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Het Nederlands Normalisatie Instituut bestaat een eeuw. Dat is een felicitatie waard. De
honderdjarige NEN vierde onlangs feest in het Concertgebouw in Amsterdam. Daar liet de
wereldberoemde dirigent Benjamin Zander het Nationaal Jeugd Orkest de sterren van de hemel
spelen.
Maar eerst maakte de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland bekend dat NEN zich voortaan
Koninklijk mag noemen. Dat is een tweede felicitatie waard! De Commissaris biechtte op dat hij meer
met waarden heeft dan met normen. Hij bracht dat in verband met zijn eerdere werk als theoloog.
NEN heeft veel betekend voor de bodem. De strategie voor bodemonderzoek wordt veel gebruikt.
Een belangrijk onderdeel daarvan is het zogenaamde conceptuele model. Daarin wordt de opbouw
van de bodem en de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in een schets of een kort stukje
proza schematisch weergegeven. Op basis daarvan geeft de onderzoeker aan op welke wijze hij of zij
het onderzoek wil aanpakken. Ook het zogeheten NEN-pakket voor verontreinigende stoffen is
populair. Het is ondoenlijk en ook onnodig om alle monsters van grond en grondwater op zeer veel
stoffen te analyseren. NEN heeft daarom een beperkt analysepakket voor onverdachte
omstandigheden geformuleerd. Helaas wordt dat in de praktijk ook in verdachte omstandigheden
gebruikt. Dat leidt niet zelden tot verkeerde conclusies. Maar dat ligt zeker niet aan NEN.
Sommige academici verzetten zich tegen het veelvuldig gebruik van normen en protocollen. Men
spreekt in dit verband wel laatdunkend over protocollitis. Ik vind dat een onzinnige houding. Het
meeste onderzoek in het veld wordt door personen gedaan die zich gesteund voelen door de
voorschriften. Het gebruik is trouwens in veel gevallen verplicht.
Als het over normen en waarden gaat moet ik altijd even aan Van Kooten en De Bie denken. Het
filmpje over Wormen en Naarden op YouTube is gemakkelijk te vinden. Kijkt u ook even? Ter ere van
de Koninklijke NEN?

