
Cirkel 

In de jaren tachtig bestond de Nederlandse Hydrologische Vereniging nog niet. Er waren 
wel wat organisaties die ervoor zorgden dat hydrologen elkaar regelmatig zagen, maar er 
was blijkbaar behoefte aan een soort van informeel kontakt, en zo is ooit besloten tot de 
oprichting van een 'Hydrologische Kring'. Omdat de wereld veranderde, en er behoefte was 
om deze club wat sterker te positioneren, is ooit besloten om de Kring te transformeren 
naar de Vereniging. Voor zover ik kan beoordelen doet die Vereniging wat 'ie moet doen. 
Het mag daarom een beetje vreemd lijken dat ik in dit Redaktioneel ga pleiten voor de 
oprichting van een Hydrologische Kring. 

Aanleiding voor mijn gedachtenkronkel is een gesprek met een hydroloog van een groot 
landelijk adviesbureau. Hij vertelde mij dat hij na aantal jaren hydrologisch modelonder- 
zoek al te makkelijk als 'de' specialist wordt gezien. Men neemt maar klakkeloos aan dat hij 
volgens de regels van het vak werkt, en dat het door hem verstrekte antwoord het enige 
juiste is. Hij vertelde regelmatig behoefte te hebben aan inhoudelijke feed-back. 

Het grappige is dat ik juist dacht dat dit typisch een probleem is voor zelfstandigen. Ik doe 
dan ook veel moeite om direkt of indirekt feedback op mijn standpunten en handelswijze te 
krijgen, omdat het erg belangrijk is om kontakt te houden met wat er in mijn vakgebied 
gangbaar is. Ik ben als eenling altijd in de minderheid, en moet me dus altijd voegen naar 
de rest van de wereld, dan moet ik wel weten of ik nog aansluiting heb met de rest van de 
wereld. 

Wie een groot aantal studies bekijkt herkent toch wel patronen. Alle bureaus en instituten 
hebben toch ook vaak weer zo hun eigenaardigheden. Ook waterleidingbedrijven en over- 
heden hebben hun eigen gedachte-lijnen, waarop inderdaad wel eens te weinig feed-back 
komt. Op die manier kunnen stokpaardjes lang bereden worden, en soms kan dat storend 
zijn. 

Mijn eerste reaktie was dat ik mijn gesprekspartner wel wilde aanbieden om zo af en toe 
eens rapporten uit te wisselen, om zo elkaar te informeren wat ons inziens krachten en 
zwaktes van onze rapporten zijn. Volgens mij zouden we daar allebei baat bij hebben (zgn. 
win-win). In tweede instantie dacht ik dat als het een breder gedragen vraag is, een bredere 
oplossing misschien ook wel denkbaar is. Daarbij denk ik in de richting van een soort kwa- 
liteitscirkel, waarbij het doel is om elkaar van collegiaal kommentaar te voorzien. Volgens 
mij is het enige wat je moet doen, het bij elkaar brengen van mensen. 

Aan de ene kant heb je een partij die een rapport becommentarieerd wil hebben. Aan de 
andere kant moet je mensen hebben die kommentaar willen geven. Het betekent dat je een 
groep mensen moet hebben die in principe daartoe bereid zijn. Als een partij een rapport 
bekommentarieerd wil hebben, moet dat dus aan de clup bereid-zijnde mensen gemeld wor- 
den. Vervolgens meldt een kommentator aan de rapport-aanbieder als hijlzij voor dat speci- 

STROMINGEN 7 (2001), NUMMER 3 3 



fieke rapport binnen de gestelde termijn wil bekommentariëren. De rapport-aanbieder kiest 
van wie hijlzij kommentaar verwacht. Het kommentaar wordt uitsluitend aan de rapport- 
aanbieder gezonden, en heeft de status van collegiaal kommentaar. 

Als je een wederkerigheid kunt bewerkstelligen kan zo'n regeling met gesloten beurs plaats 
vinden, maar als je het groter organiseert, zul je iets met geld moeten doen. Daarbij is het 
niet de bedoeling dat de kommentator rijk wordt, maar wel een redelijk vergoeding krijgt 
voor de geleverde inspanning op professioneel niveau. Ik denk bijvoorbeeld 
O - 10 pag: f 250,- 
25 pag f 350,- 
40 pag fl 500,- 
100 pag f 750,- 
200 pag f 1000,- 

Dat schud ik ter plekke uit mijn mouw, maar het gaat maar om het idee. 

Op die manier zouden we als hydrologen toch veel van elkaar kunnen leren? Je  zou zo'n 
kwaliteitscirkel onder kunnen brengen bij de NHV, zodat we bijvoorbeeld al over een web- 
site beschikken om die uitwisseling tot stand te brengen. 

Het moge duidelijk zijn dat de rapport-aanbieder zich kwetsbaar opste'lt door een kijkje in 
de keuken te geven. Aan de andere kant houdt de rapport-aanbieder zelf in de hand wie er 
in zijnhaar keuken komt kijken en wat er met de gemaakte opmerkingen gebeurt. 

Gaarne misbruik ik dit Redaktioneel om te polsen of er belangstelling is voor een dergelijk 
initiatief, of iets wat er op lijkt. Als er in ruimer verband belangstelling voor blijkt te 
bestaan, zou de NHV over kunnen gaan tot oprichting van een Hydrologische Kring, waar- 
mee de cirkel rond lijkt. 
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