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Gea-index op internet
We hebben ze geteld: 146 Gea's zijn er verschenen in de loop der jaren.
Wat stond erin? En waar stond het ook alweer? Stilte.
Hoewel we ieder jaar een Publikatie-register meestuurden en om de vijf jaar een samenvatting van het
afgelopen vijftal jaargangen, geven die registers op de lange duur toch niet snel genoeg de informatie
die we zoeken.
Nu de PC algemeen gebruikt wordt en programma's als Excel en Access gemeengoed zijn geworden,
wordt het hoog tijd om deze verworvenheden eens in te schakelen voor de documentatie van al die
Gea-nummers.
Eerlijk gezegd waren er al lang systematische en fanatieke geesten bezig met het invoeren van de Geainhoudsopgave in een door hen uitverkoren systeem. Ze opereerden voor eigen gebruik, maar, zoals dat
gaat met computers, het liep uit de hand. Het systeem werd al maar groter en beter en tenslotte - toen
het klaar was - was het zonde van al dat werk als ook anderen er niet van konden profiteren.
Zo verging het tenminste onze donateur, de heer Piet Heskes uit Den Haag, die via zijn interesse in
zanden aan een Gea-index begon en deze inmiddels heeft afgerond.
Hij bood zijn bestand aan Stichting GEA aan ter plaatsing op onze website. Hoewel het Bestuur deze
'Heskes-index' van harte waardeerde, ging er toch heel wat tijd overheen voordat deze operationeel kon
worden. Wel kreeg inmiddels onze site door uitbreiding van de Internet-staf meer mogelijkheden.
Toen ook nog iemand met wat meer tijd dan gemiddeld er samen met een programmeervaardige zoon
eens écht voor ging zitten, kwam de Gea-index pas goed tot leven. Veel lof dan ook voor de heren Jan
Hiddingh en Dennis Hiddingh jr.
Nu gaat het dan gebeuren. Begin 2005 - probeert u maar eens of het al werkt - is via de GEA-website
(www.gea-geologie.nl) verbinding met de Gea-index mogelijk.
Deze is opgezet in Microsoft Office 2000 en draait ook in MS Office 97. Er zijn diverse ingangen in het
systeem:
op jaartal, op titel, op auteur, op onderdeel. De themanummers hebben een eigen ingang en ook de
landen hebben een aparte kolom, zodat het zoeken naar artikelen over een bepaald land in een handomdraai mogelijk is.
Via downloaden zult u de inhoudsopgave gratis naar uw eigen harde schijf of naar een CD-rom of floppy
kunnen kopiëren. De opstartinstructie is heel eenvoudig en het zal u weinig moeite kosten met het
systeem vertrouwd te raken.
Het is mogelijk dat u al neuzend in de Gea-index een bepaald artikel of nummer hebt gevonden en dit wilt aanschaffen. Daartoe staat in de Bijlage bij
deze Gea een opsomming van de artikelen van alle nog leverbare nummers.
Wanneer u de instructies volgt zullen de nummers van uw keuze u via de
GEA-Boekenservice worden toegezonden.
Er zullen in het begin zeker nog veel verbeteringen in de Gea-index nodig zijn.
Schroom niet ons uw opmerkingen te sturen. Wij zijn heel benieuwd naar uw
reacties!
Het Bestuur van GEA
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