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ENKELE IMPRESSIES VAN DE 
NGV-JUBILEUMVIERING OP 13 MEI 

Zaterdag 13 mei 2006 was het zover. De NGV bestaat 60 jaar. A l hee l 

lang tevoren is nagedacht over de vraag op we lke wijze aan dit jub i l eum 

een feestelijk tintje kon worden gegeven. Het werd dus een ' pub l i eks -

mark t ' en de presentat ie van 'de geologische s tadsgids ' . Tevens werden 

tafelpresentat ies gegeven door Werkgroepen , NGV-afde l ingen , de GEA, 

NITG-TNO en N G V - l e d e n . In de ochtenduren was het a l een grote drukte 

met de voorbere id ingen. Het was in de ha l w e l erg w a r m . Het was dan 

ook pracht ig weer. Na de lunch werd de v ier ing ( het was tenslot te feest!) 

om 13.30 officieel geopend door de voorzi t ter van de NGV, de heer Joost 

Ve rmee (Afb. 1). Hij k w a m het aud i to r ium binnen a l s ' ve ldwerker ' , dus 

met rugzak, he lm , hamer en bei te l . 

Enkele gedeelten uit zijn openingstoespraak: 
"Dames en heren, ik ga op excursie! 
En dan moet je dit toch a l lemaal aan hebben en mee bren 
gen. Dan moet je toch rekenen op slecht weer. Dan moet 
je toch kunnen hakken. Dan moet je je vondsten toch mee 
kunnen nemen. Zo is het inderdaad altijd geweest. 

Maar, dames en heren, dat is nu afgelopen! We gaan nu 
de stad in! 
Wie me dat enkele jaren geleden zou hebben gezegd, 
zou ik, voorzichtig uitgedrukt, ietwat verbaasd hebben 
aangekeken." 

"Maar nu is er 'de geologische stad'." 
Een gids die ons wijst op het vele natuursteen dat in onze 
dagelijkse omgeving voor komt. Elke stad is er vol van, 
maar weinig mensen kijken er naar. Winkelpuien, monu
menten en kantoren zijn met allerlei gesteentesoorten 
bekleed en ook in huis begint een granieten aanrecht of 
een andere toepassing van natuursteen gewild te worden. 
In de stad nebje geen werkkleding die 'tegen een stootje 
kan', geen helm, geen hamer en beitel (stel je voor) en 
geen rugzak." 

"Maar een handzame gids, die past in je normale wandel-
kleding!" 
Van 12 Nederlandse steden worden een aantal panden be
sproken met interessante toepassingen van natuursteen. 
Met de uitgave van deze gids hoopt de NGV een belangrijk 
bijdrage te leveren aan 'het wekken van belangstelling 
voor de geologie'. Uiteraard kan deze introductie niet zon
der een zeer gemeend woord van dank aan de samenste l 
lers de heren Verhofstad en van den Koppel (Afb. 2). 
Vanaf vandaag is de website www.degeologischestad.nl  
actief. Op deze website is steeds het laatste nieuws over 
deze nieuwe gids te vinden." 
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Afbeelding 1. 
Joost Vermee opent de jubileumdag. 

Afbeelding 2. 
De schrijvers van 'de geologische stad' in een hevige dis
cussie verwikkeld over enige fossielen op het voorplein 
van NITG-TNO. 

"Tot slot nog onze hartelijke dank aan alle sponsors die 
de uitgave van deze gids financieel mogelijk maakten." 
En toen werd het hoog tijd om de eerste exemplaren van 
deze gids te overhandigen aan de samenstel lers maar ook 
aan onze gast: Prof. Salie Kroonenberg uit Delft. "Waar
om?" zult u zich afvragen. Omdat Salie Kroonenberg a l in 
2001 in een art ikel in Elsevier aandacht vroeg: "Voor de 
schoonheid van puien, drempels, gevels en kades. 
Voor de wonderschone natuur in elke straat, getuigend 
van vulkanen, uitgestorven dieren en botsende continen
ten. Voor koralen bij C & A en kwallen in Hoog Catharijne." 

De voorzitter besloot met de woorden: "Geologie leeft. 
De NGV leeft des te meer. Dus op naar het 75-jarig 
jubileum." De heer Kroonenberg hield een kort en uiterst 
badinerend verhaal (Afb. 3). Hij wees op het verval van 
vele mooie puien doors lecht /geen onderhoud. Door 
het plakken van affiches. Het 'repareren' met cement. 
"Een sepentijnwandje, totaal vernield door fietssturen", 

Afbeelding 3. (links) 
Salie Kroonenberg 
probeert de luiste
raars tot inkeer te 
brengen. 

Afbeelding 4. (rechts) 
Jan Verhofstad leest 
voor uit eigen werk. 

Afbeelding 5. 
Eén van de vele stands op de jubileumbijeenkomst. 

"Een slager die een grote schroefhaak dwars door zijn 
prachtige gabbropui heeft gedraaid". "Cararamarmer 
overgeschilderd". "De Nieuwe Kerk van Delft en het stad
huis, imposante gebouwen van Bentheimer zandsteen: 
zwartgeblakerd door luchtvervuiling". De heer Kroonen
berg hield de aanwezigen op zeer geestige wijze een 
aantal spiegels voor. 

Tenslotte mocht é é n van de schrijvers van 'de geologische 
stad' (Jan Verhofstad) een stukje uit eigen werk voorlezen 
(Afb. 4). Hierna werd het officiële gedeelte afgesloten. Het 
werd hierna nog een gezellig samenzijn onder het genot 
van een hapje en een drankje. De stands presenteerde 
onderwerpen van velerlei aard, zoals fossielen, zwerfste
nen, mineralen (Kring Zwarte Woud ), zanden (Afb. 5). Het 
gepresenteerde was van hoge kwaliteit en werd breed
voerig bewonderd. Er werden nieuwe contacten gelegd en 
oude banden aangehaald. 
De NGV kan terugzien op een geslaagde feestdag! 
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