
Waterdicht denken we aan gedichten of fragmenten er- 
van door bekende dichters geschreven. 

Waterdicht: poëzie in de hydrologie 

Ons werk is leuk, ons werk is interessant, 
maar we beseffen vaak maar amper hoe in- 
spirerend ons werk is voor anderen. Wie in 
de Nederlandstalige literatuur duikt, merkt 
al gauw dat ook schrijvers en dichters zich 
door hydrologische fenomenen hebben laten 
inspireren. Wie kent niet het gedicht van 
Hendrik Marsman: 

Denkend aan Holland 
zie ik brede rivieren 
traag door oneindig 
laagland gaan 
[...I 

Wonderlijk dat iemand die zo weinig weet 
van verhang, weerstand en debieten toch zo 
treffend onze werkelijkheid weet te be- 
schrijven. Of neem nu het gedicht 'De bezit- 
ting' van Eduard du Perron, waarin hij de 
beheersaspekten van het oppervlaktewater 
belicht: 

De vijver ligt begroeid, het water is 
doorweven 

slierten groen en bruin, een voetstuk puilt, 
waarop geen beeld, grauw cement, zwart 

bevuild. 
Hoe lang heeft men de tuinman hier geen 

loon gegeven? 

Menig eco-hydroloog kan hier een puntje 
aan zuigen. Toch hebben wij het als hydro- 
logen weinig over de literaire aspekten van 
ons werk. En voor een beroepsgroep die zo 
vaak met teksten bezig is, is dat jammer, zo 
niet onverteerbaar. Daarom willen we in 
ons vakblad met de rubriek 'Waterdicht' 
ruimte geven aan gedichten (in de ruimste 
zin van het woord) over de hydrologie (ook 
in de ruimste zin van het woord). Daarbij 

Maar waarom zou u zelf niet in staat zijn 
om u door uw vak tot iets moois te laten in- 
spireren? Elke vorm is toegestaan, van son- 
net tot haiku, van klaagzang tot lofgedicht. 
Laat ik zelf een voorschot nemen (bijna een 
limerick): 

Een muskusrat deed menig poging 
te vechten tegen verdroging. 
HW groef menig gang 
soms kort en soms lang 
en deed zo aan kD-verhoging. 

Uiteraard is elke andere vorm ook mogelijk. 
Wat te denken van de uitspraak van de hy- 
droloog die door het beregende raam naar 
buiten kijkt, en verzucht (met dank aan Jos 
Peters): 

Heden valt ons dagelijks brood 

Zo mooi, eigenlijk een gedicht. 
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