
137GRONDBOOR & HAMER NR 6 - 2010

Bert de Boer

Lopikerweg 72a, 2871 AW Schoonhoven

lemdeboer@hetnet.nl

De redactie:

een komen en gaan

Wim Hoogendoorn, bedankt!

Wims 'grote liefde' waren de vele artikelen over

Aardkundige Excursiepunten, die onder zijn leiding

verschenen, en waaraan zelfs twee volledige 'specials’
werden gewijd:Aardkundige Excursiepunten in Noord-

Holland (nr. 1, 2007) en in Noord-Brabant (nr. 6, 20091.

Daarnaast verzorgde hij -
naast de 'gewone' nummers

- ook nog de Zwerfstenenspecial (nr. 3/A, 2007), de

special over Kustontwikkeling (nr. 3/A, 20081 en de

Veenspecial (nr. 3/A, 2009), en bereidde hij gedeeltelijk

de Zoutspecial (nr. A/5, 2010) voor. Voor enkele van deze

specials wist Wim forse extra financiëlemiddelen te

vinden.

Al met al een zeer vruchtbare periode, waarvoor niet

alleen de redactie en het bestuur, maar - naar we

mogen aannemen -
ook de auteurs en de leden van

de NGV Wim Hoogendoorn zeer erkentelijk zijn!

Ook vertrekkend: Ronald van Balen

Onlangs liet Ronald van Balen [46) weten na acht

jaar (2002 - 20101 te willen stoppen met redactioneel

werk voor Grondboor & Hamer. Ronald studeerde

Aardwetenschappenaan de Universiteit van Amsterdam,

promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam,

en werkte korte tijd bij de Geologische Dienst. Nu

werkt hij aande Vrije Universiteit Amsterdam met

als specialiteiten geomorfologie, Kwartairgeologie

en tektoniek, en met een interesse in archeologie.
Als zwerfstenenverzamelaar had hij vanaf 1988 al in

Wim Hoogendoorn

N.B. De Friese tekst op de steen luidt in goed Nederlands:

“Liever dood dan slaaf” en is eenherinneringaan de slag

bij Stavoren/Warns (1345) tussen Graaf Willem IVvan Holland

en de Friezen.

In Grondboor & Hamer nr. 3 van dit jaar heeft Wim

Hoogendoorn zelf zijn vertrek als hoofdredacteur

aangekondigd.Wat hij zelf uiteraard niet kon - zichzelf

bedanken - doen wij nu op deze plaats.

Wim Hoogendoornwas hoofdredacteur van Grondboor

& Hamer van 2006 (nr. 1) tot halverwege 2010 (nr. 3).

Zijn mede-redactieleden in die periode zijn unaniem

in hun mening over Wim: hij was een stimulerende

hoofdredacteur, zeer gedreven,een goed organisator die

altijd openstond voor ideeën van andere redactieleden

en die zorg droeg voor een zeer prettige samenwerking.

In navolgingvan zijn voorgangers zette hij de lijn

voort van een steeds verdere professionalisering van

Grondboor & Hamer. De uitgave in full colour
-

reeds

voorzichtig ingezet in het jaar vóór zijn aantreden
-

werd

onder zijn leiding definitief. De voor- en achterpagina's

werden per nummer ‘op maat gemaakt’ en er kwam een

‘ijzeren discipline’ m.b.t. het tijdstip van aflevering van

alle nummers.
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ons tijdschrift gepubliceerd (uiteindelijk in totaal 11

artikelen). Zijn drijfveer voor het redactiewerk was dan

ook zijn grote betrokkenheid bij Grondboor & Hamer,

waaraan hij - o.a. door de laagdrempeligheid - in zijn

eigen geologische ontwikkeling veel te danken had.

Ronalds grootste 'wapenfeit' als redactielid was het tot

stand brengen van de recente Zoutspecial (nr, 4/5, 2010),

waar hij veel energie in stak, en die hij min of meer in

zijn eentje heeft georganiseerd en geredigeerd. Ronald

van Balen neemt dus afscheid op het hoogtepunt van

zijn inzet. Voor die grote inzet is de redactie hem ten

zeerste dankbaar!

Nog een afscheid:

redactielid Rieks van der Straaten

Rieks van der Straaten 153) studeerde Geologieaan

de RU Utrecht, met als specialiteiten stratigrafie en

ecologische prehistorie. In 1990 promoveerde hij aan de

Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek in een

Neogeen bekken in Zuid-Oost Spanje. Via een opleiding

GIS (Geografische Informatiesystemen) raakte hij

verbonden aan TNO Grondwater en Geo-energie, waar

hij aanvankelijk werkte aanondergrondse opslag van

C0
2

en exploitatie van aardwarmte, en vervolgens aan

documentatie over grondwater-informatiesystemen.

In 2001 stapte Rieks over naar softwarebedrijf Baan

B.V. (nu Infor) in Barneveld, als technisch schrijver

van de documentatie van integratiesoftware voor

bedrijfsapplicaties. Sinds 2009 is hij GIS-specialist bij

Nieuwland Geo-informatie in Wageningen.

Rieks was vanaf 2003 lid van de redactie van Grondboor

& Hamer. Voor deze acht jaar lange inzet uiteraard heel

veel dank!

Een stukje geschiedenis
Grondboor & Hamer heeft al een lange geschiedenis

achter de rug. Er zullen maar weinig (amateur!

verenigingen zijn die zó lang achtereen, zó regelmatig

een zó goed tijdschrift hebben weten laten verschijnen.

Ter gelegenheidvan het 65-jarig bestaan van Grondboor

& Hamer (dit is het laatste nummer van jaargang 66!)

zullen we volgend jaar eens een artikel wijden aan de

totale geschiedenis van ons tijdschrift. Op dit moment

slechts een paar woorden over de rol van de redactie

door al die jaren heen.

Grondboor & Hamer had zich nooit kunnen ontwikkelen

van een eenvoudig 'getypt' verenigingsblad (tot eind

1965) in klein A5-formaat. via een overgang naar

A6-afmeting in zwart-wit (1990), naar een modern,

full colour tijdschrift (2005/6) als er gedurende die

hele periode niet voortdurend een enthousiaste groep

redactieleden met hart en ziel, en door dik en dun

gewerkt en gestreden had voor goede kwaliteit en

goede inhoud.

Dat alles gebeurdeechter doorgaans'in stilte' en 'op
de achtergrond'. Slechts de namen van de redactie-

leden werden in kleine lettertjes vermeld in het

colofon. Bij de huidige wisselingen in de redactie

willen we daar eventjes van afwijken door niet alleen

de nieuwe hoofdredacteur,maar ook de overige

zittende redactieleden aan de lezers voor te stellen.

Het is immers goed om ook eens te zien wie er - naast

natuurlijk de auteurs - achter de schermen aan ons

mooie tijdschrift werken.

Bert de Boer: de nieuwe hoofdredacteur

Bert de Boer is al sinds 1964 lid van de Nederlandse

Geologische Vereniging. Op een paar uitzonderingen

in de beginperiode na (in 1969 organiseerde hij b.v.

voor de Afdeling Gelre een meerdaagse excursie naar

het Bekken van Mainzl was hij echter nooit echt actief

binnen de NGV. Dat verzuim hoopt hij nu met het

oppakken van het hoofdredacteurschapenigszins

goed te maken.

Bert studeerde Biologie aan de RU Utrecht, met als

hoofdvakken erfelijkheidsleer en zoogdier-paleontologie.

In 1974- promoveerde hij op een onderzoek naar de

chromosomen van apen en halfapen. Na twee jaar werk

in de menselijke genetica aan de VU Amsterdam, kwam

hij in 1976 terecht in Diergaarde Blijdorp (Rotterdam! als

hoofd van de Biologische Afdeling (onderzoek, educatie

en natuurbehoud!.Van 1988 tot 1993 ontwikkelde

en leidde hij een Stichting (vestigingsplaats Artis,

Amsterdam) die de samenwerking tussen Nederlandse

en Europese dierentuinen bevorderde, met name op

Ronald van Balen

Rieks van der Straaten

Bert de Boer
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het gebiedvan educatie en behoud van bedreigde
diersoorten. Vanaf eind 1993 tot zijn vroeg-pensionering
in 2009 was hij directeur van Apenheul lApeldoorn], en

vanaf 2005 tevens van het (grotendeels door hemzelf

ontwikkelde) GaiaPark in Kerkrade. Lange tijd was

hij ook voorzitter van de Europese Verenigingvan

Dierentuinen.

Tijdens zijn 33-jarige dierentuin-periode bleven bij

Bert de Boer de geologie en de paleontologie altijd
als een soort 'rode draad' op de achtergrond een rol

spelen in veel van zijn publicaties, tentoonstellingen

en educatieve werk. Op dit moment gaan zijn grootste

geologische interesses uit naar 'de grote geologische

processen' en naar de relatie tussen de geologische

en paleontologische geschiedenis en de toekomst van

mensheid en natuur.

Emile Gevers: beeld- en eindredacteur

Emile Gevers (even oud als de NGV) studeerde fysica in

Eindhoven. Als researcher pur sang kwam hij te werken

bij het Shell researchlaboratoriumin Rijswijk waar hij

met een onderbreking van twee jaar (uitzending naar

Nigeria) 25 jaar heeft gewerkt. Steeds vaker kwam hij
daar in contact met geologen en vele jaren deelde hij
met hen de kamer. En wie met pek omgaat wordt ermee

besmeurd: geologiewerd een hobby. Hij organiseert

tegenwoordig zelfs geologische excursies.

Emile solliciteerde naar de functie van eindredacteur

omdat hij vond dat er wel erg veel foutjes in Grondboor

& Hamer stonden. Toen kort daarna de beeldredacteur

moest afhaken, ging hij ook de beeldredactie doen

omdat hij dacht veel af te weten van fotobewerking

Zijn grootste geologische interesse gaat uit naar de

diepeondergrond van Nederland en de daarmee

samenhangendestructurele geologie.

Cees Laban: redactielid

Cees Laban (661 heeft een lange staat van dienst in de

NGV; van 1990 (het moment dat ons tijdschrift overging

van klein naar groot formaat! tot halverwege 1996

was hij hoofdredacteurvan Grondboor & Hameren

sindsdien is hij onafgebroken redactielid geweest. Cees

promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op

een studie naarde glaciale sedimenten in de Noordzee.

Hij werkte als marien geoloog bij de toenmaligeRijks

Geologische Dienst (RGD], waar hij hoofd van de Afdeling
Mariene Geologie werd, en bleef dit bij de overgang van

de RGD naar TNO-NITG. In 2007 werd Cees directeurvan

het bedrijf Marine Sampling Holland B.V. dat vanuit TNO

is geprivatiseerd.

Cees Labans speciale interessegebieden zijn (naast

uiteraard de mariene geologie! de Kwartairgeologie en

de glaciale geologie.

Geert-Jan Vis: redactielid

Geert-Jan Vis (311 - redactielid van Grondboor & Hamer

sinds begin 2010 - genoot een opleiding in de Fysische

Geografie aan de Universiteit Utrecht (specialisatie

Kwartairgeologiel. In 2003 ging hij werken bij het

archeologisch adviesbureau BAAC B.V. in Deventer

(Afdeling Archeologische Prospecties), doch startte

in 200A met een promotie-onderzoek aan de VU

Amsterdam, met als onderwerp "Kwartairgeologische

ontwikkeling van de rivier Taag op basis van terrestri-

sche en mariene gegevens". De promotie werd in 2009

afgerond. Sinds die tijd werkt Geert-Jan bij TNO met als

taak de advisering van het Ministerie van Economische

Zaken, Landbouw en Innovatie m.b.t. het gebruik van

delfstoffen.

De geologische interesse van Geert-Jan ligt vooral op de

gebiedenvan sedimentologie, riviersystemen, delta’s en

land-zee-interacties.

Vacature: redactielid

Na het afscheid van Ronald van Balen en Rieks van

der Straaten is de redactie op zoek naarvervangende
redactieleden. Bij het ter perse gaan van dit nummer

was de procedure daarvoor nog net niet afgerond.

Emile Gevers

Cees Laban

Geert-Jan Vis


