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Op naar het 4e lustrum

Voor u ligt (thans nog alleen in digitale 
vorm) de bijna-volledige Stromingen 
nummer 3&4 (2013), jaargang 19. 
Dit betekent niet alleen dat we nummer 3 
en nummer 4 hebben gecombineerd tot 
een gedrukt exemplaar, wat tijd en geld 
scheelt, maar ook doorlooptijd (ook fijn 
voor de lezers), waarbij we zeker niet 
hebben ingeboet op het aantal pagina’s. 

Het betekent bovenal (wanneer u de 
19e jaargang in beschouwing neemt) dat 
we volgend jaar dus een lustrum vieren: 
de 20e jaargang van Stromingen! 
Op dit moment is nog niet geheel 
duidelijk of we dit moment ongemerkt 
voorbij zullen laten gaan. Hopelijk niet, 
en uit de feestvreugde zich onder andere 
in een grote toestroom van sprankelende 
artikelen en verfrissende essays.

Zeker is wel dat we voor de tweede keer 
de Kees Maas-Prijs voor de beste 
Stromingen-publicatie van de afgelopen 
drie jaar zullen gaan uitreiken. 
Wij vragen u in de loop van 2014 om 
nominaties in te dienen. De (niet zelf 
verkozen) naamgever van genoemde 
prijs heeft in 2012 een artikel in ons blad 
gepubliceerd dat vervolgens een flinke 
gevolgketen in werking heeft gezet 
en ons niet alleen twee andere artikelen 
over het onderwerp achtergrond-
verlaging heeft opgeleverd (zie in de 
vorige Stromingen de bijdrage van Cees 
van den Akker en in deze Stromingen 
het artikel van Jaco van der Gaast), maar 
waar ook de NHV Najaarsbijeenkomst 
2013 aan is gewijd.

Deze werd zeer druk bezocht (meer dan 
80 mensen) en was het toneel van een 
naar ons idee felle, maar ook zeer 
zinvolle discussie over een onderwerp 
dat de gemoederen blijkbaar erg bezig-
houdt. Een verslag van deze NHV Najaars-
bijeenkomst kunt u ook vinden in deze 
Stromingen. Het NHV-bestuur beraadt 
zich nog over de vraag of er een Werk-
groep Achtergrondverlaging zal worden 
ingesteld. Daar hoort u vast snel meer 
over.

Dan de redactie: we hebben de afgelopen 
maanden veel interne discussie gehad. 
Niet alleen baalden ook wij soms van 
trage procedures, maar ook hebben we 
ons de vraag gesteld wat voor een soort 
blad we willen zijn en wat we graag 
aan de lezers zouden willen gaan voor-
schotelen. Wat zijn nu de praktische 
consequenties van deze overpeinzingen? 
Allereerst gaan we ervoor zorgen dat 
zodra een artikel van een Stromingen-
layout is voorzien en is goedgekeurd 
door de auteur(s), deze zo snel mogelijk 
op de NHV-site wordt geplaatst. 
Middels een NHV Nieuwsbrief maken we 
kenbaar dat er nieuwe kopij in digitale 
vorm te bewonderen en lezen valt.

Wij stimuleren verder vanaf 2014 
auteurs om onderscheid te maken tussen 
technisch-wetenschappelijke artikelen 
enerzijds, en opiniërende essays ander-
zijds. Zo willen we enerzijds de presen-
tatie van vernieuwende methodieken 
en onderzoeksresultaten bevorderen, 
en anderzijds goed onderbouwde 
bijdragen aan de meningsvorming over 
hydrologische onderwerpen stimuleren. 
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In deze Stromingen geven we al voorbeel-
den, en de vernieuwde auteursinstructies 
bieden ook hulp.

Verder gaan we als redactie iets strenger 
ons beleid uitvoeren. Streng zijn ligt 
niet in onze aard, maar we leren snel. 
Artikelen en essays -zelfs die over 
achtergrondverlaging- mogen vanaf 
2014 niet langer zijn dan 4000 woorden, 
de literatuurlijst niet meegerekend. 
Reacties op artikelen en essays mogen 
niet langer zijn dan 1000 woorden, even-
eens de literatuurlijst niet meegerekend.

Reacties op publicaties in Stromingen 
worden bij voorkeur in het eerstvolgende 
nummer geplaatst, maar niet nood-
zakelijkerwijs. Als we een reactie op een 
publicatie ontvangen, dan vragen we 
altijd de auteurs van de betreffende 
publicatie om een weerwoord, die we 
in dezelfde Stromingen plaatsen als de 
reactie. Daarna is voor ons de kous af. 
Volgen er meer reacties, dan spreken 
we van een discussie, en daarvoor biedt 
een NHV discussie-(mid)dag bij uitstek 
de arena. Voorstellen daarvoor kunt u bij 
de bestuursleden van de NHV indienen. 
Als u zo’n voorstel indient dan waardeert 
het bestuur het waarschijnlijk enorm 
wanneer u zelf een organisatorische 
bijdrage aan de dag wilt leveren. 
En uiteraard is er altijd een mogelijkheid 
om als spreker op te treden. Zo zorgen we 
ervoor dat we samen onze verenigings-
activiteiten dragen. 
Verslagen van bijvoorbeeld NHV-dagen 
of andere relevante activiteiten mogen 
ook niet langer zijn dan 4000 woorden 
(exclusief de literatuur).

Ten slotte laten wij alle correspondentie 
rond copij verlopen via ons functionele 
e-mailadres: stromingen@nhv.nu
Correspondentie naar individuele redactie-
leden leidt te vaak tot onduidelijkheid en 
onevenredige werkdruk, vandaar.

De ‘harde’ lijn geldt niet in de laatste 
plaats voor de redactieleden zelf. 
Schroom niet om ons erop te wijzen als 
wij tekort schieten in zelfkritiek. 
We proberen in deze laatste Stromingen 
van 2013 in elk geval het goede voor-
beeld te geven, in die zin dat we elk 
stuk voorzien van de genoemde labels 
‘artikel’, ‘essay’, ‘reactie’, et cetera. 
Zie ook de achterpagina.

Rest ons nog u een, mede namens 
de andere redactieleden, een rustig voort-
kabbelend dan wel onstuimig kolkend, 
maar altijd gezond, 2014 te wensen.

Joost Heijkers & Martin Knotters


