Redactioneel
Frans Rip
Hoewel dit nummer van Geo-Info niet is bedoeld als themanummer
heeft een aantal artikelen toch te maken met het begrip ‘grens’.
Zo is, lijkt mij, het vastleggen van grenzen (en eigendom) het
achterliggende thema van de FIG Working Week in 2020 in Amsterdam.
Rik Wouters schrijft over de editie 2019 in Hanoi, maar ook de volgende
editie in Nederland komt aan de orde. Het reconstrueren door Delftse
geo-studenten van het standpunt van de schilder Mesdag bij het maken
van zijn Panorama is natuurlijk iets heel anders, maar wel verwant want
ook landmeetkundig. Adri de Boer beschrijft de expositie daarover in
Panorama Mesdag.
Ferjan Ormeling gaat een andere grens over; hij bespreekt niet één,
maar twee Nationale Atlassen van Korea: een versie voor volwassenen
en een versie voor kinderen. En daarnaast: omdat het zowel over Noordals Zuid-Korea gaat, lijkt het erop dat het begrip ‘nationaal’ hier nogal is
opgerekt door de Zuid-Koreaanse uitgever.
Oprekken gebeurt ook in een heel andere context. De regering
Rutte heeft de pensioenleeftijd opgetrokken naar 67 +, maar bij het
Bedrijfsmuseum Kadaster in Arnhem vertrok de vorige conservator
Zacharias Klaasse pas na zijn 70e. Adri de Boer sprak met hem.
Eerder dit jaar beleefden we de warmste februaridag die ooit in
Nederland is gemeten. Er werd dus een record gebroken. Het artikel
van de Wageningse promovendus Sytse Koopmans (et al.) over een
kaart van de gevoelstemperatuur in Wageningen op een zomerdag
in 2015 sluit daar aardig op aan. Deze PET-kartering toont hogere
gevoelstemperaturen dan je zou verwachten.
Medewerkers die een rol in een geo-informatieketen vervullen
hebben behoefte aan informatie over wat er in en om de keten
gebeurt. Pas als dat in voldoende mate gebeurt, kunnen ze hun werk als
betekenisvol zien, zich betrokken voelen en kwaliteit leveren. Bij gebrek
aan informatie daalt de betrokkenheid en daardoor de kwaliteit van
het werk. Wat kan een manager doen? Harrie van der Werf deelt 15 jaar
ervaring als interim manager op geo-gebied en geeft tips. Het eerste
deel in een serie van drie.
En er is meer, maar mijn woorden zijn op.
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