Het afscheid van Dr. A. A. Thiadens
op 30 oktober 1975
Mevr. J. A . Lap-Beerman

Mevrouw Thiadens heeft haar man de ridderorde opgespeld. Links de Commissaris der Koningin in de
provincie Noord-Holland
_
_ ......
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Om kwart voor drie stroomt de groote zaal van het Haarlemsche Concertgebouw vol met genoodigden, die officieel afscheid willen nemen van Dr. A . A . Thiadens, als directeur van de
Rijks Geologische Dienst. Dr. Zagwijn houdt een inleiding met lichtbeelden over het ontstaan
van de nieuwe Geologische Overzichtskaarten, schaal 1 op 600.000.
Het heele personeel van de dienst doet z'n uiterste best om deze kaarten in boekvorm klaar te
krijgen, geteekend en gedrukt, om het zijn Directeur als afscheidsgeschenk te kunnen geven.
Na een korte pauze volgen dan de toespraken. Allereerst spreekt de Heer Mr. L . G. Wansink,
Directeur Generaal voor de Energievoorziening, namens Minister Lubbers van Economische
Zaken, die verhinderd is.
Hij memoreert de goede samenwerking met den jubilaris en belooft verbetering van gebouw en
meubilair. Dan volgt de rede van de Commisaris der Koningin in Noord Holland, de Heer Mr.
F. J. Kranenburg, die de mededeeling doet dat het H . M . de Koningin behaagd heeft Dr.
Thiadens te benoemen tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, welke onderscheiding hem door Mevrouw Thiadens opgespeld wordt. Zij ontvangt een beeldige ruiker. Hierna
volgt een geestige toespraak van Prof. Dr. G. Lüttig, vicepresident Niedersachisches Landesamt
fur Boden forschung die hij geheel in het Nederlandsen uitspreekt, voorwaar geen geringe
prestatie! een lang aangehouden applaus volgt daarop. De volgende spreker is Dr. U . Rein,
vicepresident Geologisches Landesamt Nordrhein Westfalen. Deze spreekt waardeerend over
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de samenwerking met het Instituut in Krefeld, vooral waar beide landen een gemeenschappelijke grens van bijna 400 K M hebben, dan komt er veel op aan.
Dr. Rein overhandigt het le exemplaar van het pas verschenen boek van Dr. J. Hesemann:
over de 'Geologie van Westfalen' aa/i den jubilaris.
Ir. R. P. H . P. van der Schans, directeur van de Stichting voor Bodemkarteering, memoreert de
aanvankelijk wat stroeve samenwerking met deze dienst, die dank zij Dr. Thiadens uitgroeit tot
een uitstekende verstandhouding.
Een bizonder cadeau vergezelt z'n woorden: een stuk geologische aarde, dat gefixeerd is en
ingelijst, een z.g. Lakprofiel. De 6de spreker is Drs. Ph. J. Hillen, voorzitter Nederlandsche Olieen Gasexploitatie en produktie Associatie, die vele waardeerende woorden vergezeld laat gaan
van een prachtige uitrusting voor het Golfspel.
Dan is het woord aan Prof. Dr. H . N . A. Priem, voorzitter van het Koninklijk Nederlandsche
Geologische en Mijnbouwkundige Genootschap die de samenwerking van zijn dienst met de
Rijks Geologische dienst belicht en prijst.
De volgende spreker is onze eigen volijverige Secretaris der Nederl. Geologische Vereeniging, de
heer W. F. Anderson. De tekst van zijn waardeerende rede drukken wij ten gerieve van onze
leden, in haar geheel af.
Hooggeachte Heer en Mevrouw Thiadens
Namens de Nederlandse Geologische Vereniging heb ik de eer hier het woord te mogen voeren.
Hooggeacht door ons, om hetgeen U voor de geologische wetenschap in Nederland betekent.
Hooggeacht, een juiste doch ook een wat plechtige kwalificatie. Wij moeten daarom daar nog
aan toevoegen dat U ons zeer symphatiek bent. Waarom bent U ons zo symphatiek? Wel hierom, omdat U altijd grote belangstelling en ondersteuning hebt willen geven aan de doelstellingen
van onze vereniging.
In het begin van deze eeuw begon er belangstelling voor de geologie in kringen van natuurhistorische verenigingen te ontwaken. Naast artikelen over planten en dieren, komen we in het
tijdschrift van Heimans en Thijsse, 'De levende natuur' artikelen tegen over geologische onderwerpen: artikelen van Heimans over Limburg, Gerolstein etc. zullen ook U ongetwijfeld wel ge195

boeid hebben. Bernink, van der Lijn, van Sambeek en van der Sleen beginnen te verzamelen,tentoon te stellen, excursies te maken, te publiceren. Ook in andere landen wordt de geologie
gepopulariseerd. Veel Duitse Heimatmusea gaan gelogische collecties tentoonstellen. Dr. Friedrich Hamm Dir Landesmuseum Hannover heeft dit eens als volgt onder woorden gebracht:
Wij moeten de grote bankbiljetten van de wetenschap omwisselen in klein geld, om op die wijze
de grote massa, van al dit mooie en belangwekkende op de hoogte te brengen. Langzamerhand
kwamen er in Nederland steeds meer liefhebbers voor deze tak van wetenschap. Men kende
elkaar toen allemaal nog. Het Keienboek van van der Lijn was onze gids. Direct na de oorlog
werd door een paar mensen de Nederlandse Geologische Vereniging in het leven geroepen. Het
nut van een dergelijke vereniging werd door U Meneer Thiadens al dra erkend. In een van de
eerste nummers van ons tijdschrift treffen we al een artikel van Uw hand aan 'De kampgroeve
en de kwartsietgroeve bij Cottessen in het Geuldal. De nieuwe vereniging groeide en door de
vele leden, nam ook het aantal waarnemingen toe, deze zouden anders onopgemerkt verloren
zijn gegaan. Het stemt ons tot voldoening dat uit onze kring verschillende medewerkers van de
Rijks Geologische Dienst voortgekomen zijn. Erkentelijk zijn wij U , Heer Thiadens, dat toen
het plan ontstond een geologisch natuurmonument in het Onder Krijt te Losser te maken, U
toen ook Uw volle steun aan dit plan hebt willen geven. Ook het streven om geologische natuurmonumenten in het algemeen te behouden, heeft steeds Uw volle aandacht. Dankbaar zijn
wij ook dat U bevorderd heeft, dat artikelen van Uw medewerkers in ons tijdschrift verschijnen.
Onze vereniging streeft er naar op bescheiden wijze de geologische wetenschap te dienen. Helaas heeft mede door de voortschrijdende inflatie zich een bedenkelijke ontwikkeling voorgedaan. Naast schilderijen, munten en postzegels belegt men zijn geld thans ook in mineralen en
fossielen. Wetenschappelijke objecten worden zodoende tot handelswaar gedegradeerd en brengen op deze wijze het amateurisme op geologisch gebied in discrediet. Genoeg hiervan, heer
Thiadens. Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. U heeft ons 'het kleine' geëerd, en
bent dus het grote, meer dan weerd. Welnu deze bijeenkomst getuigd daar dan ook wel van.
Wat nu? Wij kennen de zulken waarvan men na de pensioenering niets meer vernam. Indien
men geluk had kon men ze met een boodschappenwagentje bij Albert Heijn tegenkomen. Anderen daarentegen kwamen na hun pensioenering pas goed op gang. Wij weten dat U tot de
laatste categorie zult behoren en wensen U daarom nog heel veel gelukkige jaren van wetenschappelijke arbeid toe.
In een met verve voorgedragen toespraak schetst de nieuwe Directeur, Ir. B. P. Hageman, alle
voortreffelijke menschelijke kwaliteiten van de scheidende Directeur. Haalt kernachtige
gezegden aan van zijn voorganger, welke diens organisatievermogen, sportiviteit en tact duidelijk belichten. Een man van de daad die zijn sporen hier en in de tropen, ruimschoots verdiend heeft!
Lest best! was de toespraak van Drs. S. van der Heide, die namens het geheele personeel
spreekt en reeds sinds 1941 met Dr. Thiadens samengewerkt heeft. Altijd stond de Directeur
voor de belangen van z'n medewerkers klaar en zijn kamer was geen ivoren toren. Hoezeer dit
gewaardeerd werd bleek uit het feit dat door spontane acties een bedrag bijeengebracht werd
waarvoor een kostbare fotografische uitrusting gekocht werd. De negen of tien pakjes waren
vergezeld van 2 tasjes om ze in te dragen! Er was aan alles gedacht!
In zijn dankwoord ging Dr. Thiadens uitvoering op het door de diverse sprekers naar voren
gebrachte in. Allereerst herdacht hij in bewogen woorden de, de vorige avond overleden
medewerker van Eerde, die alles voor het afscheid gearrangeerd had en er niet bij kon zijn.
De medewerkers van de diverse afdeelingen deelden in de eer den jubilaris bewezen en het trof
mij dat hij ook zijn trouwe echtgenote daarin betrok.
Tot onze groote verrassing gaf Dr. Thiadens zich op als lid van onze Neder. Geologische
Vereniging. Hartelijk welkom, Dr. Thiadens!
Tot slot was er in het eigen gebouw aan het Spaarne een zeer geanimeerde en druk bezochte
receptie.
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