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25 JAAR VAKBLAD 
GEOTECHNIEK!

Het vakblad Geotechniek bestaat dit jaar al weer 25 jaar. Een
mooie mijlpaal voor een, in mijn ogen, zeer waardevol vakblad.
Ik denk dat de betekenis van ons vakblad groot is; het is niet 
alleen een interessant blad met geotechnische informatie over
ontwerp en uitvoering van talrijke projecten, maar dient zeker
ook als naslagwerk en bron van literatuur waar veelvuldig naar
verwezen wordt. Ik herinner me nog goed de periode van 
voor die tijd; toen waren er voor het Nederlandstalige gebied
eigenlijk alleen de verslagen van de symposia, die door het KIVI,
de Betonvereniging en een enkele door Fugro en het toen-
malige LGM werden georganiseerd. Daarin werden de lezingen,
die op die bijeenkomsten werden gehouden, opgenomen. Het
lastige was vooral dat je daar niet goed in kon zoeken; je moest
afgaan op wat je jezelf nog herinnerde van de bijeenkomsten,
voorzover je er bij was of op het geheugen van, vooral de 
oudere collega’s. Nu hebben we het vakblad Geotechniek 
daarvoor. 
Het is dan ook prettig dat het tegenwoordig gemakkelijker 
is om digitaal oude artikelen in Geotechniek terug te vinden.
De eerste jaren hield dat niet over.

Het belang van het kunnen terugvinden van opgedane ervaring
is moeilijk te overschatten. De laatste jaren, zie je meer dan
vroeger dat geotechnische adviseurs veelvuldig van bedrijf 
wisselen. Dit pakt meestal gunstig uit voor de adviseur in 
kwestie, maar slecht voor het collectieve bedrijfsgeheugen,
want er zit zeker in het, sterk op empirie gebaseerde geotech-
niek veel kennis en ervaring opgeslagen in hoofden van mensen 
en die kennis gaat dan verloren voor het bedrijf. Daar staat 
natuurlijk tegenover dat als de vertrekkende adviseur wordt
vervanging er weer nieuwe kennis en ervaring binnenkomt. 

De praktijk is echter dat meestal ervaren geotechnici vertrekken
en er jonge, nog relatief onervaren voor in de plaats komen.  
Het is dus een groot goed om kennis en ervaring in de geotech-
niek vast te leggen door veel te publiceren en dus ook daarom
is het vakblad Geotechniek van veel waarde.

Een ander punt in het collectieve bedrijfsgeheugen, dat tot 
nu toe echter moeilijk wordt overgenomen door publicaties,
ook in Geotechniek, zijn de negatieve ervaringen, als er dus 
dingen niet goed gingen en er fouten zijn gemaakt. Ik lees nog
weinig in ons vakblad van ervaringen waar dingen mis gingen.
En het is natuurlijk een oud gezegde dat je van je fouten 
het meeste leert, (en ook van andermans fouten). Dus ik wil een
lans breken voor nog wat meer artikelen van dingen die 
niet goed gingen.
Ook is de hoeveelheid werk die het in de lucht houden van 
het blad vraagt, moeilijk te overschatten. Dankzij de uitgever,
Robert Diederiks, de zeer vele adverteerders en sponsors en
vooral dankzij het werk van de redactie is dat gelukt, gedurende
25 jaar. Ik wil daarbij één persoon in het bijzonder noemen 
en in het zonnetje zetten. Geerhard Hannink heeft jaren lang
als hoofdredacteur een enorme effort geleverd aan het succes
van ons vakblad. Ik denk dat de geotechnische gemeenschap 
in Nederland en Vlaanderen hem daarvoor zeer erkentelijk is.
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