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Op naar de 65, en verder...

Oproep aan de lezers: reageer!

Natuurlijk is Grondboor& Hameral die tijd niet stil blijven

staan. In tegendeel:als je een nummer uit 1950 naast

een aflevering uit 2010 legt, is er - afgezien van de naam

en het logo - weinig overeenkomst meer te ontdekken.

Zeker, de hoofddoelgroepis nog steeds dezelfde: de

Nederlandse amateurgeologen. Maar wat zij in Grondboor

& Hamer aangeboden krijgen, heeft een enorme ontwik-

keling doorgemaakt. Niettemin is het op de grens van het

65-jarig bestaan verstandig om weer eens na te denken

over de vraag of de inhoud van ons tijdschrift nog wel

voldoende aansluit bij wat de lezers willen:

- Zijn de diepgang en het wetenschappelijk niveau

van de artikelen goed, te hoog of te laag?

-
Is de lengte van de verhalen in orde, of moeten

er (ook) meer korte bijdragen komen?

- Moet G&H zich met name op Nederland en

Europa blijven richten, of moeten vindplaatsen en

onderwerpen elders op de wereld ook aandacht

krijgen?

-
Is de inhoud gevarieerd genoeg, of komen bepaalde

geologische vakgebieden te weinig of juist te veel aan

bod?

-
Zou G&H meer aandacht moeten besteden aan

actuele geologische gebeurtenissen (vulkaan-

uitbarstingen, aardbevingen e.d.), of kan dat beter

via internet/website gebeuren?

- Komt de verzamelaar (want dat is de meerderheid van

de NGV-leden toch nog altijd) voldoende aan zijn/haar

trekken in G&H?

Over deze en andere voor de toekomst van Grondboor

& Hamer belangrijke vragen buigen zich op dit ogenblik
de Redactie, het NGV-Bestuur en de Raad van Advies.

We willen echter heel graag ook meningen horen van

onze lezers. Daarom aan alle G&H-lezers de oproep:

laat het onsweten! Wat is er goed of fout, wat kan er

beter of wat moet er anders? Mail uw opmerkingen of

suggesties naar lemdeboerl3hetnet.nl. Of schrijf naar:

Bert de Boer, Lopikerweg 72a, 2871 AW Schoonhoven.

Alle opmerkingen zijn welkom, maar stuur ze wel vóór

31 maart, want we willen de discussie in het vroege

voorjaar afsluiten.

Vóór u ligt het eerste nummer van de 65 e
jaargang van

Grondboor & Hamer. Aan het eind van dit kalenderjaar
viert ons tijdschrift dus haar 65e

verjaardag. Reden

genoeg om in nummer 5 of 6 van deze jaargang eens

uitgebreid terug te blikken op deze lange geschiedenis.
Grondboor & Hamer zal na haar 65e echter gewoon

door blijven werken en zeker niet met pensioen gaan!

Er is dus ook alle reden om niet alleen terug, maar ook

vooruit te kijken: naar de toekomst. Er is tijdens het

lange leven van Grondboor & Hamer veel veranderd in

de wereld; ook in die van de amateurgeoloog. Vroeger

was ons tijdschrift zo’n beetje het enige, voor de

Nederlandse amateur goed toegankelijke blad op het

gebiedvan de geologie. Nu zijn er voor hem of haar tal

van andere informatiebronnen,via internet, Google,

Wikipedia, en allerlei specifieke websites.

In de begintijd van Grondboor & Hamer was de actie-

radius van de gemiddeldeamateurgeoloog niet veel

groter dan Nederland, de Ardennen, de Eifel en mis-

schien de Harz. Tegenwoordig bereist men gemakkelijk

heel Europa en wordt er zelfs regelmatig tot ver daar-

buiten verzameld. Tenslotte hebben ook de aardweten-

schappen zich enorm ontwikkeld. Van platentektoniek

had men 65 jaar geleden nog geen
weet. Nu wordt

bijna alles in de geologie gedomineerd door de kennis

van de bewegendeplaten en alle mechanismen en

processen die daaraan ten grondslag liggen. En de

geoloog van nu werkt met seismologie, tomografie, GPS,

computersimulaties en allerhande andere geavanceerde

onderzoekmethoden en -technieken.


