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Geerit Houtman bij bevordering 
Koninklijk onderscheiden 

Met vele anderen is de Ned. Geol. Vereniging zeer verheugd dat de heer Geerit 
Houtman te Hoorn, thans 75 jaar, voor zijn bijzondere verdiensten bij bevordering 
is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
N a zijn pensionering in 1971 heeft.de heer Houtman tussen 1971 en heden onaf
gebroken en met verhoogde inzet en met vergroting van het resultaat zijn tijd volle
dig ter beschikking gesteld voor een groot aantal bestuurszaken en daaruit voort
vloeiende werkzaamheden ten behoeve van de verbreiding van kennis en inzicht 
op het gebied van de biologie en geologie. Het aantal publicaties die hij als redac
teur van de serie Wetenschappelijke Mededelingen en Bibliotheekuitgaven van de 
K N N V tot stand wist te brengen is zeer omvangrijk. Ook de geologie kent hem 
als een geëngageerd publicist. 
Tussen 1951 en 1961 kwamen 37 W.M. ' s tot stand, tussen 1961 en 1971 48 W.M. ' s 
en tussen 1971 en 1981 61 W.M. ' s , alsmede kwam een groot aantal herdrukken tot 
stand. In de periode 1951-1961 kwamen voorts 4 Bibliotheekuitgaven - omvangrijke 
werken, die niet in de W.M.-vorm uitgegeven kunnen worden - tot stand, tussen 
1961 en 1971 3 Bibliotheekuitgaven en in de periode 1971-1981 10 zeer omvangrijke 
uitgaven. Dit zegt niet alles natuurlijk. Het maandblad 'Natura' wijst op de weten
schappelijke èn maatschappelijke betekenis van deze uitgaven. Zij brengen vele 
mensen in contact met literatuur, waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen. 
Veelal had een uitgave een opleving tot gevolg van de studie van bepaalde groepen 
planten of dieren, die anders vanwege het niet toegankelijk zijn van wetenschappe
lijke informatie veel moeilijker door amateurs onderzocht konden worden. 
Houtman, aldus 'Natura' gaf altijd verantwoorde adviezen, op grond waarvan 
subsidiërende instanties subsidies ter beschikking stelden. Op grond van zijn des
kundige adviezen kon de K N N V grote financiële risico's op zich nemen, vooral 
wanneer voor eigen rekening en verantwoording uitgaven tot stand gebracht moes
ten worden. De heer Houtman was te allen tijde bereid zijn kennis en gave ter 
beschikking te stellen. Hij is gelukkig nog steeds lid van het Hoofdbestuur van de 
K N N V . Voorts was hij o.m. lid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Geolo
gische Vereniging, lid van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, lid van 
de redactie van Mens en Natuur en enkele jaren lid van de redactie van het televisie
programma Ma, natuurlijk'. Ook de redactie van Grondboor en Hamer is bijzonder 
blij dat de bijzondere verdiensten van de heer Houtman gehonoreerd zijn met een, 
bij bevordering, verleende koninklijke onderscheiding. 
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