
Een veelbelovend geologisch perspectief 
Geologie is zo interessant omdat de 
aarde voortdurend blijft veranderen. 
Daardoor voegt ieder nieuw veld- of 
laboratoriumonderzoek weer een stuk
je toe aan de puzzel van de 
aardgeschiedenis. Al die ontelbare 
puzzelstukjes moeten op hun plaats 
worden gelegd. Daartoe moet 
iedereen over (althans in principe) alle 
puzzelstukjes - dus alle onderzoeks
gegevens - kunnen beschikken. Dat 
gebeurt vooral via publicaties. Juist 
daarom is het van zo groot belang dat 
alle onderzoekers, of het nu 'profes
sionals' zijn of amateur-geologen, de 
mogelijkheid hebben om hun waarne
mingen en hypotheses te publiceren. 
De NGV biedt daartoe de mogelijkheid 
via Grondboor & Hamer. Misschien 
niet een tijdschrift dat wereldwijd met 
rode oortjes wordt gelezen, maar toch 
per definitie een van de bronnen 

waaruit vaktechnische informatie kan 
worden geput, en ook een medium 
waarmee geïnteresseerden hun kennis 
van de ontwikkeling van de aarde kun
nen vergroten. 
Voor veel leden van de NGV spreekt 
het vanzelf dat er iedere twee maan
den weer een fraai verzorgd nummer 
van Grondboor & Hamer in de bus 
ligt. Zo vanzelfsprekend is dat echter 
niet: voordat een nummer gedrukt kan 
worden, gaat er niet alleen onderzoek 
en schrijfwerk door de auteurs aan 
vooraf, maar ook redactiewerk en de 
technische productie. Laat ik me even 
beperken tot het redactiewerk, dat ik 
voor dit ene nummer als hoofd/eind
redacteur ad interim heb mogen ver
zorgen. Interessant, maar ook tijd
rovend. Ik heb dat voor dit ene num
mer gedaan, na het afscheid dat Peter 
Venema helaas van deze functie 

moest nemen. Peter is jarenlang 
hoofd- en eindredacteur geweest, en 
ik wil hem hier namens de redactie -
en ik neem aan ook namens de lezers 
- zeer hartelijk danken voor de vele 
inspanningen die hij zich heeft 
getroost voor dit tijdschrift, en voor de 
vele tijd die hij erin heeft gestoken. 
Het komende nummer zal onder 
verantwoordelijkheid van een nieuwe 
hoofdredacteur vallen. Dat hopen we 
althans, want bij het ter perse gaan van 
dit nummer was nog geen definitief 
'ja' verkregen. Een nieuwe hoofdredac
teur zal weer eigen voorkeuren en 
opvattingen hebben. Dat is goed; net 
zoals de aarde blijft veranderen, blijft ook 
dit tijdschrift daardoor evolueren: een 
veelbelovend geologisch perspectief. 

Tom van Loon 
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