
Oud en nieuw 

Af en toe kijkt uw redactie terug op de begintijd van Stromingen. Het was de tijd dat 
Internet nog woest en ledig was. Webpagina's waren een zeldzaamheid en mobiele tele- 
foons werden vooral gebruikt door ambitieuze uber-technofreaks en duurdoenerige yuppen. 
Verdroging was net een paar jaar in, zure regen raakte uit. Het regende bovendien minder 
en de overstromingskansen waren nog gering. Scholen hadden een plein met kastanje- 
bomen, waar een echo viel waar te nemen; blije kinderstemmetjes. Van Tora Bora hadden 
we nog nooit gehoord. De treinen reden op tijd en files waren een uitzondering. (Behalve de 
A2 voor de Lekbrug bij Vianen.) Wie een afspraak had, had goede kans op tijd te komen. 

Vakbladen hadden in die tijd een hoge status. In die omgeving was er behoefte aan een 
laagdrempelig vakblad, een vakblad dat zich meer richtte op inhoudelijke discussie dan op 
status - en dat voelden we. Het was vervolgens plezierig om te ontdekken dat die gevoelens 
ook bij anderen leefden. Een klein zetje was maar nodig om de steen aan het rollen te krij- 
gen. 

Dankzij de bijdragen van vele auteurs is ons blad geworden tot wat het nu is. Als de voor- 
naamste verworvenheden van Stromingen kunnen worden genoemd: 

Continuïteit - Op één of andere manier hebben we de kopijstroom altijd zodanig kun- 

nen manipuleren dat er elk kwartaal een nummer van Stromingen lag van 50 a 80 
pagina's. 
Een kritische geest - We hebben het lef gehad om het op te schrijven als we dingen niet 

goed vonden. Dat was nieuw: een jaar of tien geleden waren alle bijeenkomsten goed, 
leuk of leerzaam. 
Oog voor leuke dingen - Behalve over de inhoudelijke zaken, hebben we ook aandacht 
gegeven aan de leuke randverschijnselen bij ons vak. 

Stromingen heeft op deze wijze een eigen plekje gekregen in hydrologisch Nederland. Af en 
toe bemerken we dat Stromingen zelfs enige status wordt toegedicht - vaker dan wij zelf 
doen. Van ons hoeft dat niet, maar we vinden het ook niet erg. 

Het is voor de redactie verleidelijk om het blad rustig oud te laten worden. Onze ambitie 
ligt echter hoger. Om ons plekje vast te houden, moeten we blijven aansluiten bij de geest 
van deze tijd. 

We willen graag nieuwe mensen bij de redactie van Stromingen betrekken. Mensen die 
met ons willen nadenken over de rol van Stromingen en de manier waarop we de inhoude- 
lijke hydrologische discussie vormgeven. We zoeken bij-de-tijdse mensen, met gevoel voor 
de taal waarmee we de komende jaren communiceren. Leeftijd is geen criterium, jongheid 
van geest wel. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de redactie. 

De redactie 


