De NGV viert feest!
Cees Ehlers, voorzitter Nederlandse Geologische Vereniging
Onze vereniging bestaat dit jaar vijftig
jaar; zij is namelijk in 1946 opgericht.
De geologische wetenschap, maar
dan in Nederland beoefend door Nederlandse amateurgeologen, is uiteraard veel ouder. Want verschillende
gebieden in Nederland - denken we
maar aan Zuid-Limburg, Twente en
de Achterhoek - lenen zich natuurlijk
van oudsher uitstekend voor de bestudering van aardlagen, fossielen en
zwerfstenen. Ook bekende uitgaven
op geologisch gebied dateren al van
ver voor 1946. Stimulerend waren immers het "Geologieboekje" van Heimans uit 1913, het boek "De geologie
van Nederland " door Van der Lijn en
Bernink, uit 1916, en "Het Keienboek"
uit 1923. En dan noem ik er maar enkele. Al in 1935 werd er trouwens in
Twente een poging gedaan, binnen
de Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging, om een geologieclub te
starten. Het duurde echter nog geruime tijd, namelijk tot 1944, voor een
nieuwe poging succes had. Het initiatief was van de heer Van Malssen uit
Oegstgeest, van beroep dominee. Het
is wel aardig dit te overdenken, als
men weet, dat de NGV jarenlang gekenschetst is als een club van onderwijzers en (ongetrouwde) onderwijzeressen.

De oorlog noopte tot uitstel, maar in
1946 was het dan zo ver: op 8 april
kwam een gezelschap bijeen in een
gerenommeerd restaurant in Arnhem
en onze vereniging werd opgericht.
Door de goede voorbereiding ging alles meteen in hoog tempo: er was een
bestuur, er kwamen vele afdelingen,
er werd een tijdschrift gesticht (met de
Mededelingen van de vereniging
apart) en er kwam een bibliotheek. De
eerste bibliothecaris, Jos Banning uit
Groenlo, betaalde de uitgifte van de
eerste catalogus uit eigen portemonnee. Dat waren nog eens tijden !

waarin de professionele geologie, met
name de aardwetenschappelijke instit u t e aan de universiteiten, de nodige
klapipen heeft gehad. In deze "nonor|fense"-tijd, met economische
groii; als de enige maat der dingen,
hoiÉ|cJe geologie, als die niet direct te
j|rt^h|eeft met delfstoffen in de on:Mr<3rof% het zwaar/Reden te meer
;^0or onsjgde kvygÉfipit van onze verenite0n^^0èn.
Dat geldt dan zovo<jfê0fo\aó en de afdelingsex^ È s voor het belangrijke werk
'"V^Wft/iduen en werkgroepen.
|p|èds||^er blijken leden van onze
#S|enig|ï|| uitstekend werk te leveren,
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Vele namen kunnen uit de vyftjf ]$r#n
geschiedenis
opgediept
worden,
maar dat gaat dit voorwoord ver te
boven. Daarom herhaal ik de wens die
ik in mijn openingsrede op 2 november in Utrecht heb uitgesproken: er is
behoefte aan iemand van onze vereniging die een vlotte pen heeft, gecombineerd met enig historisch inzicht.
Dan kan de boeiende historie van onze vereniging op schrift gesteld worden. Degenen, die in die vijftig jaar de
vereniging groot hebben gemaakt,
verdienen het!

3ti$QB& qU. de verschillende Van der

De amateur-geologie, met de NGV als
oudste vereniging, bloeit in een tijd

Het jubileum is gevierd, we gaan weer
aan het werk!

l ^ ^ ^ ^ | k o m s t e n . Het is buiten kijf,
d a J ë ^ ™ V stond en staat voor kwaliteit^^^c wens haar toe, dat de volgenc^ljk vijftig jaar minstens net zoveel
k w ^ ^ t zal opleveren.
Overlfens mag de sfeer ook genoemd
worden. Wie de viering van ons jubileum heeft bijgewoond, zal het met mij
eens zijn, dat de sfeer gedurende de
gehele dag gezellig, ongedwongen en
hartelijk was. Ik hoop, dat onze club
dit weet vast te houden.

De jubileumbijeenkomst
Rede door de voorzitter
Deze rede werd uitgesproken bij de viering van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse
Geologische Vereniging op 2 november 1996 in het gebouw van de Faculteit der
Aardwetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht.
"Geachte aanwezigen,
Namens de Nederlandse Geologische
Vereniging heet ik u hier van harte welkom. In het bijzonder wil ik noemen:
professor Van Ginkel, rector magnificus van deze universiteit,
professor Boekschoten, adviseur van
onze vereniging en spreker vandaag,
professor Van Hinte, adviseur van de
vereniging,
de heer Nienhuys, waarschijnlijk ons

oudste lid, en zeer zeker ons oudste
lid dat tevens schrijver van Staringia is.
Dames en heren, vandaag vieren we
een heuglijk feit: de NGV bestaat 50
jaar. Wij hebben ter gelegenheid hiervan een aantal gelukwensen ontvangen van personen, firma's en instellingen, die hier niet aanwezig konden
zijn. Ik noem u de drie ereleden Koenderink, Romer en Kraaijenhagen, professor Zwaan, adviseur, de heer Bos-

boom, directeur van dit instituut, professor Osse, professor Westbroek, de
Utrechtse Geologenvereniging, haar
Amsterdamse tegenhanger Geovusie,
PWT, de Sphinx, FINA, Ankerpoort, de
KNNV, de commissie Van der LijnBoelens en de stichting Gea. Met name de voorzitter van Gea betreurde
het, pas op de receptie hier te kunnen
zijn en heeft voor het fraaie bloemstuk
hier op tafel gezorgd.
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