
nauwe samenwerking tussen organi
saties van amateurgeologen dringend 
gewenst maken. Ik denk aan geza
menlijke inspanningen voor het be
houd van geologisch waardevolle na
tuurgebieden, aan een gezamenlijk 
pleidooi voor de introductie van de ge
ologie in het voortgezet onderwijs en 
voor het overeind houden van de aca
demische vrijheid van onderzoek. (Dit 
laatste met verwijzing naar de recent 
bekend geworden plannen van de mi
nister van OCW de politiek de onder
werpen voor wetenschappelijk onder
zoek te laten bepalen.) De noodzaak 
om in de komende decennia voor al 
dit soort aandachtspunten en uit een 
oogpunt van doelmatigheid en doel
treffendheid te zoeken naar vormen 
van federatieve samenwerking, zal dan 
ook steeds sterker worden. 

B. Internetservice 

Enkele maanden geleden maakte ik 
onder leiding van een gids, Adam ge
naamd, een tocht door een Javaans 
oerwoud. Af en toe kwamen we vogel
liefhebbers tegen uit andere landen, 
ledereen bleek Adam te kennen: een 
student Engels die 's zomers als gids 
in het oerwoud werkt. Een hartstoch
telijk vogelaar die met grote nauwkeu
righeid in het oerwoud het gedrag van 
de tropische vogels registreert en de 
resultaten daarvan op systematische 
wijze aan de hele wereld doorgeeft via 
Internet. 

Enkele maanden geleden kocht de di
recteur van het Natuurmuseum West-
Overijssel in Amerika een Allosaurus. 
Via Internet werd een poging gedaan 
vat te krijgen op onder meer de litera

tuur. Het leverde een lijst met maar 
liefst 600 titels op. 

Beide voorbeelden rechtvaardigen de 
verwachting dat amateurs en profes
sionals, ook op het terrein van de geo
logie, voor het verspreiden en vergaren 
van kennis in de komende decennia 
steeds vaker hun toevlucht zullen ne
men tot nieuwe technische communi
catiemiddelen en steeds minder van 
de bibliotheek gebruik zullen maken. 
De vraag rijst of de NGV op die ont
wikkeling niet in zou moeten spelen 
door de leden, via een verenigings
abonnement, Internet-service aan te , 
bieden. 

De demografische ontwikkeling teat 
zien dat onze samenleving zal vergrij
zen. Dat zal vermoedelijk ook in ons le
denbestand zichtbaar worden. Vele 
ouderen zullen moeite krijgen de tech
nologische ontwikkelingen op het ter
rein van de communicatie bij te hou
den. Ook om die reden is Internet-ser
vice te overwegen. 

C. De amateurgeoloog anno 2010 

Dit brengt mij tot het sluitstuk van mijn 
verhaal: de profielschets van de ama
teurgeoloog anno 2010. Ik zie voor 
me: 
* een enthousiast stenenzoeker met 
liefde voor de natuur en in het bijzon
der voor de geologie; 
* iemand die het steeds moeilijker krijgt 
om nog mooie dingen te vinden omdat 
er steeds meer mensen zijn liefhebberij 
bedrijven en de vondstmogelijkheden 
steeds schaarser worden; 
* iemand die steeds vaker zijn verza-
meldrang op moet kroppen omdat: 

- natuurlijke ontsluitingen tot natuur
monument met zoekverbod worden 
verklaard, 
- exploitanten van groeves en dergelij
kesteeds minder geneigd zullen zijn 
amateurgeologen tot hun bedrijfster
rein toe te laten en 
- m binnen enkele decennia naar alle 
Wai|^hijnlijkheid wettelijke maatrege
len züHen zijn die (net als op het terrein 
van de archeologie) het zoeken en ver-
iprielerl. va^^Sfogische naturalia aan 

ffende||ipw leggen. 
• ^m|i|jldne opgroeit in een vergrijzen-
' ($0$c^ geïnformatiseerde omgeving 
pK^diJHewend is steeds méér per 
^nripiHr te doen. 
^ Ü ^ p l die misschien lijdt aan infor-
''|t1^|Mr|fss door het overaanbod aan 
^ ^ ^ M maar die zich in toenemen-
êè^^m zorgen maakt over de kwali-
teit jjjjfli het natuurlijk milieu en zich, sa-
mq^^et andere NGV-ers daar voor in 
wil Zétten. 
* lalpbut not least iemand die gefasci
neerd blijft door de geologische ver
schijnselen in zijn directe omgeving en 
daarbuiten. 

Tot slot wil ik, als lid van de NGV en 
met zekerheid sprekend namens alle 
andere hier aanwezige leden, van de 
gelegenheid gebruik maken het hoofd
bestuur, de afdelingsbesturen en de 
jubileumcommissie hartelijk dank te 
zeggen voor de wijze waarop luister is 
gegeven aan het halve-eeuw feest van 
onze vereniging en aan deze dag." 

Adres van de spreker 

Drs. ing. J. Mulder 
Merellaan 27 
7711 LJ Nieuwleusen 

Een sfeerimpressie van de jubileumviering 
F r e d R a b e 

Zaterdag 2 november 1996 vierde de 
Nederlandse Geologische Vereniging 
haar vijftigjarig bestaan in Utrecht. Nu 
ben ik zo'n achttien jaar lid van de 
NGV, maar heb geruime tijd niet actief 
aan het verenigingsleven deelgeno
men. Ik heb het niet zo op die georga
niseerde zaken. En wat mag je ver
wachten van een bijeenkomst met 
deelnemers die langer lid zijn dan jezelf 

oud bent? Een ingetogen tot ingesla
pen boel toch zeker? En wat moet ik 
van het programma denken? Geluk
wensen van de rector magnificus, prof. 
dr. J.A. van Ginkel, inleidend woord 
van voorzitter Ehlers, eerste spreker 
van het symposium, prof. dr. G.J. 
Boekschoten (aha, die ken ik van vroe
ger!), lunch, meerdere rondleidingen 
(die kunnen best interessant zijn, maar 

drie op één middag?) En vervolgens de 
tweede spreker van het symposium, 
drs. ing. J. Mulder (hé, die ken ik ook!), 
een verplaatsing en dan nog eens een 
receptie en een buffet... Een hele ruk. 
Enfin, laat ik me maar opgeven en zien 
waar het toe leidt. Dan kan ik in ieder 
geval het verslag van deze bijeenkomst 
schrijven voor Grondboor & Hamer. 
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Voor dag en dauw op pad dus naar 
Utrecht, naar de Uithof en het Instituut 
voor Aardwetenschappen. Dit is sinds 
jaar en dag de lokatie voor bijeenkom
sten van de NGV. Die amateurs kun
nen dus wel bij de beroeps door de 
deur. Ondanks dat ik een uur te vroeg 
ben lopen er al tientallen personen 
rond waaronder de organisatoren 
Brouwers en Peletier en andere officië-
len als voorzitter Ehlers en secretaris 
Oosterink. Bij iedere nieiwe binnen
komst klinkt het geanimeerde gegons 
luider. Zeer velen kennen elkaar van 
eerdere gelegenheden, men begroet 
elkaar hartelijk en onder het genot van 
een kopje koffie bepraat men recente 
ervaringen of haalt oude herinneringen 
op. Er blijken toch nog heel wat vrou
wen en jongere mensen or&jer te zit
ten, en beroepsgeologenl 

Het lukt, d§ bijna höncï^^ eWhou-
siastelingen redeHjk Cp/^if lv^röi 'ote 
collegezaal te k r i jgen .^ 
komstwoord spreekt r e d » nügwficus 
prof. dr. J.A. van Ginkel op totelijke 
wijze een gelukwens uit en l#g|niet na, 
de geschiedenis van de Ff^fpeit der 
Aardwetenschappen te scheen. Hij 
zet als geograaf, een verwante ziel, de 
toon voor de rest van de dag: het ver
leden met een komische ondertoon 
schouwend, gevolgd door een blik op 
de toekomst. 

Deze toon wordt voortgezet door onze 
voorzitter Cees Ehlers. Hij memoreert 
de oprichting van de NGV op acht april 
1946 te Arnhem, verhaalt over de vroe
gere activiteiten, onder andere over 
een ledenwerf-actie, en spreekt ten 
leste vier wensen uit: dat de geschie
denis van de vereniging te boek worde 
gesteld, dat de vergrijzing onder de 
wetenschappelijke geologen en de be
zuinigingen voor de wetenschappelijke 
geologie een halt worde toegeroepen; 
dat de afname van ontsluitingen worde 
omgebogen; dat de toestroom van le
den van onze vereniging moge aan
zwellen. 

Vervolgens spreekt prof. Boekschoten 
zijn rede 'Een gedeelde passie voor ge
ologie; amateurs en beroeps' uit. Ook 
hij beschouwt het verleden als opmaat 
voor de toekomst. En het treft mij dat 
hij nog steeds, net als vijfentwintig jaar 
geleden, toen ik hem leerde kennen, 
volop vreugde beleeft aan een mooie 
steen, zich verwondert over een toeval

lige gelijkenis en deelt in de genoegens 
van alle natuurliefhebbers. 

Na de goed verzorgde lunch, waarbij 
de heer Zondag alle aanwezigen voor
ziet van een jubileum-knipselkrant, start 
het programma van de rondleidingen. 
Eenieder had zich op kunnen geven 
voor een bezoek aan drie wetenschap
pelijke attractiepunten en ik heb geko
zen voor de stroomgoot, het paleo-
magnetisch laboratorium en de afde
ling gesteentenpreparatie. 
Op vriendelijke wijze brengen Postma, 
Langereis & Dekkers, en Nussgen, 
Drénth & Stiekema hun onderscheiden 
activiteiten over het voetlicht en nemen 
alle tijd uitgebreid te antwoorden op 
vragen. Wat plezierig dat onze vereni
ging in Utrecht onderdak voor haar ac
tiviteiten vindt en zoveel aanspraak op 
de inzet der medewerkers mag maken! 

Na deze leerzame rondleidingen, waar
over alle aanwezigen de loftrompet ste
ken, spreekt de heer Mulder over het 
belang van de wetenschap voor ama
teurgeologen. Ook hij kent de kunst 
een serieus onderwerp met een komi
sche noot te verluchten en voorziet een 
boeiende volgende vijftig jaar voor de 
NGV. Wel roept hij op tot een verbre
ding van de basis en een eventueel sa
menwerken met andere organisaties, 
mogelijk binnen federatieverband. 

Na het middagprogramma volgt een 
verplaatsing naar het gebouw Matthias 
van Geuns voor de receptie. Hierbij valt 
op dat bijna niemand afhaakt, maar dat 
er wel nieuwe gezichten bij de receptie 
opduiken. In de zaal is veel te zien. Vele 
afdelingen hebben vitrinekasten met 
hun vondsten en voorlichtingspanelen 

over hun activiteiten opgesteld. De 
voorlichters verhalen daarbij op zo'n 
aanstekelijke wijze over hun excursies 
dat je direct naar de vindplaatsen zou 
willen afreizen. Tijdens de receptie wor
den ook weer vele anekdotes opge
haald, vriendschapsbanden aange
haald en afspraken voor de toekomst 
gemaakt. Het vuur in eenieder doet de 
temperatuur in de zaal ook snel oplo
pen. Maar de catering staat paraat en 
voorziet de aanwezigen vlot van een 
drankje en een hapje. 

De hartelijke sfeer wordt voortgezet tij
dens het waarlijk vorstelijke buffet dat 
het einde van de dag markeert. Een te
recht woord van dank spreekt onze 
voorzitter daarbij uit aan het adres van 
de twee organisatoren van de dag, de 
heren Brouwers en Peletier. 

Tot besluit moet ik mijn bewondering 
uitspreken voor de vijftigjarige NGV en 
de oude knarren onder haar leden. Die 
mogen dan oud van jaren zijn, maar zij 
houden houden hun betoog vol gloed. 
Hun liefde voor fossielen, mineralen, 
groeves, landstreken in binnen- en bui
tenland, tijdperken of vreemde ver
schijnselen is nog niet bekoeld. Deze 
mensen haken niet voortijdig af, zij 
gaan door. In het veld en binnen ver
enigingsverband. Hun enthousiasme 
wordt overgedragen op de vele jonge 
lieden die ook van de partij waren. En 
dit maakt dat de NGV de volgende vijf
tig jaar ook zal bloeien! 

Adres van de auteur 

Drs. F.J. Rabe 
Rolklaver 17 
7422 RD Deventer 

Felicitaties voor het bestuur. 
V.l.n.r.: Redeker, Oosterink, Ehlers. Foto: P. Venema 
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Excursie naar het paleomagnetisch laboratorium. Ook de rector magnificus (tweede van rechts) is van de partij. Foto: F.J. Rabe 
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