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Korte samenvatting van de NGV op 
internet gedurende een periode van 
7 jaar. 

4 januari 1998 Nederlandse Geologische 
Vereniging op Internet. 

Tijdens het symposium op 2 november 
1996 ter gelegenheid van het 50 jarig ju
bileum van de Nederlandse Geologische 
Vereniging benadrukt de 2e spreker drs. 
ing. J. Mulder dat grondig moet worden 
nagedacht of het niet hoog tijd is zich te 
verdiepen in de moderne media met als 
belangrijkste onderdeel presentatie op in
ternet. 

Op de jaarvergadering van 24 mei 1997 is 
met George Brouwers Pr-functionaris NGV 
en Ton Lindemann, bouwer van de site 
van de toenmalige afdeling Amsterdam 
afgesproken dat zij zich in deze materie 
gaan verdiepen. Martin Reymerink werk
zaam bij World Access komt vervolgens 
het een en ander in de bestuursvergade
ring van 15 november 1997 uitleggen. De 
Nederlandse Geologische Vereniging gaat 
zich op internet presenteren onder de 
url: www.penn.nl/~ngv (zie Mededelingen 
van Grondboor & Hamer 51/6, 1997). 

Begin januari 1998 operationeel, mede 
mogelijk door een bijdrage van f. 800.-
van Houdstermaatschappij Dekker BV uit 
Tiel (Mededelingen Grondboor & Hamer 
52/1, 1998). In januari 1999 verschijnt 
jaargang 1 nummer 1 van Geonieuws, ons 
elektronisch geologisch tijdschrift. Bij 
voldoende artikelen verschijnt de vol
gende uitgave en dat gaat zo door tot 
1 februari 2002. 

Omdat penn.nl. ons in februari 1999 een 
behoorlijke bijdrage gaat vragen direct 
contact gelegd met de Universiteit Utrecht 
Faculteit Aardwetenschappen, (thans 
Geowetenschappen). Tot ons genoegen 
komt 8 april per brief bericht dat wij ge
bruik mogen gaan maken van hun host 
onder de url www.geo.uu.nl/ngv. Dit is 
een zeer positieve ontwikkeling. De url is 
voor kenners een teken dat onze website 
door de wetenschappelijke wereld wordt 
geaccepteerd. In juni geeft Ton Linde
mann aan met zijn bijdrage te stoppen. 

In 2000 veel aandacht besteed aan het 
leggen van contacten met geologische 
websites. Op dit moment op meer dan 
200 sites met één of meerdere links aan
wezig. 

2002 is voor het onderdeel Geonieuws 
een belangrijk jaar. Vanaf 1 februari 
levert Tom van Loon tweemaal per maand 
5 artikelen aan. Door zijn inzet krijgt 
Geonieuws steeds meer bekendheid met 
als gevolg dat 4 juni 2002 Carl Koppe-
schaar ons uitnodigt Kennispartner te 
worden van Kennislink (ontwikkeld in 
opdracht van het Ministerie van Onder
wijs, Cultuur en Wetenschappen). 
Sindsdien wordt er door de redactie van 
Kennisnet zeer intensief gebruik gemaakt 
van de artikelen uit Geonieuws gepresen
teerd onder een eigen lay-out met ver
melding van de bron. Tevens wordt een 
link naar de Nederlandse Geologische 
Vereniging en een link naar Geonieuws 
geplaatst. Ook selecteren zij artikelen uit 
Geonieuws en brengen deze onder de 
aandacht van hun bezoekers door er naar 
te verwijzen. 

20 juni komt het verzoek binnen van de 
redactie van het Belgische tijdschrift 
Geonieuws onze naam te wijzigen. Het 
wordt NGV-Geonieuws, eerst als geologi
sche nieuwsrubriek en later terecht als 
elektronisch geologisch tijdschrift. 

2003: Een rustig jaar wat goed uitkomt, 
immers het Geologisch Activiteiten 
Centrum vraagt veel aandacht. 

Eind 2003 toont AESE (Association of 
Earth Science Editors) belangstelling in 
NGV-Geonieuws. Artikelen worden door 
Tom van Loon vertaald in het Engels om 
in een later stadium te worden opgeno
men op hun site. Het geheel verkeert mo
menteel in een testfase. 

2004: Omdat continuïteit van de website 
van wezenlijk belang is, wordt op 13 ja
nuari 2004 ons lid drs. Herman 
Zevenberg, maker van www.fossiel.net, 
gepolst samen met de schrijver van dit 
artikel een duo als webmaster te gaan 
vormen met de bedoeling stapsgewijs het 
geheel over te nemen. Hij is geboren in 
1976 en in 2000 afgestudeerd als sedi-
mentoloog aan de VU. Werkzaam als web
master bij de gemeente Amsterdam. 

Er is inmiddels een eigen domeinnaam 
vastgelegd onder de naam www.geologi  
schevereniging.nl. Vervolgens is hij 
voortvarend aan de gang gegaan met het 
ontwerpen van een geheel nieuwe lay-out 
welke 11 september aan het bestuur is 
gepresenteerd en 1 januari 2005 operatio
neel wordt. Herman Zevenberg gaat een 
aantal onderdelen beheren waaronder de 
sites van de afdelingen. George Brouwers 
blijft, indien zijn gezondheid hem dit 
toestaat, in ieder geval tot het 60 jarig 
bestaan van de NGV, NGV-Geonieuws en 
het GAC voor zijn rekening nemen. 

Bij het werven van nieuwe leden is inter
net niet meer weg te denken. 
Bezoekersaantallen groeien gestaag en de 
bekendheid van de Nederlandse 
Geologische Vereniging is uitstekend toe
genomen. De website is volwassen gewor
den en is zowel voor de NGV als voor de 
afdelingen van veel betekenis. SAMEN 
STERK is ook hier van toepassing. 
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