
N I E T A L L E E N M A A R E E N N I E U W E J A S 

Vóór U ligt een 'Grondboor en Hamer' in een 
nieuwe meerkleurige jas. Ook de lay-out van de 
inhoud is gemoderniseerd. Voortaan zal ieder 
nummer een andere, passende geologische af
beelding dragen, zo mogelijk betrekking heb
bend op de inhoud van dat nummer. 
Het verheugt ons, dat wij U deze uitvoering 
mogen aanbieden. En waarlijk niet alleen, om
dat deze mooier is. De inhoud van ons tijd
schrift achten wij immers veel belangrijker. 
Maar deze inhoud verdient een waardig omslag, 
waarvan wij hopen, dat het de aandacht zal 
trekken van steeds meer belangstellenden. 

Wij maken van deze gelegenheid gebruik, om U 
te melden, dat het in veel opzichten goed gaat 
met de Nederlandse Geologische Vereniging. 
Binnen het bestuur is een hechte samenwerking 
gegroeid en er worden regelmatig werkbijeen
komsten belegd. 
De samenwerking met de afdelingen is goed en 
de meest afdelingen bruisen van geologische ac
tiviteit. Dit is voor onze NGV uiterst belangrijk. 
Het ledental groeit gestaag, nieuwe plannen rij
pen of beginnen al tot ontwikkeling te komen. 
Kortom: de geologiebeoefening binnen de NGV 
is springlevend. 

Wat ons misschien nog het meest verheugt is het 
groeiende contact met veel NGV-leden. Velen 
laten in gesprekken of brieven weten, dat ze 
willen meedenken en meehelpen. Zo schreef bij
voorbeeld ons lid drs. C.M. Nienhuys uitgebreid 
over activiteiten en organisatievorm en pleitte 

ons lid T. Jannink voor het benutten van ons 
tijdschrift voor versterking van de intermense
lijke contacten tussen de leden. Het zijn slechts 
voorbeelden, maar wij verzekeren U dat deze en 
andere suggesties ons uit het hart zijn gegrepen. 
Wij overwegen ze en doen er iets mee. Samen met 
U wil Uw bestuur graag opbouwende gedachten 
over ons werk uitwerken en stap voor stap uitvoe
ren. 
Daarbij hebben wij de steun en de belangstelling 
nodig van de leden. Als U met ons meeleeft door 
deel te nemen aan de excursies en aan de jaar
vergadering sterkt dat U en ons. 

Als U geologisch belangrijke berichten of inte
ressant nieuws doorgeeft aan onze redactie, dan 
kunnen zij anderen daarvan laten meegenieten. 

Als Uons namen en adressen doorgeeft van geïn
teresseerden in de geologie, dan zorgen wij, dat 
zij inlichtingen krijgen over de NGV. 

Op verzoek van velen besteedde het bestuur 
extra aandacht aan de uitvoering van 'Grond
boor en Hamer'. Wij hopen, dat de eerste proeve 
hiervan U bevalt. 

Moge het resultaat zijn, dat velen door ons tijd
schrift belangstelling krijgen voor geologie
beoefening en vervolgens hopen wij, dat zij de 
weg vinden naar de NGV. 
U als lid kunt hen daarbij helpen. Daar rekenen 
wij op! 

Het bestuur. 
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