
Voorwoord 

Voor u ligt een noordelijk nummer van 'Grondboor en Hamer' dat tot stand 
is gekomen dankzij de onbaatzuchtige medewerking van velen. Van het begin af aan is het 

de opzet van de redactiecommissie geweest een gevarieerd beeld te schetsen van de geolo-
giebeoefening in Groningen, Friesland en Drenthe. 

Uit talloze onderwerpen is een keuze gemaakt die -naar wij hopen- voor elk interessegebied 
boeiende informatie heeft opgeleverd. Bijzondere aandacht wil de redactiecommissie in dit 
voorwoord vragen voor een stukje geschiedenis van de N.G.V Groningen: slechts weinigen 

weten dat er al voor 1946 in Groningen een clubje van een tiental amateurgeologen bestond, 
compleet met een eigen bestuur. Tot de oprichters behoorden de 

heren W. Idema (Assen), M. Kroeze, Dr. T. Bult, (Groningen), B. Homan en R Homan (Haren). 
Toen in april 1946 de Nederlandse Geologische Vereniging werd opgericht, 

sloot dit clubje zich en bloc aan. Daarmee is Groningen een van de oudste N.G.V afdelingen. 
Ons lid de heer J. Keizer trad in 1948 toe tot de N.G.V. Hij is nog in het bezit van de 

Mededelingen uit dat jaar. Zo lezen wij in de augustus aflevering o.m.: 'propagandablaadjes 
over onze bond zijn gratis verkrijgbaar bij het adres: R Homan Kromme Elleboog 

Haren (Gron.)'.Vakgeologen van de Rijks Geologische Dienst (district Noord) 
en van het Geologisch Instituut der Rijksuniversiteit bleken al vroeg bereid de leden met raad 
en daad bij te staan. Later, nadat de Nederlandse Aardolie Maatschappij haar kantoren had 
verplaatst naar Assen kwam ook van die kant soms een niet te verwaarlozen steun. Tevens 

moet in dit verband de samenwerking met de afdeling Noord van het K.N.G.M.G. worden ge
noemd.Het staat echter buiten kijf dat de medewerkers van het Geologisch Instituut het meest 

hebben bijgedragen tot de groei en bloei van de Groningse N.G.V. afdeling. Of het nu ging 
om lezingen, geologisch advies, spotgoedkope zaalhuur, foto's of tekeningen voor publicaties: 

er viel altijd te praten en veelal met vrucht. Het zal tegen deze achtergrond geen verbazing 

wekken dat de opheffing van het Geologisch Instituut in 1985 (zie het historisch artikel 
van Dr. H. Veenstra voor de details) ook voor onze afdeling een gevoelig verlies betekende. 

Uiteraard ligt de laatste van de door Dr. Veenstra genoemde 
hoogleraren, Prof. Dr. L.M.J.U. van Straaten, het beste in ons geheugen. Hij heeft vele 

lezingen voor onze afdeling gehouden: over de Sahara en Spitsbergen. Over de suevieten uit 
de inslagkraters van het Nordlinger Riess en de Miensjö, over de mangaandendrieten uit 

Solnhofen. Steeds wist hij zijn betoog zo te brengen dat ook beginners ervan konden 
genieten. Het dient tevens gememoreerd te worden dat Prof. van Straaten een zeer 

belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de speciale N.G.V. uitgave 'Het 
Waddenboek' (1964). Het is de redactiecommissie een eer en genoegen dit noordelijk 

nummer van 'Grondboor en Hamer' op te dragen aan en te vernoemen 
naar Prof. Dr. van Straaten, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag en ter herinnering 

aan de bijzondere band van onze afdeling met het Geologisch Instituut! 
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