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Opening van het symposium.

Als blijk van waardering overhandigt hij een hertshoornen

mijnwerkers hak uit Grimes Graves, met de vingerafdruk-
ken van de prehistorische ondergronder op de steel.

De heer J. Romer, voorzitter van de Nederlandse Geolo-

gische Vereniging, prijst zich gelukkig dat de afdeling

Limburg de energie heeft gevonden om voor de tweede

maal een dergelijk evenement te organiseren en daarvoor

zoveel deskundige inleiders en zo’n massale belangstel-

ling heeft weten te mobiliseren. Hij brengt de gelukwen-

sen van alle leden over en hoopt dat dit internationaal ge-

beuren een goed verloop zal hebben. Dan is het de beurt

aan Mr. A. Baeten, burgemeester van Maastricht, die de

officiële opening zal verrichten. Hij voelt zich op dit ter-

rein wel thuis, aangezien hij ook het eerste symposium

opende, hoewel zijn kennis over vuursteen nog steeds op
een laag pitje is gebleven. Hij is bijzonder verheugd dat

dit tweede symposium weer in Maastricht plaats vindt en

dat de Medische Faculteit, spoedig Universiteit, zo nauw

bij deze gebeurtenis is betrokken.

Met een woord van waardering voor allen die aan het tot

standkomen van dit symposium hebben meegewerkt, ver-

klaart hij deze wetenschappelijke bijeenkomst voor ge-

opend.

De heer F. Kraayenhagen, voorzitter van de afd. Limburg
van de Nederlandse Geologische Vereniging en van de

Commissie van Voorbereiding van het symposium heet

alle aanwezigen van harte welkom. Hij is blij gasten te

kunnen begroeten uit België, Frankrijk, Zwitserland, Po-

len, Hongarije, West-Duitsland en Engeland. Gasten die

bestaan uit amateurs, aankomende wetenschapsmensen,

hooggeleerde vaklieden, geologen, archeologen en andere/

wetenschappelijke disciplines, buitenlanders en Neder-

landers. Hij spreekt de hoop uit dat de ruim twintig in-

leidingen, excursies, tentoonstellingen en een demonstratie

veel zullen bijdragen aan verrijking van kennis en inzicht,

onderling contact en een blijvende goede samenwerking

tussen amateurs en wetenschapsmensen. Vervolgens geeft

hij de leiding van het symposium over aan de heer F.

Engelen.
VoorzitterF. Kraayenhagen heetallen hartelijk welkom.De heer G. de G. Sieveking van The British Museum te

London krijgt dan het woord. Hij belicht de prettige sa-

menwerking die is ontstaan tussen zijn instituut en de

Werkgroep prehistorische vuursteenmijnen. Deze samen-

werking is sinds twee jaar vooral tot uiting gekomen door

de medewerking van Limburgers aan de opgraving van

prehistorische vuursteenmijnen te Grimes Graves, terwijl
een groep klaar staat om dit jaar voor de derde maal het

Kanaal over te steken.

De heer G. de G. Sieveking demonstreert de hertshoornen

hak alsprehistorisch werktuig.

opent het sym-

posium.
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