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Alw-directeur:'Wetenschappers moeten zich niet
met gedoe bezig hoeven houden'

De 66n kan er nog steeds niet aan wennen, wetenschapsambtenaar bij OCW en
voor de ander is de term ALW inmiddets executive-director van het IGBP-bureau in
gesneden koek. Sinds r april bestaan de Stockhotm, teiding aan het AlW-bureau in
twee NWO-stichtingen GOA en SLW en hun Den Haag. De schilderijtjes hangen nog
overkoepeling BOA niet meer en zijn ze niet, de kasten staan nog niet op hun plek
opgegaan in het nieuwe gebiedsbestuur en Marks wijst er voortdurend op dat hii
Aard- en Levenswetenschappen (ALW). De nog niet a[ te veel weet van het bureau
voorzitter van ALW, prof. dr. F.K. de Graaf waar hij pas een paar weken leiding aan
gaf in de nieuwsbrief van april al ziin visie geeft. We[ weet hij waar het met het
op de 'fusie van de geologen en biologen'. wetenschappetiik onderzoek naar toe moet
Sinds r oktober geeft dr. fohn Marks, van en wat de rol van NWO daarin is.
huis uit experimenteet fysicus, later

hij directeur was van het Inter- internationale programma
national Geosphere Biosphere klaar was en het tijd was om
Program (IGBP). Dat werk het onderzoek te laten draaien.
lijkt misschien nog wel het Hii heeft daar ,,mechanismen
meest op zijn huidige functie. moeten ontwikkelen om een
Hij kwam daar in de tijd dat de heel diverse groep wetenschap-
programmering van het grote pers om de tafel te krijgen en

gezamenlijk aan het onderzoek
te laten werken". Een vaardig-
heid die natuurlijk goed van
pas komt in het Al\7-bureau.
,,De wetenschappers moeten
optimaal kunnen functioneren.
Ze moeten zich niet met
gedoe, met praktische zaken
bezig houden. Zij moeten het
wetenschappelijk debat gaande
houden. Je krijgt alleen de
topwetenschappers in je
programma als ze zich ook echt
met wetenschap bezig mogen
houden. De tweede taak was
om te proberen een nationale
inbedding te krijgen van al het
onderzoek. Ook dat komt nu in
mijn Al\fl-functie terug nu we
naar verankerins streven".

W

Bij het ministerie van OC\7
heeft Marks gedurende meer
dan vijftien jaar de omslag
meegemaakt van een over-
heidsbeleid dat sterk was
gericht op interventie en stimu-
iering, naar de tijd van de
wetenschapsverkenningen.
,rDe verkenningen moesten na
een tijd van redelijk ad hoc
beleid dat vooral gebaseerd
was op 'signalen uit de samen-
leving' naar een wat meer
systematischer benadering. De
overheid wilde beter weten
welk onderzoek op wat voor
manier plaats vindt om vervol-
gens hiaten in kennis te stimu-
leren via NS7O. Nu weten we
inmiddels dat stiumleren allddn
niet genoeg is. Een stimule-
ringsprogramma, zo blijkt in de
praktijk, is voor een onder-
zoeksinstelling helaas lang niet
altijd een stimulans om nd het
programma het onderzoeksveld
in de eigen programmering op
te nemen. \7e zijn er achter dat
er een verankering nodig is.
Daarom zullen wij zodanig
stimuleren dat het uiteindelijk
leidt tot het aanstellen van vast
personeel. Dat betekent ook
langere projecten en meer aan
groepen toedelen dan aan indi-
viduele onderzoekers."

Gedoe
In l99l maakte Marks een
uitstao naar Stockholm waar

Op 8 oktober heeft Jan Ridder, adjunct-directeur
van het NITG-TNO in het gemeentehuis van
Losser het eerste exemplaar van I(aartblad X van
de diepe ondergrond van Nederiand overhandigd

aan drs. R.
Lanning, gede-
puteerde van
de Provincie
Overijssel.
Kaartblad X
beslaat Twente
en de Achter-
hoek. In zijn
dankwoord
erkende
Lanning dat
informatie over
de ondergrond

van belang is voor de overheid aangezienzlj de
bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor
onder meer de delfstofwinning. ,,Laten we het
partnership tussen de provincie en het NITG-
TNO erkennen en onderhouden", aldus Lanning.
Losser was als plaats van handeling uitgekozen
omdat Staring hier halverwege de vorige eeuw de
geologische kartering van Nederland startte. De
overhandiging van het kaartblad werd omlijst door
een aantal lezingen en na afloop was er de gele-
senheid om een aantal demonstraties van het

NITG-TNO te bekifken en het kleine geologische
museum van de Staring Stichting te bezoeken dat
in de kelder van het gemeentehuis is gevestigd. De
bijeenkomst was druk bezocht door onder meer
vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, de
olie- en zoutindustrie, consultants en universitei-
ten.
Twente en de Achterhoek zijn samen met
Limburg de enige gebieden in Nederland waar
afzettingen ouder dan het Kwartair aan de opper-
vlakte komen. Zo dagzoomt bij Losser de Gilde-
haus Zandsteen (Krijt) en bij \Winterswijk de
Muschelkalk (Trias). Daarnaast spelen deze
regio's een belangrijke rol in de delfstofivinning.
In Twente en de Achterhoek wordt onder andere
aardgas, steenzout en kalksteen gewonnen. De
eerste aardolie in Nederland werd bii toeval in
1924 bii Corle ontdekt . De 240 liter olie die toen
geproduceerd is, is tot nu toe de enige olie die
daar gewonnen is. Dit nam niet weg dat deze oiie-
vondst destijds veel opwinding bi1 de pers wekte
en dat deed dit tijdens de presentatie van Kaart-
blad X opnieuw. In verschillende regionale kran-
ten ziin berichten verschenen over "fikse" olievoor-
raden in Oost-Nederland, die kunnen worden
beschouwd als "een ondergronds appeltje voor de
dorst".
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Voor het bureau van ALW is gekozen voor een geintegreerd rnodel

dart zo plat rnogelijk is gehouden. Dat wil zeggen dat het bureau
bestaat uit: een driekoppige directie bestaande uit een directeur, plv
secretaris en plv directeur; een unit bedrijfsvoering bestaande uit een

controller, hoofd secretariaat en financidle rnedewerkersl en de

beleidsmedewerkers verantwoordeliik voor bepaalde activiteiten,
programma's en/of cornrnissies.

Na het jaar Stockholm is Marks
behalve weer terug naar het
ministerie, ook voorzitter
geweest van een informele club
van internationale'funding
agencies', zeg maat een infor-
meel overleg tussen allemaal
NlfO's en overheden. ,,Daar
pralen we over een afstemming
van pro,ecten. Zeker bij grote
internationele onderzoekspro-
gramma's is het belangriik dat
er niet opeens een land ziin
essentiele deelname stopzet
waardoor een heel programma
opeens stil kan komen liggen."

Sterkere sturing nodig
Door zijn staat van dienst bij
het ministerie van OCW, zal
Marks binnen de universitaire
wereld door sommigen met
argusogen bekeken worden.
\7ant het was dat ministerie dat
onlangs probeerde om 500
miljoen gulden bij de uiversitei-
ten weg te halen en weer 'terug
te geven' via N\WO. Onder
druk van de universiteiten is

dat plan van toenmalig minister
Ritzen niet doorgegaan. Marks
vindt dat nog steeds iammer: ,,
Het geld dat NWO te besteden
heeft, vind ik te klein ten
opzichte van de eerste geld-
stroom van universiteiten. Dat

betekent dat je maar een heel
beperkt deel, ongeveer 1 5

procent kunt sturen. Ik zie
liever een sterkere sturing
vanuit de wetenschappelijke en
maatschappeliike behoefte aan
kennis "
De sterkere betrokkenheid van
de overheid en N\fO bij de
sturing van het onderzoek,
brengt volgens Marks tegelii-
kertijd een grotere noodzaak
met zich mee van een debat
tussen politici en wetenschaP-
pers. ,,Nu gaan discussies
tussen wetenschappers en poli-
tici altijd en alleen maar over
geld. Ik denk dat dat voor een

deel te wijten is aan de weten-
schap zelf. Zij moeten het
gesprek met de politiek
aangaan over de inhoud. Ik
weet niet of we dit in Neder-
land moeten overnemenJ maar
in Zwitserland organiseren
wetenschappers regelmatig een

lunch voor senatoren, gewoon
om over de inhoud van het vak
te praten. Op die manier gaat
de politiek zien wat de functie
is van wetenschap, je doet
onderzoek ergens om en dat
kun je de politiek uitleggen. Ik
zie ais directeur van AL\W het
als mijn taak om die gesprek-
ken, dat inhoudelijke debat te
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KosrEN LTDMAATscHAP vAN Her KNGMG

f rro,- voor gewone leden

f 25,- voor studentleden
Het lidmaatschap is inclusief de Nieuwsbrief en

het tijdschrift Geologie en Mijnbouw. Het [id-

maatschap loopt van r ianuari tot 31 december.
0pzegging dient drie maanden voor het einde
van het kalenderjaar te geschieden.
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organiseren en zo een betere band te cred-
ren tusscn politiek en wetenschap."

Grensvlakken
Het gesprek over het nieuwe bureau van
AL\)fl vindt plaats met twee verslaggevers:
ondergetekende en een journalist van het
zusterblad, Bionieuws, het liifblad van de
biologen. Beide komen met dezelfde
vraag, noem het zorg: Blijven de beide
wetenschapsvelden nog wel herkenbaar en
sneeuwt het 66n niet onder bij de ander?
Passen ze wel bij elkaari'
Marks heeft de discussie over de nieuwe
indelingen in gebiedsbesturen op een
afstandje gevolgd maar denkt wel dat er
voor AL\( een redelijk logische indeling
is. ,,Ik denk sowieso dat onderzoek op het
grensvlak van meerdere onderzoeksvelden
het meeste oplevert. Als je de aard- en
levenswetenschappen in aparte gebieden
zou onderbrengen, dreigt er isolationisme
en dat leidt altijd Lot een reruggang. Ik
denk dat juist het terrein waar de levende
natuur en dode natuur bij elkaar komt,
een heel actueel thema is. Alleen al het

hele klimaatonderzoek is daar een heel
belangrijk voorbeeld van. In onze mission
statement staat dan ook dat we de beide
gebieden willen stimuleren maar vooral
ook onderzoek op het grensvlak van
beide. "

Btoedgroepen
Nu kan dat inderdaad wel interessant zijn
maar de vraag is of er in de praktijk niet
gewoon twee 'eilanden' blijven. \Want hoe
mooi het er ook uitziet, de structuur heeft
wel degeiijk het gevaar, ofvoor de cynici
de hoop, dat alles bij het oude blijft en er
'gewoon' een aparte aardwetenschappe-
lijke beoordeling komt naast een levenswe-
tenschappelijke beoordeling. Aanvragen
bii AL\(/ worden namelijk eerst onderver-
deeld in'aardwetenschap'of 'levenweten-
schap'. Vervolgens beoordelen acht
commissies, drie met een aardwetenschap-
pelijk signatuur en vijf met een levenswe-
tenschappelijk signatuur de voorstellen.
Uiteindelijk neemt het AL\W-bestuur op
basis van de twee adviescommissies (een
aard- en een levenswetenschappelijke) en

een maatschappelijke adviescommissie een
besluit. Ook het bestuur heeft natuurlijk
een evenredige verdeling. De bloedgroe-
pen blijven dus bestaan. Is er misschien
ook al een vaste verhouding afgesproken
voor de verdeling van de 55-miljoen
AL\W-guldens zodal elk gebied verzel<erd
is van een vast deel uit de pot?
,.Er is geen vaste verhouding algespro-
ken", verzekert Marks. ,rMaar het
gebiedsbestuur zal natuurliyk wel letten op
een zeker evenwicht waardoor er altijd
min of meer eenzelfde verhouding uit
komt. Je ziet nu dat van de 200 voorstellen
van dit jaar er ongeveer 40 procent van de
aardwetenschappen af komt, de andere
van de biologen. Ik kan mij voorstellen dat
eenzelfde verhouding er straks ook
uitkomt bij de definitieve verdeling. A1s er
bijvoorbeeld een van dc twcc gebieden
opeens veel slechter scoort, dan is daar
iets aan de hand en zal het bestuur dat a1s

een signaal moeten oppakken."

GEERT VAN DUINHoVEN
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Subsidie 1999 Dr. Schiir-
rnannfonds
Het Bestuur van de Stichting Dr.

Schi.irmannfonds roept bij deze
gegadigden op voor subsidie uit
zijn fonds voor het jaar ry99.
Naast het onderhoud en de bewer-

king van de geologische verzame-

ling van wijten Dr. H.M.E. SchUr-

mann l<omen voor subsidie in aan-

merl<ing bij voorl<eur Nedertandse

geologen teneinde hen in sraat te

stellen onderzoel<ingen te doen, in
en met betrel<l<ing tot Precambri-

sche gebieden in Egypte en elders.
ZoweI veldwerl< als laboratoriumon-
derzoel< l<omen voor subsidie in

aanmerl<ing. Het fonds l<an echLer

in geen geval salarisl<osten en

sociate lasten van personeel voor
zijn rekening nemen. Tot op zel<ere

hoogte l<an wel werk op contract-
basis worden aanbesteed.
De voorl<eur van het bestuur gaat

uiL naar substantiele, probLeemgeo-

ridnteerde onderzoel<sprojecten.

Congresbezoel< komt slechts zelden

in aanmerl<ing. Aanvragen van sub-
sidie dienen te geschieden op een

bij de secretaris verkrijgbaar
(genummerd) formulier en moeten
een gespecificeerde begroting
bevatten. Tij worden voor t januari

1999 in zesvoud ingewacht bij de

secretaris van de Stichting: Prof.

dr. P.C. Zwaan, p/a Naturalis, Post-

bus 95t7, z3oo RA Leiden.

Bate uit het Pieter
Langerhuizen Larnbertus-
zoon-Fonds
Het bestuur van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen
heeft besloten de bate van vermoe-
detijk f 3o.ooo,-, die in t999 door
de Maalschappij uit het Pieter Lan-

gerhuizen Lambertuszoon-Fonds zal

worden verleend, te besteden tot
bevordering van de studie van de

Ceologie. inclusief Geophysica en

Mineralogie. Tot het ontvangen van

de bate l<omen in aanmerl<ing per-

sonen, al dan niet ieden van de

Hollandsche Maatschappij, alsmede

at dan niet rechtspersoonlijkheid
bezittende insteilingen.
Aanvragen tot het verl<rijgen van

de bate dienen voor t februari 1999

te worden gezonden aan de secre-

taris natuurwetenschappen van de

Maatschappij, prof. dr. A.A. Verrijn
Stuart, Postbus 9698, zoo3 LR

Haarlem. Richttijnen voor aanvra-
gen zijn verl<rijgbaar bij bovenge-
noemde secretaris.

Nederlandse Geologische
Vereniging (NGV)
Met ingang van ro ol<tober 1998 is
het hoofdbestuur van de NGV

gewijzigd:

Voorzitter: H.W. Gerrits, Schaep-

manstraat 72, 774r TP Groento, tet.
c-544-462099

Secretaris: Mw. L.R.E.P. Smit,
Vogelzand zzz5, ITBB GB Den He[-

der, tel. ozz7-646583
Penningmeester: B. Oostendorp,
Albert Cuypstraal 6,7t4t XA Groen-

Io, tel. o544-46t66t

GAIA; Netwerk Vrouwen in
de Aardwetenschappen
Op initiatief van: Hannel<e Giesl<e

(NITG-TN0), Anoul< Creusen(VU),

Sharon Duermeiier (UU), Amparo
Garcia Celma, Fiona van 't Hutte-

naar (NAM), Evetien Verbauwen
(LUW) en Liesbeth Kosters
(KNGMG) is in december Caia,
genoemd naar de godin van de

aarde, opgericht. Het wordt tijd
aandacht te besteden aan de sche-

ve verhouding tussen het aantal
afstuderende vrouweiijke aardwe-
tenschappers en het aantal dat
daadwerl<elijk terecht l<omt op de

werkvtoer. Het netwerk heeft onder
andere aLs taak CV-beheer, sympo-

sia en een nieuwsbrief. Er wordt
nog gezocnt naar een manrer waar-

op dit netwerl< onder de vlag van

het l(NGMG gaat varen maar uiter-
aard staat het open voor alle vrou-
wetijke aardwetenschappers, aI dan

niet werkend binnen het val<ge-

bied.
Meer informatie over doelstellin-
gen. achtergrond en lidmaatschap
is op te vragen bij: GAIA, Netwerl(

Vrouwen in de Aardwetenschappen
p.a. Dr. A. Garcia Cetma

Westerweg 3

186z CA Bergen

amparo@wxs.nl
tel: (ozz) 5816377
fax: (o7z) 58t6378

Natuurhistorie
Botanici. zootogen. pateontologen

en milieubiologen uit de EU-tidsta-

ten worden door het Franse muse-

um voor natuurhistorie te Parijs uit-
genodigd zich te meLden voor een

beurs, te financieren door het

mobiliteits-programma van de EU.

Informatie: MNHN, fax oo33-1-

4o79358o.
http://m n h n.frlp rogsc/index.htm I
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Per pakketboot naaf Zuid-Amerika
Gevraagd door Dicl< van Doorn om eens wat over miin ervaringen in het

buitenland te schrijven, gingen de gedachten oorspronketiik terug naar Zuid-

Spanje waar we beiden eind iaren zeventig druk bezig waren met ons

cloctoraal veldwerh. In die tiid stelde een doctoraal veldwerk nog iets voor en

waar ie mininraal twee zornefis mee bezig was. Er6n van de aantrekketiike

l<anten van die vetdwerken was het leven in een Spaans bergdorpie in de

Betische Corditleren, ver weg van Nederlarid. Dat romaniische en

avontuurliike gevoel van verre streken, andere culturen en imposante

berglandschappen is, neern il< aan, voor veel geotogen de reden geweest orn

geologie te gaan studeren.

Ik kan me professor Breimer's eerste

college voor de nieuwe lichting geologie

studenten aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam, meer dan twintig iaar gele-

den, nog herinneren, waarin hii waar-
schuwde voor zulke romantische voor-
stellingen. Het leven van een geoioog zou

al lang niet meer bestaan uit verre retzen

per pakketboot naar Zuid-Amerika. Een

aantal jaren later bleek dat hii wat mij
betreft ongeliik had (hoewel niet wat
betreft Zuid-Amerika): in de zomer van
1984 vertrok ik per boot naar Indonesi€
en via Gibraltar, het Suez Kanaal, de

Rode Zee, de Indische Oceaan, Sri Lanka
en I(rakatau kwamen we na biina zes

weken varen uiteindeliik aan in Tanjung
Priok, de havenstad van Jakarta. Vier
maanden later had ik een baan als micro-
paleontoloog in Shekou, vlak bii Hong
l(ong in China en na omzwervingen v1a

Indonesie $akarta), Libie (Tripoli),
Maleisie (Kuala Lumpur) zit ik nu alweer

sinds 1992 inJakarta voor Core Laborato-
ries, een Amerikaanse oil service company.
Heel romantisch en avontuurliik allemaal

als je het zo leest, maar zonder een beetie
geluk was het er nooit van gekomen.

Afgestudeerd als stratigraaf/micropaleon-
toloog viel het aanvankelijk niet mee om
iiberhaupt een baan te vinden. Toen
kwam de mogelijkheid om mee te gaan

op de 'outward bound voYage' van de

Tyro naar Indonesie. Dit waren de dagen
van de Sneliius-Il expeditie en er waren
opstappers nodig om onderweg plankton
monsters te nemen in de Rode Zee en

Indische Oceaan. Aanvankeliik zou Dirk
I(roon meegaan, maar onhandig a1s hij
toen al was, slaagde hij erin om zijn been

te breken vlak voor vertrek (hii heeft het
later toch nog ver geschopt met dat been

en is nu een prominente wetenschapper
in Edinburgh!).

Mysterieus
De eerste baan in China was een kwestte
van 'on the right time at the right place':

op goed geluk na aankomst in het Verre
Oosten een paaf olie industrie consul-
tants bezocht, met als gevolg dat een paar

maanden later een brief in de bus vie] met

het verzoek meteen naar Shekou in
China af te reizen en dat het ticket al

klaar lag. China was leuk in die dagen:

het land was nog maar net begonnen
zich open te steilen voor het buitenland
en had nog steeds iets mysterieus over
zich. Vele mensen liepen nog rond in
originele Mao kledij, de verkeersopstop-
pingen in de steden werden veroorzaakt
door lange rijen fietsen, niet door auto's,
in de winter was op de markt de verkoop
van hondevlees ('dat verwarmt je

lichaam') net zo gewoon als kippe- en

varkensvlees en ie had een tolk nodig om

met de Chinezen te kunnen communice-
ren. Shekou was oorspronkelijk een

slaperig vissersplaatje aan de monding
van de Pearl River dat zich snel onwik-
kelde tot een basis voor de olie-exploratie
in de Zuid Chinese Zee. Begin jaren

zestig was de olie-exploratie daar net op

gang gekomen en de verwachtingen
waren groot. Helaas is dat er niet hele-
maal uitgekomen. Een grote oliemaat-
schappij als BP heeft daar veel werk
verzet) maar eigenlijk nooit een grote

ontdekking gedaan. De teleurstelling
kwam duidelijk naar voren in de naam
die de BP geologen met typische Britse
humor hadden gegeven aan de ruimte
die als bar diende in het BP kantoor
gebouw: jarenlang stond die ruimte
bekend als de 'drY hole'.

Niet de veitigste ptek
Na twee iaar in Jakarta kwam ik er achter

dat het leven als geoloog in het buiten-
land niet altijd romantisch is: de grote

crash van de oliepriis in 1986 had tot
gevolg had dat vele geologen hun baan

verloren. Dat was voor mii ook het geval

en dus was het zoeken naar een nieuwe
baan. Libi€ had niet altiid boven aan

mijn verlanglijstje gestaan. maar Loen ik
via een ex-collega gewezen werd op een

opening bij het Petroleum Research

Centre in Tripoli heb ik toch maar gesol-

liciteerd. Het was in de tijd van de

confrontatie tussen Ronald Reagan en

Ghadaffi en waarschijnliik niet de veilig-
ste plek om naar toe te gaan. maar in
ieder geval wel avontuurlijk.
Dat leek ook zo te zijn toen ik in Tripoli
aan kwam en ontdekte dat door de hele

stad heen luchtafweergeschut stond
opgesteld midden in de woonwiiken, ook

vlak bij het Petroleum Research Centre'
Gelukkig zijn ze niet gebruikt tijdens
mijn verblijf. Libie heeft natuurliik een

zeer slechte reputatie) maar wat me

L
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opviei in Tripoli was de totale afwezig-
heid bij de meeste mensen van vijandig-
heid ten opzichte van westerlingen, ook
ten opzichte van Amerika. Het is vrijwel
onmogelijk om Libi€ als gewone toerist
binnen te komen (geweldig: spectaculaire
Romeinse ruines zonder toeristen, en
schitterende brede witte zandstranden,
ook zonder toeristen), met als gevolg dat
de bevolking nog oprechte belangstelling
heeft in buitenlanders en die niet in de
eerste plaats als een bron van inkomsten
beschouwen (een situatie die zich helaas
nog weieens voor doet in Indonesi€).

Zwembad en bedienden
Dankzij contacten met oud-collega's
kwam na twee jaar de mogelijkheid om
voor Core Laboratories in Kuala Lumpur
te gaan werken en uiteindelijk overplaat-
sing naar Jakarta. Het is me opgevallen
hoe belangrijk contacten zijn in het beslo-
ten oliewereldje; het is een stuk makkelij-
ker om als je eenmaal een baan hebt van
maatschappij naar maatschappij te sprin-
gen dan om je eerste baan te krijgen. De
laatste jaren in Jakarta is het avontuurlijke
en romantische aspect van het ieven in
het buitenland (het gevoel dat je perma-
nent op vakantie bent) echter langzaam
aan minder geworden, ondanks het huis
met zwembad en de bedienden.
Dit is waarschijnlijk deels het gevolg van
het gewoon raken aan een buitenlands
leven, maar heeft ongetwijfeld ook te
maken met andere verantwoordelijkhe-
den. Ik doe zelf nauwelijks nog micro-
scoopwerk, mijn verantwoordelijkheid is
nu dat er elke maand voldoende revenue
gehaald wordt en vooral dat er winst
wordt gemaakt voor Corelab. En dat is
iets wat er niet gemakkelijker op wordt.
De concurrentie is groot, de prljzen zljn
laag. Bovendien wordt er steeds meer
verwacht op het gebied van interpretatie
en integratie: een biostratigrafisch rapport
zonder sequence stratigrafische interpre-
tatie kan tegenwoordig eigenlijk niet
meer. Dit maakt het werk op zich natuur-
lijk een stuk interessanter (tenslotte doe
je geen biostratigrafie om een lange lijst
mer fossielnamen te produceren), maar
helaas heeft de prijsontwikkeling hiermee
geen gelijke tred gehouden. Het prijsni-
veau voor analyses in Indonesie bijvoor-
beeld ligt op het moment zo'n 30Yo tot
40uk lager dan in 1991-1992. Het gevolg
is dat de werk druk nu een stuk hoger is
dan de gouden tijden van eind jaren
zeventig, begin jaren tachtig toen je nog

de tijd had om op je dooie gemak een
mooie boring af te ronden.
!(/aar andere disciplines hun voordeel
doen met automatisering en hun
monsterties de hele nacht via computer
besturing kunnen laten analyseren, is dat
in de biostratigrafie helaas nog niet echt
mogelijk. Op het moment zijn het ook
weer onzekere tijden door de lage olieprijs
die als een zwaard van Damocles boven
ons hoofd hangt. De voortekenen voor
volgend jaar zijn niet goed en de verwach-
ting is dat vele oliemaatschappijen hun
exploratieprogramma's sterk zullen
beperken, met als logisch gevolg moeilijke
tijden voor service maatschappijen zoals
Core Laboratories. Het is helaas een elke
keer weer terugkerend verschijnsel, zoiets
als de regelmatige bezuiningsronden in de
universitaire wereld. Zo draeen we elk
ons eigen kruis.

Juist naar Singapore
Hoewel het niet echt had gehoeven, is de
avontuurlijkheid van het leven als geoloog
in het buitenland weer helemaal terug in
Indonesi€. Eerst vorig jaar het effect van
El Nino wat gepaard ging met grote
droogte en enorme bosbranden die zeer
ernstige luchtverontreiniging veroorzaak-
ten in heel Zuidoost- Azie. Indonesie kon
vorig jaar zeker niet omschreven worden
als de 'Gordel van Smaragd': alles was
dor en geel en bruin en vooral stoffig. En
dan waren er natuurlijk de serieuze rellen
van het laatste iaar met als climax de
massale evacuatie van buitenlanders uit
Indonesi€ in mei 1998.
Spannend was het wel, hoewel de meeste
buitenlanders niet echt in gevaar hebben
verkeerd. Ik heb zelf de echte rellen
gemist omdat ik die dag juist naar Singa-
pore was vertrokken. Ik heb nog wel het
begin gezien van schermutselingen tussen
politie en studenten voor de Trisakti
Universiteit waar je langs komt op weg
naar het vliegveld, inclusief een afgezette
tolweg en brandende autos. Eenmaal in
Singapore bleek dat het flink uit de hand
gelopen was. Omdat mijn familie nog in
Jakarta was ben ik zo gauw het kon weer
terug gegaan. De grote uittocht van de
buitenlanders was toen al in volle gang en
er werd me dan ook gevraagd op het
viiegveld in Singapore of ik wel wist dat
er een oorlog aan de gang was in Jakarta.
De meeste andere mensen wisten het
blijkbaar wel want de normaal afgeladen
Jumbojet was vrijwel leeg op een paar
Indonesidrs na die blijkbaar ook naar huis

r;fu ilt '{i,';t.f;i
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wilden (er waren beduidend meer beman-
ningsleden dan passagiers aan boord!).
Ook Core Laboratories evacueerde de
volgende dag de meeste families naar
Kuala Lumpur. En dat betekende een
autoreis langs tanks op strategische
punten en uitgebrande winkelcentra op
weg naar het vliegveld. Een paar mensen
verkozen te bliiven, maar zochten wel de
relatieve veiligheid van een hotel.

'Reformasi'
Er is het laatste jaar een hoop veranderd
in Indonesi€. Het was uiteindelijk de
economische crisis die als trigger
fungeerde voor de nu aan de gang zijnde
politieke veranderingen. Helaas heeft
Indonesie door de totale ineenstorting van
de rupiah duur moeten betalen voor de
nieuw verworven vrijheden, letterlijk en
figuurlifk. De euforie over de 'reformasi'
heeft grotendeels plaatsgemaakt voor
wanhoop, omdat het merendeel van de
mensen terug is naar af. Voor het eerst
sinds mensenheugenis waren er op de
televisie beelden te zien van hongerende
kinderen die je eigenlijk alleen maar met
Afrika associeert, maar zeker niet met
Indonesie. Het is schrijnend om te zien
hoe je Indonesische collega's bij Corelab
geleideliik aan niet kunnen rond komen
van hun salaris, terwijl jezelf als expat die
betaald wordt in harde valuta opeens de
beschikking hebt over vijfkeer zoveel sala-
ris in Indonesische rupiahs. De situatie
blijft onzeker, in ieder geval tot aan de
parlementsverkiezingen volgend jaar mei.
Iedereen hoopt dat nieuwe geweldsuit-
barstingen uit zullen blijven, maar dat
bleek onlangs in november ijdele hoop.
De recente wrede 'ninja moorden' in Java
doen ook het ergste vrezenr aangezien vele
Indonesiers er van overtuigd zrjn dat die
politiek gemotiveerd zijn. Het is een treu-
rig beeid dat helaas niet in overeenstem-
ming is met beeld van het vriendelijke en
vreedzame Indonesie zoals de Neder-
landse reisgidsen ons graag wiilen laten
geloven.
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Arbeidsrnobiliteit in
Nederland
Over de mobiliteitsinitiatieven van

de Commissie kunt u regelmatig

Lezen in deze Nieuwsbrief. Het is

een verhaat met telkens ats cen-

traaI adagium: voor en door de

eigen leden. Wat wij doen is niet

meer dan met onze HelPDesk (nog

steeds te gast bij NITG-TN0 in

Delft) een platform zijn waar leden

die (nieuw) aardwetenschappetijl<
werk zoeken zich kunnen melden.

Verder zorgt de HelPDesk, via

direct mailing, voor doorkoppeling

van dit aanbod naar zo'n 3o wer-

kende leden en hun netwerk

ftespondenten) maar ook, via het
groeiende aardwetenschappetiike
netwerl( van onze mobiliteitspart-
ner Randstad R&D Services, naar

andere potentidle werkgevers.

lnmiddels hebben we twee maiLin-

grondes gehad en met de voor

lanuari :'999 gepLande derde ronde

zullen alle bij ons ingeschreven

werkzoekende leden zijn aangebo-

den. Dan is ook het moment geko-

men om de balans op te maken.

Een batans die u, geacht tid, kunt

laten doorslaan naar de Positieve
of de negatieve kant. Gewoon door
mee te zoeKen naar vacatures waal
uw werkzoel<ende ledenicollega's,

aL dan niet tijdelijk, (weer) aan de

slag kunnen en deze vacatures aan

ons te melden (zie hieronder).

Wanneer u wilt weten welke des-

l<undigheden beschikbaar zijn kunt

u eerdere nummers van de Nieuws-

brief raadplegen. Maar vanaf heden

kunt u ook terecht bij de (voorlopi-

ge) www-site van de Commissie

onder adres

www.ge ocities. co m/Resea rchTrian g-

lelFacility 1777 o.

A propos: er zijn ook niet-[eden

ingeschreven. Deze worden alLeen

via het kanaal van Randstad R&D

Services aangeboden. De andere

hierboven geschetste diensten bLij-

ven gereserveerd voor leden. Nog

Trots ben je op je kinderen (vaak), ie
partner (ook vaako maar vaak niet zo
bewust), je ouders (maar pas na ie 40e),
en - soms - op ie leerlingen' Kun ie ook
trots op je bazen ziin? Ik vind van wel.
Ik ben trots op miin Amerikaanse
bazen. De eerste was Chip Groat, die
vorige maand werd benoemd als nieuwe
directeur van de US Geological Survey.
Kudos for you, Chip, dat had je niet
gedacht toen je l5 iaar lang in het Turk-
se bad Louisiana rnet de lokale inteelt
aan politici knokte voor de agenda van
de Louisiana Geological Survey en ons
als semi-geprivatiseerde geologische
dienst iedere budgetronde weer wist te
laten overleven. "Geology comes
through your feet" was zijn credo (hif
was/is ook marathonloper): ervaring
moest ie opdoen als jonge geologen, het
veld in, geologie moest ie voelen. Het
zal er beslist niet saaier op worden in
het hoofdkwartier van de USGS. Ik wou
dat ik straks soms even een vlieg op het
behang kon ziin.
Miin tweede baas was Bill Fisher, van
wie Chip het vak trouwens geleerd
heeft. Niemand heeft meer publieke
geofuncties in de VS bekleed en weini-
gen hebben meer gezag in de Ameri-
kaanse petroleumwereld dan hii. BiIf
Fisher is een man met visie en met de

kracht van het woord: wel doordachte
zinnen, zonder een woord te veel. Aan
Bill moest ik denken toen het laatst over
'de markt voor afstudeerders' ging. Die
markt is wat io beweging, zoals u mis-
schien niet ontgaan is. In een deel van
die markt zijn de grote petroleumrnaat-
schappijen flink aan het afslanken.
Gevolg: steeds minder mensen kriigen
tcontracten van onbeperkte duur', en
steeds meer geologen worden dus 'con-
sultant', al dan niet individueel. ,rZou
dat", zei Bill Fisher alweer 4 jaar gele-

den, ,rgeen gevolgen moeten hebben
voor hoe we onze studenten opleiden? In

het verleden gaven we studenten een
algemene brede opleiding, want we gin-
gen ervan uit dat het meerendeel bii een
redelijk grote maatschappij terecht
kwam. en daar een levenlang professio-
nele gespecialiseerde trainingen kreeg.
Maar als een groot deel van je consul-
tant wordt, dan moet ie ie afvragen of ie
nog wel de juiste opleiding biedt. In die
wereld wordt je niet professioneel opge-
leid. de consultants moeten dat zelf
doen, en dat kost ze investeringen. Dus
moeten de universiteiten zich bezinnen:
niet opleiden voor nu ofvoor over 5 iaar
en de rest aan het bedriffsleven overla-
ter, maar opleiden voor een langere ter-
miin (10-15 iaar), want je wilt dat ie
afstudeerders van nu dan leidinggeven-
den kunnen zijn". Terwiil ik probeerde
de wetten van de sedimentatie in de

Golf van Mexico te doorgronden' lieten
mijn bazen me delen in de grote liinen
en dan wist ik weer waar ik het allemaal
voor deed.
Waarom kriigt u dit verhaal? Deels
gewoon omdat ik miin trots over miin
bazen wilde delen. en deels orndat ik
naar iets anders toe wil. In deze Nieuws-
brief staat Salle's Last Column. Biina 7

jaar lang hebt u die 9 keer per iaar kun-
nen lezen. Zalangzarnerhand weet ik dat
Sallets lezers uiteenvallen in twee groe-
pen: degenen die ziin Column als eerste
(en soms als enige) lezen, en degenen
die het literaire prietpraat vinden' De
laatste groep (waarvan ik verrnoed dat
ze vrii klein is) kan opgelucht ademha-
len, maar moet hier verplicht nog even
doorlezen.
Ikzelfbehoor tot de eerste groep. Als ik
Salle's Column had gelezen, dan wist ik
weer even waar ik het allemaal voor
deed, zo ongeveer als met miin inspire-
rende bazen aan de overkant. Alle
Columns gingen namelifk altiid over
geologie, en altiid over de gaote context.
Edn van rniin favorieten bliift toch wel

trDe tuin van de zich splitsende padent',
door Nico van Breemen bii Salle's
afscheid in Wageningen zelfs geschil-
derd: de onvoorspelbaarheid van de
geologie en van het leven. Een andere
favoriet is 'het potloodie van Nabokov',
over de stratig"afie (en de toevalligheid)
van de menselijke activiteit (en dus van
de stratigrafie), en een hele goede was

'de hardheidsschaal der wetenschap-
pen': ,.wiskunde is natuurliik diamant,
direct daaronder volgen de fysica en de
chemie, laten we zeggen korund en
beryl. De aardwetenschappen zitten
rond de kwarts ofde veldspaat, denk ik
2o... Wiskunde, fysica en chernie kras-
sen de geologie, maar de geologie krast
de fysica nier of nauwelijks". Geen speld
tussen te krijgen. Uiteindeliik bliikt
gelukkig weer dat geologen een (gekrast)
streepje voor hebben: zii pogen de Tijd
te doorgronden.
Salle herinnert ons eraan dat geologie
niet alleen rnr,aiar gaa:. om - biivoorbeeld
- nog meer 'fluid flow in porous rnedia'.
Dat is uiteindeliik alleen maar meer van
hetzelfde. Bij Salle gaat het om de grote
verbazing.
Die verwondering is de essentie van ons

vak, maar we zijn biina geen van allen
in staat om die behoorliik te verwoorden
en neigen te verzanden in meer van het-
zelfde. Zeg nou zelf, de meeste weten-
schappeliike artikelen zijn toch volstrekt
onleesbaar? Salle citeerde ooit zelfde
door ons beiden bewonderde Robert
Bates: ,rlanguage is the only resource
that can be mined without depletiono'.
De rneesten van ons proberen niet eens

leesbaar te ziin.
Bedankt Salle, we doen ons trest de

Nieuwsbrief leesbaar te houden. Ik ben
er trots op dat je er in hebt geschreven.
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een reden om sneL Lid te worden
van het KNGMG.

Kip en ei
Dit jaar heeft de Commissie
Beroepsbelangen zich geconcen-

treerd op mobiliteitsactiviteiten.
Daarnaas[ zijn we doorgegaan met
het voorbereiden van een uitge-
breider dienstenpal<ket belangen-
behartiging voor de [eden. Een

zaak van l<ip en ei. Het Genoot-
schap heeft nog steeds een erg
dunne portefeuille en geen bureau
(afgezien van de zeer gewaarde

steun die ons door NITG-TN0 wordt
geboden). 0nder deze omstandig-
heden is het schier onmogelijl< om
diensten aan te bieden waarbij van
het Genootschap het nodige ver-

wacht mag worden op punten als
bereikbaarheid, snelle respons
en/of de nodige inspanning. Dus

moet het dienstenpal<ket beperkt
blijven tot diensten die 'door en

voor' leden om niet worden ver-
zorgd of die door middeI van

a[[ianties met partijen als Randstad
R&D Services en beroepsverenigin-
gen ats het l(lVl beschil<baar

l<omen. Daar zitten ongetwijfetd
voor sommigen interessante ele-
menten in. Het is legelijk de vraag
of dit noodgedwongen beperkte
dienstenpakket genoeg reden is

voor onze leden om (bij voorkeur
actiever dan voorheen) lid te btij-
ven of voor anderen om lid te wor-
den.

Samen met de Konlactcommissie
wordt nu gewerl(t aan een enqu6te

begin volgend jaar waarbij u,

geacht lid, juist die vraag wordt
gesteld. De klassieke vraag van
kip-en-ei, dus. WeLl<e eieren ver-
wacht u van uw eigen Gouden Kip
en wat bent u bereid daartoe in die
l<ip te investeren? De komende
maand lijkt ons een prima moment
voor deze bezinning. Misschien
bedenl(t u wel dat uw kip een kal-
koen zou moeten zijn...! Wij zullen
u begin voLgend jaar naar uw con-
ctusie vragen. Voor nu fijne feest-
dagen toegewenst.

Kontakt
Zoals attij kunt u met uw aanmel-
ding als respondent of aLs werkzoe-
l<ende en voor het doorgeven van
vacaturetips terecht bii HelpDesl<

KNGMG, p/a NITG-TNO, Postbus
6otz, z6oo JA DELFT, telefoon (or5)
z697t75 (bij voorl<eur s morgens),
fax (or5) 2564800.
Voor alle andere vragen, opmerkin-
gen en suggesties op het gebied
van beroepsbelangen: Secretariaat
Commissie Beroepsbelangen
KNGMG, Mijnbouwplein 3, z6z8 RT

ULLfl. teletoon (or5l )572528
(atleen's avonds).
En sinds kort kunt u de Commissie
Beroepsbelangen ool< bezoe-ken
op de eigen (voorlopige) Internet-
site met het (toepasselijk?) adres:
http//:www.ge ocities. co m/Resea rch -

T rianglelFacility 177 7 o.

Dr I'ieter StierLstra,

s ecret aris C ommis sie B e ro e p s b elan g en.
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Modelling Coastal Barrier
Sequences
Symposium ModeLling Coastal Bar-

rier Sequences op vrijdag 26 naatt
1999 op het NIOZ, in het l<ader van
het NWO project Coastal Processes

along Caspian Shores (lnternationa.
le Samenwerl<ing met Rusland) en

het EU-PACE project. Doel van de

worl<shop is aardwetenschappers
uit verschillende disciptines die aan

barriers werl<en bij etkaar te bren-
gen: hydrotogen. l<usl morfologen,
sedimentologen, oliegeologen.
Onderwerpen onder meer: Present-
day barriers (North Sea, Wadden

Sea); Barriers at accelerated sea-
leveI rise (Caspian Sea); Ancient
barriers: subsurface and outcrop
data; Numerical modetling of bar-
rier sequences. Het sVmposium
wordt bij voldoende belangstelling
gevolgd door een excursie naar de
Razende Bo[ (zaterdag 2l maartt
max. 20, z5 deetnemers) en op
Texel zetf (zondag zB maart). Ver-
dere informatie: prof. dr. 5.8.
l(roonenberg
(s.b.l<roonenberg@ta.tudelft .nt) en

dr. M.E. Donselaar (m.e.donse-

laar@ta.tudelft.n t).

Terugkoppelingsrnechanis-
men in het broeikaseffect.
0p :r januari 1999 organiseerl de
studievereniging Pyrus van de
opleiding Bodem, Water en Atmo-
sfeer aan de LU Wageningen in

samenwerking met het Climate

Hoa1venen spelen een belanBtiikc rol in de koolstofkringloop

venen/ BERI-project
- Dr. P.l(abat (SC-DLO,

Instituut voor Onder-

zoel< van het LandeLijk

Gebied), onderwerp:
veranoenng water use

efficiency door toena-
me COz in de atmo-
sfee r;
- Prof. dr. ir. S. Slanina
(ECN, Energie Centrum

Nederland); onder-
werp: verandering stra-
lingsbalans van het
aardoppervLal< door
toename aerosolen in

de atmosfeer
- Prof. dr. ir. R.A. Fed-

des (Val<groep Water-

huishouding, LU Wage-

ningen); onderwerp: roI
van studie Bodem, Water en Atmo-
sfeer in het l<iimaatonderzoel<.

Het symposium zaI plaatsvinden in
het Staring Centrum (SC-DLO) aan
de Droevendaalsesteeg 3 in Wage-
ningen. Alte geinteresseerden zijn
weLkom tussen 12.30 en r3.oo. Na

afloop is er gelegenheid om onder
het genot van een hapje en een
dranl<je na te praten.
Vanaf r december kunt u voor meer
informatie en opgave terecht bij de
volgende internet-pagina:
http ://www.met.wau. n l/pyrus/.
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Fundamentals of Geophysics
Lowrie, W
354 pp.. Cantbridqc Uttiausirl'
Press, Cambridge, 1997
Price: { 19.95 (Plb), d 55.00
(Htb)
ISBN: 0 521 16728 4 (Plb), 0 521
46164 2 (Htb)

This textbool< is aimed specifically
at intermediate-level students who
have had introductory courses in

geotogy, math and physics but
little else. The author's stated
approach is to construct a text
"using abundant diagrams, a

simplified mathematicaL treatment,
and equations in which the student
can follow each derivation step-by-
step." Moreover, for Lowrie the
"fundamentals of geophysics" are
the essential properties of our
planet Earth, rather than useful
techniques for finding oiI and
minerals. Thus this book is

comparable in both leveI and
approach to C.M.R. Fowter's The

Sotid Earth (Cambridge University
Press, r99o).
The book contains six chapters that
cover the usual topics in gLobal

geophysics: (r) the Earth in
comparison to other planets; (z)

gravity and the geoid; (3) seism-
ology and the Earth structure; (4)

geochronotogy, heat flow, and
geoelectricity; (5) geomagnetism

Change and Biosphere Research
Programme (CCB) een symposium.
Dit is ter ere van het tweede [us-

trum van onze studie en studiever-
eniging. Het symposium heeft als
onderwerp " Terugkoppetin gsme-

chanismen in het broeil<aseffect".
De opzet van het symposium is om
het onderwerp vanuit de drie val<-

gebieden, bodemkunde, hydrologie
en meteorotogie te belichten. Het
symposium zal een middag in

beslag nemen. De volgende spre-
kers zullen een lezing verzorgen:
- Dr. ir. M. Hoosbeel<

Vakgroep Bodeml<unde en Geolo-
gie, LU Wageningen

onderwerp: C0z vasttegging in
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W
and paleomagnetism; and (6)

geodynamics (incLuding isostasy,
rheoLogy, and mantle convection).
The two chapters on seismology
and magnetism are the longest;
together they comprise almost half
of the text. Positive is the relatively
thorough discussion of rock
magnetism and paleomagnetic
methods. Somewhat unusual for a

text of this kind is the treatment of
geoelectricity, which includes
resistivity and etectromagnetic
surveyi ng.

The book's organisation is some-
what fragmented. For example,
already in the first chapter Lowrie

starts to discuss some aspects of
plate dynamics (seafloor spreading,
plate motion, triple junctions),

which more logicatly should have

been part of the final chapter
("geodynamics") which more

fundamentaLly discusses pLate

motion on the surface of a sphere.
In Chapter 4, the section on
terrestrial heat ftow mentions
convection, but then it is develop-
ed all over again in the last chapter
as background for a discussion of
plumes and hot spots. lsostasy is

also discussed in the final chapter
rather than in the chapter on

gravity where it seems to belong
more logicatly.
Another problem concerns the
inconsistencies in mathematicaI
teve[. For example, the seismology
chapter begins with eight pages

explicitly defining and explaining
the stress and strain tensor,
without ever presenting the basic
equations which relate these
quantities to displacements or
forces. Moreover, introducing
tensors seems unnecessary since
stress and strain are not used
elsewhere in the book. Other
examples appear in the text in
which concepts from math or
physics are introduced and then
are not fully utilised, or sometimes
prove even inadequate for ensuing
geophysical explanations.
The text is clear and well written,
and many topics are accompanied
by explanatory figures. References

are complete and up to date. A reaL

disadvantage for this intended
teaching book is the absence of
exercises, which certainly should be
valuable for intermediate-level
students. To conclude, Lowrie's
textbool< has potentia[, but it can

certainly profit from another cycLe

of revision. Therefore, I would
choose Fowler's book over Lowrie's
DOOK.

Fneo Brrrunru (Vnrle Utrvrnsrrerr -

Ansren onm)

Lany over Sa[[e
De eerste keer dat ik Saile ontmoette
hebben wij geen woord gewisseld over de
geologie, ik niet omdat ik er niets van wisr,
en Salle niet omdat het op een feestje was.
Als net-aangeworven journalist voor het
plaatselijke universiteitsblad, werd ik aan
hem voorgesteld als zijnde de voorzitter
van het stichtingsbestuur van het blad. Als
ik niet geweten had dat Salle in \Wagenin-
gen hoogleraar was had ik waarschijnlijk
gedacht dat hij een leeropdracht Russische
literatuur had. rVant dat was waar wij die
avond in '87 over sprakenJ geinspireerd
door zijn ingezonden brieven in het
universiteitsblad. Prachtige pastiches op
het werk van beroemde Russen waren dat,
met titels als 'Een dag uit het leven van
Iwan Luwowitsj'. Ik weet niet of de zachte
scherpte van die stukjes begrepen werd
door degenen die hij op de korrel nam, in
een stad waar de inwoners het woord
cultuur toch vooral in samenstellingen als
schimmel- of tabakscultuur gebruiken.
Dat de toenmalige hoofdredactie Salle er
vriendelijk op wees dat een ingezonden
brievenrubriek niet voor columns. is
bedoeld, is een ernstige beoordelingsfout
geweest, die overigens goed uitpakte voor

Sa[[e over Lany

Het begon allemaal in de trein. Ik
droomde van een nieuwe formule voor de
Nieuwsbrief, meer ;'ournalistiek, betere
vormgeving, geen blunderende I(NGMG
voorzitters die de verkeerde mensen stuk-
ken lieten schrijven. En daar zat Lany in
de trein. Ik kende hem a1 als iournalist bii
het Wagenings Universiteitsblad en het
LT Journaal, afgestudeerd milieuhygienist
maar vooral "aardwetenschappelijk spijt-
optant" zoals ik hem eerder noemde. Ik
vertelde hem van mijn droom, en het
klikte meteen. Lany nam Harry Harsema
in de arm voor de vormgeving en het
drukken, en de nieuwe Nieuwsbrief was
een feit. Twaalf stukken van Lany's hand
verschenen er in het eerste nummer) een
aantal dat hij nooit meer heeft ge€venaard.
Maar uiterst belangrijk, want die inzet
bepaalde de positieve ontvangst van de
nieuwe Nieuwsbrief. Hii is trouw blijven
schrijven, en stelde er een eer in in elk
geval het lead artikel te schrijven. Meestal
lukte dat ook. En anders kon hij putten uit
de aanzienlijke schare mensen die hij om
zich heen had verzameld, meestal afkom-
stig uit het \X/ageningse circuit, zoals

l\i'
.k
'!
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het KNGMG. Kort na de laatste brief in
het universiteitsblad verscheen de eerste
column in de Nieuwsbrief.
Salle en ik kwamen iater toch over zijn vak
aan de praat, omdat ik al snel nogal vaak
als journalist over de vloer kwam bij zijn
vakgroep. Dezebezat in het trio Bouma,
Van Breemen en Kroonenberg drie flink
aan de weg timmerende hoogleraren, die
er bovendien alle drie in slaagden hun vak
ook voor buitenstaanders interessant te
maken. Interviews met hen werden al snel
ook een soort priv6-co11eges, waar ik zeer
van heb genoten en veel van opstak.
Dat Sal1e ook columns bleek te schrijven
was gezien de brieven die ik kende geen
echte verassing, wel verrassend vond ik
dat ze vaak over onderwerpen gingen waar
ik weinig van begreep, maar ik ze toch met
smaak kon lezen.
Dat vermogen zit denk ik in de gave om
het gewone 'vreemd' te maken: door het
kiezen van een onverwachte invalshoek,
het spelen met de taal, het subtiel aaneen-
rijgen van geologische termen tot een
ritmisch geheel, zodat wie een term nier
kent althans aan de muziek ervan kan
horen dat het iets bijzonders is. Immers
als een formatie of een theorie een lelijke
naam heeft: dan kan de bedenker er niet
echt van gehouden hebben. Maar wie een
artikel schrijft onder de titel "L'unakite du
Cotentin", die heeft wat bijzonders te

vertellen, redeneert columnist Sal1e.

De afgelopen jaren heb ik al zijn columns
voorbij zien komen voor publicatie.
Formeel omdat ik ze moest redigeren,
maar dat was natuurlijk onzin. Nee, een
van mijn heimelijke genoegens was het
kunnen lezen van Salle's Column v66r
iemand anders er kennis van kon nemen.
En een ander waren de soms zeer lange
telefoongesprekken die aan een nieuws-
brief voorafgingen. Zeer wijdlopige
gesprekken die op een of andere manier
toch altijd op hun pootjes terecht
kwamen, en die mij altijd enorm stimu-
leerden bij het werken aan de nieuwsbrief.
Er viel bijzonder weinig te redigeren aan
die stukjes waarin ieder woord al op de
juiste plaats stond en de veelvuldig voor-
komende citaten in buitenlandse talen al
zorgvuldig gecheckt waren. Vertrouwen in
de auteur was essentieel want Fins,
Russisch en Portugees behoren niet echt
tot de talen die ik paraat heb.
Salle heeft de columns altijd voor zijn
eigen plezier geschreven, en daar heeft het
KNGMG zeer van geprofiteerd bij de
lancering van de nieuwsbrief nieuwe stijl
in '94. lVaar in het journalistieke deel nog
wel eens steken vielen, omdat verhalen
door het ijs zakten, of een redacteur te
weinig tijd had, versaagde Saile nooit.
\Vaar hij ook rondzwierf in het buitenland;

de column kwam altijd keurig binnen. Die
vaste pagina gaf substantie aan het blad,
en maakte het altijd lezenswaardig.
Dat zo'n pijler nu verdwijnt is te betreuren
maar gelukkig niet onoverkomelijk, want
dankzij zijn inspanningen ais columnist en
voorzitter ligt er nu een stevige basis voor
de nieuwsbrief om mee verder te gaan.

,,Je moet oppassen geen meubelstuk te
worden.", aldus de vertrekkende columnist
zelf, die het tijd vindt om te gaan. Er zijn
nog steeds genoeg ideeen. maar het
ontbreekt steeds vaker aan did om aan een
echt doorwrocht stuk over deze ofgene
geoloog te werken. Zo kwam het er niet
van een column over Vernadsky te schrij-
ven. Hobbel op de weg is een in het
Russisch geschreven 600 pagina's dikke
biografie die hif eerst zou moeten lezen.
Ook bii de lezers merkt Salle een zekere
gewenning. ,.Vroeger zeiden ze tegen me:
'ik heb je stukje geiezen'. Nu is het
meestal: 'ik lees je stukjes altijd'. De
column is een categorie geworden."
Voor de echte verslaafden aan de column
is er gelukkig nog methadon verkrijgbaar
in de kiosk; naast zijn column in de
nieuwsbrief schrijft Salle ook nog driemaal
's jaars een column in 'Natuur en Tech-
niek'. Die loopt ook het komende jaar
door.

LANY StoBBE

studie milieuhygiene terecht die hij
achteraf veel te weinig diepgaand en te
toegepast vond. De aardwetenschappelijke
journalistiek heeft die ongelukkige keuze
maar ten dele kunnen compenseren. In de
eerste plaats is het niet voldoende voor
een broodwinning. Hij zotzijn werkter-
rein natuurlijk hebben kunnen uitbreiden
naar de landelijke wetenschapsjournalis-
tiek, maar hij is te bescheiden om zich
daarin in te dringen, al publiceerde hij in
de Volkskrant over Chinese steenkool-
branden. Maar ook blijft in de onder-
stroom de lokroep van de wetenschap zelf
aanwezig. Dat het nu de informatica is
geworden wil niet zeggen dat we hem niet
terugzien. Daar ben ik van overtuigd.
Lany, bedankt voor alles wat je voor de
Nieuwsbrief, en voor de aardwetenschap-
pen in het algemeen hebt gedaan. HeL ga
je goed!

Slrrr KnooNeNeenc

Astrid Smit, Marianne Fleselmans, Arno
Boon die de vaste Voetlicht-man werd,
Simon Vink, Jan Neefies, Martina
Zuiderna, Gert van den Ende, en ook de
huidige eindredacteur, Geert van Duinho-
ven.

Lany's ronde hoofd met de dikke brille-
glazen, altijd een tikje ongeschoren, werd
een vertrouwde verschijning op de aard-
wetenschappelijke congressen. Daar zat hij
achterin, het hoofd scheef, aandachtig
luisterend, ofhij schoot achter de coulis-
sen de big fishes van de aardwetenschap-
pen aan om hun reactie te peilen over een
actueel onderwerp. De congressen waren
een van zijn vaste thema's. Een tweede
thema waar hij graag over schreef waren
de grote veranderingen in de aardweten-
schappelijke wereld: de nieuwe GOA
voorzitter, de fusie van RGD met TNO,
de onderzoeksvisitaties, de Verkennings-
commissie Aardwetenschappen, meestal in
de vorm van interviews met de betrokken
bestuurderen. Je ziet daar ook een zekere
ontwikkeling in. In de eerste interviews
blijft de interviewer onzichtbaar, in de
latere schriift hii ook zijn eigen vragen uit.

Maar zljn beste stukken ztjn dre waar hij
het dichtst bij de wetenschap komt, en
met name het klimaatonderzoek, zijn
derde vaste thema. Daar is hij op eigen
terrein. Hij geniet van de felle debatten,
en verslaat ze als een sportverslaggever
(mag dat gezegd worden tussen twee
verklaarde sporthaters als jij en ik, Lany?),
waarin eerst de een en dan weer de ander
het onderspit delft. De "bij deze discussies
welhaast onvermijdelijke prof. Bottcher"
provoceert zodanig met zijn stellingname
in het CO2-debat dat prof. Vellinga "nu
toch verder gaat dan hij waar kan maken".
Dan is Lany de wiize lachende derde die
vanuit ziin hoekie achter in de zaal de
macht heeft de heren achteraf op hun
nummer te zetten. Daar geniet ik ook van.

Lany is eigenlijk gewoon een weten-
schapper, een intellectueel van het goede
soort, met een onblusbare nieuwsgierig-
heid naar de meest uiteenlopende onder-
werpen, een fabeiachtig geheugen en een
enorme belezenheid. Hij is alleen slacht-
offer geworden van het gebrek aan aard-
wetenschappelijk onderwijs op de middel-
bare school: daardoor kwam hii in de
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Bij het voorbereiden van mijn colle-
ge's vinden sorns onverwachte ont-
rnoetingen plaats tllssen dia's die voor-
heen niet van elkaars bestaan oP de
hoogte waren. Ze ontdekken van elkaar
dat ze iets gerrreen hebben, en er ont-
staat een interessante discussie. Zie-
hier een voorbeeld.

De ene dia stelt een rrreter strand-
oppervlak voor aan de Facifische kust
van Costa Rica, waar de kussenlavas
van het Nicoya Cornplex zijn ontslo-
ten, en waar afen toe vulkanische
assen over worden uitgestrooid. De
branding sorteert zware en lichte
mineralen van elkaar, en bii de golfaf-
loop ontstaan prachtige rnini-draina*
gestelsels in zwart-wit. De andere 'dia
is de inf,raroodband van een oude
Landsat opnarne van de Casanare in
de Llanos Orientales van Colornbia en
bestrijkt een gebied van 185 bii 185 km"
De sterk reflecterende droge rivier-
beddingen met hun fijne vertakkingen
contrasteren rnet de donkere toon van
de eindeloze grasvlakten van de
Llanos, die tegenwoordig bespikkeld
zijn met de boortorens van Caffo
I-irn6n en andere recent ontdekte olie-
velden. Een rneter Costa Rica, 185

kilorneter Colornbia, en je rnoet moeite
doen orn het verschil te zien! Ik weet
niet hoe de dia's uit het reproductie-
proces zullen kornen, rnaar het rnooi-
ste zou ziin als u ze niet uit elkaar kunt
houden. Een schaalverschil van
1:185,000!

Andere ontmoetingen arrangeer ik
expres, orn hetzelfde effect te bereiken.
Om eolische gelaagdheid te illustreren
laat ik een dia zien rnet grootschalige
crossbedding in de Jurassische Navafo
zandsteen in een steilwand waarbij een
neergestorte auto de schaal weergeeft -
zeg ik, rnaar in de volgende dia zie )e
dat het in werkeliikheid een kuil is in
scheefgelaagde windafzettingen in het

Wekerornse Tan.d w aar rniin kinderen
een speelgoedautootje in hebben laten
vallen. Het verschil is hier overigens
rninder, tien centirneter tegen vier
meter. of 1:4000.

Ook een klassieker is het plaatie uit
MacDonalds's Volcanoes, waarin je
ziet dat de Vesuvius zich verhoudt tot
de Mauna Loa als een babytepel tot de
nieuwe bibliotheek van de TU Delft.
En de vulkanen op Mars en Io hebben
een for"rnaat dat elke aardse vulkaan
totaal in de schaduw stelt.

Schaalinvariantie is natuurliik niets
nieuws, en sinds Benoit Mandelbrot de
kustliin van Engeland op de wereld-
kaart vergeleek :net diezelfde kustlijn
rnaar dan in de ogen van een slak die
om Atrbion heen rnoet kruipen denken
we allemaal in fractals. Vincent lcke
zette op het recente Staringsyrnposiurn
uiteen dat er grenzen ziin aarr tiidscha-
len. Maar zijn er ook grenzen aan
ruirnteschalen? IIet vertakkende
patr.ron op het strand van Costa Rica
kan nog eindeloos worden verkleind:
sarnenvloeiende druppels op de wand
van een fles karnemelk, zuur op een
etsplaat: tot 0p nanoniveau is een
enkele grotere stroom energetisch efli-
cienter dan een twee kleintjes orn
dezelfde hoeveelheid vloeistof af te
voeren. Dat is een fysische wet' En
naar de grotere schalen toe: aLs ie
rnaar een voldoende groot hellend
oppervlak heb rnoet het lukken," IIet
grootste drainagestelsel op aarde, dat
van de Arnazone, bestriikt zeven mil-
ioen vierkante kilerrneter. De enige fei-
teliike limiet liikt de grootte van de
planeet te zijn.

&traar toch wringt er iets' Als ie
rnaar 66n vierkante meter van het
drainagepatroon van de Casanare zou
zien zie je niet hetzelfde als op het
Costaricaanse strand. De kleinste,
ondeelbare vertakking. de eerste-orde

bronrivier van de Casanare is altijd
nog tientallen, zo niet honderden
meters lang" Orngekeerd, als ie een
strand zou hebben dat zich 185 krn van
de kust landinwaarts uitstrekt zou de
branding geen drainagepatroon van
Casanare-formaat ontwikkelen. En ik
durf nauwelijks te voorspellen wat voor
patronen 1e ziet als ie een wolkbreuk
van karnernelk laat vallen op een glas-
plaat van 1S5 bii 185 kilometer. Dezelf-
de f,ysische wetten veroorzaken dezelf-
de patronen, rllaar de schaal waarop
dat gebeurt en de mechanisrnen die
daarbij optreden zijn van geval tot
geval verschillend, Verschillende sedi-
menteigenschappen, verschillende
ruwheid en perrneabiliteit van de
ondergrond, verschillende vloeistofei-
genschappen, verschillende variaties
in debiet.

Nog een voorbeeld. Als twee rnedia
van verschillende dichtheid langs
elkaar bewegen gaat het grensvlak
vaak golven. Dat is een fysische wet.
Als de wind over het water striikt' kriig
je zeegolven. Als de wind over het zand
waait, krijg ie windribbels en duinen,
en water over zand geeft stroornribbels
of golfribtrels, Twee luchtrnassa's langs
elkaar geven een gegolfde frontliin, en
autobanden op asfalt ofop onverhard
plaveisel geven een wasbord in de weg.
De patronen zijn hetzelfde, rnaar de
processen zijn steeds verschillend: de
orbitaaltreweging van een waterdeeltie,
salterend sedirnent, turbulente luchts-
trorningen. En daardoor zijn ook de
ruirnteschalen verschillend: kilorneter-
slange frontgolven, tientallen rreters
hoge oceaangolven, en hoge winddui-
nen in de Navaio zandsteen, rnaar
slechts centirneters- tot decirneters
hoge stroornribbels en wastrorden op
de weg"

Vandaar dat het ook rnoeilijk is orn
geologische processen in het klein na

&jru{.\f KK$'$YK$YKru

Technische Universiteit Detft
De beste afstudeerders van de TU

Delft ontvingen op vriidag 6

november jt. een bronzen legpen-

ning en een geldbedrag van f
10oo,- van de Stichting Universi-

teitsfonds Delft. Het fonds eert

hiermee ieder jaar de beste afstu-

deeroers.

Voor de Faculteit Technische Aard-

wetenschappen werd de prijs toe-
gekend aan ir. R.A. Devilee. Prof.

dr. M.A. Reuter sprak hierbii :

"Remco Devilee heeft zich met

zinkmetallurgie beziggehouden. De

huidige productiewijze van zink
gaat gepaard met nevenproductie
van afual. 5peciaal bij de productie

van zinl< komt veel ijzerhoudend

afuaL vrij. Remco heeft onderzoek

uitgevoerd naar een werkwijze die

tot sterke reductie van het ijzer-

houdend afual kan leiden. Uit zijn

onderzoek is duidelijl< een werkwij-

ze voortgekomen die potentieel

bruikbaar is. "

Examens oktober 1 998
Vriie Universiteit Amster-
darn
r1 a c t a v e al e x atn e x fy s'i s c la e

geografie
A.J. Wicket

d o c tas'a ale x swt e w g ea I a g ie
V.F. Bense, A.S. van der Molen,

A.R. Reitsma

Universiteit Utrecht
du.'t otaa le xa n t e n geol oP ie
F.P. Huiskamp

Promotie
26 ol(tober 1998

lnternationaI Institute for Aeros-

pace Survey and Earth Scien-ces

(lTC.) en Faculteit Aardwetenschap-
pen Vrije Universiteit,
Tenalem Ayenew Tegaye, "The

hydrogeological system of the Lake

District basin, central main Ethio-

pian rift". Promotoren prof. dr.l.

Simmers (VU) en prof.dr. A.

Meijerink (lTC).
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te trootsen in het laboratoriu::rl. De
rheolo ggische eigenschappen \"an vr'ater
laten zich niet eenvoudig opsehalen.
Zandkorrels kan je niet duizenelvou<lig
verkleinen voc:: schaalexperirnenten in
een latroratoriurn, want dan krijg !e
ktreideeltjes die zich heel anders gedra-
gen. Sehaalverkleining van de zwaar-
tekracht is ook niet simpetr. Je kriigt
wel dezelfde ruinatelijke patronen als
in de werkelijkheid, reraar de schaal
van de latroratoriurnpatronen heef,t
weinig rnet de werkelijke schaatr te
rnaken.

flet knrnt rrij voor dat iets derge-
lijks opgaat bi! trevende wezens varl
eenzelf,de soort, Dat zie je bijvoorbeeld
aan honden en katten, Er gaan mis-
schien wel hon<lerd chihuahua's in een
Sint Elernard, maar bij katten kom je
niet ver:der dan een op twee denk ik

{orn nu rnaar e\,'en naar volurnesc}ralen
over te schakeXen), En waarom is de
rrlenc veroordeeld te leven in een koai
tussen pygrriee- en Masai-forrnaat?
Dat een pygxree kleiner is dan een
&dasai kan je nog verklaren uit het ver*
schillentle milieu waarin zij leven, de

Ilygrnee in leet oerwoud en de &tasai in
de savanne. Kleine schilclpadjes bliiven
klein in kleine aquaria, maar wqrrden
groot in grote aquaria. Een kwestie
van tetlensraurn. Zn bekeken zou de
xnens nog n-reters rnoeten kunnen uit-
groeien in de eutrofe technologiscnre
savilnne van vandaag: the sky is the
lin-rit.

Toch is hef niet waarschiinnijk dat
dat geheurt" Ik ben geen rnedicus,
n"raar ik stel rreii voor: dat het tegetrij-
kertijd opschalen van afie ctlrnpolren-
ten van het liehaarn aan berraalde

grenzen getronden is, zolang ie trinnen
dezelfde soort btrijft. Een arts zei rnii
eens bij een rnedische kenring: de
rnenseli!tr<e ruggegraat is de storrste
constructie die fe rnaar kunt bedenken
vnor de t'unctie die hij heeft. Misschien
dat een lr1ens van vijf rneter lang onder
zi.iu eigen gewicht lrezwijkt, net als een
potvis llp het strand, Adisschien rnoet
het hart zo onevenredig groeien orn
het trloed rond te blijven pornpen dat
er voar andere orgarren geen plaats
rrreer is" Want de {irndarnentele rheo-
n*gische eigenschappen \,'an het bloern
laten eich niet onbeperkt opschalen.
Mijn eigen bescheiden eNperirraent in
deze richting; is onbeslist geeindigd:
rnijn kinderen zijn niet opgeschaand. Ik
tren een schaalelier"

5Ar oM0N Knoorurruarns
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Geologische excursie naar Zimbabwe

Zoals u in nieuwsbrief nummer B

heeft kunnen lezen, zijn er plannen

om een geologische excursie naar

Zimbabwe te organiseren. Dr. Paul

Dirks en dr. Hiell<e lelsma, beiden
werl<zaam aan de geologiefaculteit
van de universiteit van Zimbabwe
bieden KNGMG-leden deze unieke

l<ans om de geotogie van Zuidelijk
Afrika te ontdel<l<en. De excursie

zaI in de zomer van 1999 plaatsvin-

den en ongeveer rz dagen duren.
Voor de echte Liefhebbers is er nog

een aantaI plaatsen vrij. Meer infor-
matie vindt u in nieuwsbrief van

november (nummer 8) op pagina

75.

Afscheid Marieke van Helden

Het afscheid van Mariel<e van Hel-

den wordt gehouden op donderdag
zt januari 1999, tweede helft van

de middag. Alten die haar wilten
groeten zijn van harte welkom in
het gebouw van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Weten-

schappen, Kloveniersburgwal z9 [e
Amsterdam. Graag opgave van uw

l<omst per emaiI aan:

aLice.de.gier@bureau.KNAW.nL of
telefonisch aan secretariaat Al<ade

mieraad voor Aardwetenschappen
KNAW: ozo-55ro727.
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Overleden
Op z9 september jl. overleed Dr.

5.8. Spijer, wonende Paedtslaan r9
te Wassenaar. De heer Spijer stu-
deerde aan de Universiteit van

Amsterdam en was sinds r955 lid
van ons Genootschap.

lnformatie over onderstaande acti-
viteiten treft u in de meeste geval-

len in deze Nieuwsbrief aan; zo

niet dan is een telefoonnummer
genoemo.

16 decentber
PGK Lezing F. Guillocheau: Geology
of French wine

1999
12 januari
Afd. Noord: Lezing T. Romein: Geo-

logie van Oman

21 januari
Studievereniging LUW symposium:
Te rugkoppe li ngsmecha nismen

broeikaseffect

31 rnei-I juni
KNGMG/PGK: Congres Groningen -

Catalyst for the North West Europe-

an Oil and Gas Industry

aantal korte cursussen op post-

doctoraal niveau (voor promoven-

di) op het brede terrein van de

Technische Aardwetenschappen.
Het gaat om een aantal cursussen

uit de serie 'deep imaging', 'reser-
voir management', en 'near surface

technology'. De normale prijzen

varieren van f rooo,- tot f 25oo,-.

De brochure voor deze cursussen

kan opgevraagd worden bij:
Center for Technical Geosciences
(crG)

t.a.v. mw. H.H.M. Zwiers

Mijnbouwstraat rzo
z6z8 RX Delft
te|. c.75-2781^423

e-mail: h.h.m.zwiers@ta.tudelft.nl

Nieuwe jury Escherpriis
Het Hoofdbestuur heeft het genoe'
gen de nieuwe jury van de Escher-
prijs aan u voor te stellen. De

Escherprijs is een scriptieprijs en

wordt jaarlijks op het Staringsym-
posium uitgereikt.
Yoor ry98-t999 bestaat de jury uit
de volgende personen:

mw. drs. M. Vroon - ten Hove,

SheLl International Exploratie en

Produktie Maatschappii, Rijswijk,
voorzitter
de heer dr. J. Brouwer, OYO Seis-

mics, Nieuwegein

de heer dr. G. Klaver, NITG-TNO,

Delft

In de volgende Nieuwsbrief zat de
jury de criteria voor de prijs publi-

ceren. Ook zuLlen de decanen van

alle faculteiten een brief ontvangen
over de prijs.

Petroleum-geologische
Kring
December 16: tecture Mr. Lautel:
The Geology of French wine. The

lecture wil[ be held at the KlVl buit

ding, Prinsessegracht 23, Den

naag.

Mieke Koster, Secretaris PGK

tel. o7o- 35oo9r7

Afdeling Noord
Afdeling Noord organiseert op

dinsdag rz januari een lezing door
dr. Ton Romein over "De geologie

van Oman". De lezing wordt,
anders dan voorheen, gehouden

van r8.oo-r9.oo uur in Hotel de

Jonge, Brinkstraat 8l-89, te Assen.

Voorafgaand aan de lezing is er
vanaf 17.3o uur gelegenheid om
(op eigen kosten) een drankje te

drinken in cafe Beefeater - naast

het hotet.

Josje Kriest, secr. Afd. Noord, tel.
o598364056.

Leren blijft leuk
De werkende wereld verandert.
Steeds minder mensen hebben een
'aanstelling voor onbepaalde duur',
en steeds meer mensen werken op

basis van kortetermijncontracten,
al dan niet als onafhankelijk con-

sultant. In het verleden konden
werknemers via door hun werkge-
ver georganiseerde en aangeboden
trainingen hun professionele

niveau op peil houden, maar in de

toekomst zullen mensen dit veel
vaker zelf moeten organiseren. Het

KNGMG wil de toegang tot profes-

sionele cursussen voor individuele
leden graag faciLiteren. Daarom

start hier een rubriek, waarvan wij
hopen dat deze in de toekomst uit-
gebreid wordt met meer aanbod.

Cursussen CTG
Het KNGMG is verheugd dat de

Onderzoekschool "Center for Tech-

nical Geosciences" zich bereid
heeft verklaard haar cursusaanbod
toegankelijk te maken voor
KNGMG-leden voor 5o7o van de

normale prijs. CTG biedt een groot

HEI HooFDBESTUUR


