de presentatie willen bijwonen kunnen het beste
donderdag van i e voren bellen
i.v.m. eventuele programmawijziging. Contactpersoon is
Maarten Ebben, tel. 070 - 3195566

Stilte
Ik woon in een aparte wijk. Zo eentje met
een laag Appelscha-gehalte.
Het is meestentijds, meestenplaats een wijk
van stilte. Van grasvelden die zomaar rondom bomen en tussen flats liggen te liggen.
Van konijnen, die vrolijk langs de dreven
wippen Van vogels, waarvan ik niks anders
Ikan zeggen dan dat het noch mussen noch
duiven zijn.
Het i s etenstijd, in zicht van het toetje
Vliegtuiggebulder doet niet voor het eerst
het gesprek stolcken. Een diep dreunen
verandert in een diepe stilte.
Niets staat het vervolg van de conversatie in
de weg. Alleen, roerloos hangt die grote
rood-gele bal boven de flats
Buurtfeest? le raakt op den duur wat blasé
van al die mega-festiviteiten
Een korte sprint de achtertuin uit. naar een
vrije zichtlijn. Onder de bal een zwarte en
een wat minder zwarte roetwolk. Terug voor
schoenen, jas en fiets. Temidden van de
eerste golf kijklustigen bereik ik het onvoorstelbare en onwerkelijke decor. Een flat als
brandend decor. Zonder geluid, zonder
stanlk. zonder een spoor van leven. Bewegingsloze stilte.
Een miezerig brandweerautootje spuit een
lullig straaltje naar twee hoog Het maximum.

Een tocht terug naar huis, mijn eigen stille
tocht. Ik zal een toeschouwer blijven. Mijn
bekenden zitten in andere flats. Ik ben
schijnbaar ongeschonden.
Stille verwondering om de deskundigen van
Cchiphol die May lieten zeggen dat ie na 2
rondjes over de metrobuis aan kwam zetten.
Hij kwam na bijna 3 rondjes via Duivendrecht, Echtenstein, íiooioord. Een extra
rondje van de zaak7
Bergingsoperaties verheugen zich meestal in
een grote belangstelling. Een gezonde dosis
sensatiezucht staat daar borg voor. Hier is
het anders. De machtige kranen van Saan
doen dagen lang hun werk. slechts bekeken
door de dichte gordijnen van de omwonenden. In stilte. Slechts een enkele Appelschader gluurt vanachter het hek.
Een ramp met verdwenen slachtoffers. Ze
zijn er wel geweest, die illegalen. maar hoeveel er geweest zijn, zullen we nooit weten.
Stille bestanen die in rook zijn opgegaan.
En wat een lawaai maken al die hoogwaardigheidsbel<leders.
Erik Stutterheim - Bijlmer G-wijk - op 70 vliegseconden
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Van oud naar nieuw: facelift
voor Arnestein
Halverwege de achttiende
eeuw stond er de qua infrastructuur niet onaanzienlijke hofstede "Arnestein
buiten Middelburg".
Het bouwwerk had een elitair voorl<omen met de status van een slot, en werd
gedurende langere tijd bewoond door hereboeren van
Walcheren.
In die tijd waren de talrijke
sloten en kastelen van het
platteland gewilde trefpunten voor de beeldende kunstenaars van het gewest.
De verenigde compagnie
van Waicherense kunstschilders en beeldhouwers
verkreeg in die tijd van de
slotbeheerders speciale rechten voor vergader- en
werkruimte in de uitgelezen
lokaties.

De kunstenaars deden er inspiratie op en niet zelden
werlkten zij voor de boeren
op het land.
Naar men zegt, hebben van
de toenmalige gerenommeerde meesters de Mondriaans en de Toorops, die
aan het begin van deze
eeuw het Zeeuwse Dombu-

rg als domicilie hadden, de
verblijven van de hofstede
Arnestein meerdere malen
als hun favoriete werkplelk
gelkozen
Echter de tand des tijds
Iknaagde ook aan dit monument. Het verval kondigde
zich aan. Stel je voor een

face-lift in die tijd. Niets en
niemendal er van ..... en de
slopershamer velde het bouwwerl<.
Over bleef een Ikaal braalkliggend terrein, dat zowaar
nog bruut werd omgeploegd door bominslagen
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

I

face Iif t voor Ar nest e in
In 1970 liet de toenmalige
Deltadienst het oog vallen
op de bewuste lokatie op
het terrein dat door de gemeente Middelburg was
aangewezen voor industriële
vestiging

ruimte, dow aanpassing dan
wel samenvoeging van bestaande ruimten, en bestaat
er behoefte aan het aantrelkken van een klusjesman
(voor 2 dagen per maand)
om het nieuwe gezicht in
stand te houden.

een officieel tintje door de
HID van DGW in aanwezigheid van onze klanten worden heropend.
Rond de opening zal tevens
een (mini-)symposium worden georganiseerd.
Frans Minneboo

ren van een actiever beleid

Er is een indicatieve kosten-

de bedrag voor technisch
onderhoud te betalen door

uitvoeren met aanvang in

Anno 1992, 15 jaar na dato:
de eerste face-lift komt eraan.
De face-lift of zo u wilt opknapbeurt, bestaat uit een
palket maatregelen dat merendeels op elkaar is afgestemd en dat wordt uitgevoerd in nauw overleg
met de Rijksgebouwendienst, en eventueel een
binnenhuisarchitect.
In het plan is onder meer
een ontwerp voor een eigentijds gezicht van Arnestein opgenomen.
Hiervan maken deel uit het
schilderen van de wanden,
vervangen van vitrage, verlichting en vloerbedekkingen, en het herinrichten van
Ikantine en bibliotheel<.

Verder leeft de wens voor
het creëren van een nieuwe
presentatie- en project-

stein is voorgelegd aan het
Directie Team van DGW
Voor een deel van de voorstellen is voorshands nog
een voorbehoud gemaalct
Waar groen licht is verkregen, zijn de acties inmiddels
opgestart.
De
Rijksgebouwendienst
nam het palet voor het uitwendige gedeelte van Arnestein, dat overigens geheel
los staat van vorenstaand
plan, inmiddels in handen en
toverde met het veelbesproIken eigentijdse kleurenschema, dat niet bepaald Mondriaans aandoet en dat nogal
drastisch voorbijgaat aan de
nog altijd populaire formule
van de art nouveau.
Beoogd wordt het totaalplan
over een tijdsbestelk van 3
jaar te realiseren. Bezien in
het raamwerk van oud naar
nieuw zal na de afronding
van de face-lift - naar wordt
verwacht medio 1994 - het
gerenoveerde Arnestein met

Werkbezoek Texel
O p 24 september 1992 bracht de afdeling WSW een werkbezoek aan het eiland Texel
Om het luchtig te houden, zouden we ons op het eiland verplaatsen per fiets.

gen en een niet fietsende
wél fotograferende passagier extra, doet de spieromvang toenemen.
Halverwege deze tocht
kreeg Wessel een lekke
band. Zowel de binnen- als
de buitenband kapot. Dit
ongemak leverde een record
bandenplakken op, zowel
qua tijd als wat betreft het
aantal mensen dat meehielp.
De pechvogel zelf stak maar
eens een sigaret op.
Afspraak was om elkaar om
ongeveer 9.30 uur bij de
pont te ontmoeten.
WSW Haren was "ruim" op
tijd aanwezig (bedankt Cerard, die sluiproute was een
vondst), Den Haag niet
Deze Ikwamen vlak voor de
afvaart met de auto aangestormd en reden om tijd
voor in- en uitstappen te besparen rechtstreelks de boot
OP.

De overgang van de wal
naar de boot was voor een
aantal WSW'ers moeilijk te
herkennen. Deze personen
vroegen zich in de haven
van Texel nog steeds af of
de veerboot ook nog zou
gaan vertrel<ken
Op de huurfiets (al of niet
voorzien van eigen meegebracht zadel) vertrokken we
naar IBN.
Hier kregen we een leerzame rondleiding van I<atja
Phillipart. Zo zagen we onder andere een aantal bakken waarin het estuarium
van Venetië is nagebootst
en waarin de groei van algen wordt bestudeerd onder wisselende nutriënten
aanvoer. Verder een aantal
bakken waar de effecten
van baggerspecie op vis

wordt bestudeerd, door onze eigen DCW!, en enige
balcken voor kweldervegetatie waarin DCW eveneens
participeert.
Na I<atja uitgebreid bedankt
te hebben voor de heerlijke
koffie (en rondleiding) vertrokken we per fiets naar

Dat een afdeling als WSW
inventief is, bleek toen duidelijk werd dat er een scheur
in de buitenband zat. Door
een leeg pakje vloeipapier
tussen de binnen- en buitenband te Iklemmen werd
de binnenband beschermd.
Wessel werd met recht onze
Mascotte

Ecomare
Zoals altijd veel wind op
Texel en aitijd tegen. Onder
het mom van gedeelde wind
is halve wind hadden twee
collega's een tandem gehuurd. De omvang van de
kuiten van Suan moet sinds
die dag wel stek toegenomen zijn, want de wind te-

Aan het eind van de dag gaf
de fietsenverhuurder als verklaring voor de Ikapotte
band, het te harde rijden
van de berijder. Insiders
kunnen dit maar moeilijk geloven.
Op Ecomare gaf directeur
Jan Kuiper uitleg over de
alktiviteiten van Ecomare.

WE RI<B E Z 0E K TEXEL
Opmerlkelijk feit is dat Ecomare voor slechts 15% gesubsidieerd wordt. Er is een mooi natuurmuseum. een zeeaquarium en natuurlijlk zijn er de zeehonden.
Een bezoek, zelker met kinderen, meer dan waard. Voor hen
die een natuurcursus willen volgen, zijn er 3 natuurcursussen
(zeestrand en duin, vogels, het wad). Het bleek dat sommige
zeehonden op Ecomare een zeer hoge leeftijd hadden. Zo
had één. genaamd Robby, de respectabele leeftijd van 35
jaar. De zeehond was helaas blind en tandeloos. Op de vraag
wat zo'n beest te eten krijgt werd als antwoord gegeven
'bevroren VIS uit de Atlantische Oceaan'.
Hiermee werd het tandeloos zijn meteen verklaard. Robby
was bij deze hoge leeftijd toch nog vorig jaar moeder geworden. Wij Ikregen geen afdoende verklaring van Ecomare of
dit kwam ondanks of dankzij de handicaps van Robby.

Na Ecomare een tijdrit naar restaurant 'Het Pakhuis' te Oude
Schild. De snelste tijd werd neergezet door Peter (had als
enige een fiets zonder versnellingen) met als goede tweede
Frank.
We dachten Waddenzeeën van tijd te hebben, maar moesten het toetje laten schieten om de veerboot terug te halen.
AI met al een geslaagd werkbezoek.
Dirk Dijkhuizen

WELZIJN IN DE WERKOMGEVING

ARB E IDSOMSTANDIG HE DE N
PLANTEN, een Natuurlijke Oplossing voor een Beter Leeflklimaat.

in de natuur kunnen WIJ ons optimaal ontspannen.
Niet verwonderlijk, want vele bomen en planten zorgen voor een
schitterende aanblik, voor rust en
voor een gezonde, zuivere lucht.
Planten doen in de werkomgeving
precies hetzelfde.
Planten zorgen voor een ontspannen Iklimaat, waarin het rendement
van de mensen die er werken duidelijk hoger ligt dan in een omgeving zonder planten.
Daarom is het zo belangrijk om
planten naar de werkomgeving te
halen. Maar dan wel op een goede
manier, want planten dienen zich
ook binnen de werkomgeving helemaal thuis te voelen. Net als in de
natuur.

Planten kunnen helpen bij de
luchtvochtigheid.
Wanneer is nu die luchtvochtigheid
in orde? Een goede vochtigheidsgraad ligt tussen de 40% en 70%.
Airconditioning Ikan zorgen (mits
deze goed functioneert) voor een
kunstmatige luchtbevochtiging. In
ruimtes zonder airconditioning kunnen planten helpen tegen een te
droge lucht. Voorwaarde is echter
wel, dat de planten goed verzorgd
worden. En juist op Ikantoor hebben
planten nogal eens te leiden van
een onregelmatige water-voorziening, grote temperatuurverschillen
en een voor planten ongunstige
verlichting. Een slecht verzorgde
plant Ikan omringd zijn door schimmels en levert dan meer nadelen
dan voordelen op.

ARBE IDSOMSTANDIGHEDEN
Goed verzorgde planten helpen de binnenlucht te verversen en te filteren. Bovendien
vormen planten een rustig, natuurlijk contrast en geven ZO een aangename sfeer
Plaats daarom gerust veel planten maar
verzorg ze goed en denl< daarbij OOI<aan de
medewerk(st)ers van de schoonmaakbedrijven. Houdt de omgeving rondom de planten
in te gaten, maal<er geen puinhoop van.
Chemische verontreinigingen.
Gewone planten zijn in staat chemische verontreinigingen in de ons omringende lucht
om te zetten in onschadelijke stoffen.
Dr. B.C. Wolverton. was tot november 1989
als hoofdonderzoel<erverbonden aan de Afdeling "Milieu" van het NASA John C. Stenis
Ruimtelaboratorium in Mississippi, U S.A ,

Jan Stuivenberg, DF

is tot deze opzienbare ontdekking gekomen
tijdens zijn wetenschappeli~konderzoek

Zijn onderzoel< werd afgesloten met een
twee jaar durende test waarbij speciaal werd
gekel<en naar de werkzaamheid van huisplanten bij het neutraliseren van chemische
luchtverontreiniging door Formaldehyde,
Benzeen en Trichloorethyleen. Stoffen die
door een groot aantal 'onverdachte' gebruiksvoorwerpen, waar wij allemaal dagelijl<s mee in aanraking komen, worden verspreid
Planten die bewezen hebben in staat te zijn
om Formaldehyde, Benzeen enlof Trichloorethyleen uit de binnenlucht te verwijderen,
zijn:

Blaastest, en dan?
"We horen niets meer van het blazen", is een veel gehoord geluid de laatste tijd in Middelburg en op de Koningskade.

Door tijdelijke afwezigheid
van mij (gebroken ribben)
was de informatie gestagneerd, excuses daarvoor.
Sick building
Sinds 1982 Iùwamen veel
klachten binnen bij de be-

drijfsarts op de Koningskade, zonder dat er een duidelijke oorzaak aan te tonen
was. In 1990 bleek na onderzoek van Kurvers en
Leyten dat het gebouw UK4
een sick building is. Deze
uitlùomst verMaarde de vele
klachten van ambtenaren
die in dit gebouw werken.

een groep in Middelburg,
waar geen airconditioning is.
Nu blijkt dat de vergelijking
van Burge niet uitkomt op
groepsniveau. Wel heb il<
een ander gezondheidseffect ontdekt waardoor het
op groepsniveau wel te
meten is of een gebouw een
sick building is of niet.

Onderzoek

Het instrument moet echter
nog verfijnd worden en er
wordt gewerkt aan de afronding van het verslag.

Had dit niet eerder ontdekt
kunnen worden? Ik ben
gaan onderzoeken of dit nu
met behulp van huidige instrumenten mogelijk is, om
na te gaan of klachten ontstaan doordat iemand in een
sick building werkt. Belangrijk is dan welk instrument
zoiets Ikan meten. De onderzoeksgroep van Burge
had een blaasmethode ontdekt. Volgens Burge blazen
personen in een sicl< building 's morgens beter dan 's
avonds. Deze methode paste hij echter maar op twee
personen toe. Ik ging anders
te werk. Daarbij vergeleek ik
twee groepen mensen. Een
groep op de Koningskade en

DCW-ers kunnen goed
blazen
De DCW-ers die hebben
meegewerkt aan dit onderzoek ben ik erg dankbaar
voor hun medewerlùing. Zodra mijn verslag is afgerond
zal il< u verder informeren
over het onderzoek. Dit zal
begin volgend jaar zijn.
Theo Kroon, bedrijfsarts

Over zeehonden in de Delta
In de Zeeuwse wateren werd nog maar met
hoge uitzondering een zeehond waargenomen.
De uitgezette dieren waren voorzien van een
label met een zendmechanisme waardoor
het mogelijk was ze enige tijd t e volgen
Momenteel is er sprake van een zekere
aanwas van zeehonden in de delta, zodat
een enigszins optimistische inschatting voor
de toekomst gerechtvaardigd lijkt.

De laatste jaren worden door de
Rijkswaterstaat en de dienst Faunabeheer
pogingen gedaan de zeehondenpopulatie in
het zuidwestelijk deltagebied nieuw leven in
te blazen.
Zo is enige jaren geleden in het Oosterscheldebekken een aantal gezonde volwassen
exemplaren uitgezet, met het oogmerk een
eerste aanzet te geven tot schaalvergroting
van het bestand, dat in de laatste decennia
ten gevolge van alsmaar verslechterende milieu-omstandigheden volledig is ingestort.

Het is vanuit de hedendaagse optiek bekeken bepaald frustrerend hoe nog maar arnper een eeuw geleden door de toenmalige
visserijinspectie zonder enige vorm van proces het bestand aan zeezoogdieren hier in de
regio werd veroordeeld en in de ban gedaan.
En die schrijnende situatie was elders in dit
land feitelijk niet anders Onderstaand fragment uit "Jaarverslagen omtfent der
toestand der visscherijen in de Schelde en de
Zeeuwsche Stroomen". over de jaren 1878
t l m 1894 getuigt er van.
In die verslagen wordt een beschrijving gegeven over de visserij op platvis, rondvis,
garnalen en schelpdieren in Zeeland. alsmede de handel daarin.
Frans Minneboo

Onder Algemeene opmerkingen wordt gerelateerd:

1878

"Wij willen hier echter nog met ernst gewagen van de groote verwoesting onder
verschillende vischsoorten door de zeehonden aangebracht, die een onnoembaar
aantal verslinden en gewis voor hunne voeding aan de grootste en schoonste soort de
voorkeur geven.
Het vroeger bestaan hebbend stelsel van hel
toelcennen van premiën lacht ons ook niet
toe, doch een andere weg zou kunnen worden ingeslagen, en wij willen dit hier onder
Uwe aandacht brengen.
Twee producten, en wellicht nog meer, ievert de zeehond voor den handel op, de
huid en de traan. Eene inrichting tot het verkrijgen der beide zaken is niet kostbaar
Crooter zijn betrekkelijk de kosten van het
benoodigde vischtuig, doch in de behoefte

aan een zeker aantal zeehonden om de inrichting te doen werken, zou ook nog op andere wijze kunnen worden voorzien.
Ons denkbeeld is, om voor een beperkt
aantal jaren een zeker subsidie, dat niet
groot behoeft te zijn, onder bepaalde voorwaarden uit te loven aan hem, die zich
daarvoor wil inrichten. De traankokerij
vereischt weinig omslag, de huiden, met
zorg afgenomen, kunnen, althans aanvanle
lijk, zonder bereiding worden afgezet.
Hij, die er zich voor inricht, kan zelve op de
zeehonden-vanest uitgaan. doch om ziin inrichting werk te geven, kan hij voorederen
zeehond, die hem in bruikbaren staat door
anderen wordt geleverd, een prijs uitloven.
Y

y

.

1888

Wellicht geeft dit OOI<nog aanleiding tot eene nieuwe industrie, O p de Wadden in de Zuiderzee houden zich OOI(
visschers daarmede bezig.
Mocht Uwe vergadering ons denICbeeld kunnen delen, dan
zai zij ons wel willen opdragen daarvoor een uitgewerkt
voorstel over te leggen."

"Algemeen wordt door de botvisschers geklaagd over het
groot aantal Zeehonden en Bruinvisschen. Men schat het
aantal der op de Wester Schelde verblijfhoudende zeehonden op 10',0 en dat der Bruinvisschen op 500 stuks".
1894

1879

"Dat de zeehonden weder ernstige vijanden van de
botvisschers waren IS vrij zeker; bij gehele kudden, dikwijls
van meer dan 100 stuks, kon men ze bij laag water op
verschillende plaatsen zien liggen"

"Aan het door ons in ons vorig verslag aangegeven denICbeeld om het oprichten eener traankokerij te bevorderen en
bij gevolg jacht te maken op den zeehond, dien grooten vijand van vele vischsoorten. is evenmin gevolg gegeven".

Even voorstellen
Dirk Gras
Nou daar gaat ie dan; vanaf
november is deze pasfoto
met aanhangsel te werk gesteld bij de afdeling AOCT,
waar il< werk aan MASTPROFILE (tesamen met anderen natuurlijk).
Na mijn studie Civiele Techniel( aan de H.T S.. stond
voor mij vast dat in de natte
waterbouw mijn toel<omst
zou liggen (beroepsmatig
natuurlij10 Via de Eouwdienst R.W.S. hoofdafdeling
Waterbouw, onderafdeling
Milieu etc. vond ik over het
spoor mijn weg naar het
door herfstregens geteisterde complex aan de IUoningskade, alwaar il< mij nu OOI<
figuurlijIC in de natte kon
storten.
Daar de Bouwdienst in

Utrecht is gehuisvest, vond
ik daar ook mijn domicilie in
de vorm van een door een
zwaarlijvige
huisjesmelker
geëxploiteerde 2-kamer 201der etage. Utrecht is voor mij
een pralCtische uitvalbasis
voor een bezoekje aan de diverse steden met hun musea
en ander vermaal<, en herbergt zelf een aantal "betere" bioscopen en Iùnusse
theaters met experimentele
voorstellingen. Het bos is om
de hoel< en ik vind het dan
ook heerlijk om op zijn tijd
het altijd kloppende historische maar ook drukke
stadshart de rug toe te Ikeren
om dan lelcker in de bossen
en heide (OOI< letterlijk) op
adem te komen.
Overigens lees il< graag en
veel, ben geïnteresseerd in
andere (sub)culturen (OOI<

binnen NL), schaats en kan
een misthoorn naspelen op
mijn saxofoon.
O p dit moment beheerst (in
mijn vrije tijd) echter maar
een ding mijn gedachten en
dat is de verhuizing. Niet
naar Den Haag, nee, of
misschien een beetje. daar ik
nu naar een appartement in
Utrecht-centrum verhuis op
5 min. loopafstand van het
Station.
Na 5 minuten lopen, verslind
iI( mijn boeken in de trein,
werp me daarna hier in de
natte, duil< na vijven weer in
de trein op, verslind de rest
van het boek en een maaltijd
thuis, om me daarna in het
bruisende stadsleven (c.q.
huishouden) te storten of
gewoon thuis te ontspannen C'est moi.

Overzicht personeelsmutaties
Indiensttredingen:
mw. E.V.L. Kuijper
ing. P.J. van der Lee
drs. M.A. Pastoors
mw. drs. N.L. Houtekamer
F.J. Minneboo
ir. T.P.A. Rutten
mw. ir. M.J.J. Hoogkamer
ing. D.J. Gras
ing. L.A.W. Goorden
ir. C.J.M. van Ruiten

AOFG
AOCT
AOBN
WSDA
DFM
IOLM
IOSO
AOCT
1016
IOHO

17-08-1992
23-09-1992
O1-10-1992
15-10-199
15-10-1992
15-10-1992
19-10-1992
O1 -11-1992
01-01-1993
O1-02-1993

Uitdiensttredingen:
mw. C.J.M. van Baaren
ir. J. Hoekstra
drs. R.M. van Boven
mw. A. Moens-Bikker
jkhr. W.H.T. de Muralt
J.S. Pahladsingh
drs. M.A. Pastoors
drs. L.A. Uit den Boogaard
E.A.A. Mouthaan
mw. drs. E.M A.O. de BorstTummers
P.M.J.M Henderikx
drs. N.G. Haselager
drs. M A. van der Gaag
K.E. Smid
drs. L.H.T. Dederen
ing. O. van den Ouden
V.N. Sobnath (rectif.)

DFH
AOCT
AOBN
IOLMB
1018
WSN
AOBN
AOFM
AOFW

O1 -09-1992
15-09-7992
17-10-1992
01-1 1-1992
01-12-1992
01-12-1992
01-01-1993
O1 -01-1993
01-01-1993

AOP
DFS
IOLR
AOC
AOFM
WSLA
WSN
IOSGB

O1-01-1993
01-01-1993
O1 -01-1993
15-01-1 993
01-02-1993
O1-02-1993
O1-02-1993
01-03-1993

DFI<
IOSI
WSN

O1-01-1993
O1-01-1993
O 1 -02.1993

DFD
AOBN
DFM

01-10-1992
12-10-1992
01-11-1992

WSN
I050
DFH
IOIH

O1 -1 1-1992
17-12-1992
06-01-1993
15-01-1993

DF

16-12-1992

AOFM

01-12-1992

DFK

O1-01 -1992

Verplaatst binnen V & W
P.A Langenberg(DGV)
I<. Bouma(MD)
ir. J.P.G. van de KameriRIZA)
Ambtsjubileum: 12,5 jaar:
mw. J.L.M. Durgaram-Kroon
ing. H.A. Haas
mw. A.J. Visser
mw. ir. E L. MichielsenPopescu
K. Bouma
E.J. Vogel
P.J.M.van Dijk
25 jaar:
J. Stuivenberg
40 jaar:

K.E. Smid
Bevorderingen:
L.M.T. Schouten

ing. H.J.M Oosterwijk
R.C. de Leeuw
mw. A.J. Nijsse
mw. C. van der Vlist
drs. M.E. Philippart
dr. W.A.J. de Waal
mw. ir. I. Akkerman
drs. J.H.M.de Ruig

IOSCB

IOLMG
IOLMB

IOSUB
AOFG
IOL
IOLR
WSN

Gratificaties:
dr.ir. J.W. Everts
AOC
J.F.A. Jelders
CXF
P. Frantzen
CXFA
E.J. Huldman
CXFB
F.K. Siriram
CXFB
F.C. Roosenschoon
cxo
B. van den Brande
CXP
S.B. Jaworski
DFB
mw. J. Rousel
DFB
mw. H.E.J. Bloem-Abbingh
DFH
mw. A. Bron
DFH
mw. W. Huisman
DFH
C.A.C. Dam
DFK
J.C. van Ham
DFK
mw. J.C. Harteveld
DFI<
mw. J.M. Mondé-Buschgens DFI<
J. Mooiweer
DFK
mw. E.A.A. van der SandeSeesink
DFK
DFI<
L.M.T. Schouten
DFM
mw. S. van Pamelen-Hokke
mw. H.M. Timmerman-Pouwiel DFM
mw. A.J. Visser
DFM
DFS
M. Sobnath
A.H. Akkerman
DFV
P.J.G. van Elk
DFV
ing. D.W. van DijIC
IOHBA
IOHBAP.
ing. P.A.J. Ouwehand
Christiaans
IOHBMN
IOHBMN
W.L. Rotteveel
P. Vogelsang
IOHLL
ing. F.A. Hoppe
IOHLM
ir. S.D. IKamminga
IOHOF
ir. H.C. Peters
IOHOR
F. Smedes
IOLHM
ing. A.E. van der Zande
IOLHV
F.A.J.M. Vijverberg
IOLI<
drs. N.G. Haselager
IOLR
ir. J.C. Borst
IOSI
ing. W.S. Rauws
IOSI
J.W. Theune
IOSM
WSDB
drs. J. Coosen
WSDB
K . Hendrilkse
WSLB
ing. R.R. Jansen
drs. F. van der Valk
WSLB
mw. ing. T. Smit
WS
G.H. Snijders
WSN
B. Frederiks
wsw
ir. T. van Heuvel
wsw

O1-05-1992
O1-08-1992
O1-09-1992
O 1 -09-1932
01-11-1992
01-1 1-1992
01-11-1992
01-1 1.1992

Gedicht

DOEN
Gevoel van blijheid
Gevoel van vrijheid
Gevoel van daden drang
Gevoel van binnen bang
Denken aan verliezen baan
Denken van Ikan ik wel aan
Denken aan dingen voortaan
Denken aan moeten doorgaan
Willen je zelfvertrouwen
Willen van jezelf houwen
Willen aan dingen bouwen
Willen dromen vertrouwen
Doen wat goed voor je is
Doen is nooit een gemis
Doen is relatief gegis
Doemdenken is echt mis
Max
30 oktober 1992

Op 14 december vindt de laatste projectpresentatie in Rijswijk plaats.
J.J.C.van Spronsen en T. Sijben wisselen informatie uit over de inhoud en voortgang
van het project EXPLOLIB.
Onderwerp is het Boeienrad.

Projectpresentatie IOH/IOL
Iedereen is van haite welkom op maandag 14 december om 14.00 uur
op de derde verdieping bij DCW Rijswijk.
'Niet-Rijswijkers' die de presentatie willen bijwonen kunnen het beste
donderdag van te voren bellen
i.v.m. eventuele programmawijziging. Contactpersoon IS
Maarten Ebben, tel. 070 - 3195566

Stilte
Ik woon in een aparte wijk Zo eentje met
een laag Appelscha-gehalte
Het is meestentijds, meestenplaats een wijk
van stilte. Van grasvelden die zomaar rondom bomen en tussen flats liggen te liggen
Van konijnen, die vrolijk langs de dreven
wippen. Van vogels, waarvan iIk niks anders
kan zeggen dan dat het noch mussen noch
duiven zijn.
Het is etenstijd, in zicht van het toetje.
Viiegtuiggebulder doet niet voor het eerst
het gesprelc stolkken. Een diep dreunen
verandert in een diepe stilte
Niets staat het vervolg van de conversatie in
de weg Alleen, roerloos hangt die grote
rood-gele bal boven de flats.
Buurtfeest? Je raakt op den duur wat blasé
van al die mega-festiviteiten.
Een Ikorte sprint de achtertuin uit, naar een
vrije zichtlijn. Onder de bal een zwarte en
een wat minder zwarte roetwolk. Terug voor
schoenen, jas en fiets. Temidden van de
eerste golf kijlclustigen bereik ik het onvoorstelbare en onwerkelijke decor. Een flat als
brandend decor. Zonder geluid. zonder
stank, zonder een spoor van leven Bewegingsloze stilte.
Een miezerig brandweerautootje spuit een
lullig straaltje naar twee hoog. Het maximum

Een tocht terug naar huis, mijn eigen stille
tocht. Ik zal een toeschouwer blijven. Mijn
bekenden zitten in andere flats. ik ben
schijnbaar ongeschonden.
Stille verwondering om de deskundigen van
Schiphol die May lieten zeggen dat ie na 2
rondjes over de metrobuis aan Icwam zetten.
Hij kwam na bijna 3 rondjes via Duivendrecht. Echtenstein, Gooioord. Een extra
rondje van de zaak?
Bergingsoperaties verheugen zich meestal in
een grote belangstelling. Een gezonde dosis
sensatiezucht staat daar borg voor. Hier is
het anders. De machtige kranen van Saan
doen dagen lang hun werk, slechts bekeken
door de dichte gordijnen van de omwonenden In stilte. Slechts een enkele Appelschader gluurt vanachter het hek.
Een ramp met verdwenen slachtoffers. Ze
zijn er wel geweest, die illegalen, maar hoeveel er geweest zijn, zullen we nooit weten.
Stille bestanen die in rook zijn opgegaan.
En wat een lawaai maken al die hoogwaardigheidsbekleders.

Erik Stutterheim - Bijlmer
C-wijk - op I 0 vliegseconden
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