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Driezitsbank

Anton Janse*

Hij had mij al eens eerder terloops gepolst of het geolo-

gisch secretariaat mij niet aanlokte, hierop had ik voor-

zichtig deboot afgehouden.
Dit keer was hij ter zake: Anton, binnenkort leg ik de

voorzittershamer neer, maar om mij van de laatste grote

zorg aangaande de WTKG te verlossen, wil jij het geolo-

gisch secretariaatovememen?

Onze toenmalig geologisch secretaris, onze gewaardeerde

vriend Ko de Klerk, h.t., wilde er mee stoppen. Latinist

als Ko was, tekende hij altijd in deze functie met de toe-

voeging h.t. Ondeugend als wij waren, vertaalden we dit

vrijelijk tot “heel tijdelijk”. Navrant voor Ko, was het le-

ven voor hem maar heel tijdelijk, want hij is te jong door

de tijd ingehaald.

Desmeekbede van Poppe heb ik nietonverhoord gelaten,

met onderbreking van enkele jaren hoop ik volgend jaar
het vierde lustrum op deze stoel te beleven. Stoel is mo-

menteel niet meer het goede woord, want het is inmiddels

een comfortabele driezitsbank. Het instituut geologisch

secretariaatwordt dooreen driemanschap ingevuld. Adrie

Burger is, na langdurig hierin actief geweest te zijn, ver-

vangen door Stef Mermuys. Lenard Vaessen is tot hogere
dienstbaarheidvoor onze vereniging opgeklommen, ho-

pelijk niet h.t.!

Feit is echter dat er een open plaats is op onze driezits-

bank. We willen trachten het geologisch secretariaat op

een solide driepoot de volgende eeuw in te geleiden.
Wie van onze leden schuwt het woord werk niet waarmee

de naam van onze vereniging zich siert? We hopen dat

iemand zich meldt op deze uitdaging en we ook het vol-

gende millenium niet hoeven te rusten voordat alle Ter-

tiaire oneffenhedenop dekaart van Europa in zakjes op-

geslagen op Nederlandse verzamelaarsplanken rusten....
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Najaar 1980, grote verzamelexcursie bij de Krim, buurt-

schap van Winterswijk. We kampeerden (dat gebeurde

toen nog zo) met een groot gezelschap in het bos achter

het paardenstalletje van de boerderij Stemerdink. Hier is

al heel wat geologische geschiedenis geschreven.

Onze toenmalige voorzitter Poppe de Boer, nodigde mij

voor een borreltje uit in zijn tent. Deze uitnodiging heb ik

met enige schroom aanvaard. Niet dat ik de generositeit

van Poppe in twijfel trok; maar bij een borreltje hoort een

praatje en op ditpunt had ik zo mijn bedenkingen.


