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Geschiedenis
Ongetwijfeld hebt uweleensdeuitspraakgehoord: 'Godschiepdewereld, met uitzondering van Holland; dat deden de Hollanders
zelf. Voor zover wijdaar danaldehandin
gehad hebben moeten wetoch vaststellendat
de vorm en inrichting vanhet lage deelvan
Nederland inzijn huidige toestand, de uitkomst zijn vaneengevecht tegen hetwater
van vele eeuwen endezorg voor hetwater
gedurende ruim eeneeuw. Inditnogsteeds
voortdurende gevecht zijn beurtelings overwinningen behaald enverliezen geleden.

PROF. DR. IR.J.C.VANDAM
Voorzitter CHO-TNO

In termen vanbeveiligd landoppervlak isde
balans van deze eeuwen zeker positief te
noemen. De gouden eeuw enonze eigen
20e eeuw scoren hierin hoog door dedroogmakerijen respectievelijk de Zuiderzeewerken en de Deltawerken. De huidige
waterstaatkundige toestand vanonsland
vertoont evenwel duidelijk de kenmerken
van deze historische ontwikkeling:een
lappendeken vanpolders van gevarieerde
grootte en boezems, beiden meteen grote
verscheidenheid aan nauwkeurig beheerste
peilen.
Zouden weonsland alsnog vanuit zijn
natuurlijke toestand moeten ontworstelen
aan de krachten dernatuur en daarbij
beschikken over de huidige kennisen
hulpmiddelen danzouonsland erzeker heel
anders uitzien enwaarschijnlijk veelvanhaar
huidige aantrekkelijkheden missen.
Voor het hydrologisch onderzoek in
Nederland geldt inzekere zinhetzelfde, zij
het dathethydrologisch onderzoek uiteraard
pasveel lateropgangisgekomen.Zo vonden
neerslagmetingen in Nederland pasplaats
sinds het begin vande 18eeeuw. De oudste
waarnemingsreeks isdievanCruquius te
Delft (1715-1725), noggeen drie eeuwen
geleden.
De inrichting vanhet peilschaalnet langs
onze grote rivieren ispaslater tot stand
gekomen. De eerste publikatie daarover,
door de Sociëteit teNijmegen, vermeldtde
'pijlshoogtens en merkwaardigste
gebeurtenissen opde Rivieren den Rhijn,
Maas, Waal, Nederrhijn en IJssel. beginnende
met primo January 1770', nogmaar ruim
twee eeuwen geleden.
Als mendeze feiten opzich laat inwerken
moet deconclusie welzijn datde oudste
elementen vande waterstaatkundige
inrichting vanonsland gegrond moeten zijn
op ervaring, intuïtie en vernuft - waarvoor

we overigens diepe bewondering moeten
hebben —, maar zeker niet op hydrologisch
onderzoek.
Overigens ishydrologisch onderzoek niet
alleen ten dienste vande waterstaatkundige
inrichting vanonsland vereist. Ookten
behoeve vandeopenbare watervoorziening
en de landbouwwaterhuishouding wasen is
hydrologisch onderzoek vereist. Het isbijna
onvoorstelbaar datdeeerste openbare
watervoorziening inonsland, dievande
gemeente Amsterdam, pasuit 1853dateert.
Het hydrologisch onderzoek ten behoeve
van de drinkwatervoorziening isderhalve
nog geen anderhalve eeuw geleden gestart.
Het hydrologisch onderzoek tenbehoevevan
de landbouwwaterhuishouding isvooral na
de tweede wereldoorlog met kracht aangevat
en heeft haar grote impuls gehad methet
werk vande Commissie Onderzoek
Landbouwwaterhuishouding Nederland
(COLN) indeeerste helft vandejaren vijftig,
waarvan de uitgebreide rapportage er zelfs
nu nogvaak opwordt nageslagen.
Daarmee zijn wemetzevenmijlslaarzen door
de oudste geschiedenis vanhet hydrologisch
onderzoek inNederland gegaan en aangekomen bijde na-oorlogse periode waarin,
reeds in 1946, deCommissie voor
Hydrologisch Onderzoek (CHO) werdopgericht.
Ontstaan CHO-TNO
Zo goed alsdewaterstaatkundige inrichting
van onsland endeonttrekking en beheersing
van het grondwater historisch gegroeid zijn
onder invloed vandediverse behoeften, is
ook hydrologisch onderzoek van verschillende
signatuur bijeengroot aantal diensten en
instellingen vandegrond gekomen.
Dr. J. J. de Vries heeft hiervanin
1982 een boeiend overzicht gegeven inzijn
boek 'Anderhalve eeuw hydrologisch
onderzoek in Nederland'.
Het groeiend belang vanhet hydrologisch
onderzoek endezozeergewenste coördinatie
daarvan werd allengs duidelijker. Alsgevolg
van de historische ontwikkeling vanhet
hydrologisch onderzoek in Nederlandwas
dat, en ishetooknunog,niet ondergebracht
in één enkele dienst of instituut eninons
huidige Nederlandse bestel isde totstandkoming daarvan ook niet te voorzien.
Gelukkig isonsland klein en kenden en
kennen de verantwoordelijke diensthoofden
elkaar enweten zijelkaar tevinden ineen
sfeer van goed overleg. In deze context enin
deze sfeer kondeCHO ontstaan.
Aangezien ikvandeoprichting geen getuige
geweest ben hebikmijvoor de beginperiode
moeten verlaten oparchiefstukken en
mondelinge overlevering.
Reeds op3januari 1944vond een eerste
bespreking plaats over coördinatie vanhet
hydrologisch onderzoek inNederland tussen

prof. dr. O. de Vries, voorzitter vande
Landbouworganisatie TNOenlidvanhet
Dagelijks Bestuur vanTNO,endeheer, later
professor W. F.J. M. Krul, directeur vanhet
toenmalige Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. Deze bespreking leidde tothet
opstellen vaneen'Nota inzakede beoefening
van de hydrologie in Nederland', waarin de
stand vanzaken werd belicht en voorstellen
tot bevordering vandesamenwerking ophet
gebied vande hydrologie werden gedaan.
Ten gevolge vande oorlogsomstandigheden,
zoals evacuaties en verbroken verbindingen,
kon eerst inaugustus 1945voortgang worden
gemaakt metde plannen.
Op 4 september 1945vondeen oriënterende
bespreking plaats tussen prof. de Vries,
prof. Krulenenige hoofden vandiensten,die
waren betrokken bijhet hydrologisch onderzoek in Nederland. Daarbij werd dein1944
door de heren De Vries en Krul opgestelde
nota besproken. Het plan totvormingvan
een TNO-commissie voor hydrologie werd
toegejuicht. Besloten werd een bijeenkomst
te beleggen metvertegenwoordigers vanalle
belanghebbende diensten en instellingen.
Deze bijeenkomst hadplaatsop
14 december 1945,waarbij prof. de Vries
als voorzitter optrad. De aanwezigen gingen
akkoord met het voorstel totoprichtingvan
een TNO-commissie. Besloten werd de
verdere voorbereidingen over te latenaan
prof. de Vries die,opzijn verzoek, daarbij
zou worden terzijde gestaan door prof. Krul,
ir. G. B. R. de Graaft'van de Rijkswaterstaat
en ir. J. Th. Thijsse, korte tijd later
prof. ir. J. Th.Thijsse, directeur vanhet
Waterloopkundig Laboratorium, alsmede
door een secretaris. Deze commissievan
voorbereiding kwam reeds op3januari 1946
bijeen enmaakteeenlijstopvandiensten,die
hydrologisch onderzoek in Nederland bedreven en daardoor inaanmerking kwamen
om toetetreden totdeTNO-commissie voor
hydrologie. De hoofden vandeze diensten
werden vervolgens door de algemeen
secretaris vande Centrale Organisatie TNO
uitgenodigd voor een oprichtingsbijeenkomst
op 15 februari 1946, waarin werd besloten
tot bundeling vande activiteiten indeCHO
onder de beschermende vleugels van TNO.
Het bestuur werd gevormd door hetzelfde
comité dat de oprichting hadvoorbereid en
weldra de naam van het Klein Comitézou
krijgen, die het heden nogdraagt. Voorop
stond - en staat nogaltijd - hetdeviesvan
coördinatie opbasisvanonderlinge afspraken.

Werkwijze
Teneinde elkaar enookdemedewerkersvan
de deelnemende instellingen voor te lichten
over actuele problemen van hydrologische
aard, de desbetreffende onderzoekingen en
de resultaten daarvan,werdendezogenaamde
Technische Bijeenkomsten ingesteld voor
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leden en genodigden vandeCHO. De eerste
Technische Bijeenkomst hadreeds plaatsop
diezelfde dag(15 februari 1946)desmiddags
en wasgewijd aanhetonderwerp 'Het waterhuishoudkundig onderzoek inde Rottegatspolder'. De Technische Bijeenkomsten
worden heden noggehouden, zijhetvooreen
inmiddels sterk gegroeid aantal betrokkenen.
Op 20februari 1986heeft de43e Technische
Bijeenkomst plaatsgehad. Ze voldoen nog
steeds alseen uitstekend communicatiemiddel. Dat geldt ookvoor de schriftelijke
weergave daarvan inde bekende reeks
Verslagen en Mededelingen vande CHO,
waarvan inmiddelsveleinhetEngelsgestelde
nummers hunwegtotverover onze landsgrenzen hebben gevonden.
De activiteiten vandeCHOzijn inde loop
van de afgelopen 40jaar sterk gegroeid in
omvang ennaar aard. Hoe kanhetanders;de
door onderzoek tebeantwoorden vragen zijn
toegenomen inaantal en complexiteit.
Het aantal lidinstellingen endeomvangvan
het onderzoek groeiden dienovereenkomstig.
De vragen omonderzoek kwamen ookuit
nieuwe aandachtsvelden zoalsuitde
inrichting vandewaterhuishouding van
stedelijke gebieden, dezorg voor het milieu,
de hydrologische condities van natuurterreinen endevraagstukken van bodemsanering en bodembescherming.
De C H O heeft nimmer beschikt over
middelen omzelf onderzoek uittevoerenof
op tedragen enzaldatooknooit mogen doen
om geloofwaardig tezijn en teblijven in haar
coördinerende en stimulerende taak. Sedert
haar oprichting, totheden, en naar wij hopen
en verwachten tot inlengte van dagen,
functioneert deCHOalsenigen volledig
geaccepteerd orgaanopbasisvangoodwillen
met financiële steunvanhetrijk. Deze laatste
loopt thansviahetMinisterievanVerkeer en
Waterstaat indevorm vaneen speciaal
geoormerkte doelsubsidie.
Met de zogenaamde zachte coördinatie —dat
iscoördinatie zonder formeel gezagof
financiële sturingsmiddelen-wordt hetwerk
verricht inwerkgroepen, contactgroepen,
studiegroepen etc, dieworden bemand door
medewerkers vande lidinstellingen.
De resultaten vandeze activiteiten worden
vastgelegd inde reeks Rapporten en Nota's,
waarvan er inmiddels 15het licht hebben
gezien en eenruime verspreiding hebben
gekregen, terwijl nr. 16tijdens deze
jubileumbijeenkomst ten doop gehouden zal
worden.

In deloopdertijd zijn velewerk-,contact-en
studiegroepen ingesteld, waarvan er
inmiddels ookvele navervulling vanhun
opdracht zijn gedechargeerd. Thans bestaan
nog, involgorde vanhetjaar vaninstelling'.
—de Gespreksgroep Hydrologische
Terminologie;
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—de Begeleidingscommissie Grondwaterkwaliteit;
—de Studiegroep Statistiek inde Hydrologie (SSH);
—de Begeleidingsgroep Verdampingsberekeningen;
—de Verkenningsgroep Samenwerking
bij de verstrekking van Aardkundige
Gegevens (SAG);
—de Contactgroep Stedelijke
Hydrologie (CSH).
Naast de eerder genoemde Technische
Bijeenkomsten zijn inrecente jaren inmiddels
zes zogenaamde Studiebijeenkomsten gehouden. Die kunnen worden gekarakteriseerd
naar onderwerp als: specialistisch, en naar
deelname als:alleen voor een beperkt aantal
deskundigen op uitnodiging. De daarin
behandelde materie isachteraf ook voor nietdeelnemers toegankelijk door de volledige
rapportage daarvan inde reeks Rapporten
en Nota's.
Vermeldenswaard isdat alleen alditjaarnu
reeds 10 publicaties, voornamelijk inonze
beide reeksen, Verslagen en Mededelingen,
en Rapporten en Nota's, hetlicht hebben
gezien.
Secretariaatsbureau
Tot zover over dewerkwijze. Hetzal
duidelijk zijn datdetoename vande
activiteiten niet mogelijk geweest zouzijn
zonder een dienovereenkomstige groeivan
het secretariaatsbureau. De groei van één
deeltijdse kracht alsadministratief secretaris,
gesteund door een technisch secretarisdie
voor een deel vanzijn werktijd bijeenvande
lidinstellingen hiervoor was vrijgemaakt,
naar het huidige secretariaatsbureau meteen
bezetting vandrie personen hield hiermee
gelijke tred.
Staat umijtoeindeze metgrote erkentelijkheid de langdurige inzet tememoreren van
mevr. M. B.van Lennep alsadministratief
secretaris en ir. G. Santing alstechnisch
secretaris,metwieikzelfook velejaren inde
C H O hebmogen werken. De overgangvan
deze periode naar het driehoofdige
secrtariaatsbureau vanheden onder leiding
van onsaller ir. H.J. Colenbrander vondin
november 1975plaats. De aanleiding
daartoe laginhetenkelejaren voordien door
een drietal vooraanstaande hydrologen, de
heren ir. P. Santema, ir.G. Santingen
prof. ir. A. Volker gegeven signaal dater
door de Nederlandse hydrologen zoweinig
werd uitgedragen op internationale
congressen ensymposia. Ze vroegen zichaf
of de Nederlanders inderdaad zoweinigte
bieden hadden endusinhet hydrologisch
onderzoek achterliepen, danwei datzij hun
licht onder eenkorenmaat stakenendrongen
er op aan stappen teondernemen deze
ongewenste situatie te verbeteren. Toeneen

deputatie van het Klein Comité zich totde
toenmalige voorzitter vande Centrale
Organisatie TNO,prof. Julius,wendde voor
beraad over deze onbevredigende situatieen
de mogelijke doorbreking hiervan deed hijde
suggestie eersteenanalysevandetoestand te
maken en stelde hijzich bijvoorbaat positief
op ten opzichte vandaarop te baseren
suggesties terverbetering. Dit leidde
allereerst tot het inwinnen vanadviezen bij
een tweetal Canadese hydrologen die kort
tevoren zoeen analyse inCanada hadden
uitgevoerd. Op basis daarvan werd inde
jaren 1969en 1970 inonslanddoordeCHO
een dergelijke analyse verricht, waarvoor
ir. H. J. Colenbrander door de Provinciale
Waterstaat van Gelderland werd vrijgemaakt. Het rapport leidde toteen aantal
conclusies betreffende het hydrologisch
onderzoek in Nederland entoteen aantal
daarop gebaseerde aanbevelingen ter
verbetering vandecommunicatie en
coördinatie inonsNederlandse hydrologisch
onderzoeksbestek Daaruit volgdede
noodzaak totversterking vanhet secretariaat.
Het daarop volgend overleg metTNOenhet
ministerie van Wetenschapsbeleid heeft
geresulteerd ininstemmingmetdegevraagde
versterking dievervolgens snel gerealiseerd
kon worden. Ir. H.J. Colenbrander trad
weldra aanalshoofd vanhet secretariaatsbureau.
Wapenfeiten
Dit betoog zou niet volledigzijn alsnaast
hetgeen isgezegd over onscredoen onze
werkwijze, geen melding gemaaktzou
worden vaneen aantal bijzondere wapenfeiten uitonze geschiedenis. Zo zijn uitonze
Technische Bijeenkomsten menigmaal
suggesties voortgekomen diegeleid hebben
tot vervolg activiteiten.
De 3e Technische Bijeenkomst, op23mei
1947, onder leiding vanprof. W.F.J.M.
Krul, en gewijd aan het onderwerp
'Waarnemingen van grondwaterstanden'
heeft geleid tot deoprichting vanhet Archief
van Grondwaterstanden TNOop22 april
1948. De 10eTechnische Bijeenkomst, op
20 januari 1954,onder leidingvan
ir. A. Volker,wasgewijd aanhetonderwerp:
'Geo-elektrisch Bodemonderzoek' en leidde
tot de oprichting vande Werkgroep
Geo-elektrisch Onderzoek TNOop
24 november 1954,dieevenals het Archief
van Grondwaterstanden rechtstreeks onder
de Centrale Organisatie TNOging
functioneren. De 19eTechnische
Bijeenkomst, in november 1963, eveneens
onder leidingvan ir. A. Volkerengewijdaan
het onderwerp 'Geohydrologische kartering'
wasdeimpulstotdeoprichting vandeDienst
Grondwaterverkenning TNO op 17 oktober
1966. Het Archief van Grondwaterstanden
en de Werkgroep Geo-elektrisch Onderzoek
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gingen hierin op. De Dienst Grondwaterverkenning, voortgekomen uitde activiteiten
en initiatieven van de CHO, isnu een
zelfstandige instelling en alszodanig ook lid
van onze CHO.
Waterkwaliteit
Enige jaren geleden isin een ledenbijeenkomst van onze CHO het besluit
genomen dat ons werkterrein vanaf dat
moment tevens zou omvatten de waterkwaliteit. De samenhang tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit zowel alsde
sterk toegenomen belangrijkheid van de
waterkwaliteit maakten deze stap evident,
temeer daar geen enkele bestaande
groepering dit onderwerp involle omvang en
in samenhang met de kwantitatieve aspecten
tot het hare rekende.Sterker nog,van diverse
zijden was er op deze verruiming
aangedrongen. Sedertdien hebben enige
Technische Bijeenkomsten en Studiebijeenkomsten geheel of gedeeltelijk in het
teken van de waterkwaliteit gestaan.
SAMWAT
Onze jongste aanwinst is,sedert 1april van
dit jubileumjaar, de SAMWAT, hetgeen
staat voor 'Samenwerking Onderzoek
Waterbeheer'. De termwaterbeheergeeft de
verruiming aan ten opzichte van alleen maar

hydrologie. Overigens ishet in deze context
interessant de eerste aanbeveling uit het
rapport van de enquête Hydrologisch
Onderzoek 1970 nogeens te citeren:
'Het hydrologisch onderzoek in Nederland
dient gericht tezijnopen teworden gezienin
samenhang met de doelstellingen van het
waterbeheer. Juist nu de problemen steeds
meer verweven raken en hetwateralseérivan
de belangrijkste milieufactoren zeer centraal
staat, ishet noodzakelijk, dat door de
overheid de doelstellingen van het waterbeheer duidelijk worden geformuleerd,
waarbij naar een grotere eenheid van
doelstellingen van dit beheer moet worden
gestreefd'.
Aan de instelling van SAMWAT zijn enige
jaren van intensieve voorbereiding vooraf
gegaan, waarvan in laatste instantie ruim een
jaar om zekerheid te verkrijgen over de
financiële middelen die inmiddels door de
participanten voor een proefperiode van drie
jaar zijn toegezegd. Inmiddels draait het
SAMWAT-secretariaat met een bemanning
van drie personen onder leiding van
ir. K. P. Blumenthal ondereen dak en in
nauwe samenwerking met het CHOsecretariaat. Omdat we noggeen jaar
geleden een ledenbijeenkomst speciaal aan
SAMWAT hebben gewijd kan iknukort zijn
over deze activiteit. Wij hopen en

verwachten dat, tegen het einde van de
overeengekomen driejarige proefperiode, de
participanten bereid zullen zijn tot
continuering. Het zou immersverspillingvan
energie zijn alsde participanten niet hun
voordeel zouden willen doen met datgene
wat door andere participanten, vaak metveel
inspanning, tot stand isof wordt gebracht en
beschikbaar isof kan worden gemaakt door
SAMWAT. In het bijzonder geldt dit de
ontwikkelde modellen en computerprogramma's. Ter illustratie van de te
behalen voordelen citeerikhierenkele regels
uit een Amerikaanse recensievanons boekje
Verslagen en Mededelingen nr. 33,dat
betrekking heeft op onze 42e Technische
Bijeenkomst, gewijd aan 'Water in Urban
Areas', in 1985 in Lelystad.
'... you will get more than your money's
worth just by mining little gems.
For example, Iremember the U.S. EPA
having paid over $ 70,000 for scour and
deposition research Iled some years ago to
get some improvements to itsnow famous
SWMM model; and itdidn't getthe 2-inchby
2-inch graph that you can get on page 117of
this book for $ 15,...'
Internationale activiteiten
Hoewel ikmet SAMWAT, gestart per 1april
1986, onze 40e verjaardag, 15 februari 1986,

Uitreiking vanCHO-jubileumuitgaven
Tijdens de CHO-jubileumbijeenkomst op
26 november 1986 iseen tweetal publikaties
uitgereikt.

Allereerst een exemplaar van 'Water in the
Netherlands' aan ir.W.A.deJong, voorzitter
van de Raad van Bestuur van TNO.
De uitgave geeft een schetsvande hydrologie
en waterhuishouding van Nederland in de
meest ruime zijn (o.a. inclusief organisaties).
De uitgave isspeciaal bedoeld ter informatie
van buitenlandse bezoekers.
Aan de publikatie ismedegewerkt door
diverse Nederlandse specialisten op watergebied.

water
inthe
netherlands

In de tweede plaats isaan de voorzitter
van de CHO, prof. dr. ir.J. C. van Dam, het
eerste exemplaar van de 'Verklarende
Hydrologische Woordenlijst' uitgereikt.
Aan deze woordenlijst ismeer dan tien jaren
gewerkt en vele Nederlandse hydrologen
hebben hun medewerking verleend.
De woordenlijst (130 pagina's) geeft geen
overzicht van alle termen maar beperkt zich
tot degene waarover onduidelijkheid bestaat
of die op meerdere wijzen worden gebruikt.

Verklarende
hydrologische
woordenlijst
\
COWBISSC VOOR HYDROLOGISCH ONOE«20«K rNO
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De CHOintoekomst-perspectief
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gepasseerd ben maghier tochniet onvermeld
blijven dat ons internationale leven blijkbaar
rond de veertig begonnen is,getuige de maar
liefst vier volgende feiten.
In december van het vorigejaar organiseerde
de CHO in het kader van de NederlandsBelgische samenwerking - binnen het
Internationaal Hydrologisch Programma van
Unesco - een studiebijeenkomst gewijd aan
'Het hydrologisch systeem inhet grensgebied
Luik-Maasbracht' voor Nederlandse èn
Belgische deelnemers.
In mei van dit jaar deed de CHO mee in de
organisatie van de 9e Salt Water Intrusion
Meeting (SWIM) te Delft.
In oktober jongstleden wasde CHO medeorganisator, met de European Water
Pollution Control Association (EWPCA)
van de 'Conference on Urban Storm Water
Quality and Effects upon Receiving Waters'
te Wageningen.
In juli jongstleden bracht onze CHO met
steun van de World Meteorological
Organization (WMO) het rapport van de
WMO-rapporteur ir. J. W. van der Made
'Design Aspects of Hydrological Networks'
uit alsnummer 35 inhaar reeksVerslagen en
Mededelingen.
Dit alles neemt niet wegdat reeds eerder
internationaal getinte onderwerpen, zoals de
Internationale Water Dekade, ineigen kring
aan de orde zijn geweest.
Toekomst
Na mij zal ir. H. J. Colenbrander spreken
over 'de CHO in toekomstperspectief'.
Zal hijmet onsgaan koffiedik kijken ofzalhij
gaan extrapoleren, lineair of exponentieel?
Het is nog een verrassing.
Ik ga weldra eindigen nu ik uit het verre
verleden bij het heden ben aangekomen en
laat bespiegelingen over de toekomst aan
hem over, echter niet zonder U deelachtig te
maken van:
—mijn overtuiging dat er nogveel hydrologisch onderzoekswerk ligt en aankomt,
en van
- mijn geloof in de toekomst van onze CHO
in de Nederlandse hydrologische onderzoeksstructuur, op basis van de goodwill die in de
afgelopen 40 jaar isopgebouwd, en van
onschatbare waarde isgebleken, de zeer
positieve opstelling van de Raad van Bestuur
van TNO, de paraplu van ons nationaal
coördinatieverband, en de financiering door
het rijk met een speciaal geoormerkte doelsubsidie,
en voorts mijn vertrouwen uit te spreken in
de bereidheid van onze lidinstellingen tot
continuering van hun gewaardeerde medewerking aan de uitvoering van de taken van
onze CHO.

• •

•

Alsmen de vraagstelt: 'watisdeCHO?', dan
zou ik daarop als antwoord willen geven - en
hierbij citeer ik ongeveer de woorden van de
vader van een bekende deugniet uit één
onzer jongensboeken:
HET IS EEN BIJZONDERE CLUB
EN DAT IS HET!
Deze stelling zal ik nog nader moeten
onderbouwen.
De CHO is 'bijzonder' ineen aantal
opzichten. Ten eerste: op andere terreinen
van onderzoek isgeencommissieaantewijzen
met een vergelijkbare structuur en werkwijze.

IR. H.J. COLENBRANDER
Secretaris CHO-TNO

.,'

Afb. 1 geeft de positie van de CHO-TNO op
het terrein van het water op een enigszins
plastische wijze weer.
De C H O zit alseen spin in het grote web
spiedend naarde verschillende deelgebieden,
die soms over een eigen 'sector' spin
beschikken. De grotespinwerkt nauw samen
met deze 'sector spinnen'. Opgemerkt moet
nogworden dat elkwebinfeite uitdrie delen
bestaat: een universiteitsonderzoekdeel, een
instituutsonderzoekdeel en een beheer/
beleidsdeel.
Afb. 2 geeft dit op een wat serieuzere wijze
weer.
Hierin is tevens een tweede bijzonderheid
van de CHO tezien, namelijk deomvangvan
de commissie: 92 lidinstellingen en zo'n
500 vaste genodigden voorde bijeenkomsten;
Afb. 2.
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verder een bestuur, aangeduid als Klein
Comité.
De omvang van deCHO wordt waarschijnlijk
alleen overtroffen door die van de commissie
voor Milieu Effect Rapportage met- alsik
het goed heb - zo'n 180 leden zij het dat het
hier personen betreft.
Als extra bijzonderheid moet ik in dit
verband nog memoreren dat de CHO in haar
40 levensjaren maar 4 voorzitters heeft
gekend, te weten: professor De Vries van
1946-1949; professor Krul van 1949-1959;
professor Hellinga van 1959-1968 en ten
slotte professor Van Dam die vanaf 1968
voorzitter is.
Een derde reden die de commissie bijzonder
maakt, isdat deze opereert onderde vleugels
van een organisatie, TNO, waar zijeen
speciale plaats inneemt met andere gelijksoortige commissies, aanvankelijk aangeduid
als 'externe dwarsverbanden' en later als
'nationale coördinatieverbanden'.
De gelederen van deze groep zijn inmiddels

