Hoe functioneert deNederlandsehydrolooginhetbuitenland;
sterkte/zwakte analyse*
Voordracht gehouden tijdens de jubileumbijeenkomst van CHO-TNO op 26 november 1986.

1. Inleiding
Het onderwerp van het functioneren van de
Nederlandse hydroloog in het buitenland
heeft mij steeds bijzonder geïnteresseerd en
gaarne heb ik gevolg gegeven aan de
uitnodiging om met uen met prof. Kop na te
gaan op welke wijze de Nederlandse
hydroloog buiten Nederland voldoet en hoe
hij daarvoor geschikt kan worden gemaakt.
Er werd van mijgevraagd een sterkte/zwakte
analyse. Een moeilijkheid wasdat ik meer
zelf heb gefunctioneerd als hydroloog in het
buitenland dan dat ik anderen heb zien
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functioneren, hetgeen toch nodig isvoor een
goede beoordeling.
Gelukkig vond ikprof. Brouwer bereid mijte
helpen. Vanuit zijn positie bij een ingenieursbureau heeft hij de mensen in het veld
kunnen zien optreden en enkele indrukken
die ik u zal geven zijn van hem afkomstig.
Op enige punten bleken wij het niet eens;ik
zal dit vermelden; daarbij berust de verantwoordelijkheid van het verhaal natuurlijk
geheel bij mij. Ook heb ik gebruik gemaakt
van enige relevante punten uit het geestige
verhaal van Ir. G. Santing gebracht in april
1983 op de 40e Technische Bijeenkomst van
de Commissie Hydrologisch Onderzoek
T N O betreffende 'The role of hydrology in
the Water Decade'.
Sprekende over de Nederlandse hydroloog
denk ik aan deexpert diezichbezighoudt met
het opsporen, meten en analyse van oppervlakte- en/of grondwater en het toepassen
van het verkregen inzicht in waterhuishoudkundige projecten. Hij kan van verschillende
oorsprong zijn; civiel ingenieur, landbouwkundig ingenieur, geoloog, fysisch geograaf,
wis- en natuurkundige enz. Ik maak een
duidelijk onderscheid tussen een hydroloog
en een waterbouwkundige hoewel in vele
gevallen deze experts inéén persoon verenigd
zijn en in het buitenland soms ook wel
verward worden.
Hoe treedt nu de Nederlandse hydroloog in
het buitenland op'? Hoe functioneert hijen
welke indruk maakt hijopzijn omgeving, ook
in vergelijking met zijn concurrenten.
Wat zijn desterkeen watdezwakke punten'?
Natuurlijk kan men deze vragen niet losmaken van de vraag hoe de Nederlandse
deskundige in het algemeen functioneert.
Ik wil daarom eerst enige opmerkingen
maken over de sterke en zwakke punten van
de Nederlandse deskundigen op het
algemene technische gebied. Vervolgens zou

ik willen ingaan op de eisen die aan de
Nederlandse hydrologen in het buitenland
worden gesteld en op de werkomstandigheden om daarmede hetbelangrijke punt van
de sterke en zwakke punten van de
Nederlandse hydrologen te kunnen
analyseren.
Tenslotte een enkele opmerking over een
punt waar uiteindelijk allesom draait,
namelijk het marktaandeel.
2. Sterke en zwakke punten vande
Nederlandse deskundigen inhet algemeen
Bij de opsomming van de sterke en zwakke
punten wil ik voorop stellen dat gezien het
relatief grote aandeel van de Nederlandse
deskundigen in werk buiten het land van
oorsprong de sterke punten wel moeten
prevaleren. Het aandeel isechter niet zo
groot als wijzouden wensen en - naar
verluidt - neemt ditaandeel af. Daarom zalik
de nadruk op de zwakke punten leggen in de
hoop daarmede een bijdrage te leveren tot
een versterking van de Nederlandse positie.
Hopelijk zal ook bij de discussie de nadruk
eveneens op de zwakke punten vallen.
Dat de Nederlandse deskundigen zich van
een belangrijke plaats in de wereld hebben
weten teverzekeren ishetdirecte gevolgvan:
—hun verlangens om uit te breken uit hun
kleine en overbevolkte landje;
—hun nieuwsgierigheid om te zien wat er
verder op de wereld bestaat;
—hun verlangen om de verworven
technische kennis onder verschillende
omstandigheden toe te passen;
—hun bereidheid om de arme landen te
helpen en
—hun bereidheid zich aan te passen aan een
ander levensmilieu dan in het vaderland.
Voeg daarbij een basisopleiding die -

onafhankelijk van de kritiek die men erop
kan leveren — tenminste het predikaat 'goed'
verdient en men heeft een duidelijke
verklaring voor zeer actief participeren van
Nederlandse deskundigen in werkzaamheden over de gehele wereld.
Aangezien men in het buitenland maar
zelden van Nederland of Holland heeft
gehoord en bijna nooit weet waar het precies
ligt, is het gevaar dat de Nederlandse
deskundige alsvertegenwoordiger van een
bepaalde politiek wordt aangezien maar
gering. Ook dit moet alseen sterk punt
worden beschouwd.
2.1. Zwakke punten
Evenals zijn Franse, Duitse, Engelse en
Amerikaanse collega moet de Nederlandse
expert zich zien los te maken van het
nationale milieu waarin hij is opgegroeid.
Op het eerste gezicht verkeert hij daarbij in
een sterke positie daar hij méér dan zijn
collega's gewend isnaar het buitenland te
kijken. In werkelijkheid isdit maar al te vaak
één van zijn zwakke punten.
Een Nederlander-en een Nederlandse
deskundige iseen Nederlander - hecht nu
eenmaal veel waarde aan het beginsel, het
principe. Zoals een Fransman tegen mij zei:
'Le Hollandais, c'est l'homme du principe'.
Dit nu wordt inhetbuitenland niet algemeen
geapprecieerd. De Nederlander heeft een
zekere starheid en rechtlijnigheid alsook een
moralistische en legalistische oriëntatie.
De Nederlander gaat uit van een principiële
benadering, mist veelal het vermogen tot een
diplomatieke benadering, mist bijna steeds
het vermogen om in eerste instantie ja te
zeggen terwijl het in werkelijkheid neeis,
maar het ineen bepaald stadium beterisgeen
nee tezeggen,mist altijd het inzichtdat het er

Afb. / - Architectonisch verzorgd peilschaalhuisje in Kandy (SriLanka). InSri Lanka wordtmomenteel belangrijk
hydrologisch onderzoek uitgevoerd door eenNederlands ingenieursbureau.
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niet om gaat gelijk te hebben maar gelijk te
krijgen, eventueel veel later.
De Amerikanen —overigens helemaal geen
aanpassingshelden —zijn daarin beter dan de
Nederlanders, en de Fransen en de Engelsen
zijn ons daarin zelfs verre superieur.
Er bestaat voorts in Nederland een groep
lieden die luide verkondigen dat Nederland
een pioniers-, voortrekkers-, gidsland zou
zijn, dat wil zeggen dat men hier te lande
beter zou weten hoe de maatschappij zou
moeten worden ingericht danwaar terwereld
ook. Weliswaar heeft men buiten Nederland
hiervan geen weet aangezien - zoals ik reeds
opmerkte —men bijna nooit van Nederland
heeft gehoord, maar de Nederlandse
deskundige die met dit geloof naar het
buitenland vertrekt doet er beter aan
onmiddellijk terug te keren.
De voorsprong die de Nederlandse
deskundige vroeger had op zijn buitenlandse
concurrenten in de vorm van een kennis van
vreemde talen en het daaraan verbonden
prestige isverdwenen en dit moet als een
zwak punt worden aangerekend.
Het bedriegelijke motto 'met Engels kun je
overal in de wereld terecht' heeft geleid tot
een verminerde geneigdheid tot het aanleren
van talen zoals Frans, Spaans, Duits enz.
In plaats daarvan iseen doorgaans matige
kennis van het Engels en een verwaarlozing
van eigen taal gekomen. Geïmproviseerde
snelle taalcursussen vormen slechts een
gedeeltelijke compensatie.
Ik heb ervaren dat de Nederlandse
technische deskundige —met enkele notoire
uitzonderingen - weinig belangstelling toont
voor de cultuur en de cultuurmonumenten
van het land waar hij werkzaam is,in ieder
geval zich niet de moeite geeft door enige
studie zich daarin nader te verdiepen.
Toch wordt een dergelijke belangstelling en
vooral kennis—vooral in het Midden en
Verre Oosten - in de landen op hoge prijs
gesteld waardoor dedeskundige belangrijk in
aanzien stijgt.
Tenslotte een zwak algemeen punt waarmede prof. Brouwer het nieteensis.Ik meen
dat de Nederlandse deskundige - zij het ook
weer met notoire uitzonderingen - alsgevolg
van verwerpelijke opvattingen in de
Nederlandse maatschappij minder in staat is
topprestaties te leveren wat betreft hard
werken, snelle rapportage en inbreng in
teamverband dan vele van zijn buitenlandse
collega's.Misschien zieikditverkeerd -zoals
ik reeds opmerkte heb ik meer zelf gefunctioneerd dan anderen zien functioneren
—en misschien slaat de opmerking over
minder hard werken meer op mijzelf dan op
mijn jonge landgenoten.
Na deze opmerkingen over het functioneren
van de Nederlandse technische expert in het
algemeen zou ik gaarne enige specifieke
sterke en zwakke punten belichten van de
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Afb. 2 - Speciale meetinrichting voor meting vanzeerlageen zeerhoge rivierafvoeren in Nieuw Zeeland.
Zowel korl nade Tweede Wereldoorlog alsrecentelijkzijnNederlandse ingenieursnaarNieuw Zeeland geëmigreerdomals
hydroloog aldaar te werken.

Nederlandse hydroloog die in het buitenland
werkzaam is. Daartoe ishet nuttigeerstna te
gaan welke specifieke eisen aan de
Nederlandse hydrologen worden gesteld, in
welke landen zij terecht kunnen komen,
onder welke sociale en culturele omstandigheden zij moeten werken en in welke
verhouding zij tot de counterparts komen te
staan.
3. Eisen enwerkomstandigheden vande
Nederlandse hydrolooginhet buitenland
Het functioneren van de Nederlandse
hydroloog in het buitenland wordt namelijk
niet alleen bepaald door zijn instelling,
opleiding, praktijkvoorbereiding maar ook
door de genoemde externe factoren.
In dit opzicht kan men duidelijk verschuivingen constateren in de loop van de
laatste veertig jaar.
Deze externe factoren zijn echter van veel
betekenis zoals ook Santing constateert in
zijn reeds genoemde rede:
'As a rule thesocial and structural conditions
of the country affect thetype of hydrological
investigations more profoundly than the
hydrological conditions'.
Wat de taak van de hydroloog betreft moet
men in de eerste plaats denken aan de—
meestal jongere —Nederlandse expert die
dient te werken aan de hydrologische
aspecten van een project op het gebied van
hoogwaterbescherming, irrigatie en
drainage, drinkwatervoorziening, waterkracht enz. Hierbij ishet eigenlijke project in
handen van anderen maar van de hydroloog
wordt verwacht dat hij- meestal aan de hand
van de beschikbare gegevens—dehydrologische aspecten en daarmede de grondslag
van het gehele project voor zijn rekening

neemt. Hij isdaarbij in dienst van een
Nederlands of buitenlands ingenieursbureau
(dit bewijst dat de Nederlandse hydrologen
goed aangeschreven staan), een internationale organisatie zoals Unesco, WMO of
F A O of het Nederlandse Ministerie voor
Ontwikkelingssamenwerking.
Onder bepaalde omstandigheden kan hij
voor een grote verantwoordelijkheid komen
te staan ten aanzien vandetoereikendheid en
kwaliteit van de ter beschikking staande
gegevens. Het kan noodzakelijk zijn
aanvullend onderzoek te doen maar dat kost
geld en mankracht en —wat erger is—kan de
uitwerking en uitvoering van het project
vertragen. Hij kan daardoor onder sterke
druk komen te staan en zalde geesten
moeten oproepen van ingenieurs uit het
verleden, Engelsen en Nederlanders, die
omstreeks de eeuwwisseling grote
kunstwerken voor irrigatie en hoogwaterbescherming hebben ontworpen met een
minimum aan gegevens.
Daartegenover staat de hydroloog die wordt
geroepen om zelfstandig of als lid van een
kleinere groep meestal voor kortere tijd naar
een bepaald land te komen om daar te
adviseren over een specialistische kwestie.
Hierbij verwacht mendatjuistde Nederlandse
hydroloog gezien zijn achtergrond over
bijzondere kennis en ervaring beschikt.
Het gaat meestal over de hydrologie van
delta- en andere laag gelegen kustgebieden
en overige vlakke terreinen van de
'hydraulique horizontale'. Veelal is het
identificeren van het probleem en het
opstellen van een meetprogramma het doel.
Meestal zijn het watmeerervaren mensen die
meewerken. Dit brengt mij vanzelf op de
aard en karakteristieken van hetlandwaarde
Nederlandse hydroloog terechtkomt.
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Want of hij zich van zijn sterke of zwakke
zijde zal doen kennen wordt in belangrijke
mate bepaald door het milieu van het land.
Zelf heb ik het meeste gewerkt in de tweede
groep van taken die ikzoeven noemde,
namelijk de specialistische opdrachten.
Het betreft dan landen zoalsJapan, Korea,
Vietnam, tndia, Pakistan, Frankrijk,
Colombia, Argentinië enz. Deze landen zijn
of geen ontwikkelingslanden of landen die
een bijzondere positie inemen. Zij beschikken over deskundige, kritisch ingestelde
technische staven die men niet meer behoeft
te overtuigen vandenoodzaak enhetnut van
hydrologische gegevens.
Heel anders staat het met het werk in een
land zoals Mozambique waar een groep vrij
jonge Nederlandse hydrologen een hiaat
heeft trachten op tevullen,ontstaan door het
vertrek van de Portugese staf in het
directoraat-generaal voor de hulpbronnen.
Zij vormen daar vrijwel degehele bemanning
van de dienst en verrichten onder moeilijke
omstandigheden hun dankbaar werk.
Zo ook inCambodja waarnade zogenaamde
bevrijding van 17 april 1975 de gehele staf
van de "Hydraulique agricole' werd
geliquideerd, allesaan gegevensen archieven
werd vernietigd en waar men niet alleen van
onder af weer moet beginnen maar ook een
erfenis moet opruimen van het regime
Pol Pot-Ieng Sary in de vorm van irrigatiekanalen waarin het water de verkeerde kant
opstroomt, kunstwerken die zinloos blijken
enz. Of men het huidige regime sympathiek
vindt of niet, het landmoetworden geholpen
en ook hier vindt men Nederlandse
hydrologen en isdewilomhydrologisch werk
te doen aanwezig; alleen de middelen ontbreken ten enenmale.
Het hangt nu van de instelling en leeftijd van
de Nederlandse hydroloog afwaar hijzichhet
meeste thuis voelt: inde meer ontwikkelde
landen of in de echte arme landen.
Dat de beoefening vandehydrologie alsbasis
voor het ontwerpen van waterbouwkundige
werken niet overal terwereld op prijs gesteld
wordt, blijkt uit een bijdrage van
prof. Oyebande van de Universiteit van
Lagos in Nigeria tot de recentelijk gehouden
General Scientific Assembly van de
International Association of Hydrological
Sciences. Sprekende over de relatie tussen
hydrologie en waterhuishouding zegt hij:
'The distinct role of hydrology as cementing
matrix for other earthsciencesandengineering
disciplines isnot often appreciated, especially
in developing countries'. Hij constateert dat
de bestaande federale en provinciale hydrologische netwerken in Nigeria slecht functioneren terwijl de armere buurlanden erwel in
slagen continue, substantiële en betrouwbare
gegevens te verkrijgen. De oorzaak?
Since independence, 25 yearsago,thevarious
governments have notplaced much premium

on data collection, simply because itis rather
revenue consuming exercise, that apparently
does not yield any profit ordividend, or any
obvious short-term benefit to decisionmakers. All theserious or determined efforts
made by the hydrologists and waterresources
specialists weretherefore frustrated by these
government officials.
A closely related explanation of theapathy of
past governments todata collection isthe
failure toperceive their roleinacontinuum of
national development efforts. No government
wanted toperform thefunction which did not
yield, visible and perhaps sensational results.
The result wasthatthey weremore interested
in awarding contractsfor projectsfor which
basic data werenot available.
Prof. Oyebande noemt drie voorbeelden van
stuwdammen uit recente tijden die daardoor
mislukt zijn: Ogisanie, Zobe en Goronyo.
Omstandigheden zoals hier geschetst doen
zich gelukkig niet overal voor maar helaas is
Nigeria geen unieke uitzondering.
Of de Nederlandse hydroloog zich nu
aangetrokken voelt tot een arm land of een
land waar alles verkrijgbaar is,tot een
ontwikkeld land of tot een land met een
technische elite, hij krijgt te maken met de
culturele en psychologische omstandigheden
van het land en diegeendirectverband tonen
met arm of rijk, onderontwikkeld of knap.
De sfeer isgeheelandersinde Boeddhistische
landen met het gemakkelijke en flexibele
wereldje vanopvattingen enmoraaldaninde
strengere Islamitische landen hoewel daarbinnen weer grote verschillen voorkomen.
In India zal de hydroloog ervaren hoe het
Hindoeïsme, dat weinig op de voorgrond
treedt, de achtergrond vormt van veel
handelen en hijzal de uit eigen land bekende
principiële instelling herkennen.
Voor zijn dagelijks functioneren hangt voor
de Nederlandse hydroloog veel af van zijn
counterpart of homoloog die het produkt is
van land en cultuur. In de loop van de circa
35 jaar dat ik—zij het als deeltijdbaan - deze
branche heb gevolgd zie ik duidelijke verandering wat betreft de kennis van de
counterpart. Het bestaan sedert 20 à 30 jaar
van vele internationale cursussen op het
gebied van de hydrologie in landen zoals de
USA, UK, USSR, Nederland, Hongarije enz.
is duidelijk merkbaar geworden. Ook internationale programma's en cursussen zoalsdie
van Unesco, WMO en FAO hebben hun uitwerking niet gemist. Hetzelfde geldt voorde
activiteiten (cursussen, symposia en
publikaties) van de ESCAP in Bangkok.
De homoloog isduidelijker deskundiger en
kritischer geworden. Er iseen toenemend
verlangen naar moderne meetapparatuur en
gedetailleerde mathematische modellen ook
wanneer deze minder goed zouden passen in
de economie en potentieelvanhet betrokken
land. Aan de buitenlandse experts worden

steeds hogere eisen gesteld zoals kennis van
de taal van het land (Zuid-Amerika) of
voorafgaande kennisvan het land (Pakistan).
4. Specifieke sterke en zwakke puntenvan
de Nederlandse hydrologen
Na deze verkenning van eisen die aan de
Nederlandse hydrologen in het buitenland
worden gesteld en van de werkomstandigheden aldaar kunnen we trachten de sterke
en zwakke punten van het functioneren te
omschrijven. Evenals ten aanzien van de
Nederlandse technische deskundige in het
algemeen geldt dat de sterke punten
prevaleren, maar dat bezinning van de
zwakke punten hoogst nuttig kan zijn.
Ik wil ook nu weer beginnen met de sterke
punten.
Sterke punten
Dat de Nederlandse hydroloog als achtergrond heeft civiele techniek, landbouwkunde, geologie, of fysische geografie kan
men zowel alseen sterk of alseen zwak punt
beschouwen: sterk omdat hij gemakkelijker
aansluiting bij de toepassing vindt en zwak
omdat die toepassing tot één gebied beperkt
isen niet alle tijd voor de hydrologie beschikbaar is. Dit geldt trouwens ook voor de
hydrologen uit andere landen behalve die uit
de Sowjet Unie waar men in Leningrad en ik
meen ook in Odessa een geheel op de
hydrologie gerichte opleiding tot 'ingenieurhydroloog' heeft ingesteld.
Wat betreft deopleidingiseensterk punt dat
op het gebied van het oppervlaktewater de
opleiding in Nederland, zeker wat betreft
Delft, een duidelijk mondiaal karakter heeft
en niet beperkt istot de omstandigheden in
Nederland. Misschien hangt dit samen met
het feit dat het eersteonderwijs in Nederland
in de hydrologie dertigjaar geleden begon in
een internationale cursus.
Een belangrijk sterk punt van de Nederlandse
hydroloog isvoorts zijn kritische instelling;
hij neemt niet voetstoots aan wat in een
rapport staat en isin staat om zelfstandig een
hydrologisch probleem tedefiniëren. Daarbij
heeft hij de durf om een uitspraak te doen
waardoor de counterpartorganisatie niet in
het onzekere verkeert omtrent de mening
van de adviseur. Hij isbereid in teamverband
te werken en, doordat hij gewend is
systematisch te werk te gaan, kan hij zijn
positie en rol bepalen ten opzichte van
andere disciplines en kan hijbepalen wat
belangrijk isen wat niet.
Dit zijn de woorden van prof. Brouwer.
Ik ben het daarmede eens, alleen zou ik het
niet zo fraai kunnen uitdrukken. Ik zou er
echter gaarne iets aan willen toevoegen.
De Nederlandse hydroloog isbereid het veld
in te gaan meestal ineendrassigterrein ookal
wordt hij nat en vuil.Daarbij onderscheidt hij
zich van sommige van zijn counterparts.
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Afb. 3 - Diepe polder Ifachiro-Guta inJapan (1963). Essentiëleelementen zijndeafsluiting vandeJapanse Zee door
spuisluizen {foto), achterdesluizen eenreservoirmet zoetwaterenaandeoostkant vandediepepolder eenbreedrandmeer
ter voorkoming van uitdroging vanhetrandgebied. Nederlandse hydrologen hebben medegewerkt aanditprojectdat
analogieën vertoont met de Zuiderzeewerken in Nederland.

De Nederlandse hydroloog neemt daarbij
genoegen met primitieve onderkomens van
een soms bedenkelijke hygiëne zolang de
dagvergoeding voor verblijfkosten de
werkelijke kosten belangrijk overtreft.
Bij de metingen weet hij zich vrij fatsoenlijk
te gedragen tegen het nieuwsgierige exotisch
vrouwelijke deel van de bevolking binnen de
gezichtskring, waardoor hij weet te vermijden dat hij bij metingen in het volgende
dorp door jaloerse jonge mannen met stenen
wordt opgewacht.
Zwakke punten
Overgaande tot de zwakke punten zou ik
voorop willen stellen dat de zwakke punten
die voor de Nederlandse deskundigen in het
algemeen worden genoemd ook gelden voor
de Nederlandse hydrologen. Het kwam neer
op zekere stugheid en koppigheid en het in
eigen land aangekweekt geloof dat de
instellingen en wijze van denken in Nederland
superieur zouden zijn.
Bij het opmaken van een lijst van zwakke
punten bij het functioneren alshydroloog is
de verleiding groot een lange lijst op te
maken van onderwerpen uit het uitgebreide
terrein van de hydrologie waarvan men vindt
dat de Nederlandse hydroloog in het
buitenland wel wat meer zou moeten weten.
Nu heeft bijna iedereen die op een bepaald
gebied werkzaam ishet gevoeldatzijn kennis
hiaten vertoont en het heeft weinig zin het
onderwijs lijsten te geven met desiderata die
toch niet realiseerbaar zijn, vooral tegenwoordig niet.
Een zwak punt bij de kennis van het grond-

water is nog, althans bijde hydrologen uit
Delft en Wageningen, dat de opleiding bij de
grondwaterhydrologie de aandacht sterk
gericht isop de mathematische behandeling
van de stroming in horizontale alluviale
afzettingen en dat zijvreemd staan tegenover
grondwaterstromingen in 'hard rocks' met
gecompliceerde structuren. Nu had Nederland
op eerstgenoemd gebied in de jaren
1930- 1960 een grote voorsprong op andere
landen. Zoals prof. David K.Todd mijin
1957 op de Internationale Cursus Delft zei:
'Hier wordt grondwater onderwezen zoals
nergens eldersterwereld'. Inmiddelsiserhet
één en ander in de wereld veranderd.
5. Marktaandeel
Een analyse van sterkeenzwakke punten van
de Nederlandse hydroloog in het buitenland
moge nuttig zijn, waar het uiteindelijk om
gaat is het marktaandeel, dat wilzeggen de
relatieve aantallen Nederlandse hydrologen
in het buitenland ten opzichtevande relatieve
aantallen van onze concurrenten Fransen,
Engelsen. Duitsers, Italianen, Amerikanen
en recentelijk ook Koreanen, Japanners.
Het marktaandeel vormt de betrouwbaarste
indicator voor het functioneren van de
Nederlandse deskundige; het geeft niet
aan waarom het marktaandeel zo hoog of zo
laag is.
Hierbij zal men niet mogen uitgaan van het
aantal Nederlandse hydrologen die in het
kader van de ontwikkelingssamenwerking in
het buitenland werkzaam is.Nederland besteedt nu eenmaal naar verhouding veel geld
aan de hulp aan arme landen en dit leidt tot

een relatief hoog aantal Nederlanse
hydrologen bij de ontwikkelingshulp in het
buitenland.
Een zuiverder maatstaf zou worden gevormd
door het aantal hydrologen die in het buitenland werkzaam zijn zonder dat hun werk
door Nederland wordt betaald. Het gaat om
hydrologen die:
a. op grond van een verzoek van een
vreemde regering aan de Nederlandse
regering of aan een Nederlands ingenieursbureau of aan een zelfstandige Nederlandse
expert in het vreemde land op kosten van dat
land werkzaam zijn;
b. in dienst zijn bij een internationale
organisatie zoals Wereldbank, Asian
Development Bank, FAO, Unesco enz.
Hierbij zouden de hydrologen in het kader
van het assistent-deskundigenprogramma
buiten beschouwing moeten blijven;
c. in dienst zijn bij een buitenlands
ingenieursbureau;
d. werken inhet ambtelijk apparaat vaneen
vreemd land en ook degenen die daarbij als
zogenaamde suppletiedeskundige optreden.
Zolang cijfers dienaangaande niet beschikbaar zijn blijft een evaluatie van het
functioneren van de Nederlandse hydroloog
in het buitenland een subjectieve zaak.
Dit mag echter geen reden zijn om niet te
trachten de Nederlandse hydroloog de best
denkbare uitrusting te geven om in het
buitenland werkzaam te zijn.

Europese Conferentie 'Impact of
Agriculture on Water Resources Consequences and Perspectives'
In het kader van het Europese Jaar van het
Milieu organiseren de EG, Eureau en
DVGW een Europese conferentie over de
invloed van de landbouw op de waterbronnen, te houden van 21t/m 23 september
1987 te Berlijn.
Doel van de conferentie isde vervuiling van
grond- en oppervlaktewater alsgevolg van
landbouwactiviteiten (nitraten, pesticiden
etc.) te inventariseren endeeffecten daarvan
op de levensgemeenschappen en op de
drinkwatervoorziening.
De conferentie richt zich met name op
betrokken politici en vertegenwoordigers
van overheidsorganisaties, waterleiding- en
landbouwdeskundigen.
Nadere informatie: DVGW, Postfach 5240,
6236 Eschborn 1,BRD.

