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Voorwoord redactie
Veldwerk! : het grote Leidse verhaal staat op papier.
Zet twee Leidse geologen bij elkaar en binnen de kortste keren gaat het gesprek over
veldwerkbelevenissen. Veldwerk vormde in Leiden een essentieel onderdeel van de opleiding tot
geoloog en een solide basis voor het professioneel uitoefenen van het vak. Zelfs in deze tijd, waarin
geavanceerde geïntegreerde geologische software applicaties de geoloog terzijde staan (Fig.2), is
kennis opgedaan in het veld van essentieel belang voor een goede interpretatie, analyse en
kwaliteitscontrole.
De resultaten van het Leidse veldwerk zijn vastgelegd in vele scripties, proefschriften,
wetenschappelijke artikelen en officiële geologische kaarten. Wat totnogtoe niet systematisch is
vastgelegd zijn de ‘’oral histories’’ van de Leidse karteerders: onder welke omstandigheden deed men
het veldwerk, hoe reisde men in het veelal nog niet Verenigde Europa, hoe waren de kontakten met
de lokale bevolking en de autoriteiten?
Het was in 2005 een bijzonder goed idee van het Bestuur van de LGV om te proberen om ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 2008 een gedenkboek over veldwerk uit te brengen. Het
aantal ‘’ooggetuigen’’ is nu nog groot en hun belevenissen veelzijdig. De veldwerkherinneringen in dit
gedenkboek zijn georganiseerd langs de lijnen van de traditionele Leidse veldwerkgebieden. Hiervoor
heeft de redactie grote steun gehad van de ‘’coördinatoren’’ voor deze gebieden t.w. Charley Arps en
Peter Floor (Galicië), Evert van de Graaff (Cantabrië), Karel Roberti (Pyreneeën), Piet Maaskant
(Belledonne) en Meindert de Ruiter (Lapland). Zonder hun voorbereidend werk was deze uitgave niet
mogelijk geweest. Het resultaat mag er zijn. Vele Leidse geologen hebben hun verhaal op papier
gezet en voorzien van rake foto’s. Ongetwijfeld zullen zij, net als ik, tijdens het schrijven van hun
bijdrage aangenaam in herinnering zijn teruggegaan naar hun veldwerktijd bij het scannen van de
mooiste foto, het uitzoeken van die ene treffende dia en het raadplegen van hun scriptie en
veldboekjes. Een aantal eerder verschenen artikelen zijn in dit lustrumboek opgenomen, omdat zij op
natuurlijke wijze het boek completeren en zo bijdragen aan het totaalbeeld van het Leidse veldwerk.
De redactie heeft financiële steun gekregen van “LGV-ers met een eigen zaak” om het boek
gedeeltelijk in kleur uit te kunnen brengen. Onze dank gaat uit naar: Econ., Energy & Nat. Res (Rene
Kuiper), Thema Geologica (Thea Trouwborst- van de Graaff), VDG Geologische Diensten (Evert van
de Graaff), E&P Training Services (Wiekert Visser en Ed van Riessen), J & M Geoscience Services
(John Keasberry en Mieneke van Overeem) en Siccar Point Geoconsult (Nout den Boer).
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Fig.1: Granuliet complex Zambezi valley. Hunting Surveys, Tete Province Mozambiek 1981
Fig.2: Petrel 3D static model Schoonebeek RD-2 area 2004

Tot slot: mijn gedegen Leidse opleiding met veldwerk stond er garant voor dat ik de afgelopen 28 jaar
als professioneel geoloog heb kunnen werken, startend als junior geologist in het veld (Fig.1) tot
senior consulting geologist aan het 3D station nu (Fig.2).
Het was een eer Veldwerk! te mogen samenstellen.
Nout den Boer, Kopenhagen, januari 2008
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Voorwoord van de praeses
Beste LGV-er,
In 2008 zal de Leidse Geologische Vereniging 75 jaar worden. Wij zullen dit bijzondere lustrum met
een aantal klassieke evenementen vieren zoals de Dies in februari en de lustrumexcursie naar de
Pyreneeën in juni 2008. De uitgave van een nieuw Lustrum Gedenkboek kan natuurlijk niet ontbreken
en ik ben zeer verheugd dat vele LGV-ers onder regie van Nout den Boer bereid zijn gevonden aan
het boek bij te dragen met speciale aandacht voor het werk in de verscheidene veldwerkgebieden.
Het veldwerk van de Leidse school heeft ondermeer geresulteerd in de publicatie van een groot aantal
geologische kaarten van Lapland tot Spanje. De systematische kaartering van delen van de
Pyreneeën en Cantabrië vormen nog steeds een solide basis voor verder geologisch onderzoek. Dit
veldwerk vormde een belangrijk deel van een gedegen geologische studie waar de Leidse geoloog
met recht trots kan zijn. De lange zomers in het veld, de veelal uitstekende contacten met de lokale
bewoners hebben een grote rol gespeeld in de formatieve jaren van vele LGV-ers. De ervaringen
tijdens het veldwerk hebben vele verhalen opgeleverd, soms hilarisch, soms triest: een levensschool
die wij niet hadden willen missen.
Mogelijk wordt in 2008 het laatste grote Lustrum van de LGV gevierd. Echter het enthousiasme van de
leden en de voortgaande activiteiten van het bestuur geven mij de overtuiging dat de LGV nog vele
jaren actief zal zijn. Ik wil eenieder en speciaal Nout den Boer hartelijk danken voor de bijdrage en
redactie van dit Gedenkboek.

Jan Oele, h.t. Praeses LGV.

Pyreneeën – Jan Oele in het veld met Dick Teer (l) en Prof. de Sitter (r)
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