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Eigenlijk zou ik dit redactioneel willen beginnen met de obligate woorden "het is 
herfst...", maar dit jaar kon je halfweg oktober nog naar buiten zonder jas en van 
regenachtig herfstweer is ook allerminst sprake. Het wisselen van het seizoen is wel 
te zien in de verkleuring van de bomen die na de droogte van afgelopen zomer nog 
groen waren. Dus vooruit dan maar: het is herfst. 
Van mensen die uit de tropen komen en in Europa zijn heb ik wel gehoord dat ze de 
seizoenen zo prachtig vinden. En dan niet één specifiek seizoen, maar de verandering 
van de seizoenen. Ik kan me daar wel in vinden; verandering van spijs doet immers 
eten en variatie maakt het leven altijd leuker. In deze tijd van het jaar is kleurvariatie 
dan ook onderwerp van gesprek: de kleur van de bomen, van de zonsondergangen en 
van Piet. Ik wil dit redactioneel dan ook aangrijpen om het onderwerp diversiteit aan 
te snijden.

U moet weten, ik zit nog niet zo lang in de redactie van Stromingen, sinds zomer vo-
rig jaar. Ik werd benaderd door een mede-hydroloog. Men was op zoek naar verster-
king en wilde de redactie graag wat diverser maken, met bijvoorbeeld meer vrouwen, 
of meer mensen uit het noorden van het land, of meer waterschapsmedewerkers. Dus 
of ik, vrouwelijk hydroloog bij Wetterskip Fryslân, belangstelling had? Als mijn aan-
wezigheid alleen al drie doelstellingen tegelijk kan verwezenlijken, wie ben ik dan om 
nee te zeggen?

Ik chargeer natuurlijk, ik heb er het volste vertrouwen in dat men mij mede vraagt 
vanwege mijn inhoudelijke kennis. Zo niet, dan hebben discussies over spaties, spel-
fouten en stijghoogtes iedereen inmiddels wel overtuigd. Feit blijft dat de wereld van 
de hydrologie weinig divers is. De witte man voert nog altijd de boventoon, ook in 
Stromingen. Vrouwelijke auteurs zijn minder talrijk dan mannelijke (in dit nummer 
drie vrouwelijke eerste auteurs, waarvan twee keer dezelfde, om zes mannelijke), 
hoewel we cartoonist Je Suis Darcy als genderneutraal kunnen bestempelen. Of die 
eenzijdigheid een probleem is, is onderwerp van discussie, maar zoals ik hierboven al 
zei maakt variatie het leven leuk, dus hoe groter de variatie in auteurs, onderwerpen 
en rubrieken, hoe aantrekkelijk Stromingen wordt.

Uiteindelijk draait het natuurlijk om de inhoud en ik kan zeggen dat die ditmaal 
wederom zeer divers is, met niet alleen interessante artikelen, maar ook verslagen, 
abstracts en –terug van weggeweest- een Rare reeks en Software.. De diversiteit is 
ook op de langere termijn gewaarborgd: er komt een special issue uit over histori-
sche hydrologie, én een special issue over open data en open modellen. Verleden en 
toekomst krijgen zo ieder hun eigen plekje. Daartussen zit nog een 'gewone' Stro-
mingen, waar vanzelfsprekend alle soorten hydrologie welkom zijn. Klim in de pen, 
schrijf iets over fantastisch onderzoek, een inspirerende bijeenkomst of een mooie 
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hydrologische vondst en draag zo zelf je steentje bij aan de diversiteit van Stromin-
gen.
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