
Een mooie winter. .. 

E en mooie winter, dat was het zeker. Welke hydroloog loopt er  niet warm voor ijs? Voor 
eens in de paar jaar betreurde uw redacteur-voor-dit-nummer het gemis van een TV, 

maar bij de radio en de kachel vond hij voldoening in het toepasselijke boekje 'Hans 
Brinker, or the Silver Skates'. En daarin deed hij zowaar een ontdekking die Nederlandse 
hydrologen zal interesseren: de kleine held van Haarlem, die zijn vinger in de dijk stak, 
heette helemaal geen Hans Brinker.. . 

Een treurige winter was het toch ook, want de hydrologische onderzoekschool i.o., waarover 
we in STROMINGEN (jrg 1, nr 2) zo enthousiast berichtten, streek het vaantje. Doodzonde. 
Zowel hier als in het buitenland wordt de hydrologie gedoceerd en beoefend als specialisatie 
binnen een ander vakgebied. Geen enkele universitaire vakgroep die het woord hydrologie 
in haar naam voert, kan pretenderen ons vak ook maar bij benadering af te dekken. 
Hydrologie is nog steeds een hulpwetenschap voor civiele techniek, landbouwkunde of geo- 
logie. Die status past al lang niet meer bij het belang dat het vak heeft voor de samen- 
leving. De Verenigde Naties voorzien dat binnen dertig jaar 5,5 miljard mensen, twee op de 
drie, zullen kampen met watergebrek. Volgens de Wereldbank sterven er op dit moment al 
jaarlijks 10 miljoen mensen aan ziekten die verband houden met vuil water. Waar hydro- 
logen nu nog in de eerste plaats ingenieur of geoloog zijn, wordt het de hoogste tijd voor een 
generatie die geleerd heeft om de kringloop van het water in al zijn onderdelen vanuit een 
eigen vraagstelling te bestuderen. Waar anders dan in Nederland had men de primeur van 
zo'n opleiding mogen verwachten? Zonder te twijfelen aan de integriteit van de voormalige 
initiatiefnemers van de onderzoekschool, moeten we toch vaststellen dat  het hen niet 
gelukt is om boven het directe belang van de afzonderlijke deelnemende universiteiten uit 
te stijgen. We hebben veel argumenten voor en tegen gehoord en gelezen, maar het aanzien 
van het vakg6bied, de kansen van de beroepsgroep en het belang van de samenleving 
hebben in het besluitvormhgsproces helaas geen rol van betekenis gespeeld. 

Intussen blijven veel hydrologen hun beroep eer aandoen door - meestal in hun vrije tijd 
- bijdragen te leveren aan de activiteiten van de NHV en aan het blad Stromingen. Het 
initiatief dat uw redactie twee jaar geleden ontplooide is beter aangeslagen dan gedacht. 
(Redacteur van een bevriend tijdschrift, destijds: "dat krantje van jullie, dat wordt niks".) 
Het blad oogt ook verzorgder dan uw redactie durfde hopen (voornoemde redacteur was de 
eerste om ons geluk te wensen) en het begint erop te lijken dat vier nummers per jaar al 
niet meer toereikend zijn voor al uw pennenvruchten. Om ook uw opinie te peilen, is aan 
het vorige nummer een enquêteformulier toegevoegd. Sommige lezers hebben hem welis- 
waar niet aangetroffen, maar daar staat tegenover dat zij het blad een dag eerder in huis 
hadden, dankzij het voortvarende enthousiasme van de vrijwilligers die voor de verzending 
zorgen. Mocht u toch nog een formulier willen ontvangen, neemt u dan contact op met 
Harry Boukes, secretaris van de redactieraad. De uitslag van de enquête wordt in het 



volgende nummer besproken, als de redactieraad bijeen geweest is. Wie nog niet gereageerd 
heeft kan dat dus alsnog doen, mits vóór 1 april. 

Tenslotte maken we van dit redactioneel gepast misbruik om in te gaan op een voorstel van 
Jan  van Bakel in zijn artikel over de 'hydrologische grootheid' Ernst (STROMINGEN, jrg 2, 
nr  2). Toen zo'n vijfentwintig jaar geleden de computer zijn intrede deed, was de hydrologie 
van het grondwater al een volwassen vak, waarin veel Nederlandse onderzoekers zich 
hebben onderscheiden: Lorentz, Pennink, Badon-Ghyben, Versluijs, De Glee, Steggewentz, 
Edelman, Krayenhoff van de Leur, Santing, Huisman, Volker, Bruggeman, Ernst. .. Grote 
droogmakerijen, inpolderingen, cultuurtechnische werken en een betrouwbaar systeem van 
drinkwatervoorziening kwamen tot stand zonder dat er zelfs maar een computer beschik- 
baar was. Er bestond een schat aan kennis en ervaring, vastgelegd in regels en formules, 
waarmee elke vraag op het gebied van grondwater passend beantwoord werd. Tegenwoor- 
dig wordt deze kennis wel aangeduid met de term analytisch. In de euforie rondom de 
introductie van de computer is dit omvangrijke kennis-arsenaal door universiteiten en 
hogescholen vrijwel integraal afgedankt. Toch is het grootste deel nog onverkort toepas- 
baar. Een kleine groep hydrologen is ondanks de kracht van digitale grondwatermodellen 
de analytische kennis blijven cultiveren. Dat doen ze om een praktische reden: een welge- 
kozen formule biedt dikwijls meer inzicht dan een gecompliceerd numeriek model. Maar 
hun wezenlijke motief is toch van esthetische aard: zij vinden dat numerieke methoden nu 
eenmaal de schoonheid missen die de analyse zo uitbundig uitstraalt. Nu door de komst 
van wiskundeprogramma's als MATLAB en Mathematica de toepasbaarheid van analy- 
tische methoden revolutionair is toegenomen, roepen enkele analytisch ingestelde hydrolo- 
gen belangstellenden op om deel te nemen aan een Werkgroep Analytische Hydrologie, in de 
wandeling het 'Ernstgenootschap'. Dit genootschap stelt zich ten doel om 

het bestaande analytische kennis-arsenaal te onderhouden, aan te passen aan de eisen 
van de tijd en verder uit te bouwen; 
deze kennis door middel van voordrachten en publikaties bekendheid te geven en toe- 
gankelijk te maken voor niet-analytisch opgeleide hydrologen. 

Als u zich aangesproken voelt enlof denkt een bijdrage te kunnen leveren, meldt u zich dan 
aan bij 
Jan  van Bakel ((03174) 74305, P.J.T.vanBakel@sc.dlo.nl), 
Kees Maas ((03060) 69547, kmaas@kiwaoa.nl), of 
Nicko Straathof ((03565) 59727, nickos@hacom.nl) 

De redactie 


