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Pionier-beurs voor matologisch on derzoel(paleokli
van Frits Hilgen

ll: latr fr,ftr -:in,rprrr.b,
Si,rn !t Str,ir,i. Gitli,r,,'
Oud,ilrtt.ntu klri ,!iltri ttrat.

Dit iaar ontving dr. Frits Hitgen een NWO/ALW-Pionier
beurs. Nwo/ALW honoreerde ziin ondeEoeksvoorsteI
'Late neogene climate variabitity in annual to Milankovitch
frequency bands: an integrated Mediterranean approach'.
Hilgen mag nu vier promovendi en een post doc'aan het
werk zetten'op dit onderwerp. ziin werkgever, de facutteit
Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht, zet daar
nog eens een extra promovendus en een post doc bii.
Tiidens het Staringsymposium op 15 oktober zal Frits
Hilgen de Staringlezing houden over ashonomische tiid-
schalen en paleoklimatotogisch onderzoek on het systeem
van de natuurliike variabiliteit van het klimaat beter te
leren begrijpen.

Dc io.kcnning mn dc IJionicf- lanr roorsicl is, is hct lolgcns
bcu.s kwrn voof Hilgcn zclf HilgeD ook zo dat pdleoLli.rd-
o0L lls een rcna$ing. De rol()gi\ch ondc.roek'nr'is Dc
stoeling is dd. er Zijn meer meeste onderzoekeG len dil
gegrdlgden. Behah'e dai her rakgebied richren zl.h daarblj
naiLtrtiliik een \vetenschappe op de laaisre glaciale clclus.
lijk goed onderbouwd en rele De resuliaien daen'an z1,n

gewlld omdai ze biulkb.ar zljn
on berere klirnaaimodellen en
dus b.icrc klharn'oorspcllin

Hct onde'oeL dat Hilgen n!
gl]al oPretten Lont !oo.t urt
het niee dat sedimenLaire c!.1i,
o.k wel rUlLankoliich cr-'.li
gcnocmd, sancnhangen rnet
kliniaarslcrandc.inecn dic op
hun tre!ft gcst!!fd sar.dcn
door clchsche rcrande.nrgen
ln de baan lan de alrde. De
kllmaais!er!nderingen zelf
worden veroorzaah door
raiaiics jD zonnc jnsrrallng.
dic hct gcvolg is lan dc vcfan-
dererdc odtntltie ldn de
!a.de lcn ofrichtc lan de ron.
In zljn troeli.hrili..nsLio
eede Hllgen een iijds.ha!l ioi
5.1rnilroen raar ierug op basls
ran sedllcDien in h.i luiddel

llndse Zcc gcbied. Ddt is
$erkeli'k een p.!cblig gebicd,
1k denk her nooiste rer we.eld
lraar i€ die ltilenkourch +.li
icrug lindi. llci blijkt dal i€ de
.sinroD!schc cutrcs hccl
rnooi n!dsl de scdimcnd.gcn

De meesL.pyellende scdimen-
ten \raarin de c!.li terug re
uden zlln, zrjn lolgers Hilgen
d. ainissclinec! van lagen
nrcrgcl tnct lagcn drc b.staan
uir bfunre tot zndftc organisch-
riike dfzeLtnrgen. Dezc zogc-
n!arnde sat.opelen zlri !fgeret
iijdens ferrcden ner
r..fioogde n€erslag en weer
spicscl.n kaf akicrlsiieke ct.Ll
schc pdircncn d'c word.n
\enurul( door de dric
ye6.hlllende .r.li in de b!an
!!n de alrde, obliqlLireiL,
excentriclieii en precesie. Hei
njcuw. ondcroek lan Hllgen
lril nct dczc scdincnrc! cn hei
scbf uiL van astroDoDlisclic
orl.ssinscn heel gedetaillccrd
kennis opb.uwen ran het
kllmaais,ween dat !eranL
iroordclijk s loor de qcllsche
scdnncntadcp.tron.n De sedi
mcDtdricproccssc! zcggcn

'lldmrce 
rcts ovcr dc nat!!r-

lijke veri!bllitcit !an het
klimui zonder invl.ed vrn de
lrens De ee6ie pronorendus
dic lljlgcD nug aanrekken, zal
zich rooral gia! bczig houdcn
nret het ferfectioDeren raD dc
.eeds be(l.tDde !strono.rischc
iljds.halen. 'De huidigc dst.o-
nomische oplossingen e.rden
sie€ds beier rnaar ool< ngewik
kcldcr Zo is bijvoorbccld de
laatstc trend oDl modcllcD ran
dc a!.de relfnr de astrrDoni-
s.he modetlen ln Le bouwcn.
Hoewel klein is er een zeke.e
1nlloed van de nodellen ot de
asi.oiomische oplosing \va!r
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necnbaar. Bo!endien zijn er
nu re!lisijscher rlrgei'cuNes
\raanncc dc Liidschaal ge.on
srrucc kh wordcn.'
ii.n t$.eede belaDg.ijke ondcr
zoeltslijn zal bcsradn uli hct
uitr.eken lan de siabilltc't vin
fl]sereiaiics 1u!!en !sironomi
s.he tirceing tn khnall
respons. HeL is daarbir lan
groot bchng uji rc Toeken Ln

hoclcne globalc, ren gevol'sc

rln ghclal. crch, en regjonale
klinaars!cranderlngen clLa!.
beinrlocdcn. Hei Middel
lands. Zee klimaar z.lwur
-qchijnlijk.! de ccr of dnder.
manicf sdden bciDrloed door
ijskapren op hogcre bree.lic-
gfldrn en zo z.l er ook .cn
rehde zjlD mcr hei rnocsson
srseem op de lagerc breedte
grldcD.'D.ornu mcerdere

f rox-!-d!ldseis rc gcb.uiken
mocien rle er siccrls btter
achtcr Tien ie lomen in
hocrere er jnde.dud sprakc rs

un een last tusepafoon.
\irelllchr ko'ntn we op d'e
m!nicf .chter hei tcnomeen
lan dc line lag var l0{r0 rarf
djc ne bij de jongste saproPcl
icsenkomen Dit .nderzock zal
hcel nadmkkcliik nuiridisci!ll
nlir zlln ondlt je zovccl noge

lijk gcgelens nodlg hebt om de
inrloed ran dc res.hLilcndc

tueel aan clkrar ie kunnen

Dczc cerste lrrcc onllerzoeks-
ljjncn ri,n beidc bcdoeld o'n
hct kllmaai op 'Mllankoltclr-
schul , int.nlllen !a! 20 000

tr!i, beicr tc.econs(ucfen en
daanncc te begrlipcn. Fcn
derdc oDderzoeksl'iu g!at 1n o!
hct sub \lil.nkoltrch n1v€i!,
w.a. Faleoklimatol. gischc

larlibilii€n is rc rind€n d'c nret
roc te schdjlen is !3n dc crch
in e:cenificiten, obliquilciL of
precessic. Alnwltzingen roor
her bcstaai !!n dcze suf'
lLilankoiich variabiliieir in
hcr Ilidrtell.ndse-Zee g.bicd
zijn Yoor hct cer{ omdckt rn
conilnenmlc atertingc! en

ODI'borirgen. ]jen lan de
me€st mr.krnre tcrschirnseleD
zijn dc,ogtnaamde dubbele ot
drj.dubbele saprcpelen.
Hoewel er eanrdjringen ziir
dal dergelijkc !i!nselingcn

'eroorzaakr 
\!orden door

klimaatsve.!ndenngcD die
sam.nliangen m.i vr.iaie in
d€ inrcn\ireir ran dc ron, r hct
nog oDduldelijt hoe de,e
l<linratologischc !d.i!iie prcc'es

onisiaat en ol z. ooL veranr
woofdelijk r loor dc bekendc
'Darsgrard Ocschger c,l'cli cn
d. 'HeinrLch'clents van het

Hllgen: 'He! aardlgc is ndtrtr
lilk dar je hei o!€r aan groor
samcnhrngend slsteem hebr.
Ook !l $erk jc u het ene
ordcrroek mcr tiidseenhedcn
dic vele mrlc! gturer zjtn d\
bij!oorb..1d nr d1i'sub-Nlil^n
kovlrch{rnder2o€k, ile .nder
zoekcn hebben allcs !rer elklal
i€ nrahen en oDdcAreunen
elkalr.'Dai gcldt relli loof hcr
Ladtste ihema sdr. een Promo
rendus voof $ardt aaigcirck
ken. namclijk de learlam'nat'es
ln de sapropelen Volgens
Hilgcn is her nelisq'la. aanne
mclijk en redeljjk zeker dai cr
sprake s len ccD s.orr laarnr-
gcn. f erensch!Fpelijk aangc-
loond is hct nog nler 'M.!r
dar s wcl vln belang wanl \te
$ei€n bijroorbeeld nog nlei
hoelang de lornnng lan een
sspqrel eigenljrk dur.t.
Borendlen zcggen de Lamnu-
ties leis ovcf dc verschillcn 

'n
selzoen.n, hci selzocn.lc kon
Lrasi, drt riidens d. aizctl'ng
lan saFfo!elen gfoicr $rs da!
iegcniroordig hct gcrll h.'

Kennis olcr de \.eschillcnde
seolosischc djdsinrenallen
dna$ volgens Hilgcn sl.lks
waarschijnlijk b1i aaD ecn berer
bc.ld 'an 

hei hclc slsLeen 
'an!atuu.lijke !ariabiliten in hct

klimaai. 'Jc ziet {Ue urjadc 
'nhet leld hccl dui.leliit c! ik wii

ze begfijlcn. Ik hoop d.t $e
olef lijfjadr heel wat ve.der
ziin met hei doorsronden laD
hct achrerllgeeDdc mecha
nisne dar vcranN (ddehik is

!o.r de afzcltnrg fan al djc
rednnenraire .yclL. \lct die
kennis kunnen de klinraatmo
dellc!N nlruurllik \Leer rm dc
slag. Voor hen \tordt het
srccds belansfijker on hun
modellen ic resten aen dc hand
\ !n paleoklin,nnogischc d,t!.
Ik dent dat uij siraks lecl
kenDis hebben g€gcncreerd om
i€ lijLen ofde huidige klinaar-
modellen lvel kloppen.,A.!n dc
.ndere kam kunnen klnnrat-
modellen wccf bijdras€n o'n
oD2e qcli bcter re begrirPen.'
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a CLYDE PETROLEUM EXPLORAIIE B.V
A wholly owned subsidiarV of Gulf Canada Resources Limited

Clyde Petroleum Exploratie B.V. is a wholly owned subsidiary of cull Canada Resources Ltd.

GLilf Canada R€sources Ltd is a Canadian based E & P company wiih producing interest in Canada, USA, lndonesia,

Australia and the Netherlands with a growing worldwid€ production and exploration poarloLio. cuLfs v]sion ls to
become one of the worLd's pre-eminent oil and gas companies by the year 2006, the company's looth anniversary.

Clyde has been active in the Netherlands sinc€ 1985 and has sleadily increased its activities to become one ofthe
major Dutch E & P cor.panies. Developrnents ol discoveries and acquisitions contribut€d significantly to Clyde,s

strong position in the Netherlands- Clyde produc€s an average of 1.2 mh rn3/d of gas and 4,ooo bopd fuoflr its
operated flelds and fforn flelds where the company has an equity interest. ts production is derived fronr over 40
fi€lds- Approxirnately half of that production is operated. Clyde h'ill coftinue to seek opponunities to build on its
oosition in the Netherlands-

Within the Exploration & New VeBtures Team and the Exploitation Team we have identified th€ need for the
folbwing iunior and senior positions:

EXPLORATION GEOPHYSICISTS

EXPLORATION GEOLOGISTS

PRODUCTION GEOLOGISTS

RESERVOIR ENGINEERS

ldeaLly, your profile for these locaL positions should include:

. A reLevant university degree;

. A minimum of 2 years prof€ssionaL ind!stry experience for junior positions and a nrlnimum of 8 years for senior
po5rIr0nSi

. The abiLity to communicate w€ll and being a teamplayer in a muLti disclplinary environnrent;

. Some knowledge of the Dut.h E&P sector;

. Proflcien.y in \,!ritten and spok€n EngLish.

We offer a comprehensive remuneration package incLLrding a cornpetitive salary, bonLrs, pension, saving schemes,

share options and reLocation expenses. Furthermore GuLf beLi€ves that contlnLroIs learning and employee

development is paramount to the on-going success of the company.

For nrore information about Gulf Canada Resources Ltd., please visit our web site www.gultca

ll you are interested in one of the positions, you can send your application together with a c.v. to:

Ctyde PetroLeum Exploratie B.V

Mauritskade 35, 251,4 HD Den Haag.

For the attention of Roeland R. Joseph

or email: Roeland Joseph@gulIca
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PRoF. DR. Con Scnuunmnrus I klimaatonderzoeker tussen wetenschap en

Prof. dr. cor schuurmans (rechts op de folo) in zijn

hoedanigheid als voorzitter van de Kljmaatcommrssre van

de Koni.ktijke Nederlandse Akademie van WetenschaPPen

(KNAW) en voonitter van de iury die in 1995 de Buvs

BaLlotmedaille uitreikte Links van 5chuurmans staal de

gelukkige etfde winnaar, prol V. Ramanathan uit de

Verenigde Staten. De medailLe wordi sinds 1893 nm de

tien jaar toegekend aan een ondenoeker die zich in hel

klimaatondeEoek bijzonder onderscheiden heeft Geheel

links op de foto prof dr. ir' P.,. Zandbe€en' presideit van

beleid

Eigenlljk irilde hi' blj dc rnlrln€. Vlnt
$eiken mcl kurien cn ulLlilp!clcn Yln
r.utes id. hen \rcl. iuaar zjjn (ftne'ncn
$ordr !iel met eroor erihausilsfte
begroci rls hlr dal hrliercgc de iarcn lljf
iLe aln .udes cn fltrilie voorlegi. lcfteh
prct dr. Cor Schuurm.ns die in Ooslelllk

'Miin l.faar nliuurlunde.P dc HBs
brachr nc.t hei jdce om mcicor.logl€ ic
$trdcrcn, Dan bc! ,e ler sLoi v,n reRcDNg
ool nrct kaanen bcrig.'Schuurmans
nccnx de ko.tst. $eg na.r het iak llij
sclirijfr een briefje un dc dire.i€ur oDder
zock !!n trct KonnklljL Nederlands i\lei€
o.olo96ch Initltuut (KNITI) Die ddli
seeii hcm t.ch marf eersi wai te \Luderc!.
Zo ircfl de tonec Schuurmans dlezelldc
dircctcur aan dc Unn'enircit t'!n Urccht
na.f hij als hoogler!3r Bleeker m.icod.

'Er nas rocn n.g gecn lpdne takgrcep
\'leLeorologie ras oDdeideel t.n frslschc

seografie', !erreli Schudmans. Hii sraat

ons ic $oord ln dc ltam€i ran ,iin d1.cc-

icur wdar w1i!itzi.hi h.bben of dc
mafLlnre iorcn n h€r KNMI Schuur
mrns n zit! gehele laopblrn lrefkzadm

eeFeesi bijbcide lnsicllinsen. llij (as
direcreur c,nderzock bij hei r<NMl en

regelijk lio.gleraar lan de unjrer{teLt Faar
hLi n! n.g een dag n1 de irccL Le lnrdcn is.

'Op ll decenbc. 1999 g kmer
pcDsn)en. lk hcb dus ccD e.hr Dllcn'um
probleenf, grdpr de nc,g reer ercrg'ek
ogende 6.1-jlrlge Schluraans.
Al iijd.ns rijn siudic !'rs d€ Brablndef rc
lnrden op her K]\itril Bleekcf had hetn
ingcschlkeld bij onderrock nlrr de Scge
!ens die Nedcrlandse gctcchls liegt! 

'gen
op hun lluchtcn un Gille Rilen n.!.
LeeuNardcn !err!mcldcD. H€rbct..f de

reF.hillcn in radio'actnneir tan de straio-
sleer cn dc foposfccr. De vlicgcs
gebruikten dLe rcbchille! onr le bepalcn
ofzc hoog genocg - ln de'sncllere'str.&)
sf.cr - \logen. Do.r zlrn tcehddlgc

aanFczigheid op hcl K-.\\II \re.d de

siudcnt S.hturnrans ln 1962 gevraas.l

om tc lenren ircrLen o! dc onderzocks
alilcling. Lr nroest tematrd gun ltc|l.en
a.n reeisvcnr!.hiingcr ot de langc
icnnijn. !.t wds in.cD tij.l ltai.r nog
geen modcllen besionden.
Over zijD honklasrhcid ,egt Schuumrns:
'H€r rls zeker.cn vo.rd..lom zo'n
org.nisrtie en dc rne.se! Llo.r en door le
tcrnen.,\ndcfcn ilndcn ddt een blan..
oo eel beicr is. \laaf iL heb !oor!1 bij
fcorganisatics gem.rkr ddtbetcndheld
ner de gcschledenis lrn her instiruui

'oorkomr 
dar te nicr sreeds dczellil.

bestu!rlijke !alk!ilcn ierechl k,mr''
'Dc bclangritksrc re.rganisalie, elgcnliik
ccn omFerrcling, was hct uirbouFcn var
de onderzocLsllilelLng ran her IOi\1L
Toen ik.ls onderzoclie.tle b€8oD had
fl,ndamcnteel ondcvoek een Lage trorl
Le1i. Op hcL Kl.i,\ll hg de Dadruk op hct
lerzrmclen lan datd en hci voorspelLcn.
Ilalr ook rocn dl{ erd hct KNMI
gcvfllgd om tc rdlis.rcD uh hei siDg om

bi jrdrrb.cld niileuvcf \ uilins.
Dle adliscing tnisrc 

'n 
wezen .ct Lrasls !1

fundamcnleei.ndc'oek'tlci rnnrreflc
van VcrLeer en (reierstaar ilad. her
!,.r.\,UI ln dle iijd onderdccl 1'!n was, irls
drr! jarenlang niet in gclnteresseerd HeL

lundamemclc onderzock'noest tna!r.p
de unn.rsitei! geb€uren ' Schulr'nlns
wil dearop nlemand achteraf iaDstrek€n
Terugblikkend is hij sewoon blij dli 

'n1972 ccn e.hic onderzoeksafdeline bij bet
L\\'lI Lol siand kwam. Ilel L\Mi
b.hoorr binncn de lni€rnltioiaL€ wcfclLl
lan khnaaronderzoetcrs tor de iorr ondel
dc nier unile$iiane wcrenschappclijke
org.nisatieJ. sreli SchuurmaDs beslisi
Hij!r.s ran 1989 t,n 1995 dife.teur!!n
de oDde.zoeks.fdcling !a! hct Kl\illI. Ll
dic ilren zas hij ook het fuldrmericle
ondc.Toek aaD de Unlvcrsiletr !an
Ul.e.hr uiqroeien Jarcnlang was drlr
slc.his 6in ho.gl€raar. ofeen b!irenge

\roon hdoglera.r. en dri. tot vrei oidcf-
zockcrs. De zofg om h.i snel !er!ndc-
rcnde klimrir bnchr niclNe lbidscn en

L<.nsen. N! hebben un'tersieli cn
KN\II vrijlrel e\,en gfote.rd.rzoekgroe
pcn m.r clL t0 oDdcvoekers.
S.huuDnus vindi Ll!t hei klm!!rond.r
zo.k dc dfselopcD jaren grotc !o.ru1r
g.ng heeii rtcboeltL. Na dc atmo-"fecr cn
occun is nu de inllo.d tan de blostaer
op hrt kljmdlr ot eticclicre ltijzc i'r de

nrodell.n leNerki. Er is de elqclolen
twee jaar !!ngeroond dai voorpclllnge!
!an klim!!|modcllcn ool< klopFen Hct
modclrar her Eutupean Ccnrer lor
Ilcdiun v..fier Forec.st (EC\l\x'F)
uii Relding is het bestc te. \'ereld. Zo
hebben dc onderzockcrs ran hci
EC]\lV'F El Nlno loobpeld.
De zorg od een lc.anderend Ll'nrei en

de bchoefte daarcp in ie spclcn zal d€

wcrkgelegenhc'd !.or mctcor.logen op
pcil houden, rindt schuurndn! '.\rjjn
voo,glnecf pr.fessor Schrnldr zc' ne
aldjd nict te leel siudcnren errhruslrn
1e makcn. Dli is hcr cnlge t!.a|k nlei
heel gocd naar gcLuisterd hcb. Mereofo_
logcn lunnen tcgcn$oofdjs Lrii een brccd
scala lrn \refksele6 i€lccht. Alle.n il
hct su..es vtD Meteo ColsulL lan Hrrr)
Otten en zclfs hei b.siadn lan rvccrkn
ders iooni ddL a!n, neeir de hoogleraar
Een rcccnt berichr, dar her tot dc ro.r
plgha rln de Volkskram schoPte, g€ch

lolgcns S.huurnrns aen drr ei NerL<

gcnocg is. tslcl glar on ccn lrtikel !!n
nl'ee statistici nr Naiurc. Zij ioondcn dan

dlt in de Vcfenigde St.ren hei alt'rrer
keer door de \reek !cclrtotdecLrjes
riroduccc.t. Dezc .crosols zijn conriensa-
ilekcrncn .l1e tot een \,ergrcr. neersrag rn

het $'eekend lciden.'D.t is geen kliDiadt
bcrichL maar nicu\ts olcr h.t milicu.
Toch mocr c. een rncrcorolo.g a.n le
prs komcn on ft tc zoeken ofcf inder
d!ad ecn vc.bard bcst!ar.
In her LT j.urneal, her lerenigingsblad
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too. \r!gc!ir1gs. ingeDleu6, susgerecf dc
Schtrumlns in dcccmber 19q2 det de
ursrooi yaD srofccn r.nperend ete.r op
dc olryarmlng ldn de alrdbol heefi. De
getniddcld€ iemterltuu. is sinds begin
de/c ccus slcchrs een hahe gradd Cclsjuj
h phals ra! dc vooispei.te hele graad,
gesregeD. iHcr is Du geaccetree.d ddr dic
lerkhring hel mccsr waarschljnlijk is.'
Dar siof\ddr looral op her Noordelijk
haltiond gepr.ducccrd. Zoicis moer de
burgcf moed geven? \X ant dai srof
tempcf indireci een arde. rcsuhaar
vln dc nrdusiriilc produ.iiej dc uirsroor
aan kooldioxidc. 'Dai ls bedrieglljk $'ani
hei {ofrescnr srcl ull ienviil een
ledroogde .onccnrraiic CO, nog eeuwen
blijfi. Hei gaat on hcle rragc processen in

Bovcndicn heeli dat klimrat ook nog eens
rer..rssingen iD pcfto. Hei belreft bijyoor,
beeld dc nrstabilitcii van de ljskaf oF
Aniar.d.a ofde mogclijkheid dli de
s'anne goll\t.oonr Dicr nccr ioi S.h.l
land reiki mrar al eerdef albuigi. 'Dai
kan zomaar gebeu.en en dan hcbbcn we
hier w'Dtcrs die gemddeld tien gradcn
k.udcr zijn dan wei we gewend ,ijn Dai
gebeurde ccrdcr fond 1700j de zoge
naande kleine ijsiijd Daa. hebben we
Dog een heel leuk hisrofisch onderzoekie
aan scwijd. De basis roo.liei bcirijs {as
het ainial winrerse dagen dat dc ir.kvaari
tussen Haarlcm en Leiden stil hg.'

S.huo.nrns is u posoonlllk roorsrandcf
ran om rennrnste drc maaregelen Le

dcmen dre ntr $eliss'lu onnrrichrend
wcrl<cn rnaar iennnrlre nriDdcr oniwich
ren zrJD drn een ingrijtende klinaancl
hderiDg. Dcze boods.hrppen ovcf imgc
tr.ce$e!i plotscLDgeverlnderingen cD
historlsch trcscfzijn moenijk ie !arter

loor politici die in rcnniinen lan vier j,!r
d.nken DesondlDks hccli Schturnh!
ziir opinie or heeldifecrc \riizc kunnen
orcflrfcngen naar de ministcf. \\rani sinds
l97E s'as hiJ ljd lan een .lub hooglcrarcD
die zich in NcdcflaDd voor her ce6r
bogen orcf hei brocikaseiltct. DeTe
Commlssie CO2, ondcelcel van de
Gezondhelds ld, r.ppofrcerde n 1981
.ad dc roenmalige mirislcf van milleu.
SchuurDans overLulgde dc Dinisrer ven
de emst van de siNaile Hij boefdc zich
nlet door ecD zq'a.e siru.iulL. dln trclcids
ambrenrren heerl ic !ro.sielen. Ik b.gdjp
wel dar al die jongcDs cD mesies die
siuderen ook moete. wcrl<cn, hoor.
Allccn korte lljnei se\.er dc nos.Liikheld
tot lict orcrturgen !M de Folitici.'
'De hoorziitins die lte Tweede Kancr in
1996 hield $'!s oot seieus. Dur besrecd
je els onde.,ockef lccl iijd aan en her
lererde een g.ed ruppon op. Maar mer de
arnbcvelingen ls seinig gcbcurd. Schuur
nans is ook nlei bijzonder opiinisiisch
gestend ord de resulrlren die in I9oro

To.h is hij Dicr gcfrusireerd door de
houding van polirici.'Ik kan goed rlrti-
ruen. Y;ani \rie ben iL Du cieenliik om re
sicllcn dai ah de politiek oDzc dcskurdlg
heid nicr volgt er gi.te rdnrFen gcbcuren?
Stel ddr hci huidige beleid wclgoed
unpakl. En wic ire€r is deze lase nr de
relare tusseD mcns cD planeei nodig om
er voor re zo.gen dli dc mens uirelndelijk
lccft van zijn fouten '

al|rENK0MSTrru

15 oktober, Naruralis
,tt ari D s s jt I p. s nn \ G. o k E i.
uDl Srrina,Ie, tax llitt.,s.hoot
a.dn d(r Ctacht r.h,nls,

loaLs ii d€ €rlra N e!,rsbrieilan ruLi s

aange(and gl, orsirs.ert het (NGMG

ir snnrenwerking met NaturaLis het
rvr..de 5taingsvmpot um. n samen
harg met dit sympo5 um zaLooI e.n
aanraL a r.l.rc eveneneiten FLaaG v n

dei: een fee5reLirkc bijeenkorrst r ver
rrand met het !eEcrrijnei !an hei b!ek
'The h nory ofeaftr 5.i.n.es in 5uftia
mc', de u treiIiig !an de Es.lrer pri]s

voor de beste 50pte semaakt door
studentcr verbonden aan Nede Landse

ond€rwjs nst.LLingen net een aardw..
teis.haFpeLijIe ri.hting, en de utre
kng van de var wrtcE.haot vai def
Gracht peDi ns aan Prof Dr.

0e gclr.Le dag zaLzich af5pe en irr en

r.nd het Audltorirn van Nar!raLis ln
lret oude de.Lvan het museum, het

Naael deeLname aan het ondeEtaande
prognmma, behoort een rondlei.lng in
Naturails tot de moseLirkhedcn. De

rondL.ldingen z!LLei FLaat5 v ndci tus
t€n de leE.hiLL€nde onderd€len van

Aanme ding voor het slmposium dient
plaats te vinder loOR VR IDAG

9 O(T0BER 1993

Gchr freLijk, telefDnis.h of p.f E maiLJ

bij het se.retariaat van het KNGJllGJ.

Let op: lret aud torium biedt pLaats aan
naximaaLl5o deeLnemers en aanmeL.

d ngei zuLLen behandeLd wordei in
voLgorne van blnnerkomst.
De (onen verbonden aan het symposi
um lndusieiLLLn.h, kar|e,thec en een

af5Luitende boireD bedrasen f 4o, en

1o.oo 1o.:lo !ur: antvangst met (oifie
ro.lo r2.lo u!r: Fresenralle Th€ hGto

ry ot lh€ earth sc ences n 5ur name'

1l.lo 1/ oo uur staring sympos um
'Va atie en rese maat: per odlc teit in

17.oo 11.45 uur: u tr€iking Escherprijs
en Van Watetrchoot van der

Ochtcndsessie - Presentarie boek
De .onnies € Gesclr cdenis lan de
Aardtletentrhappen van de (NAW

organiseen een feestelirke b ieenkomst
ir verband net het vers.hirr€n van het
baet lhe history oi eadh s.€n.es iir
Sur name l spre(e6 zuLlen een toe.

Pfol dr E. Der Tex, voormaLg

kugog I alw I nicu{sblief seplember 198 j
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Kf{ce4fi e+)

AAPG
De Amcr.an Asso.sti.n of Pelro

Leum Geol.g ns IAAPGI sPorsort
ondctr.ek !an s1ldentet in de

aard,erensdrappei door het zoge

naamae 6rinis ii Airl Progiam. n

19t/ ontvirSei 65 studenlei
!vereL.lsiid te,amcn nreer dan US$

1.. oo., aai linin. aLe onder.teu
i ig vo.r hun do.toraal .n Pronro
ile ondetoe(.5ludenrer en rrui

bcge eirietr d e gelntere5ree( zlln

$IJRIAU ALW

Nationaal NOI'- srmPosium
0p 29 en lo okiober 1998 wornr

hel Nat onaaL NOF sYmP05 um

gchouden n Garleren. DoeL!an

dit slnposllm s om !€rk In u I
voerng'ln ne N0P-pr.reden rl
deeLse55er ei net PasleE Ie Fe
sentercn ei bedi5.ussidfen. Daar

naast wordt €.n staft g.maakl nr.I
de integrrtiea.tiv telten De

geda.hte hler a.hter is dat het

iIteressante uitkomsten zaLop ev€

ren en nat r.idom een aanlaL

oide .rpei mecr samenrverk ng

tusser Frole.Ien zaL onslaan

o9 jo 11.1o lievnote Fre5entatie

lr.lo r3.1. ponertlss e met Lun

1l.lo 17.1o de€lse5sies per N0P-

thernn lper Prored 15 nr f Presen

tat ei 1t nr i d e.u5s el

17.1. 21.oo aperllefmet aansLui

o3.1o.1..:lo de€ se5sres per

lo.lo 11lo Lez ng over het docl

var integratie (FLenalrl

11.1. 1l lo posleFessie met

1l lo . lr'.jo deellessies p€r nte

Pres.ntaries en Post€rs: Aan'

nen ng lan presenules en pos

t.rt vai N0P L prole.ten venooFt

!ia de prole.tLelders Niet NOP Pro
jeden lunnen re.htstreeks een

Yerslaclegging: P!bLicatie van

pro.eedln95 gebeurt doo. het Pro

Konen: De kosien voor nel symPo

s un ,eLf en hel d ner aan rrel e nd

var de eerste dag z In voor reKe

n dil programma, k!nnen h.t aai
!.aagformu er opvrasei op het

intern.l: nv^!.aapg orgltdn lrtmL

lragen Iuinen ger].ht wordei IoI
Reb...a Grilfin, e ma L adr€51

De <osten voor l.verna.hting
n.Lus ef ontbijtbuffet b.dragen

l roo, per pcrsoor en 7rn voor

cigen re(enr 13 en d c ren aai
H.teL t 5Fe!Lderbos voo.af I. w.r

AanmeLd ns Ll kunt de benod gde

farnrullerei betr€ffende res st.at e

en holelre!erver ng op!rnsen b l

h.i Programma burea! u0P.
TeLetoonnummer olo 274:1211,

ema L neke.van.harten@ vm.nL.

verder wordt u vla de NOP site
(ws$.noF.iLl op de noogle
gehouden van r e adu-oLe lnf.rnau.
omlrent het NariodaaL N0P

Ddg lan de Zee groot succes
Op 9 j!r rL. v,erd n het GdEr van

het nterrauof ra O.eancniaar

1998 d€ Wetens.haPsminifestati.
'N.derLands onlerzock: Geei z.e

te h.og I 5tand lan zaken van het

Nedenands zee en kustondcroek

srhoudcr ii s.l.f.e aentr. Netr

Metropols ln Arn5terdam. D€ze

dag rva! ri nauwe onocrrnge
samen!velk ng Seorganr5e€rd .oor
NWoIALW, dE A.ademLe.aa.r voor
Aardwet€rs.happen van de KNAW

en de Natoiale UNESC0 aommis

s e D. dag rer.l seopend door
prof dr. P.\l/./rf. de Meijer, d e aLs

vootritter van de NationaLe UNE5

CO Comnr ssie uiteenielte 0ai hel

doeLvan hel noor de vN en LINE5

c0 !itgeroepen nternal onaLe laar

!ai de 0.earen 1993. dat dt Jaar

vrordt geh.udcn omdal het 5.o
laar ge erlen ls dat !asco da Gama

.le zeeweg iaar idia ontde(te

e*ffi &,1t$5 I € &rR0r p5B€LAru & r ru

HelpDesk
Na een lat runige zomerper ole
raLde a.nmiss e BeraePsbeLan

gen. n samervrerking net Rrnd

stad li&0 5erices, biIr€nkon
weer de draad oppakkei !an de

(NGMGrob Lite ts..t e. En dai met

opgefiste bestnrden net 7oeke6
en (porenteel) aanb edeE. n de

databank met werkzoek.rs staal

nu, fa de ops.roonacl e van Jun
j.L, nog ecn t. taLscreuze
i rs.hilvers.pgenomen. AlLemaal

.olLegts die (bljn, onm dde Lirk

bes.hikbaar zijn voor bem ddeLig
De {pot€itidLel aanbodzilde 5 na

d€ ma llig vnf m€l versterkt nel
Leden ruspondenten uI i!vee

beLans j€ bedrlivei. Een aanwnn
!oor het r€sPondentennetlrerk De

tvreede naiLing dle e id aug!stus
s ver/onden kar b ina ni.i anders

dan een su..es worden as u 2eI
wat loar expc r bes.h kbaar zjn

cen se smo oog/pro'r!d egeoLoos

nret nreer dan 15 jaar ervarlng.P
ner gebied van erpl.ate en Pro

rlu.ti.seoLogie (referenticnumner

. .en Fa!YnoLooglstratiglaal, mct

kerr s !ai koolPetroLoge en cr!a
ring nei flu.rescentie miscroscop e

en.rgans.he.hen e (rer'nr 23)l
. een sed nrento oog mel (ernLs

van palvnoLoge en renole ren

5lng, mel efrrr ns oP f!.rogeoLo
gis.h geb ed Lrefnr sli
'€en oLic.en gas g-". oog, mei

stratlgrans.he en mi.ropaL.o rt.Lo

s5.he basis, e(arng aret eiPLora

te en didacus.he ad !lt.iten

. e€n geolr/s s.ue m.r iu de erua

rns bileen grote oLr.nraaIs.naPp l,
daarna brede etoarirs aLs gcofvs

.ur op verschilL.nde geoLogis.he

en.!lele leire nen, aLsook rn !e
hldfo.hemle en hy.lrog.o ogre

. een h\'droLoog, met vrerkeNannc

lr de naiuu.be5.nerm ng lrer.nr

&lo.hi u aLt tterksever g. nteles

seerd ziln n cen lan d.ze or soon

geLijke lrole en , aatreL dan n ct
konrakt op te nemen net (NG[4G s

mob Liteitspa ner Randsud R&D

5er!lces, lr l€roen Konemaf. teLe

foon (o3.) 23298oo oi e ma L rand

Het aantalva.atures !aor aardwe

lens.happe.s Lilkt oP d t mom€nt

!/eer \!at te groeien. Niet aLleen

NTGTNo werft oP dit moment net

adve entler. Redef onr .le marli
g.ed ln de gaten le rroLden lo.k
!oor passen.le aard!/eIens.haPpe
jil( get nte d.rkkriigen buiten de

trrdlti.neL€ geoLoglsche rereLdll),

eens kontaht op te n.nen met

Rairlnad R&D Serv.es (u le bov€f)
en mies.hien weer in de Pen te

kl mmcn,r.or wat oFei soLLL.la

t eel Een voig.lie€r !1ezen $ j aL

op het 2 oaandeil(s P.riodiek
5tud€it&PraIt jli, ve12orsd door de

LJtr€.htse C€oLogen veren g ng n

sanenw.rk ng met de la.uLte t
Aardw.tent.hanpen Lltre.ht. Een

blad met leeL ntormat e over na
geFoselllkhed.n €i de a.tueLe

ban€nmarkt voor studcnten en

jonge aLumn sardwet.ns.haPPcn,

ln p ncipe vai de RijItuniveEiteit
Utre.ht. Opn euw .tercn ,tl graag

en(eL. ai eerder aangeboaen

banen, nit maa u t het nunrmer

. se smic equipment advrse6,
5heLL Internnt onaL, Den Haag
. seoiysl.ls, (N]!l, De Bilt
. ve6.h lLeide milnbouw,'geoLogr

t.he banen n AlstaLa
. ge.fos.l, 5audi Ar:n.o
. eeosrlentl5ts, lason Geoeynenrs

' !eB.h Llcrde PhDrFostro.5/r.
L.w!h ps arn NederLardse en b0i

teiLandse unlversiteiten.

Nad.re nformatie te ver(r isen bij

\l A vai Wamel, RLlll/ VALI, Pon

b!s 3. o21, 15.3 TA !ire.ht, teL.

fo.n tolo)25t51o4 or per e ma L

v a W VanwadeL@geo.!u nL.

ZoaLs aLi d kunt u loor !w aan

neLdlnsei b j d€ lreLpDesli, aLs

respondent cn 3Ls werkzo€kenne

of!oor het d.orge!.n van lacalL'
r€r Fs tere.ht b j F.LpDesl (NGMC,

p/a N TG TN0, Postbus 6012, 2...
lA DELFT. teLeioon (or9) 2697175

(bil voorieur ! m.reensl, rar (o15l

Voor aLLe andere !ngcn, oPnerk n

gen en suggestes oP het geblcd

var beroePsbelangen: senclnr aaL

Conmi5s e Bero.psbeLangcl
(NG[4G, MjnbouwPle n

1,2623 RT DELFT, teLefoon (o15)

2572523 laleen s avordel

DR. PLElER 5IlEN5TRA, !E.RElAR 9

C.MM 95 € EEROEP5BTLAN6EI'
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De Nederlandse organisatie voor w.tensch app€lijk
onderzoek (NWO) sfinul€ert lundarnenteel cn
toegepast onde.zo€k van hoge kwalileit, Irl€m.tio,
nale orilntnri€ sraat daarbii .€nkaal. via.livese
pioS'anmalijnen {in.n, ipn \wO 

' 
u'm 4ooo J beio\-

plaarsen in het hetens.happelijk orderzoek, zowcl
bij universircibn rls bij Nwo-instilut€r,

lrct gebied Aard e. I-€vensqeiens.hafpcn
(li\l' i ioe n\fl rbrJF'o
Bek€nd aan hei prole.t'Lat. Nu.glnecllmnte'b'i\.d' 

"1, V,,,.,Li,q ,.
b.n.1s An int grnted M€dit€nan€m approa.h
(subsi.llcn,. 03()'76'2i)0). l)it ]nterdiscipLnraire
projecl zal worden rltg.rord Lrijhet Insdtuut
voor laleomili€u en Paleohlimait Ut..rht
(IP|U).latd€€l uihnaakl vd de Ned.rl.nds.
n -.,,1 .,1-.din,i, r-i PotoArF \.
DeNSC is een sam.nse.tirssve rand tuss€n
"\ '-u, -.r,FrA -J, d 'i.,,..U'.L I d.Ril Ia 16 d' \!i

b', 1!'d ,,1 -r - FP-r Pr'-.

10 promovendi en postdo.s, be.lzaan o! het
gebi€d van d e sedimenta ire gco logie
H r-U r ''--,^"lJt. "b, ' ,'
d. fa.rlt.itc. A i rd Lv€ tenschappen en Biologic
ran.le Univ.rsit.it Ut...ht€n heeft 7i.lr .lp
re.onslruclr€ ran deoorzakcn en de Sevolger
vJn rysische,.hemische enbioloSis.h.
!.randcringen in maien€ er lereskischc
sednnentatr. mi Licus e. e.osvstern€n lot do€l
sesr€ld. h n€t kzder ! .litirojed (!men Lrij
de fa.utteit Aardaelens.hatf .n, Lniversitelt
Uke.ht, Lvord€n geplaatst vjef

onderzoekers in
opleiding (oio's),-",
Het fIONiElt on.lcrzo.k ri.ht zi.h ophetb€studeren
\d ., I'q -i.F,t,,, Fb,..1,. f,,,r.i ,ut.
;.l-or '.r or '!o -pr\lFdr"r, \,u8p,a
\r, gu'tb lJn;lnr r!tr!turni,.h E€siuu.lc \cfr..l".
";.,,/v,15 i. )\r,dr rd"d. Fr_ob"l.

klnnaal le begrilpen, en.m b.p.rkingen !oo.kliiaat
modellef or tesr€llen. Hetonderzoekzal zi.h b.zia-
hord.n n.1d. vols.nde onderweryen: evalLratre virn

denauwkcnrigheid yar'up 10 date'astr.nomische
oplossmgen I'oor !.i.nd.ri.gen in de aardlaan doo.

JJ.r\i o " l-"n, -t t,,om" to-F?.ot,
i- t-, ..,, i1 .' ea.6 ,,rd. r.ia,, i

test€n van.t€ stabilit.it rh lase relalies in h.r Ntil.rnko
rit.h rrequ€ntieber€ik ran h.t klimaatstst€em d..r m!u-
dc L..n! n +d+Jillpcide .r.$ \|tttrr \eLtsPrllrfg
lussen fa..llinrJt r.! ds en Jst..n^h. hp.f\c5

'-. J. - r,, tp.rt, ,,,s...
rt orLl\ nhetnb MlJnl., Lhb.ri l,ln z nEr-
p..iod.s tussef de 1 000 en 15.000i.r.., reconsrru.rie
vd s€jz.€nal. asp..ten ran het *hnaat door miJdel
yar multidisciplnan ond.r/o€k aan gelamnreeiri.

lJerPhr.n: , ., i r', rr ". , | ,r o c
der natLruft et.ns.happen Det aantoonbar. kqtlili.ihes
of !€t gebied I'an.]c aardlvetensclrapper; €rlarinil n.t
.t bel,.gst€lling roor mari.nc ni.ropaleonroloEi€,
mari.n. g..chemi€ d /oJ paleokhr.blogie en
Pa'eo.€anoFranc, kunnen saDr
multidGciFLinair t.am!.rbind, relfstardjg kum..

'.o-F' , ||' {.d,r''o,o- -
cn \ hnrt, lr,\aaLdLgheden .d. E;tsr.. tJat

Inlichtingen: idichdrgen l!.ncn { o.den ingeNomen
bit.1r. F.J Hilgen, t€l.030 2535r-,
€ mail ftng..@geo !! nl oi dr.LJ. Lorrcns,
tel. 030 2535173,.-nril lLou.ens@geo.uu nL

solli.itatieti s.ldfteljne sollicitatics, verg€zeld var
.urrl.ulrm litre en de mm€n van tr.c .eterenten, hu F
nen 1661 26 s.ptchber d s word€n geri$t ain dr F J
Hllgel" Instituut loor lJn Lcomllie! er Paleol.ljmaat,
t.r.ulteit Aard$ el€ns.happ.n, Brdip€stlaar 4,
351I-1CD UTRECHT

Arb€idsrootra.rden
op de !d\dlureCl n de?r rd!(',enlie /ijn de \olge.oe
,leer.ner'leid$oon\rrrd!n!rnroepr*ing rn/ j
anders is !€meld l,ijdevacarffe:
Onderzoeker in op!g!!!!g Aanslehrg vindt plaatt
in liideiijle dien$ \in \I O tuorde lijd Eedu'endr
selk€ het onderzoek wordt sesubsidieer.l (naximnal
4 r.n. H.r'rlrri-bed ra8r /:.r34-bturope n'dcnd
in het ee6te j r, opl.pend lotlr.399, lnlret!ierde

wij tuligd totudl ht.t natltuk ritte eolliciterc .

M€erinform.iie ov€rNwO er actuele vacatures:

NWO



NOEKEI!

1- De vorming van het tand.
Inleiding tot de geologie en de

2- Fysisch'geogafisch onder
zoek. Thema's en methoden

l:o, Gatrunt, l1tpn 1996

Pti!: rV l75,aa nt l.5j,40
ISBN: tu,1 90 232 3102 3 .r 90

a32 J tAJ 1

Ivree NederLandse geolos eboeken,

NederLands naar taa en bLik, aLs

eerste tw.c !an een !ierdeLige Fysi

s.he geogrrfie van Nede and. Net

eerste boeL s h storisch gco ogis.rr

van oFzet, het tweede b.vat aLse

nene, seoLoglsche (l) hoofdstukken

vraar n sonmige onderw€rPen u t
het eetrte bo.k urorden uitgewerkt.

Het gevolg Tlin taL,jke. bilna altiid
ovefbod ge herhalingen.

Boek l besnt de ges.hiedenis met

zes bLadzilden Prc.ambr un ivan
de aarde) €n e nd $ met 70 blad

zilden FoLoceen' (van Nedenandl.

Uet bec d!eLd v/arll eteeds kLeiner.

het detnlL sroter. Vier hoofdstukkei
over Iaarten van, ei delfsl.ffen ii
Nedenand besLutcn hel boe(. Bj
een zo beknoplc prekl!a aire

eenhiedenis Go blz.) s rret raak

de hooldLljnen s.ed n het oog te

houien Fe aas Lukt dat nlct door
dat de s.hrjver z.h voortdurerd
verlest ln n et ter zake doende

detaiLs. Zes bLadzlidcn vaor Athel
.um en ProteroToitum is nret veeL,

maar het moet moseLjk:ijn daar
b nnen ecn beter beeLd te s.lretsen

van vler milard raa. ge5.hiedeni5

.lan hier sebolen ,tordt. r lrel

lroofdstuk PaLeoroi.um wordt de

s€s.h eilen s ln zes stukies

sekiipt, en dat is oo[ 3l i et

bevordenlik om de hoofdraken

duideLj( te naIen. Zo Lezen w]idat

Cambra S Luur {een verouderde
r€rm) n de Ardenfen daszoomt, en

dat n het ordovi. um vai WaLes

koGLen voorkomen. naar het bee d

van de paleozots.he orog€nen b ifl
vaag €f onvoLLedlg En toch druk

k.n zir nog altild e€n stempeLoF
het beeLd van Europa tEn noorden

van de ALpen. Foe het 0ider PaLe

ozoicun van dc Ardennen en lan
hel Massicf !an Brabant (weL

genoemdl past in het beeLd !an d-"

Calcdoniden hardt nlet verkLaard.

Fet hoofdstuk is lenu.ht mel eei
slru.tureel s.hetskaartje vai Europa
(n.s u t de dagen van St Lle?)

vraarln de Decfs Poolse caLedonl.

den (evenmln genaemd ln de teksl
en de grole Europete sLenkzone.

beide nl€r zonder betek€ns voor
Nedenand. ontbre<en. De ezer van

dez€ 2o bLadzijden krijgt s€en
beeld van de paLeozols.he ges.hi-"

,jen s ln dit deelvan Europa.

0ok in de hoofdstuk(en [4esozo]

.urn b, bLz.) ei letlair (1o bLz l
gaat de gr.ie Liln schr Londer tre

Levante details. Ecn bLadzijde o!er
'reuren repticlen'en een lraL!e

bLadzilde o!Er de guanodon

skeLetten van Beri ssarr lilkcn m i

ln het Ladervan dlt boek buiten
prop.rt e. De zeven regeLs over het

ontstaan van de Alpen steken daar

mager bil at. Dat N-"de.Land rleel

Litnaa(t van een g.oot Postvar s

. sch scd menlal ebekken loml

Wie ru denkt dat het beterwordt
n d€ hoofdstu(ken PLci5lo.een'

en llolo.een', waar de s.hrilver
m€er op nem lenrouvrd refte n

koflt, vergist 7.1r. llet hooid5tu(
'(war1an. PLei5ta.eei !66r h€t

saallcn begint met een verwirde
u teenzelting .!er d€ oniergrens
van het PLelstoceen. De s.hrllver
lest lie grens bil 2,4 Ma, toen : ch

Nee, ikwas nier in Comrvall. Dachr u da!
na lezinsvan mijn rorige srukie? Uir
Nieuwsbricf-hoofdrcdacreur, Dick van
Doom, redeneerde Geologisch pefect en
l$'am rot die conchsie. Her lelkste was

dai ik daar zelfhelenaal niet aan gedacht
had, $'ant de geologjsche diversieit dic ik
u voorschorelde, beli.dt /jch in dczclfde
ruidlelijke oridntatie - ook in Nota Scoiia,
Ceada\ op iar na oosrelljksre pro\incle.
Ik vind Dick's opl$sins!.! niin nadsel
dan ook het eente mr,l.i.!e begijs voor

Nova Scoria is een gcologisch paradiis. De
gehele geologische tijdschael ls olefl'cldi
gend lerregcns'oofdigd. Relaricf veel
belvone6 hcbben zi.h dan ook in hun
geologic verdiepr. Zoals Abraham Gesner
(1791-185E), rvaar u vast nog nooiL lan
gchoord h!d, naar hij gaf ons wel kero-
sinc, zopel hei woord :ls het dlsdllariepro-
ces. Gesner \ras cigenlijk geet geoloog.

Hij soeide or als boerenzoon in Nola
Scoda, cn wcrd lrts ee! srudic die hii in
Londs vokooide, en daar luisterde hij ln
ziin rrije uren naai Charlcs I-yell. veer
rhuis in C.nada bcsiccdde hij elk lrii
nomem aan seoloeie. Zijn drljilercn:
economle €n lolksgezondheid. Exploitatie
van mineralc grondsroilen behoorde
welvaart .n welzijn lan de iokale bevolkins
ie lrrhose!, lond hlj, en daarom was her
mono!olie van de sraatssreelkoolmaat_
schaplij, s'aardoor o.a. de priis kLnslma-
tig largbleel hem ce! d.orn jnhci oog.
Gesner schr€ef over dc noodzaak voor een

open mekt in bes,oordilgen dic i! 1998
nognieis aan acturlileir hebben ingeboe|

Een .anlal kcren *ed hij als gcoloog
ingehuurd, vooral voor kancinsen! t.en
teitiid de basis loor een op erotdsroilen
scbaseerde economie, cn - i! Gesne!'s lijn
van delken, ool< voor eenbeLere volksgc-
zondheid (kerosinc bFndt bljlborbccld
schoner dan dc rot dan loe gebiuikte

'ceologr and public heakh - dlar lees ie
atrno 1998 over alsofhct.et bedacht is.
Voor mlrlimaal elTcd (de autoilreiren
z{'egen hen lieEr dood) hleld deze

chrnsmarlschc man rallo2e lezineen voof
lolale siudicscnootsch3ppen, cn dln
moei u zichvoorstellen dathct getuid
deldc sradje in Nova Scotia heden Len

dace ca. 1000 inwoneF heeft; raag dus
nierhoe darbiina 200 jaar geieden was.
\laar herpubliek sffoonde aldid roc.
Het s,as cesncr die Charles L!'cll
nleenan naa! de Lllfen lanJogg'ns, I van
de meesi slrectrculaire Carboon ontslui
ringen rer wereid: the incst example ..-'
schrcefl-yell. Hli {.rd u ('ereldberoemd
mce, mrer Gesner sticf tlrnJ zijn weduwe
had geen geld mccrvoof een grafstcen,
die s,eid pas iD 1933 door Impcdal Oilop
her e.af -gczct, en pas ln 1958 zette de
prorincie een kleire sedenkplaat bii ,ljfl
gebooneliuis. lraar de,{rlartic Geos
cience Sociery heeft al iaren een lcesncf

\vl]arom moesr u dit allenaal lezcn? \{ at
heeft diimcr her KNG]IIG ie maken? DiL:
Abraham Gesner was een ptasmatlcus
ir de intenationale ileienschappcllike
g€ologische llLeiaiour kon je hen niei
rcgcnj riJn bijdrage lasvoo.tllln hei alge-

meen belang: lergrotins lan (,eh,!art en
welzijr. De gxooiste cer die hem te belrt
viel r'rs dat er posdluun een onderschei
ding naar hem senoemd {,erd uir tc
leiken a.n dcellente geologenvan inteF

wiihaddeD Willen lan VateFcloot van
der Grach! wiens bijdragen ook vooral
ons alle. welvaan eD welzljn heeli
velhoogd. Het KNGMG eerde hem door
poslum zijn hoogste onden.heidjng naar
hem re nocmcn - d die onde$chcidlhg
gaat naar internaii.naal eikctrde e\cel-
lenrc geologen. Twee laDdco) twee onder
scheidirgen, beiden gcnoemd naar geolo-
gen die her maatschappelljk belang van
hun werk looro! stelden. Geologic is een
naarschappijval< - jk heb her alrijd al

Persoonlijk doel het mii datr ooL ext.a

llezicr om !i{ee jaar achter elkaa. de Van
\\'ale$choot van dei Grach! Pennine re
mogen uitreikeo .an iemand dle nier
alled eer dcellcnt geoloog s, maar
wlens pcd< ook ero.L maatschappeliiLe
belanghccft Vodg jaar was dat dr.
Jelsc$na. DiL jaai kijgt pfol B$uwer de

pcming, en lvel op 15 oktober ln hei
Nati|naal Naiuurhistoisch Nlusem
\aturalls ioepasselijker kd elsenljjk n'el
voor een man wiens naarschappelijke
bljdrase zich voorll heeft eerichr op brcde
geolosische cducltle. Samcn met lei hele
Hoofdbestuu. hoop ik tclen tan u Ie
mogen eerwe(omen.

L
Lns,ls . al$ | nieu$sbrirl 'Fp 
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ir Nood Anerka een iskap
vormde, die qua sr.orte v.rgeLij(
baar was met de jrkap u t dc Laat
(e jstird' (blz. 5t (io fis. 5 a s de
oud5te rstijd n Noord Ane [a
Nebnskan, .a. !5 rtla) 0 e grens

lan 2,4 [4a komt dan ov€reen ner
de bnsis van het FraetigLien in
Nederiind. Fei staat d€ sdrrijver
vrir.m ne gfens daaf (e lEggen,
naar n €en L.erboek had dan to.h
weLverme d mogen rlorden dat de
rte atoiae genecnschap aLeen

ha v€ eeulv eenreezind een u tge
sproken voolkeur heeft !oor de

sr€R5 a.n oe Dars van ier
nar en€ aaLabrien in taLid (1,8

Fet.omplere lara(tervai h€t
BnleLien en van h.t arone/ei
,ordt onderstreePr, maar van het
.ompL.re €rakier van h.t 5aaLien
wordt ni.t gerepl, terwjier toch
n nstens .lric (ou.le Lfuhn€,
Dreithe n. us elAmersfoo , el
Warthel, en 1lre. warne idlervaLLen

fl/a.(en met Bant.ga en Feeren
vc.n, ei Treen€l te ondcrschei.lei
z ln Fcn bLik .ver de grenzen van
ons arn 7or hie/ iutts zijn

De 2i hootustlkkci !an b.ek 2

zli op eei e seraardige mai er n

v lt groepen geranesdrlkt: (11

!erand.ringen op w€re isdraa , ir)
sedl ne x.anaLv5e, (:ll b o5lratigrn
re, ial .,ronologe, ei Gl atet.
(lngtmi €us k voGta nret en[eLe

Bcg nseLen !an st atigralie en !an
g.o.hrono oge komer in veE.he
n€ne hooi.lsluIk€n aan .]c orde.
D€ ! reenzettlngei weersti.ge en

verouderd. opvattiigen. van het
,erk van de iitenrati.naLe Stra1.
grafie.le aomnriss e en !ai haar
suD.onrm 3s es er 0.r(groepei
i.ct de 5.iriiver bLllkbaar no. t
3e rooid. FeLderhe d oxbrcekt
vo €d g. .i .lar lvoflt nog.rger
doordar de s.hrij!er reLf v.ortdu
refulzondist Hoewe hjerkenr nat
.le grenren !ar hiostrargnls.he
..iheden !reLa s.h.cl.loor de
rid Lopen, lreerh!udt dlt hem . et
te 5.rii!en .lal lrdvaIk€].lus
e senLijI bio5tral]graf s.he ..nlre

D e weser vri nuiere[e.!dcr
domsbepaLing Norden behandeLd:
kooLstoi 4, jaatrlngcn !an b.men
lvorden aan flud!ities !an hel
klimaat toegeschrevenll cn (]qr
lhet overbodige le.hn 5.he
deta Lsl Daar bLjft hei b ir e.cn
$roord .ver nstablele sat.pen uit
ne U en rh re.Gen (!ai sroot
b.Laig !o.r h€r PL.l!to.eei), ther

moluminescentle, of ra.e nisntie

De t€kst var b€lde boeken it op
!ee pLaatsen onzorgvuL.lg sefor
muL€erd. let woord geneente'
wordt gebruikt waar 'opeenvo g ig
of atett ngen bedoeld s: Zo

,orden (ambr 5.he sesre-antei
.ide.s.heiden net trlLob eten cn
grapt.Lieten (r:161. Er zjn vee
onjuislh€d€n 1e slgnaleren; d€
ecLipll.a is niet de hoek iusten de
aida3 ei hel viak van de aard
baan, maaf de oek tussen ne
equaror.n dat !Lak. De tekn
beval t€genspra (en, cedufendc
hel lertia r ontstond het ..N.oid.
zeebek[en (1:48], maar op bz
rg Lezen rjdai in de lura het
Itras3ief vai Brabant hct Bekkeo
van Parils s.heidde var het Noard
zeebEkk.n. lMel he{ aambr um
!ers.rr inen aLe namm€n uit de
d ereirer€ d {op 6En nal (2,7r),
maar op bLz 69 benaat het
dierenrjk u I twee stamnren, de

ongewerleLde en de gewerve de

VeeL tigLren. onder anderc de paLe

ogeosratis.hc €aftjes, zijn u rge
loerr n i nlcr lan grlls. en ondr
neLijk l.t onLeesbaar. Er s niet
o!enLaaitL!itirg tussen tekst en

figrren.0p bz.82 (boek 1l staat
dnt de d€kzanden van de Eindho
venlormaile in het zuid€n van
Nedenand.l ((er2lln dan in het
noord€n Dit s schemat s.h
aangegeven n Figuur 5.t'. Nu is
nere ilgLuf een .hronoslntigra
tis.h d agGm, waar d kte geei rol
sp.c t. DezeLlde fieuur keen ter!g
n boek 2 aLs fig lo.i Kw.rtnlre
tormati.s gefangs.h kt niir ou.ier
don €n een.s.'. De reksl r v.L.
gevaLLei L.pen de ouderdomteren.
uen (sicll van Lnhostratigrafs.h€
ecnhedei s.he€f .loor de tlld. Dlt
s oo( het geva mer d. lomat e

srerTen dle in nguur 10 r omwiLe
van de s.faaLhotuonraa Tiln
geiek€nd (?: 591 Wat ee r semlste
(ans om r! e.rrs du deLijI het
(ara(e- van tormatie5 ie Lustre
rcn: d aclrdon en LitcraaL!ervin
serend. Flgurr 5 2 [bo.t 2),
bedoeld o.r de al€rae v.rhoud ng
tuesen formar es l.r 1e Li.ht.n, l!
raar niet g.schltt voo. d. d.e
ondere.lr-"iden eenheden zij I s..n

De Lezer nutu nogiLeens op
vetras5en.le uitsPralen. flet
beslaan van j5t rden is voor het
e€rst goe.r aangeloond door Pen.k
& Bnrknc, G.l (1rol) ln hun
m.numentaL. werk'D e Alpen rm

E re tah€ (,: 60). (Deze ber€ring
,!o(l he.haaLd, mct dere ftle f.ut,

n boek 2, bLz.21. Fet bestaan vnn
llstij!en lras n het midden van dc
negeinen.e eeu!! aLgeneen
aan!aard. Een ander voofbeeLd:
'revensvornen worden ngew kkeL

der nanrmaie gettee xen ionger
z in, . oit heeft geL€i! tot de
evoLut e|reor e van DaN n (2 7o).
lvlen behoeft ge€n Daiwin [enner
le:iln om te weten nat het za I et
s g-Agaai. n boek 1, bLz.2, Lezen

wj Fet l4esazoi.urn (hoofdstlk ])
en het Tetiair (hoold5iuk 4) warei
perionen G .I met ... betrckke jk
we nig lektonis.he a.tiv teit
lcommenlrar overbodig).

De boeken mnken som5 eei vero!
derde indru[. Aan d. Lteratu!r ur
de laatste twintie jaar s betrekIe
lllk weinig aanda.ht besteed. De
ge.Loslsclre tijdschaal (ns!ur 1.5,
'iaar R iks 6eoLogis.he D ensf)
bevat taL van namen die veroLderd
orvan i et meer dan reg onaLe

bete(enis zijn. Waarom nlet
Fanand & aL.1t9o gelogd? De

literatuunlFtjes, virf tor ti.n titeLs,
aan rret e nde van €d€r hoofdstu(,
bevestigen die n.ltuk D€ er ge

verw jz ns !oor.le pre.anbris.he
biosleer s naar het boekle van
r\rl.G. Rutted. De ooEprong van het
lcven op Aarde {196t. En wat rjn
er sindsdleo ilel eer prr.htige
bo€ke r verscheiei ov€r aic
asPe.t€r van Ar.heicum en Prot.
roroi.um. Vin nieuwe Lte.atuur
!n.lt de €z€r..hter (e nig terug.
0o( aisez €n daarvan lljkeo n j de
v.rwilzinSen nier aLlid geLu(k g

eekozei: eei Nijme€es afs.heids
.o ee., .en Ansterdam5-4 0rat e,

een nt..n rappo van de RcD,
esmaterlaaL !an de Open Un v-"rsi.
teit Hee en (r.t n de boekhandcl

D. oDzet !an de bo.ker NeGt op
een aanrre(ke jk u rsangspunt,
mnar de ultwelkig Laat t. lrensen
over, zoaG l( met enk€e loofbee
aei heb io.geLlcht. ar z ln ook
La.uies. r een boek zo du deljk
op Nederand ger.ht, ha.l
randa.ht mo€te r z jr voor.e
siru.tureLe postl€ van or5 Land

aar dc rand !ai een 5edlmentat e

bekken met een laige ges.hicde
nie €n een lndrukwekIende sc.]i
nreitslaF€, van Devoou (-1 roi
SubatLant (m. En mel rovee
nadrrk oP lret K!vartalr harl een

aantaLa gemene asp.den lan di
interuaL meer aanda.ht !.rdiend
Nlet e.n wat bondiger rtliLzouden

OIvTRSET

BocL over de prehistorische
vuurst€ermijnen te
Rijckholt - Sr.ceertruid
Eln.l .ktober 1998 wordt door de
Atd€ ng L nburs van .le Neder
andse GeoLogis.he Vereniging eed
.a. roo badzlldei tel€nd boek
uitseseven ov€r de pr€hlstoris.he

vuuuteermilnen tuseen Ril.kho t

n 133l ontdekte de BeLgis.he
onde[oeker [4ar.eLDe Puldt in
het Snve sboe, tussen Fii.khoLt en

st. Ce.rtruid, prehietorsch. vuur
steenwerkpLaat5en. SamEn mer
ve e andere onderoekeB b€gon
toen een lang. perlo.le van onde.
zoek. Tot de eerste on.lerzoeke6
behoorde ook de in Eysden gebo
ren ontdekker van de Plthe.antro
pus lavament Eusdne Dubois ei
de bekende Limburete eeoioog
CasmrUbaglrs. n 191o ontdekte
.le LuiIte hoogLeraai FahaLNandr
n oe eerste onaergrondse vuur

steenmilnen. n het begin van de
twintiger iaren ondero.ht de

NederLnndse ho.s eraar Van Glffen
ondersteund door de seoloog Vai
der Sleen de vuuEteenmiln.n.
Toei Hamn Nandr n in 195r, na

een Perode van 50 laar, zln
ondetroek be-6in.ligd€, kon zijn
Langjarige aes stenl RompeLberg !ir
Ril.llroLt net pens oen gaan

0ndetlssen was h€t saveLsbos
naluurmonument geworder ei
werd rr€t stil rond de vuu steernrij
nen. n 1964 stadte de Lln !erritcit
!an Gronlnsen een nieuw oider
Toek onder e ding van proa. l,rrater

bo k. Aangerlen dil onderoek, v.L

sens er(eLe n jnbolwkundlgei uit
Zu d Lmburg, ilet h€t doo. hei
gerroople rcsultaat had oFg.le
ver.l. werd vanuit de afdellns Llm

b0rg vai de NederLnndse Geo ogi.
s.h€ Verei sins een ,rei(groep n

lrct e!en gef.€pen. 0nder de
ret.ns.happeLijIe Le d]ng vao prot
waterbo < en Det medew.r(iig
van stnitslrosbeheef er sub5idies
!ai !verrein en bedrjfsLever (on
de Werkeroep Prehistorsche Vuur
steen [4ijnbauN nog in 1t64 mei
h.I on.lerroek beglnnen De W€r[
groep benond uit .a 7o vrilr!iL
gers in.t beLangste Ling voor
arheo ogie. ge.Log€ en mjrbolt
fret orderoe( zou fr€er drf 1c

In 1919 kon de tlerkgroep de
grootste lot dan toc uitgevoefde
en ge.onserve€rde opgrnv ng van
prehistoris.he vuu6tee rnrijneo
olerdrrgen aan de Staat der
Nederard.n. NederLand uJas eei
onvervangbaar a(he.Los s.h

knsmq I ilw I druq.brief ,4p " noe. 96 v
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Bestaat Spitsbergen echt?

Na een Utrechhe stlrdie en iarenlang geologisch

rordre zer drie jaren Tanzania, twee laren
Saud Arabia, vljf ln Enge and inc usiet een

promot e-, vijf ir Nederland en v er ln
Noorweger, bcn k nu def nit ef n Noorwegen
aange and de aatste 15 larer voor Statoil
werkend, €en goede reden om Noorwegen voor
de geinteresscerde lezerte beschrljven Later we
beg nnen met een stukje geschiedenis

Zarlrn Cvgaznlr

9-

q r,e- *r

Toe! Y'illcD Brrenrz mim vierln,nderd
iaar gclcdcn (in 1596 dus zo onseleerl dc
nog nier ndr. hern !.nNc.rde Blreniszcc
{lcr op, eordi !l elcl sL) do.rkrusic -
ftridrl driemaal, nrct her moftor dncmlll
is s.heepsr.chi-. lon hii 1n zLjn ir'1dsre
dnrDen nicl lernroeden dai hrr fccht ottr
rijke bod.Drschd en tocr cn, o! roek naaf
d. Noonloodeliike doo|iocll !ls het
q'arc het doel kn zijn rcis- her llnden lan
rijkc schlrten al had berelLr. Van d.
Llui/enden mer.rs dicpe. onder dc zccb.
ilen gelege! olie- en glslelden had dc
drrne z€cma! n!ruurlijk e€cn ircet.
Toen vij iD de |ool.irrcl lroondcn, rsee
tarcn nrcr Sophle nr Harsmd, heb ik nni
kunnen rcrdlepen in dc p
!u on^'\!lllem Bafcntr. dle, neal
Hollanders nji rcrzcl(crden, lierhoDdc.tl
jaar geleden Spusbcrgen onrd.kic. Er it
ook ren \\'iLlcn Brenizjaar id Holl$d
ges'eesi Dcr een groie conlcrcltre op
'Ic6chclhrg (rraar hij laDddln k(!n).
,{l fcizcnd uar SpLtsbcrgcn .ver de
Barcnlsree, Bar.nrsbu.g bezoekend, vclc
poolmusea 1n en uit gcloten in-1roms,
LonglefbycD cn Hlrs|ad, bcslooF 

'ni)
n)ch de nlijlil. Alle -\oren irczcn fijntjes
o! de tluidigc eD oude Uslrndse nleln
Svalbard roor de hel. arcliipel her groo.
src cil!!d heer gelLrkkig n()g Stisbere.n -

$ec. ons .uliufclc rcrleden k\ rt ic .akcD i
Bcs|rli Spiisbcfgc! elhr i

De drie reizen van willem Barentz
Dric iangc fciTen Inaakt. \\'illenr Bdeniz
luscD l5t)t en 159E n.ar de Loenmlligc
"faftlarse IJszee. Dc dcfde reis s prachtig
beschrelen e! nog f.!ller geillusifccrd !r
her rerjourn!alv.n riin srLmnnan Gcnlt
de Veer, gchcic! '\\' rerachrjgc b.schrl
ringe ran drie sclllghien I icr \rcfelt no)i
soo vfccnt ghehoorr'.
ln hct feisjou.nell (zic hct nrurekaariie)
zcilcn de s.he!en'Hoop' en'Volhoudcf
ranun Hollard nalr hc! noorden.n
ontdekken op 9 Juni 1596 ll.ercnciland.
genoernd n.ar de !eelluldjg roofkomende
bereD. BcD becr werd getangcn (12
vo€teD lang) en deels olscgctcn. maar hei
'bcquarn ons nier wei'.
Doorge\.lren naar hct noorder tterd op
79,10'grade! hcr anLer ge$orlen b'r ccn
'seer groot cilaDr', berlo{rld door beren
en roiganzcn. en mer enlgc bcgrocnng.
v1ll.m Barentr da.ht €crst dat diL (noen
land was, ondai \ota Zclrbla, war h1i

didcDs ee.dere reiz.n had berochi. rollc
dis Laal$rs. Daar lii echler landdc op dc
rcsrhlLri van c.n groot lend ofcil.nd. kon
dll (iroentand niet rjn en Sprrsbc.gcn
w!s onrdckrl De !.ii treclcs. pl!atsbep!
lnge! (looral de breedtcgrldcn, de leng
iesfadcn w,.en i{rer mocilijltd te Ineren)
bcwijzen ook de oDidckLing !!n vjllcm

De resr tan de ioclil ndg bekeDd wo.deD
gedchir de ilrcc boren scheiddcn rdn
eikaar i.D zuidcn \an Sljisbcfgen, en
gnge! huns s.eegs \'illcnr Blrenu loer
r1e ccn zuidelijke rourc naar Nor!
Zcnbla, saar hll uncnrdclljk l,esiraakic iD
licl ijs. Hiihed pcch nret drie ze€r koude
irinrers nldens zijn fci,en een 

'nnFijsdjd ei rnocsi dus orerwrnicrcn orl
Nola ZenbLa. rv!r. hll rensloftc stierl nr
hei 'Llchouden Hu)s'

H€t Noor5e verhaal
Volcens de lerhalcn !!n Yele Nor.n !tc.d
Spitsbergen al vccl ecrder onrdeki. dlrnc
lijk d.or VLkingcn nr de MiddclccuFcn.
Oude annalcn op lrlxnd g.rvagct vaD een

elland ofl!nd S!!lbard ilcticrliik rertaald
'Dc koude kusr'). B.w"zcn '.or deze

thcoic rijn er echrcr niet. o\erbliilielcn
!an evenft,ele bcwonnrg !l helemaaL nict.
\Vc kdnen dczc theoie aldoen .1s cen
vxn de liaaic slgcn die sclndin.lii.ijk ls,
ofals ccn ldn de chluljnisiischc trekie!

Het Russische verhaal
He1 Rtrsschc Poolnuseum.p tsafcrts-
burg, e€n kLciD mijnsLadie i€n wcsten laD
Long,!carblcn op Spilsbergcr. !efhdrlt
leel ovcf de Pomorer, ccD ru,g vrssers en
handci$dk dai in dc latc Middeleeulrc!
Noord Rusllnd bclolLte De PornorcD

ieen liaaie gr.lxrc loont hun ujicd"k)
,ou.len. rei als dc No.en. Splisbcfgcn al
voor Bafctriz hebben bezochi. Houtcn
k risen q'crden door de Pomoren a.hrer
gelaicn n! hun bezoekcD, Drur.ok hier
ran gccn spoor ie zicn op Spitsbergen ...

Conclusies
\!illert DarcDrz F!\ ot SpLtsbcrgcn, .nge
Lwijteld, cn ontdekre iljd.ns zijr dcrde
Poolrc; hct eiland ln 1596 Ole.Lrlijliels
!a! dc Holl.rndse aanwczigheid Tiin er

ecnocg op Spiisbe.ecn ge'onden, hcLc

!cldeD walll"(boitcn op Am!ierdam,
fcsten fan oudc Look|.tren o! Smce.en
Lrurs, en naiuurliik hebbe! wc zijn gede

reiLleedc rcisrcrh!al. \rearn z,),r k.ie
bezock is bes.hrelen tnci lcngte en

lk ho!d her er naaf oF dat Y'illem
tsarcDtz.le eersi. \tas. eD 20 nleii daD wdi

.-e -

I
Baleots

Nyhet!

Smeerensburger

60 Kr.-

Bdrentsbwger

55

ln 'saltig" opplevclse

.tlrtrrrrrr !rr I {rJ,i)rr,
.t r.4.1.r.] rdn .\t,i,brlrl

Lng'ng rals, nicu$-brief ep.p b"r a8 l0



ot "..t.t,

'&z Liz

)

hlizeker de neest heLcDdc omdckkcr en
dczc prachrlge rrchitel
In hoscf. zln ls \\'illem Bd.cntr zckc. dc
on ekl<cr ran cn naerngere. arn dc
Br.cntszcc. cn aa! Spnsbergen nog
sLeeds de n!am !.D hcr grooisie eillnd
!!n de S\llbdrd archipcl. Dc Hollandse
schoal' heelt leelnarnen gegcrcn arn
ba.icn. enandrn. klten in en onr dc
BafcDiszcc. X;at dacht n rxn hcr Vln
Ke!lcD Fjofd. Ansrerdarnova. Vdn
\'lerenljo.d cn zo kunn€n \re \rel e\.en
doorgMn. Zijr lcvcns- cn sierrenserharl
n ook \'ereldbercemd gc\rordcD in de
poolgeschledenls, k.rton: ccn odc aan
\\iillcm Bareniz en een,'de lan oDzc
e'gcn radcrlardse onrdekkingsrcirger,
helc.ra!lDicr Noos, rnaar r)l Holl!ndsl

Olie en gas in Noorwegen: de witte ara-
bieren boeren goed
\oorlrege. heeli zlch i. kotc rijd (ijkof
isk wcfd omdeki ln de rerleer j!.eD)
ororjkkcld ior her olle en gaslhd ldn
\!e\t Eurcpa. mci..n olieprodu.rie \u
rnln 3 niljocn !.tcr pcr dag en een dage
llrkse glsfr.Lluclic zo g.ooi als Neder
iand I o.h ls N.ontegcn rcdcLijt loor
zichrie mer de v.omden omgcsprongen:
dc Hollandse zlekre lan de ilren zcsiig
wordl rog vrak aangehaald. He! untdl
bnlrenlardse opcraiors is maar klein,
onge\eer I t cn .r tr nog een enornl
loienileelln nielse, nog dicr uiigegelen

Vccl oli€ er gls $.rdt selondcd in d.
ond'cp. zuid€hjke No.rdree u,r sik-jndu

ced'ChdlkdorncJ- \'alhall, ]jkotlsk.
Huld.! \lecr in her Doofdcn vinden we
pa$1!e mrgnl explor!rieDrcdcllcn ln
dic!er lrater, looralln gck.nreldc h.i
blokk.n {Siadlord, (lullfdlts. Nomc). Vrjj
orbekcndc cr!loraiien.dellen rijn (uh.a)
dieF$,aterbckkcDs als Vonng en M.re,
\!ar re.enr erounc sasrondsren Feden
gedaan n srrucrlrclc l<rijr,'I $ijair
domes Ook in de Ba.cnrs
cDrec gas!.ndsren de e\plo.lric v.D dii
stcfk op.scherer gebled in de knrder

\r{xr,1 dczc njcu\r. reldonnrikkelingen
z!. en.rm rcclrncDscn nodig ,Uer een
betolking ydn.l niljocD ncDScD is de
lokele arbentlma.kr rcel rc Llcnr .n it zou
icd.r ilgesiudeerde studenl lduadcn ook
ecrs niar hcr Noorden re kiiken Vi!
Sl!rcii bcn ik ook een palr keer nrensen
grdn DtcNrclrcn. ond.r aDdere ln Delft
trur.h eieerlijk ni.i in Urechi?), !v!ar
$e nr 19.16 rrn de lele cci cn'i.$de
siudeni€n er iwee adnnlmen. dic irou
wcns uri Belgit kwlmen. De nr Noo$c-
gen opcrc.cnde maanchatpiien. !oorai dc
echte Noosc a1s Siaroil, zijn zeer'tuns'-
!f,endclijL, war zich uLr in lnna orlei
dingsnogelijkhcdcD. gocde s€cundane
loonraarden en ceD Doilonscnsc irerkbe
lcid HeI leren vh Noo( is zccr aan re
fadcn, voor €en Nederlandcr besl t. docn

vrt nrdrkt \oomegen specialli,{ller
eerst hct klirnaai cn dc alom a.nwezlge
naiud. Her lczeD ran dc romen 'Noon
meer slapen' rln Nr F Hcrmrns moei

D; .r,rr1. r,n:,x ltiIrn Bnr?rri

hjcrbrj irorden algeraden rl\ roofbcrci-
dl.g. Ikzclfhad lre na lezing ran !oor-
noenrd bock. roo.al de pe$lges over
muggen, d.!nLrrrijzcn, cD de gesiedig
!allende ret:en, stclljDg !oofgcnoDer
noon reldwerk re dden nr SclDdinrria.
llclcmaai tirlt, wrnt het ls ecn lrachiig
land, nci !c.lrusi, zonder files, nret
f.laic vcfgczichien, soed sneeusrijk mer
hnghuf- en slalonmogelijLleden en een
veillge, wclhchr icts ic bcschutie samenle

Noors [eren
Noors lcrcD. cen aanreder. \ir,r de
scn dcidc llollander !.h \rr| le.en $e
onre rllcn loch makkcliikl in een half
ialr L. le.en Hcla.s zijn cr irel war
lrarenr ln N.oNegen bcsraan cr loor de
lier rnilroen nensen tiehahc rclc dialec
tcn nlcc ofiiclele talenr het B.le:il cn hcr
Ny-Nosk. Deze ialen \ror.len doo. el|aaf
sebruikt, dl is hcr tsDkrnal neer de
n.rmrlc onrgangstaal cn h€r N! Norsk
voor tulpu.istcn. H.i \ooN is rerder een
heel aflne Larl nret ccD alfabcr zoels her
onze. nalr uirgebreid mct d.ic c\fa tlln
kcrs, dc Aid). rE(e) en OGr), uit lc sprc
kcD als rcsp.ciierelijk ar, ee en eul
Alrdigc misvcrsrandcn kunnen !.or
komen doo. dc rolgctrdc woorden en

,\:r.,i Holln".n

.t.E .iij
tlth. itn

straks rl.reri
htd sa.d
bit nrt.

iri kut ihh. ik hd, ri.l

Kononr. gcoloeen, al-qesrudeerden, dcilr
!w blik nict r.leelnaar oost en \Irest,
d€nk lan Nliddcrnachuon en No.rder

tulEr GRoE.EN vaN HENK Duyv€RMAN,

42 SNEHv ivE EN, 4:]OO 5ANDNE5,NooRwEcEN.

EMA L HDUOsrAr. L.No oF HENKD@oNL Nr No

i
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DIVERSEI{

@
Jrfeer dai 15 ooo g.vorden anelnc

ter rerden overgedragen aan het

LidbuG5 bodcrna.hlef n lllaast.

De Werkgroep lrad wer€L.lnaan
gemaah Drie maaL, in 1969, 1975

cn 1979 werd n Nlaanr .ht eei
'!!! steeis,/nrposi!m' eeo.gani
seera. ArclreoLogen, geo ogen en

mjnbouwluid ger ut ae gehele

trereLd kramen naar fi4aastr.r]t om

de !uurst.ernilnei te berocken

ei t.nils uit te tl!seLen. Lr 1979

rcrn een nternationaLe .omm ts e

in lret Levei geroepef d e am de

!ier iaar ergeis ande 5 het vuur

steei 5ympos um zou organ seren.

z. !!erden rced5 svmpo5la geho!

ilen in Enge ard, rrandik en

5pa rle. llet laat5te s!inposr!m
werd gehouden ln PoLen l_let voL

gende zal worden gerrouden n

S nds het begir van de oFgnv ng

ei de <eniis oFs€daan tild-Pns ne

symposir, ls de wetens.lrap

omlrcnr vuursteenn lfDouw meI

rasse 5.heden voorul gegaan ei
n oliober lt9S wordt m€t de ! t
gav€ van bovengefoemd Doe( een

nieuvre mijLpaaL bere kt.

Leden van het KNGMG kunnen

inte(eken op dlt rilkelil( ge Llus

treerd Lroekwerk loof dc uitz.nder
Li\e ase prrs van l rt, lLeleriig

Na het sLuiten van de n5.hijlPe
r ode op l oktober 1993 be.lraagt

de prijs in de boeLhandeLl15,.
lrlenn u iI ie tekenen, sluur .lal

een brieftanrt net vo Ledig adrer
aan: t!.[1. f_eLder, 0uie Tr d]terweg
26, 6294 AL VILEN, onde veme
Lirs van: boek vuursteenm inen Rij

.IhoLl st. ceet]uid, en het rantnL

erenplaren. n de Loop vai o(to
ber 1998 ortvanst u dan beri.hl
.!er bcsteLllrs en betaLig.

W.[1 F.LoER

f erhalln$.ursus Hvd.o ecolog s.rre

efie.t!oo6pe ing probieemanaLy

se. eff..ivoorspeLL ngsmethode r,

behcers,' nr rntingsmaatrege €n

0p iz teprenber, 1,6 er 1t akto
ber 1993. Voor informat e: Ge.pian,

Emmaslnat 23,1o75 fLV Amrter

Eerste Aardwetenschap-
pelijke r-oopbaandas
l rii4as 2.ht.b.r I q93

0p vrildas 2 oktober aanstaande

o gan seed GeovLlsic, de stud e

verenig ng !oor sturlenten aardwe

iens.happen aar de !rle lln !er
telt Amstcrdam. n sanenwerk ig
met lret KNGAIG, een Aardwel-"n

s.happel lk€ L.oFbaannag. Deze

dag ls bedoeLd !oor aLLe o!dere

laaB ttunenten en promoveno

seoLogie, tusi3.he ge.sraf e. lrydro

Logie, mijnbouNkunde, n Lleukunde

et.. u i g.he.L Nede and, (oriom

eeiicdcrde n de toe(omn een

.aan n de aardt!eteis.hiPPen !viL

hebben. Zo kunnef 7ilz.h een

bee d vomen !an ne arb€idsnoge
Lirkheden in hci oedrilf!leren ei bll

de isemilolerhe d. o.[ 5 dez.

Yanuit d€ konbuis van hct ondet-
zoeksschip lantal zie ik dc lage
oeverwatlcl van de Wolgadelta voor-
biischuiven. De Russen ziin net
vatartic. Ze braden hun shashlik van
illegaal gevangen steur op barbecues
van ovcrlangs gespletcn olietaten.
Kleinc iguren te midden van een
onbeschriifeliik nrdustrieel-archcolo-
gisch stilleven var oude scheeps-
wrakkenr half gczont(en pontols!
geknakte hiiskranen en dode vracht-
*agens in het schitterend avondlicht.
Een unieke delta, die Wolgadelta

En inecns schiet mii weer die ene
vraag van dijn pfopaedc
in 1966 tc binnen die ik altijd heb
onthouden: 'Is de RijD-Maas delta
ee. e.hte delta?'. Ik weet nog ongc-
v€er wat ik geartwoord heb: 'het is
wei ccn delta, maar eenrie die naast
dc invloed van dc rivieren en dc zee
ook invloeden vaD het ijs en dc wind
heeft ondergaan, en daarom mis-
schien geen tlpische delta'. lk weet
niet wat ik voor ciife. ik daanoor
gekregen heb, il *eet wcl dat de
vraag al oud is. B. W. Koldewiin
stelde hcm aan de ordc in 1958 en
c, K.uit in 1962.

Nir vraas ik mij af waarom ik
iuist die 6ne \aaas onthoude. hcb:
miss.hien om dc idpertinerte vraag
naar de echth€id. \!at is echt? De
Rijn-Maas delta is een van dc best
brstude€rde dcltA's in de 'crcld! en
nog steeds Lomen nieuw€ interessan-

te aspecten aan het licht, zoals de
afwisselins van meandercndc en ata-
sromosercnde channelvormcn it
afhankeliikheid van de snclheid van
zeespicgclstijsins di€ lorbiitm
Titrnqvist heeft aangctoond, en de
int€rcssante avulsiegeschiedenis.
Maar de Fjjn-Maas delta komt in
gccn enkele classificatie van derta's
voor. De halve sedioentologische
litetatuur zit tjokvol met deltaclassi-
ficaties, en nog steeds komcD erbii!
mad de Riin-Maas delta is det
.,p,j.r. \'l at is hii dan wcl? Hii is
dte&! Nergens in de wcrcld zal ie
een dclta vinden di€ precies lijkt op
de Rijr-Nlaas delta. Net zo uniet als
dc Wolga delta. En de r\ltississippi
deltA. En d€ Orinoco delta' er dc
Niget deltaj en al die andere dic ons
denken over dclta's gtotendeels heb-
ben bepaald. Jc hoefr geen enatn
sedimentolooE te zijn om nr een oos-
opslag dc Mississippi delta te kunnen
hefkenncn op een kaart ofeen sateF
lietbecld. Niet omdat hii .r'ti., is
maar ondar hij unick is. Net zoals ie
in 66n oogopslag je brder' ie selieftc,
ofzelfs een vage bckende herkent in
eel straat met duizend winkelende
mensen die allema.l twee ogen, twee

ond h.'bben,
en haren op hun hoofd ofop hun kit.
Als ie moest ornschriiv€r lvaaraan ie
ie broer hcrkeDt zou je nog steeds een
tiental mcnsen uit die wi elende
massa overhouden dic Precies aan

iouw omschriiving loldoen. Zclfs met
een computer-gegenef eerdc drr.,tt
zal het ic niet lutken een bc€ld te
produccren dat precics oP ie broer
seliikt. qij is uniek.

'I'aD Dature probcrcD *e verschijn-
s€ler beter te begrijpen door ze te
classificeren op grond ran vermccnde
wetharigheden. Nu ik vool de vijfde
keer in rijn loopbaan van spccialis-
he ben veranderd, kom ik ook vool
de vijlde Lcer ir aanrakilg met nieu-
we classifi caties van aardwetenschap-
peli jkc verschiinselen, ditoaat met
die van ondergrondsc olie- en gasre_

seFoirs, Een d€el dadrvan zit nr dc1-
ta's. Het venelcnde is echter dat jc
ze niet kan zicn, ofslechts in bcPcrk-
te nate. Ooit kont de tiid dat ie die
oude delta's net zo goed onder de
grond kunt zien zitten als rccente
delta's in het satellietbccld. Zolang
dat nog niet het geval is, blijft het
behelpcn. Liikt de Jurassische Brent-
delta nu meea op de ruississippi-dclta
ofop de Nitldelta, ofmisschi€r meer
op de Orinoco dclra? Ofveaschilt de
Brent-delta nct zoveel var alle ande-
rc delta's als de recente delta's van
clkAar? Aan al diegenen dic menen
een pf..!:r recette analoog van een
subsurface delta gevondcn te hebben
vraag ik: wiis mij eens een kustlijn,
eer dclta aanr €rgens oP de weteld-
kaart, die pt.tJ dczelfde karaktcris-
tiekcn heefr als dc Nedeflands€ kust?
Is cr niet. De Ncderlandse kust is ook
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dag beaoeLd oh de cnnta.ten tus
sen de studenten en het bed rhLe

Deze x!€e doeLsteLLingen worden
nagestrecfd door middeLvan het
nouaen van Lezngen en worK-

shops. De Lezingen moeten een
a gemeei beed geven van

beroepsmogeLiikheden en vooru t
, chten b nnen de ve6chilLende
sectoren in het aardwet€nschappe
jke valgeb ed. De ondetuerp€n

van warkshops zlin onde, andere
toLll.iteren en het geven van pre.

sentates Gedurende de heLe d.s
zuLL€n er ln de ceniraLe haL

bemensde en onb€mensde stands
staan \!nar bedrijven nformaue
aan studenten kunnen aanbieden.
De dag za wo.den afgesLoten met
een f.rumdis.ussie over to.komst

van de (werkselesenheld blnnen
der aatuwerens.iaFpen
Voor aanneldins (zoweLvan berlri.
len ei van stldentenl. vrasen of
sugg€st€s k!nt u contart opnemen
met de Aardwetens.happeL jke

Loopbaandag Commissie van Geo

Vusie Te etoon: 02o.444l4r
e mail: b€drir8@geo.vu.nL

GeoVLlsl€, Aardweten5.happeLiiIe
Loopbaandag Commiss e

BtIEENK0[v15Tril

De NederLandse 6eogrnfendagen
ap 19.2o.21 novenoer 1996 wor
den sehouden n het Educatorium
van de Un versiteit Urre.ht
De Nederlandse Geografendasen
staan dit laar in het teken van het
KNAC jubiL€um. Daafom is gekozen

!oor een a.tue€l.onterentiethema
waarin de geografc haar mant.
s.happe ike .elevantle, breedte en
integEL€ ori-6nlatl€ voLop voo. hel
voetLicht kan brens€n: de ruimrelli
ke ini.hting!an NederLand in de

Het programma omvat een dag.on
terentie, sympos a en €xcursies
nrormare:olo25l2o44,

Stichting Geolosisch
Instituut Adsterdam

De 1oe retnie van de Stl.hting
Geologis.h nttituut Amrterdam
vindt pLaats op vriidag 27 novem
ber 1998 ln Amsterdam. De EgeLer

L€zing wordt g€houden doof Fred
Kievlts en df. RonaLd T. van BaLen

en is setil€ d: 6La.io.geologie van
het Rilk van Nijmegen.'Areer infor
natie n de voLs€n!e Nieuw5brie

ven Lu.y Kerstens. se.retaris
Iel. a2o 422a6a6 .f .21 567625a

uniek. De Brent-delta ook.
Hctzclfdc geldt voor diegenen

die zocken Mar outcrops die moge-
liik eenzelfdc opbouw hebben als de
ondergrondse rescNoirs. Is de fiaai
ontsloten Eocene Trcmp-Graus
delta in de Spaanse Prrenccijn ccn
goed€ analoog voor! noem haar op!
de Brent-d€lta, ofUrkt hij vooral op
zichzetfl Outcrop analogles kunnen
ons ideeen geven over hoe het er uit
zon kunnen zien onder de grond,
maar er is geen €rkele gafantie dat
het ook echt zo is. Ja! het heeft mis-
schien niet m€6ibctcLenis dan dat
het inspiratie greft, nct zoals h€t les-
eever voor de llas ofhet discussid-
ren met anderen over delta's: dat
brengt ie op ideeen. (En ontsluitin-
g€r zijn natuu.lijk onmisbaar om
m€rsen die delta's nooit anders dan
op hur sche@ hebben gezie! nu
eens iD aanraLing te b.engen mer de
:wftrlrir variabiliteit van de natuur).

Hier in Dclft lcet ons tead zich
toe op het proces-rcsponsie model-
leren van sedimentairc systcmcn.
Daamee hopen wii beterc voorspel-
hrgen te kunnen maken vanbiivoor-
Iteeld de geometiie van zanallichamcn
nr ccr delta, Maar hoeveel variabelen
wij ook meenemen, er is seen gdan-
tie voor dc juistheid van onze voor-
spellingen. Zclfs al ziin de onderlig-
gende processen hctzelfde! toch kan
er iets heel venchiucnds uitkomen,
Kiik maar naAr nii cn mijn broer. De
vraas bliifti ooeten wc niet juist

l iii)

Land

meer de uniciteit oDdcrzoeken in
plaats van de overeenkomstcn? Wat
ziin de wetmatigheden die dc uni.i-
teit bepaler? Is het alleen daar dc
optelsom van een aartal bekende
lariabelen ofzijn er zaken die we nos
dct in de hand hebben? Lokale facto-
ren? Ecn aardbevingJ een exceptione-
te overstroming op een kriti€k
momenr nr de ontwikkeling van de
alelta? Ofhet crgste van al, in onze

*eleld van cycliciteiten: het tocval?
Ik ben altijd wantaouwig .ls iemand
een sedimentaire sequentie door dc
rvtilankoviGwringer haalt en zegl: zic
je wel, het klopt!Want wat heeft hii
gcbruilt om zijn wetmatigheden op te
sporen? Ecn !,reA. sequentie!Kiik
maar naar ziir proiectaanvraasl
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BUEENKOMSTEN

@
prof. dr.5.8. (roonenberg ITU

DeLft), (ofte schets van het ondcF
zoek aan het Guiana 5clriLd in Suri

.prof. dr.Ih.E wone (N TG TNo,

L.lUl, Kort€ s.h€ts vai het onder
zoeI van de kunllakte en het oii
shore gebed van Surlnam€'. Erza
ook een kleiie tentoonsteLllng vrn
boeken, rotot en kancn ov€r d t
ondetuerp te bci.ht gen zijn.
'Ihe h story ofthe earlh s. eices n

5ur name is lits€seven door (NAW

€n N TG lNO, en geredigeerd door
Th.E Wong. D.R de VLetter, L.

(rook,l..S. Zonneveld & A.l. van

Looi en zaLop dez. dag net €el
aantrekke like Iorti]gte Ioop zijn.

V.or de derde a.htereenvolgende
maaLzaLde Star ngLez ng pLaats vin
den ln de context!an cef sympasl
um. Dit janr hc.ft her symposium

'Variat€ er rege maat: perod.ilet
in het aardse tytteen neegekregen.
Tldens het synposum zaLeen vilr'
taL sFreketr !e6chiLL€nde asp.den
van per od eke variati. op korl€ €n

[zeer] knge tij.kha en vanu I ler
s.hilLend. discip nes aan de orde

5pr.ke6 z rn n €der gelaL Vincent
.ke (aetronon e, Universit€it Lei

den), Peref Dllketra ( [,lAL] . nnitute
for Marlne and Atmospheric
Resear.h, Utreclrt), lan 5mlt (lnst

tuut !oor Aardwetens.hapF€n, Vrie
Llniv.E tet Am5terdam) ei Frits H L

gen I nstltuul voor Aard!vetens.hap
pen. LlniveBte ( Utre.ht).
De StarigLezng zaLgegeven woF
den daor Frlts FiLgen, di. nit jaar

ook een NWo/COA Piorl€r plaats

Van lvaterschoot van dd

Fet HaofdbestLUr zal d t jaar de

hoostte onde6chelding van het
(NGMG, de bronzen van Water
s.hoot van derGfa.ht penning, toe
kennen aan prot. dr Aa.t Broulver.

Protesror Brouw€r ls voof deze

onders.heid ng voorgedragen door
€en veftaLLeden van (NG[4G en

deze voordG.ht is na instemmlng
vai de Genoots.hapsraad door rret

Hoofdbestuur gchonoreerd Een

bes.hrijv ng van de oopbaan van

Aan Broulver staat in het €itra

njdens de Stafingdag op 1t okto-
ber In flatuElis zal gedorende h€t
mlddagprogianna onder meer de
rscherpriis voor de beste 5ciplie

oe j!ry onder teidingvan Ge6rd
Klave. {NITG-TNO), die de ingezon-
dei ahtudeerscf pties beoord€ett
heeft ditmaat de s.nptie van B.M-
van Breukelen van d€ Vriie Univer ,
siteitvan Amste.dan als beste aan
het Hoofdbestuur van tret (NGMG

voorgedEgen, De scriprie is g€ti-
teld lHyd.ogeochemische t6ns-
poltmodeltering in PHREIQC van
24 jaar Riinwaterinfiltratie in de
Amsterdamse watedeiding oui-
nen', De scipd€ werd ges.hreven
onder begeleiding van dr. c-4",.

De Escherpnjs wordt in prin.ipe
jaa ijk uitgercikt aan een nuden-
te/stud€nt van een der Nederland-
s€ ondeMijsinsteltingen op het
gebied van de Aardwetenschap-
pen. De piis bestaat ult een oor
konde, r jaar sratis liddaaischap
van hel KNGMG en een bed6g van

f 1ooo,'- voosaarden betrefiende
de in te stur€n scripti$ voor de
Es.h€rpiis i999 worden in de
Nieuwsbnef en middeG een schiii-
ven aan de dec.nen van de betrei
fende ondeMijsinstetlingen in het
raiaar van 1993 bekend gemaakt

Petroleum-geologische
Krins
September 16 Ledure w. S.hoLLn

bcrger {A&10C0 LJ5AI: Proje.t ons

of FutLre 0 Land Gas Resolr.es
and Prodldion oi Re5etoes durlng
the 2lth aentury'. Lecture wLlbe
held at the ( Vl buiLding, Prinses-

3egra.ht 21, D3n flaag,

R, P. [I.N1]N, SE.REiAR/ PGK

rEL.0/0 3430399

Gewina-symposium wete.-

Vaf 2r' 2l meiiL hle den het
genools.hap voor Get.h eden t
der Geneerkunde, W sluine,
Naluurvreteir.happen en Techn e (

GEW NA en het GeseLLschaft li.lr
WG5enschaft sg€{hld,t. (6M) een
geramen jk symposiLn n Artis.

0nder de 10 voordra.lrten bevon

den zich ooI voor g€oLogen inte
.e5sante ondervrerpen. fl.fle.ht uit
Potsdam h eLd een beLangwekkend

beroog oler een ooor oe rnn5e
wiskundlge [4aupertu s geLe]de

expedit e naar LapLard De arts

G.T.fanev.L.l ut Baarn memoree.

de dar mar ene artsen a in 1322

opdra.ir Kresen on loor geogra

fi s.h path.Logis.h .nderoek,
naasL nerearoLogis.ne Raafncn n.
gen !an het ondetro.ht. g.blen,
ool de geoLogls.he geste dheid te

bes.hrijven. FLore r.e Piei€rs. bibLl

otlr€.ars van de Arts b bLotheek,

hieLd een ntercssant betoog over

lensLotte is de !oordn.ht van

Ludo HeLenanns uit Utrecht v€l
meLd€nswaard over de .xpedit e5

!an Wl.hmann naar Nederlands

oost lndid tu3ren 83 en lt.l
Fet gesLaagde sympos um dat net

Coerhe nsut!ut fras begonnen,
werd be5Loten met eei beroek .an
het Boerha!e rnus.um in Leider.
Het 6enoots.hap voor Ges.r ede

nis der Gene€s[unde, W s[Line,
NatuLrwetens.happei en Te.hn e(
orsan seed laarLiks een themablj
eeikonst, dat eei Levendig forum

vormr voor Deoerenarcn er 0eiang
sieLLenden n d. weters.haFsse
s.h eden s, uranrb I de al.ude band

tuss.n sereesIunde €n natuufl o

5ofie in ere Nordt gehouden. Fet
fraa uitgege!en tjdschr ft Geer na

ve6.hijnt vl€rmaaL per jaa,.

Het thema !oor het komende 14e

B€ne ux.ongres voor de ces.h ede

n s der Wetens.happen dat van 1rt

ror 18 o.tober 1t93 in r\le.heLen

lBesdl sehoLden wordt, is De

Eeuwwende. flet programma kan

aangevraagd worden bij Dr. E.Hom

burg, Urlversiteit f,laaslri.lrt, Post

bus 616,62oo tulu [4aattri.lrt
ns.lrrijvins is nroseLjI tat 15 tep

tember bil Dr. l.5tae5, KathoLie(-p

unverete t Lelven, Naamse Strnal
618 tooo Leulen. E ma l:

ian naes ad fr€t.Iu c!ve].a. be

F R VcN VEIN

Coneres Engineering Geology
!,fr,!rr,r..nl ;ri, dr L;tt.rht:e (i?oto!tr r't1 tniSit!.t
r,rtid< rt JJr:,,,r;,.,n r:t LttrLuIriutt, LinhrL t:nr.t\I

door onderstaande boi ii te vuLLen en

t€ 5tLren naar kigmg@nitg.tno.n

9.1. OreaDgst en itrschrijvine n hel Edu.atdrun, 10 oo WeLkom door
s I.sp lk.nan, prre5es van de Lrtre.htie GeoLos€i varan 3 i3

ro i5 I)r.J. tsrouser, OYO-CAC rhe:pDLi.aton of seophysnaLt..hn
ques lo, rhd erpLoralloi of shaLLow sub5urta.es

roo Prot Ir, E.llorvat, TU Dellt, Erpe.tatons regardlrg lhe utii5a
!io.otuine:s,ound rpJ.e ii rh. Ncth. ands.'

r4t LuDch in het Edu.ato, u

1J oo lr.l,lv. Rosinsh, Ba[rstNedan F:nginccrnre, Dutrh eng ]ee

an! g.oLoBisls r the {onnru.tion lrorLd

! 45 I)r. r'.ru-r. s.hntjens, shel, comp..t on of,e.e . r ro.k: .rpcr
menta re!.i,.h i.r a b.tter predi.t 0i

u.to P.uz. mei roffe En rho.
15 oo Drs. A.P. Schtui.l! Univc.siteit Ufechtj ilaltrraLLV o..utrlng

radioadlve matera s (NORMI f,or tha proltr.t oi oi o Lan.iga5.
1! r.5 Dr. C. Laban.NITC-TNO. Geo ogi.i rvast gttois ii reLauon to

Jrses.aL..oasraL extensio r5.

16l. Bor.l in her i;ttuut vai Aardweren5rrrappen

a g.trlu..erd studer(entariel

geeil 7 dr op roor de 4 eleiemexen dag'
b.r 1993 Fet reE.huLdigde belng (4d. .f

EdJratorium Leuven aan 19. Ll rh.i Lltr.drt
nsti(trr rai Aa:dr?eter5.Iappen B!daposl aai
Lnqee Leden f15 Entee net,eden I2.,
Vdo, is.hrlvngen ieerlifornatie: Lll,e.rrtie
te efoon: ol. 251r019, eia I rgv@geo uu nl

htrD:,r,va, geo !! iL/ !sv/
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ABB N(, Dr. 0 l\ila.aFLaals ro D,

ALEBEE(, Dtr l[4. VAN Lerhen
leLde6trasse 15o i541ll, ioso
Wenen, 0ostenrijk,l.L. .Lrl) f
4.91926, enra L: h v.aLebeek@vien.

3ARTELDS, rVw.lrs. G.A. 73
lletlreringron Road, Chanton V Lla

ge, 5heppenon, [l ddLeser, TW1/

BEEK, Dr. P.A. VAN DER Llniver
!itA l.seph Fourier, Laboraloire de

6e.dynahique des Char_nes ALF

nes, lnstlut 0olonleu, 15 Rue

Maur ce 6ignouN, l3ol1 GreiobLe

pvdbeek@ulf srenob e.fr
BL0lU, 0rs. F 

^1. 
Rlou!v5traal 1i9,

BRE(ELT!'IANS, r. H SheLl Erpro
!.k., 17 6o tuiefr Road. BieLd!ide,
Aberdcen ABlt 9DQ, United (ing

aAl"lFBELL, Dr A E. ruisan.cs:
Hooikale 21, 2627 ,\B DeLft

aH0UF0ER, r FR. huisadresl
(Leine Gra.ht r,62r CA l4rasl
richt, te.wer(: 046 47lll26
DOET5, Dr5 A.l. Nieuwe (amp

sleeg 14,9756 TE 6Llmmcn, teL.

o5o 4061691, emal: doea@eudo.

D l(STRA, r J hu sadres: Baan

gra.ht 41, 1811 DR ALknaar, wer(
rdrcs: N.thefLands Eiergv
Resear.h Foundat on ECN, Wester
du nNee l. 1755 Z6 Petici, tcL.

.224 564/63, far 0224 561161,
ena L, r.r.tl jkst.a@e.n.nl

FAN, Msc, l\4r! L. Voortsvr€g 2r1,

CA5T, Drs. l.l. hr sadre!: Zade
ma[ersLaan 64,2orr ak Haanem,
(erIadre5: Neder andse AardoLi.
l"laare.happ j B.!, Grote Fo!i or
Kon.gsweg 49, r95. M VeLeen

GRA5, DE. R. S.hL!nberger Geo

Quest, 5chLurnberger House, Bu.
klrgham Gat., 6rtw.k Airport,
rlr€n surser RHr, ONZ. EngeLand

G lLS1,0l(, Drs. ,u rl.A.[4. ah]sen

matiieg 1o, l510 (oiolf ns€n.
llrtsenand, teL. oo4i l1r912744
HART(AMP, r. P.L. en HART(AMP
EAKKER, lr]w.dr. a.A. izle a.res
w lu ieins in N euwsbri.f 98/o5l; het
n eu,e ema Ladr€s s: p har1.

FARTMAN, D6. A. (le ne NobeL

straat /2, 251t BZ's Graveihase,

HA55AN, Dr. T. Kopstuk 15, 6316
E\r Arnrenr, 1eL. o26.l2llolo
flA5FELS, DE I. Pieter N cufr

ardstrart 2.4, 1o9l xP Amster
dan,\e. aa. 4682977
lU Sl,,lAN. Dr. r. D.J. stalenLaan

(AT L, Prot.dr. I.A werkadres:
ndosen an A.ademy of s.ien.es,

Gedung 1:1, Komp ek PLIsP TE(
Se|Fong, TanSe.ang 15lrl, ndone.
sia, te,/fax (62 2!. r56oo9r,
t56o1ot, huisalres: lLn Pan.oran,
ndah Raya A , Perdatan,lakarta,
idoncsla, teL/lar (62 2i)t93lti6
KERLEN. ng. M 1.. h!lsadresr 5te
raPpeL 1, 6671 EA Zelten, tc 0488

4513:13, vrerkadres: N TC TN0,
Geo (adering rui,l NederLand,

Poslbus 11, 56/0 AA Nuenen, 1€1.

o4o 2312793, rar o4o 2312245,
emnlL [4.(enena4N TG.TN0.NL
KLEEF, Dr! F.J VAN BaronleLaan
21,2242 RA Wassenaar
(NAAP, DB. W.A. Bloemersmr.
borg 4.,9/22 WF Gron nB€n, reL.

(0N NG, H.!!. DE Wilhelninas
traal 15,4194 TT [4eteren
K00 sTRA, Drs. LF. Theresaeiraat
1, /541 RD Ensclred.,lcl 05l

LA[1ERS, Drs. E. Petro eum Deve

Lopment Oman, XElvlr'I, P.0. Bor
81, Dlus.at !1, S!Ltanate of oman
L GTVoET, D6. R.[1. Rotshe de 5,

ro69 L6 Rottcr.lam, teL. o1o

4F,6a7 \4, ta/ a1. 4557 t88
L NDEN, Dr. lll.J.Al. lAN DER voor
LoP g .odetpond-.nt e adres, leru
zaLemnraal l2 E, t512 (X Lltre.ht
LUCA MU lEN, Mi.d6 B.F. PaLe

strlnastrant lo ,1o/1LG Amster

l"1EllERs, [4.8 A. Pr l"|]]LLem ALera
nde15lEat 12,4158 Cl\4 DelL

N aLrrr!ENHLI 5, Prot!r l.D. we k
adres: T.Ll. De n, 0nderoeIt.n.oL
r,fatefboufr. Ponbu5 to4a, 26o!

OELE. Dr. LA. . 6root faesebroek

00lEN, D15 N. VAN 5h.L Pctro
Leunr DeveLopment Comp Nlger a.
pra 5he L, Dlailbag Nigeria, Postb!s
162, 2io1AN Den Haag
PFAFF, l. . ALkenrad€Echans !t,
l4l2 aH Nieuw.gcln, te olo

PFIIL PPART, [fw.DE. &l A. . Lrlid.

aeiteg l, 94tt PD ZlviggeLle

PoEL, W B. lan le Harz 16, 1524
Da utre.ht, te olo 23/1911
PR N5, DE. [4.C. ConsuLi ng Geo

Logst, Turc uunaan 5,ll22 EB B Lt

hoven, ena L mprlns@lrxs.nL

lElERS, Dr. T.l.A Nxltl-EDU

lSlTPh), Watr, SPDC Nigerla, Expat

[4a L, Postbus 245.25o1CE Den

REllS, Dr.I. SheLL ntehal onal
Erplorcuon and Produ.t oi 8.V..

Reseatrh and Te.hni.al Setoices,
EPI.56, P 0 Box 60, 2280 AB RIF

j.p.j.re is@sleF.5heLL..om
RO^4E N, Dr. A.l.T. ./. NA/tri BV

{XEVI), P.O. Box 23ooo, 94oo rlH

sCFAAFsMA, Drs a.E. Van Vrles
Landhole 8, 2726 DV Zoelerme€r,

SCHELLEKENS, Dr lH. Depril.
dient of GeoLogy, University of
Pueno Rko, Mayaquez, Puerta Rl.o
006815ooo, ema l: I SCfaLLE
(EN@RL]N1AC.UPR CLL].EDU

5aH[4lER]!lANN, DE. LG.!\r. p/a

5PDP DM/1, Postbus 245, 2501AN

SCHOLTENS, lr. A.L 166/6 Moo 2,

Tanbon Ton Pao, Amphur San

Kanphaeng, Chlengmal 5o1lo,
ThnlLnnd, teL. +66.91.13/112, iar
:66.tt.18/3(
5TA[1, Dr. E. . 18 Hcwgate Court,
&leadow Road, FenLey-on-Thrmcs,
orfordth r€ RG9 rBr, EngeLand

ST0L(, lVw. P.C. ! Lenrtede 102D

2oloA, lsl All Amerelveen, te.

TAsELAAR, Drs. F.N'l. lalan set a

bakt 4/, to49o (uaLa Lumpur,

VEEFK ND, Drs. R l. 1417 Camosun
5t, !i.to a B.C VaV 415, Canada,

teL.25o 43o.1.4, ema L: Ve€f

VEEN, DE. H.F.J VAN DER leanne
d€ Witstriat 5, 777rr ZE Coevorden,

lERFAAGEN, r. D.P. .r/o SEDCO

F0REI NPT, BP 599, 5. Avenue

lean laures, t2542 \4oiho!se

VERsPAGEI. DE,I E.F Vaaft Z.Z.

4/, 94016N Asscr, teL. o592

VLILLING5, LA.E. r5 0Livenount
Roail, Wiidy ArboLr, DubLin 14, er

WERFF, Dr. W. lAN DER L. van
DelsseLLaaf 162,1935 CR 0 ehus,

WERVER. D15 0.P. . Li.nstukkcn

!! ERSMA, Drs. D.J. oudw ik 12,

l531Tl Utrecht. reL. oto 254o699
l,lieuw secretariaatsadfes van de
PctroLeum GeoLog sche (ring:
r P.C. tlontjn, (erksiraat t5l,

1017 HW Amsterdam, tel. 02o
6226662, emai: p montlin@tcbod-

De fun.tie van secrelars vai de

Atde ng Amnerdam vai de Neder

arrlsc 6eo ogis.he Verenlg ng 5

vacanr en woror yraargenonen

door A.l Overwater, 0 dengaarde
119, 1o8r TG Amsterdam

Van ondeEtaande Leilen van her
KNGMG komt de post retour. Wle o

rie kan ons aan hun nieuwe adres

06.4 G Be jdorrr, Lantst bEkende

adres: [1oL!kkensrraal 134 th, 1o94

DE. B.J. B0TT NGA, Laatst bekende
ndr.s: Lclnse(ade 2 E,2266 BG

Dr. G.D. FRANK5, dalst bek.nd.
adres: P/a Lund Belr€er & aorsu
tan.v 8V, Postbus 1Z1,25o1aD s

D15. R P. F0E(, Laatst be(ende
adrcs: CommeLinstraat l5 huis,

r. G.C. KUrANrE5, aatsr be(ende
adres, lan Jr4us.hlaan 268, 2t97 VG

D6. P.E. DE A4 NIER, Laatst bekende
ndfes: Dunne Bierkade 4 B, 2512

Acceptatic cn Yoordracht
Ged.ceFreettl ols lid
Bemen, A. !ani aoe!ert, A.F.; G es

ke, d6.I.M.l.! Foek, dr. W.Z.r (ees

stra, S.i (oolwljk, [4. van! (unst,

drs. 5.j L gteiberg, drs. I.F.i f,4us

kens, /tl.i Pe.tcrs, .i PoeL, F.5.1.

van derr St.Lk. P Ci Vrlcs,5.T. dei
WLlemse, drs. N.W.iWu Lirk, A.J.j

Vooreedragen voor het

Bakker, drs. [1.A.]. Gou.leiregen
ltraal 6, 1126 Bt4 ALnere lbgl
u lgen, dr. F.l. Llnlvers teit
Utre.ht, Fa.!Lte t Aardvreren5.hap
pen, BudapestLaai 4.:l534 aD

Kroof, m.w. drs. .4. WaGnde

19, r/o5 ZC Zcist (bgl
(tuyswllk. drs. E.l. . CoehoornsingeL

59A, 97n BP Grcn nser lgl
Storme, ilrs.I. Te.hnis.he !nive.
3ltet DeLft, Subia.ute t le.hn5.he
Aafdwetens.happen, Pottbus s.2s,

Wan5irk, d6. A.G. 5heLLUnlted
KinBdom, 5heLL &ler foLse,5trand,
L.nden t!C2R 0Dx, Erg.Land G)
Wlsee. mevr. drs [1.K.4 Boven

kruler 29, 10:15 AB Amsterdam Gl
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Christiaan Maugenest

O! 2 itri 1998 is o.eie.Ier ir, Chtistiaan Maue.nest'

Cons.nator xan het ,tuEnlosisch-Geoloeisch Museun en

do.ent bij de s..tie iaE.nieursgeoloEr. nfl de t-arutt 1r

TechnisctE AatduetenschaPlt.n Te.hnis.h. U iae6iteit D.Ut

O,.lestaande t.hst sprah Salomofl I4 oonenb.ts uit tij.le^ .te

naar dan over de kaaspLark re

mag nooit het puntie van de [aa5

afsn iden, er mo€t aitiid een punil€

overbLir!en'. lt'laar d€ Laattte E fe

Ardenien studentenexc!rsre (on

hil n et m.er meenaken. lMaa ke

van Toorer, Jan (ees BLorn en ik

te(en droevg naar de roon and

pi!Lar lvlrniig in de kaLksl€ennin
var Ste Aine bjD nanl en we ,ei
den tegen eL€ar: was ah st aan

nu maar hier, wanl n emand kor
het !elhaaLvefeL€i zoaLs hjdal
deed. Dic stud€nten weten n et

Wait ra dit heLe verhaalzou ie
bijna !erselen dat hllelsenLjk
ngen eu6geoLoog wa5, en daar Lag

ook u lln voornaan5te ondeNrls-
iaak, de laatste laren voonL op rret

gebied !an de m leugeoLogie en

GeoLogic var Nene and ln lret bLok

Envifonmental Te.hnoLoey. Z jn

ng.n e!rtseoLogis.hc oFLe ding

Nas h ibegonnen i| aanada, en al5

ie g.ed LLL5ten (or i€ dal horen,

rant ersLopen atird mooie ang

.srien ln ziir raaL.'5lnds clrrlst
aan er nlcl meer i5, noet.n uleei
n euwc .orse.vator zo.(en'zou hil

gezegd h€bben. 5 nds', s n.e'in
pLaats vai omdnf, of aansezien'.

G€k genoeg loor iemird d e zo

Freries was aLs hii nam h jnooit.le
froeite dle angLi.snen te.otr ge

ren. f.t s wonderbaanljk dat hiiii
iebruar dit raar nog terug rr€eft

kunnen saai naar dc reiirie vai
zir 5tuliegenoten in canada. Fij

heerr er nIen5 !an g€n.ten.
ahrniaan was een seoLoog zons
er maarwcln ser zji: ngenleurs
geoloog an ged pLomeerd nu5eo

loog, er.y.loperln en spe.lalst,
bevLogen do.ent €n onderzoeker.
[4aar h] was !oora vriend, kanre

raad, vrarn en harleLirk voor.oLle.

sa! en 5tudenten. als ik mijev.l
.an.entreer kan iI zo rjn stem

weer horcn. llet s anvoorste baar

Chrlstaan r augenen is dood. Hlj

ian nrij nlet neer horen, maar hl
rv.ci dat lvat ik h er zes u t nljn
lrart Iont, en uit lr€t lrr( van dc

reLe fa.!lte t waar h I s afge!tu
,leerd ei de Laaist€ ttraaLt laar
h!eft gewcrkt. B I de Laatste werk

besprekins op niln Gmer werd het

hem clen te nachtg. Fli. die aLtild

opcrhartis over zin 7 ekte sprak,

ner srulenten en staf. flijd e ons

lnformeerde ovcr het aantal p L!cn

dat h i sLilte cn rvat ze me|ren
deden. llii, di. ook openrrarlrg over

de dood sprak. lli d e toi op het

laatst op .le facuLtelt kwrm om

aLLes ietjes a.hterte Laten. fii! eL

toen nie.rhtend oP nriln kaner
ev.n ! I z ln roL, ci zei met v€rst k

t.5ienr: saLLe, ik kan n et freer
werken' Dat was lret ergne wat er

!vas, i et me.r 1€ kunnen !!erken.
wanr gewerkt heeft h j [4et bez]€

Lig, met fanattne, net altijd het

beLang !an het nuseum voorop. De

fa.uLl.it was zlin twcene hu t,2e
ziln panr€r lan (ecs Ku pe.. En

to.n Tom aartier van D sseL, die de

Laat5te laren zlli dlre.te .hef was,

afs.he d nam van ,le fa.lLte t, vras

h i er de hel. das b i. ondanks z in
exireme zwrkte. rlet was ook z jn

ais.heid, en h iwist het, en dege

ien dic hem goed (enden wtlen
het ook. rr jheeft die das de sLeu'

teL!an het nuseurn a3n Maa (e

overhaniligd 5ymbolsrher (on rret

nl€r. En rai hij a.hterl et,tas piek

fln op orde. Gelukk g lreb k hem

daar nog !oor [Lnnen beda][en.
50mmig. planten ln ne wo€stlrn

die de nna€ ultdroglng rabjziln
!ertonen een mer(waardig gearag,

de noodbLoei 0m to.r het voort
bcsraan van d€ soon te gannde'

r.n ontwlkkel€n 7€ n zeer (one

tild, sons blnnen eei.lag, heeL

eprelden d e om rich hcen. zo

heelt h i, op het moment dat hij

zijn kra.ht€n !oeLde vermlideren,
ii zlin noodbLoe cen sro.ts.rr€ep
sc.ampagne opgezet on meI

behuLp van 3tudEntass stenten d-"

nventaisati. atte na<en cr om

ale in bru kLeen afsestane stukkcn

te.ug te lrilgcr, HoogtePunt aaar

vai ras d. terugleer van h.t 5ke

leL van dc dod!, de aLgvogeL lit
llaurit us, !vaarvan het Laatst

Levende eiemplaar ln de 17€ eeult
door honse ge zeelu werd oPge

geter. llet a(hlef s voo(reifeLilk
op orde, en o!eraLzltte. aantcke

nlngei bij in z in FG.htige, ictwat
oude retse hande.hriil. De waar

de van.er.olLectie s groler dan

de 5om van de waardc van de

alzonderl rke objed€n' was z rn
.rcdo aLs ged pLomcerd museo

Loog. en hljdroeg dat !t en han

,leLde ernaar. want hir had nlet

i Leen Llefde voor de objedcn,
maar (en.le ook hun ges.lriedenie,

en en passant de ges.lricd-"n s vai
de heLc ia.uhet. H jlrad een

ar.lri.fLa vol van aLLe hoosLearen

van .le fa.ultelt, en rist Fre. es

wle Naar v,at vctaneLd had, ,!aar

En wat n et op i.h it stond zat n

ziri hoofd, een oigeLoofLijke hoe

v-aeLhe d irformatie, en.yc oPed

s.he kcnnls. waar ied.reen een

berocp op kon doen. J€ hoefde

maar €en (lein aanTetie te gelen

cn Een onstu tLrare stroon (enn s

! oede vril naa. buitei. CoLLcga's,

srudenten, lrezoekeG !an nel

mueeumr zeLfs aL (wam.n ze maar

net een korte vGag, ze b ev€n

Lang gcfas.lneerd Lulsteien naar

riln uitTorderLjke kcnns en zrln

ceen wonder dat hilseLieid was

bijde etudenten. Birwas een

bevLogen do.ent. Ei ondanks ziin

feiomenaLe feitenkennis wa5 rret

beiangr ihste dal h j!erwa.htte
van dc stldenten n et zozeer het

reprodu.-"rei van die t€itei, maar

!ooral s.herpzinnig en anaLytrs.h

g.olossch denken. Leren s gcen

5iuderen' ,ei hli alt iil. Nog maar

ande raLf jarr geLeden ln ves. n

Ffankrij( Liep hll ajs een kl€vit de

berg op, rleuwsgierlg naar de

opLossifglan het probLeem van de

dubbe e anll.llnaaL. En s a!onds
a.n tafeL g ng het do.eren .loor,
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