
LIMBURG N A M A L MENIG INITIATIEF. 

In 1986 herdacht de N G V - Nederlandse Geologische Vereniging - haar veertigjarig bestaan. N u , 
enkele jaren later, volgt al de Afd.Limburg met haar veertigjarig jubileum. Hieruit blijkt, dat 
Limburg al heel vroeg geologisch en organisatorisch actief was binnen de N G V . Het is dan ook 
geen toeval, dat de N G V haar domicilie heeft in Maastricht. 
Daarom is het verheugend, dat de Afd.Limburg nu de primeur heeft van een publikatie, die naar 
wij mogen hopen de eerste wordt in een NGV-traditie. 
De Afd.Limburg blinkt al jaren uit door activiteiten, die belangrijk, royaal van opzet en succes
vol zijn. 
Wij noemen er enkele: 
- de afdeling verzorgde al een achttal Limburg-nummers van "Grondboor en Hamer" . 
- een werkgroep van de afdeling voerde vanaf 1964 gedurende ca. 10 jaar een grote en succesvolle 
opgraving uit van prehistorische vuursteenmij nen bij Ryckholt. 
- in samenhang hiermee werden in 1969, 1974 en 1979 in Maastricht het Ie, He en Il le Internatio
nale Vuursteensymposium georganiseerd. E lk symposium werd gevolgd door een schitterende 
publikatie met o.a. alle inleidingen en verslagen. 
Hieruit groeide een belangrijke internationale traditie. Een IVe symposium werd in 1983 gehou
den in Brighton, gevolgd door een Ve in Bordeaux in 1987. Dezer dagen werd het V ie Internatio
nale Flint Symposium aangekondigd, dat van 1-4 oktober 1991 zal worden gehouden in Madrid . 
Volgens plan komt in 1995 België aan de beurt. 
- de programma's rond jaarvergaderingen in Limburg en de excursies van de Afd.Limburg zijn 
beroemd en trekken deelnemers uit heel Nederland en omgeving. 

Toegegeven, dit alles is mede mogelijk doordat Limburg geologisch zo uitzonderlijk en interes
sant is. Maar we moeten ook vaststellen, dat al deze activiteiten en ook het nu voor U liggende 
boek tot stand zijn gekomen door kennis, kunde en bovenmatige inzet van leden van de 
A f d . Limburg. 
Vooral daarom is de N G V trots op haar zuidelijkste afdeling. 
Het bestuur van de N G V complimenteert de Afd.Limburg met dit boek en met al haar successen 
van de laatste veertig jaar. 
Al le leden van de N G V mogen dankbaar zijn voor de wijze, waarop geologie wordt beoefend 
en uitgedragen door de Afd.Limburg van de N G V . 
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