De NGO is in 1983 opgericht. Het 1e bestuur
bestond uit 9 leden.

Anekdotes over de oprichting
van de NGO en de jaren daarna

Van links naar rechts: Koos Mouw, Hans Dorr,
Henk Blanker, Koos van Harten (voorzitter),
Wouter van Wijk, Cor van den Berg en
Albert-Jan Woestenek. Niet op de foto,
maar wel degelijk van het 1e bestuur,
Gert den Hoedt en Cor Kenter.

De akte van oprichting is gepasseerd op
8 december 1983 te Rotterdam. Over hoe de
vorming van NGO tot stand kwam en over enkele
hoogtepunten in de jaren erna, kunt u lezen in
de anekdotes van twee oud bestuursleden,
tevens ereleden voor het leven. Een oude rot
in het vak, de huidige secretaris, doet er nog
een klein schepje bovenop.

Koos Mouw – ex voorzitter en erelid
‘In 1977 is een eerste initiatief genomen door de
Fransen door in Parijs een eerste internationaal
congres over geokunststoffen te houden. De
tweede werd gehouden in Las Vegas. Daar ook
is het initiatief genomen om een internationaal
platform op te richten, de International Geosynthetic Society (IGS). Door de Nederlandse
vertegenwoordigers is daar een hele sessie
gewijd aan de Oosterscheldewerken en de daar
gebruikte geokunststoffen, waarbij de zaal
stampvol zat. Nu vanuit Nederland het voortouw
werd genomen in deze ontwikkelingen wilde
men dat graag zo houden. De daar aanwezige
Nederlanders besloten dat zij een Nederlandse

vereniging zouden oprichten die een platform
moest worden voor kennisuitwisseling omtrent
het verantwoord toepassen van Geokunststoffen
in de civiele techniek’.
‘Hoewel IGS het besluit eerder had genomen,
bleek het nogal wat voeten in de aarde te

hebben voordat de vereniging daadwerkelijk
was opgericht. In Nederland was dat wat sneller
voor elkaar, in 1983 is de Nederlandse Geotextielorganisatie opgericht.
Op een IGS congres in 1986 in Wenen hebben
wij het boek 'Geotextiles and Geomembranes'

Akte van
oprichting.

Omgeving waarin het 2e Internationaal congres over geosynthetics werd gehouden.

68

GEOkunst – oktober 2008

Wim Kragten
(midden)
Las Vegas
1982.

uitgedeeld. Het schrijven daarvan was al eerder
gestart, maar onder de vlag van NGO is het bij
dit congres gepresenteerd. Met letterlijk de
kofferbak vol keurig ingepakte boeken togen
wij naar de Nederlandse Ambassade in Wenen
waar het boek aan het IGS bestuur werd gepresenteerd. Daarvóór werd het eerste exemplaar
aan de toenmalige Minister Van Ardenne van
Economisch Zaken overhandigd.
De wijze waarop het NGO-bestuur de organisatie
van het vierde Internationale geotextiel congres
dat in 1990 in Den Haag werd gehouden, tijdens
het derde congres in 1986 in Wenen heeft binnengehaald is zeker het vermelden waard.
Het begon, zoals gebruikelijk, met een rondvraag van het IGS-bestuur. De NGO, die toentertijd twee bestuursleden in het IGS-bestuur had,
vond het aan zijn stand verplicht om de concurrentie aan te gaan om het congres in 1990 te
organiseren. In samenwerking met het ministerie
van EZ, de EVD en het HOC werd er hard
gewerkt aan een bid book. Voor de presentatie
in Wenen werd een heel circus opgetuigd. Eerst
was er de presentatie van het boek ‘Geotextiles
and Geomembranes in Civil Engineering’ aan het
IGS-bestuur in de Nederlandse Ambassade.
Vervolgens werden alle congres deelnemers vanuit de NGO-stand bewerkt met folders en speciale
Hollandse snuisterijen, zoals oranje, zelfklevende
tulpjes voor op de badge en miniatuur klompjes
als sleutelhanger. Deze laatste twee artikelen
waren, vooral voor onze Aziatische vrienden,
niet aan te slepen. Na enkele dagen moest een
nieuwe partij worden ingevlogen.
De concurrentie van andere landen was hevig en
elke avond werd er ‘krijgsraad’ gehouden in de

lobby van het beroemde hotel Sacher, die door
ons daartoe werd verbouwd tot vergaderruimte.
Daar werden vaak heftige discussies gehouden
over de te volgen strategie voor de volgende
dagen. Uiteindelijk werd op de laatste dag van
het congres, na een paar enerverende stemrondes,
de fel begeerde nominatie binnengehaald. Op
de sluiting van het 3e IGS congres presenteerde
Gert den Hoedt handgeschreven sheets waarin
hij in 21 talen meldde de congresgangers graag
terug te zien in Den Haag!
Uiteindelijk begon hiermee, toen, de eerste
internationale manifestatie van de NGO’.

Gert den Hoedt - ex bestuurslid
en erelid
Een persoonlijk hoogtepunt voor Gert was zijn
functie als ’secretary general’ van het vierde
internationale congres van IGS dat 1990 plaatsvond in Den Haag. Hij was geknipt voor deze
erebaan en had ook zijn aandeel geleverd in
het binnenhalen van de nominatie tijdens het
congres in Wenen. Gert beleefde de voorbereiding van het vierde congres in Den Haag en het
congres zelf als een hele fijne tijd.
‘We hadden een leuke club mensen die het organiseerde. Ik zeg dit bevooroordeeld natuurlijk,
maar het congres was een trendsetter in die zin
dat de kwaliteit van de gemiddelde ‘paper’ hoog
was. Anderen beoordeelden het congres achteraf ook goed. Op de laatste dag liep ik op mijn
wenkbrauwen, maar het congres was geslaagd:
leerzaam, leuk en ontspannen voor iedereen.
Met uitzondering helaas voor onze voorzitter,
Koos van Harten, die halverwege het congres
ziek werd. Aan de organisatie van dit congres, en
nog een paar dingetjes, heb ik mijn erelidmaatschap te danken. Daar moet je je niet zoveel bij

Sheets Gert den Hoedt, Wenen 1986.
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voorstellen hoor. Je hebt die titel voor het leven,
je hoeft geen contributie meer te betalen en af
en toe komt het voor dat ze je advies ergens over
vragen’.

applaus de zaal rond en verdwenen weer via
een zijingang. Velen van ons verwachtten het
dessert, maar de taarten waren niet echt. Las
Vegas was een en al show.

Wim Kragten - oude rot in het vak en huidige secretaris van de NGO

Er werd niet alleen smakelijk gegeten tijdens dit
verblijf. Het handjevol Nederlanders dat op dit
congres aanwezig was, was unaniem van mening
dat Nederland rijp was voor een eigen geotextielorganisatie. Onder de bezielende leiding van
professor Koos van Harten en ir Cor van den Berg
is veel werk verzet om in 1983 de Nederlandse
Geotextielorganisatie het licht te laten zien.’

Over zijn trip naar Las Vegas: ‘Tijdens de reis
naar het tweede Internationale Geotextielcongres in Las Vegas in de nazomer van 1982
zijn, in mijn herinnering, de eerste contacten
ontstaan over de oprichting van de NGO. Van
het bezoek aan het congres zelf herinner ik mij
nog enkele leuke anekdotes.

EuroGeo1
Mijn toenmalige collega Henk Blanker en ik
waren tijdens het congres ondergebracht in het
kolossale MGM hotel. Het hotel maakte diepe
indruk op ons door zijn grote hotelkamers en het
gebruik van grote hoeveelheden marmer in het
gebouw zelf. We hadden een lange reis achter
de rug en wilden iets eten. Ik bestelde via roomservice vier sandwiches en twee blikjes bier.
Twintig minuten later werd er op mijn deur
geklopt en stond er een indrukwekkende
donkere bediende in wit jacquet met gouden
knopen en een schitterend gedekte tafel met
vier sandwiches en twee in ijskoelers gelegde
blikjes bier voor de deur. Het ‘diner’ werd in
10 minuten verorberd en ik was 80 dollar armer
(dat was erg veel geld in die tijd).
Het afscheidsdiner was omgeven met alle pracht
en praal. Vooral het dessert werd met het nodige
tromgeroffel en bijbehorende versierselen
gepresenteerd. Geheel onverwachts ging het
licht uit en kwamen er allerlei koks met reusachtig
geflambeerde ijstaarten de zaal binnen. De
koks liepen op de maat van de muziek en het

Voorzitters van de NGO op een rij.
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Het laatste grote event dat door de NGO werd
georganiseerd was the First European
Geosynthetics Conference and Exibition
‘EuroGeo1’ in Maastricht in 1996. De organisatie
van dit congres werd gedragen door het bestuur
en de collectieve leden van de NGO. Het toenmalige bestuur (Koos Mouw, Wim Voskamp,
Andries Steerenberg, Max Nods, Marianne
Geense, Hendrik Bijnsdorp en Ad van de Burg)
hebben zich hiervoor enorm ingezet.
EuroGeo1 werd zodanig strak georganiseerd, dat
er een behoorlijk positief saldo overbleef voor
de NGO. Wij zijn nu 12 jaar verder en EuroGeo4
staat voor de deur. In september werd het 25
jarig jubileum van de NGO tijdens EuroGeo4
gevierd. Een verslag daarvan treft u aan in de
volgende uitgave van Geokunst.

NGO Voorzitters
Ten slotte de (gewezen) voorzitters van de
NGO op een rij. Van links naar rechts:
Koos van Harten, Koos Mouw,
Louis de Quelerij en Arian de Bondt. 

EuroGeo1, Maastricht 1996.

