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Van de Graaff bereidt groots 'Groningen gas-congres' voor

Het begon eigentijk heel toevallig op de dag dat de huidige
bestuursploeg van het Genootschap aantrad. Op de
jaarvergadering in april ry97 in Heerlen luisterden de
kersverse KNGMG-voorzitster Elisabeth Kosters en Evert
van de Graaff naast elkaar naar een voordracht door
Gratema van Andel van Energie Beheer Nedertand over de
geschiedenis van het Groningse gas. De boodschap van dat
verhaal was dat eigenlijk maar heel weinig mensen in
Nedertand weten hoe de gasvondsten de afgelopen veertig
iaar de economische structuur van Nederland hebben
bepaatd. Daar moeten we eens een verhaal in ons
tijdschrift Geologie en Miinbouw over maken, vond Kosters.
Nee, zei Van de Graaff, ik wil daar een groot congres over.
En daar zal het, zo'n twee jaar na dato, echt van komen.

Na de eerste ideeen richtten
het I(NGMG en de Petroleum
Geologische Kring samen een
stichting op die op J I mei en
1 juni 1999 het congres
'Groningen - Catalyst for the
North \West European Oil and
Gas Industry' organiseert.
Evert van de Graaff, namens
de "I(oninklijke" lid van het
KNGMG bestuur, is in het
dagelijks leven reservoir-
geoloog bij Shell International
Exploration and Production en
begint langzamerhand door te
krijgen waar hij aan begonnen
is. "Ik ben misschien een
beetje naief, want net als de
andere bestuursleden van de
stichting, wist ik totaal niet
waar we aan begonnen. Maar
tot op heden gaat het prima.
Het leukste vind ik tot nu toe
dat het organiseren van zoiets
deuren opent die voor mij
anders doorgaans gesloten blij-
ven. Ik praat met mensen en
over onderwerpen waar ik in
het dagelijks leven nauwelijks
mee te maken heb. Dat maakt
het extra interessant. Ik denk
dat we ook een goede keus
hebben gemaakt om een aparte
stichting op te richten. De
bestuursleden hebben allemaal
hun netwerken die voor onder
andere de financi€n en de
contacten van groot belang

zijn. Bovendien schermt de
stichting de twee 'moederver-
enigingen' af van financieel
risico. "
Volgens de congresfolder is de
aanleiding van het congres de
40-ste verjaardag van het
aanboren van Groningse
gasveld. Had een groots feeste-
lijk congres niet kunnen wach-
ten tot de vifftigste verjaardag?
Van de Graaff: "Natuurlijk,
maar het is heel simpel, dat
komt voor mij te laat. De echte
reden van het congres is dat ik
het heel erg leuk vind om te
doen. De meeste mensen
hebben geen flauw idee wat
Groningen heeft betekend voor
Nederland. Dat verhaal van
Gratema van Andel was niet
nieuw maar vrijwel niemand
kent het, dat is het vreemde.
Iedereen gaat er van uit dat het
gas stroomt en er verder geen
verhaal aan vast zit. $7at mij
persoonlijk interesseert is hoe
dat systeem nu precies werkt,
wat er achterzit. Eerlijk gezegd
hebben we die veertigste
verjaardag er later min of meer
bijgehaald."
Van de Graaff haalt een stapel-
tje krantenartikelen te voor-
schijn welke hij de laatste tijd
heeft verzameld en grijpt een
willekeurige artikeltie waaruit
blijkt hoe het gas de economi-

sche structuur van Nederland
heeft bepaald: 'Kabinet wil
Betuwelijn betalen met aard-
gasopbrengsten'. "De invloed
van het Groningse gas gaat
heel ver. De tuinbouwsector
heeft zo kunnen groeien omdat
ze goedkoop aardgas heeft
gehad. De gevolgen van het gas

voor de kolenmijnbouw rn
Limburg zijn evident maar ook
de NS heeft bijvoorbeeld haar
hele structuur aangepast aan
het tamelijk plotseling wegval-
len van een van haar bestaans-
bronnen: het ophouden van
het kolentransport." Het is een
hele kleine selectie uit een
schier onuitputtelijk lijst van
aardgaseffecten.

Het meest opvallende zijn
natuurlijk de miljarden, naar
schatting inmiddels meer dan
270 rntljard gulden, die de
staat heeft opgestreken uit de
verkoop van het gas. De afge-
lopen jaren vinden heftige
discussies plaats over hoe de
zogenaamde ICES-gelden
verdeeld moeten worden. De
Interdepartementale Commrs-
sie Economische Structuurver-
sterking mag maar liefst 65
miljard uitgeven. Maar ook
buiten Nederland is de invloed
van Groningen groot geweest
al is het alleen maar de explo-
ratie in de Noordzee tot aan
Noorwegen toe waar alle
Noordzee-landen flink van



hebben geprofiteerd: elke dag
worden er zo'n zes miljoen
vaten olie uit de bodem van dc
Noordzee geproduceerd!
Als het aan Van de Graaff ligt
zal het geen klassiek weten-
schappelijl< c()ngres r,l orden op
31 mei en I juni. "Ik zie het
meer a1s een manier om het
beroep van aardwetenschaP-
pers te profileren. Laten zten
dat we er als beroepsgroep best
trots op mogen zijn dat we
hebben bijgedragen aan het
succes van het Groningse gas."
Tijdens de eerste dag zullen
sprekers het historisch en socl-
aa1-wetenschappeliik kader
schetsen en de tweede dag
staat in het teken van de tech-
niek, zonder dat het een parade
van technische hoogstandjes
zal worden, denkt Van de
Graaff. "Het gaat ons vooral
om de vraag wat de techniek
ons heeft opgeleverd, wat ging
er goed, wat ging er fout, wat
kunnen we er van leren en
welke vragen liggen er voor de
komende vcertig iaar. Il< kreeg
nct cen bijdrage binncn waarin
de spreker wi1 ingaan op de
overeenkomsten en verschillen
mct een mogeliike gaswinning
in I(azachstan. Dat ziin
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tijde. dus ook bii extreme kou.
voldoende gas te kunnen leve-
ren. "Ondergrondse opslag en
gascompressie zijn technieken
die de komende jaren van
essentieel belang zijn. Maar
ook zullen we ons bezig
moeten houden met de vraag
wat Nederland moet doen als

het gas op is. Laat ie het gaslei-

dingen netu'erk werkloos liggen
en stappen we op andere ener-
giebronnen over ofhalen we
ergens anders het gas

vandaan?"
Van de Graaff wil niet alieen
zijn eigen beroepsgroep laten
zien wat ze heeft bijgedragen
aan de economische structuur
van Nederland, maar ook de
gemiddelde Nederlander wil
hij graag wat vertellen. Daar-
voor heeft hij al verschillende
radio en tv-programma's bena-
derd met de vraag of ze extra
aandacht aan het aardgas
congres willen besteden. Dat
kan natuurlijl< best aardig
worden dic media-aandacht,
maar wi1 je de Nederlander
echt meekrijgen, zul je toch
zeker eerst wat aan het soms
toch negatieve imago van gas-

en olier,i inning in de regio
moeten doen. Onterecht of
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natuurlijk heel belangriike
vragen. Door een efficidnte
kennisuitwisseling hoeft niet
overal ter wereld het wiel
opnieuw uitgevonden te
worden." Voor wat betreft de

toekomstvisie zullen sprekers
ongetwijfeld ook ingaan op de
consequenties van de afne-
mende druk in het gasveld.
Hoe lager de druk, hoe moeilii-
ker het zal worden om ten alle
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Sprekers tijdens de eerste dag

. W.J.E. van de Graaff, voorzit-
ter stichting Groningen - Cata-
ly:t for the North West Europe-
an Oil and Gas Industry. Intro-
duction to the conference.

. Jorritsma-Lebbink, Minisrer
-ECOnOmrSCne ZaKen. Ljpenrng
Address.

. H.J.M. Roels, Algemeen Direc-
teur NAM. Groningen Field -
Past. Present and Future.

. G.H.B. Verberg, Algemeen
Directeur Gasunie. Groningen,
Gasunie and the Gas Market.

. P. Mellbye. Execurive Vice

niet maar veel mensen maken
zich toch zorgen om de gevol-
gen van de winningen en
verwitzen daarbij naar de

President Statoil. Non-Gronin-
gen Gas Supplies for $Testem

Europe.
. Quinn. Vice-president BP Gas

Marketing Ltd. Past, Present
and Future of the Gas Market in
the North Sea region.

. R. Macl-ean, Head Oil & Gas
Research ABN AMRO-Bank.
The E & P Industry in \Wesrern

Europe, an lnvestor's Perspective.
. P. Benavides, Director Gcner-

al, Directorate General XWI
Energy, European Commission.
Groningen in the European
Conrexr.

. C.W.M. Dessens, Directeut

bodemdalingen. aardbevingen
en milieugevolgen. "Mijn favo-
riet gespreksonderwerp", zo
introduceert Van de Graaff ztjn

Generaal Energie Minisrerie van
Economische Zaken. Croningen
and the Dutch economy) the
Govemmenf Perspective.

. R.F.M. Lubbers, Voorzitter
Miinraad. voormalig minister-
president. Groningen, its Impact
on European Society.

Therna's tweede dag

Exploration and Development
Planning
Production and Production
Facilities
r ransporr ano rvrarKeung
Sociery and Energy Supply

antwoord. "Het milieu zal
-^r-^- ^^- i+^- -ii- ;r verschil_rtrrrl arJrr 1r

lende bijdragen. En ik denk
dat dat ook een wezenliik

probleem is. Van de ene kant
zegt de industrie dat er geen
probleem is ter.wijl veel
mensen op vaak emotionele
gronden zcggen dat je niets in
de \Waddenzee of de Noordzee
mag doen. Ook al vind je als
industrie dat boringen in de
tJfaddenzee geen schade zullen
veroorzaken, toch zul ie als
industrie een antwoord moeten
hebben op dat maatschappe-
lijke gevoel. Misschien dat we
tijdens het congres een eerste
aanzet tot een antwoord
kunnen geven".

GeEnr vnll DurNHovEN

versity of Karsruhe, Germany)

Hydrocarbon evaluation: a prac-

tical exercise. 16 - 19 March
1999. Prof. Murris (VU Amsterdam)

High-resolution seisrnics in
application. 22, 25 and. 26

March 1999. Prof. F. Horv5th

and T. T6th (Dept. of Geophysics,

Edtvds University, Budapest)
Principles and application of

hydrogeology. 7 - 9 April 1999.
Prof. J.J. de Vries, Drs C.J. Hem-

l<er, Dr. H. Kooi, Drs l. Groen, Dr.

A.A. van de Griend (VU Amsterdam)

Modern problerns in rnodelling
of continental lithosphere
dynarnics. 28 - 30 April 1999.

Dr. E. Burov, (BRGM, France)

Towards a plausible geological
rnodel. Fall 1999. Dr. G. Diep-

huis and Dr. l. Fol<kema (Techni-

cal University of Detft)

Structural evolution ofthe Nor-
wegian Continental shelf and
consequences for hydrocarbon
exploration. Fall 1999. Prof. dr.

R. Gabrielsen (University of Ber-

gen, Norway)

Alpine Geology. Fall 1999. Prof.

dr. A. Pfiffner (University of Bern,

Suisse)

Sea-level change. Fall 1999. Prof.

dr. Sabadini and Dr. Vermeersen
(University of Milano, ltaly)

Zie ook pagina r5. onder diversen,
aardrijkskundeleraren gevraagd.
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De werkende wereld verandert.
Steeds minder mensen hebben een
'aanstelling voor onbepaalde duur',
en steeds meer mensen werl<en op

basis van kortetermijn contracten,
al dan niet als onafhankelijk advi-
seur. ln het verleden konden werl<-

nemers via door hun werl<gever
georganiseerde en aangeboden
trainingen hun professionele

niveau op peil houden, maar in de

toel<omst zullen mensen dit veel

vaker zelI moeten organiseren. Het

l(NGMG wil de toegang tot profes-

sionele trainingen voor individueLe

leden graag faciliteren. Daarom

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

HET HooFDBESTUUR

Cursussen CTG
De 0nderzoel<schoo[ "Center for
Technical Geosciences" heeft zich

bereid verklaard haar cursusaan-

bod toeganl<etijl< te mal<en voor
KNGMG-teden voor 5o7o van de

normale prijs. CTG biedt een groot

aantaI l<orte cursussen op post-

doctoraal niveau op het brede ter-

rein van de Technische Aardweten-
schappen. De cursussen die voor
KNGMG [eden open staan zijn:

Deep imaging:
. An overview of standard seismic

processing applications
. Wave field imaging and inversion

in electromagnetics and acoustics
. Two-way and one-way represen-

tations of seismic wave fields

. Introduction to geology
o principles of seismostratigraphy
. geologicaI outcrop anaLysis
. reservoir characterization

Reservoir appraisal
. reservoir appraisaI and evaluation
. introduction to reservoir enginee-

ring
. geologicaI outcrop anaLysis
. reservoir characterisation
. fundamentals of the mechanics of

hyd rofracturing
. the dynamics of poLymer gels in

porouS medra

Near surface technology
. wave field imaging in electro-

magnetics and acoustics
. geophysical characterization of

the shalLow subsurface
. petrophysical characterization and

welt-log analysis
o environmental hydrology
. petrophysical characterisation and

well-Log analysis
. advanced rocl< mechanics

De brochure voor deze cursussen

l<an opgevraagd worden bij:
Center for TechnicaI Geosciences
(CTG) t.a.v mw. H.H.M. Zwiers

Mijnbouwstraat po, z6z8 RX Detft

tel. 015-2781423

e-mai[: h.h.m.zwiers@ta.tudelft .nl

Cursussen NSG
Het cursus programma van de

Onderzoel<school Sedimentaire
Geotogie (NSG) omvat in ry99 de

volgende r4 geavanceerde cursus-

sen. Het cursus-programma rs

gericht op de pral<tijk en maal<t

gebruik van moderne ontwikkelin-
gen in de Aardwetenschappen.
Voor NSG-leden zijn de cursussen
gratis, anderen betalen f 5oo,-
(Academic) of f rooo,- (Non-Acade-

mic); Leden van het KNGMG l<rijgen

z5% l<orting op het NSG cursus

aanbod. Opgave voor deze cursus-

sen bij het NSG Secretariaat,
o2o- 4447 37 5, fax; ozo -6 462 457,
emaiL: nsg@geo.vu.nL

Tectonics of Collisional orogens:
metamorphism, rheology and

magmas. 25 - 29 Jantary 1999.

Dr. l(. Schulmann (Charles Univer-

sity,Prague, CZ)

Basin Analysis. 27 January - l0
February 1999. Prof. S. Cloe-

tingh (VU Amsterdam)
Tectonic Modelling: basin inver-

sion and implications for hydro-
carbon prospectivity-geodynamics

and finite element modelting. 15

February - 5 March 1999. Dt.
R.A.Stephenson (VU Amsterdam)

Cornbined calcareous and orga-
nic walled dinocyst.22 - 26

February t999. Prof . Dr. H. Wit-

Lems (Geobremen), Dr. G.L. Wil-
tiams (AGC Canada) and Dr. H.

Brinl<huis (LPP Utrecht).
Tectonics ofthe Lithosphere in

convergent settings, foreIand
basins and P-T-t-modeLling.

8 March - I April 1999. Prof. S.

Cloetingh (VU Amsterdam)
Applications of FEE-techniques

to sedirnentary basins. stress

hypermesh and ANSYS. 8 - l2
March 1999. Dr. M. Gciike (Uni-
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Het ontstaan van de Zeeuwse eilanden was

een van de zaken die de scholier lan Oele in

1957 stimuteerde tot een studie geologie in

Leiden. Hii wierp zich op de structurete

geotogie en spreekt nu nog met passie over

zijn docenten; de hoogleraren Zwart en De

Sitter. In 1966 volgde ziin promotie op de

microtektoniek in de Pyreneedn. Tiidens ziin

promotie is Oele nog met Zwart naar de

Alpen getrokken.

Oele's wetenschappetiik werk was puur door

nieuwsgierigheid gedreven; fundamenteel

onderzoek pur sang. Er was geen directe

relatie met de exploratie van olie en gas;

het vak wat hii de rest van ziin loopbaan

zou beoefenen. "Laat in het iaar 1966 kwam

van 5he11 het verzoek om te komen praten.

Toen trok de werkgelegenheid in de sector

juist aan."

Het was in een tiid dat de eerste donkere

wolken zich samen Pakten boven de

facuiteit in Leiden. Oele koos voor een

uitdaging, meer avontuur en relzen'
"Door miin wetenschappeliike vorming
heb ik onafhankeliik leren werken. Dat
heeft me ook in de actieve exploratie
geholpen. Ik kiik nog steeds met veel
plezier terug op die tiid in Leiden. Vorig
iaar zlin we nog met een aantal oud-colle-
ga's naar de Alpen teruggekeerd. Zelfs

Zwart en Den Tex waren mee; die ziin

toch allebei dik in de zeventig."

Doorzoeken
Ziin eerste 'klus' voor Shell klaart Oeie op

Borneo. Het was de tijd dat in Maleisi€
grote vondsten gedaan waren en de hoop
op nieuwe voorraden groot was. Sarawak

en Saba waren de locaties die de belofte
moesten invul1en. Oele wist zich daatbii
omringd door een internationale en

gemiddeld ionge groep enthousiaste explo-

ratiegeologen.
Na vier iaar Indonesid vertrok Oele voor
twee jaar naar Nieuw-Zeeland. Daar was

in '69 een groot veld gevonden. De resul-

taten waren net als in Indonesie beschei-
den en zo kreeg Oele veel "humble-pie"
geserveerd. "Je wordt er bescheiden van",
stelt Oele.
Na tien jaar werken in het buitenland
besluit Oele om familieredenen weer ln
Nederland te gaan wonen en werken' Tot
1982 werkt hii voor de NAM in Assen en

houdt zich bezig met de off-shore explo-

Dr Jan Oele: ,.Het is terecht dat de rnilieunofmen aangescherpt worden en als bedrijf

moet je daar pro-actief mee omgaan/"

ratie. Die beleeft op dat moment zqn
hoogtepunt; tien iaar nadat de Noordzee
"is vrijgegeven" volgen de vondsten eikaar

in hoog tempo op.
Na viif iaar 'oogsten' wordt Oele weer in
Den Haag op het centrale kantoor ontbo-
den. Nu niet voor een nieuwe iob 'in den

vreemde' maar om daar te blijven. Echt
zitten bliiven was er niet bii want Oele
kreeg Europa onder zijn hoede. Hii reisde

veel om de verschillende activiteiten van

Shetl in deze 'regio' af te stemmen.
Het ging daarbij om het aanvragen van

nieuwe blokken en om de contacten met
overheden. Dat laatste betrof vaak de vige-

rende mijnbouwwetgeving die bepaalt
onder welke voorwaarden concessles

kngmg lalwl nieuwsbrief febluari lgS a

verleend worden. "Het is bekend dat in
de Verenigde Staten vooruit betaald
moeten worden en dat in EuroPa
achteraf, bii een succesvolle exploratiepo-
ging, fors aan de overheid wordt afgedra-
gen tot zelfs 75 procent. Dat maakt nu,

met de huidige zeet lage olieprijzen, het

zeer risicovol om te pogen nieuwe voorra-
den aan te boren."

Turkije
De baan 'in' Den Haag luidde voor Oele

een periode in waarin hij diverse functies

ver-vulde. Na twee jaar, in 1984, wordt hii
hoofd van de wereldwijd opererende afde-

ling New Ventures. lfeer twee iaar later,

in 1986, houdt hij op met het zoeken naar

t-



De balans tussen wetenschappelijke nieuwsgierigheid
en de rnaats chappelijke relea antie

nieuwe exploratiegcbieden en wordt
hoofd van de economische atdeling van
de Shell-divisie Exploratic en Productic.
"Dat rvas een planningsachtige baan, een
stratcgische job. Mct een klein aantal
mensen dachten we na over de olie- cn
gasproductie in de kornende twintig tot
25 jaar." Zoiets is voor bedrijven, die toch
vooral mer dc acrualiteir bezig zijn zeer
zinvol, meent Oele. "Dc val van de olie-
priis in lqSb is door Shcll op z'n minst
een beetje voorzien. Het rvas zeer boeiend
werk waarin ik ook'"vcer veel contacten
heb opgedaan, onder meer bij de OPEC."
Na 23 jaar Shell was Oele in '89 toe aan
een heel nieuwe activiteit. Hij koos voor
het werk in het veld. "Ik heb toen geko-
zen voor het leiding geven aan Shell in
Turkije. Dat is cigenlijk een mini-Shel1
met allcs d'r op en d'r aan tot en met
benzinestations, kolen cn zelfs activiteiten
in de chemischc sector."
Oele viel niet alleen voor de job maar ook
voor de omgeving. "Hct is een van de
mooiste landen die ik gezien heb", stelt
dc globetrotter. "Het was ook een span-
nende tijd u'aarin dc Golfoorlog bijzonder
dichtbil was en de olievelden in Oost-
Turkije direct bedreigd werden."
Daar speelde toen ook al de conflicten
rond de I(oerden. "Aan politiek waag ik
me niet." Oele beschrijft zijn positie a1s

buitengewoon tricky. Hij manoeuvreerde
tusscn de belangen van zijn bedrijfen de
duizenden werknemers terwijl tegelijk de
militante en etnisch gekleurde vakbonden
hct spel niet eenvoudiger maakten.
Oele stelt dat zijn velen reizen hem
"appreciatie van andere gezichtspuntcn"
hcbben bijgebracht. "Tijdens mijn studie
bcn ik op de motorfiets naar Spanje
gereisd om in de Pvreneedn te werken. Ik
kan je vcrtellen dat dic toen nog een stuk
hoger rvaren. Op die ervaringen leun ik
nog steeds. Het zijn mijn "years of forma-
tion" geweest. Ik heb daar bijvoorbeeld
nog steeds vrienden wonen."

Milieu
Na de jaren in het boeiende Turkije - "op
Istanbul raakte ik niet uitgekeken" - werd
hij in 1992 wereldwijd de "baas over de
exploratie uitgezonderd Noord-Amerika.
In die ro1 had hij de verantwoordelijkheid
over zo'n zeven tot achthonderd acade-
mici. "Goede mensen zijn altijd nodig
ook al staan de cxploratie-aciivitcitcn
onder druk door de lage olieprijs."
Na het bezig zijn met andermans loopba-
nen nam Oele zeifhet voortouw voor de

laatstc u ending en klus in zijn carricre. Hij
voorzag veranderingen in de organisatie en
vertrok naar de NAM en keerde daarmee
terug naar Assen. "Het was fantastisch om
leiding te gevcn aan dat technologisch
gezicn hoogstaande bedrijf. Het is een hele
kunst om in een land waar al zovecl gas is
gevonden nog steeds nieu'"ve voorraden
aan te boren. Dat ben ik trots op."
Zorg voor het milicu werd een bclangrijk
thema in zijn laatste jaren voor Shell in
ziin ro1 als NAM-directeur. "Het is terccht
dat de rnilieunormen aangescherpt worden
en als bedrijf moet ie daar pro-actief mee
omgaan" Maar Oele stelt dat het toch een
behoorlijke frustratie voor hem is dat de
discussie over de winning van gas in de
$faddenzce nict op een zuivere wijzc
gevoerd is. "Ik weet dat hoge bomen, zoals
de NAM, veel wind vangen. Maar de
discussie moet we1 steeds over technische
argumenten gaan." Oele hield het nog een
jaartje langer vol dan de strikt genomen
nodig was. Hii wilde de reorganisarie van
de NAM goed afronden en maakr op zijn
59ste plaats voor de nieuwe generatie.
Nu is hiy de voorzitter van de Maatschap-
pelijke adviesraad van het gebiedsbestuur
Aard- en Levenswetenschappen van
N\fO. Deze club zal adviseren over
ontwikkelingen op het gebied van een
nieuw en boeiend terrein; de toekomstige
mogelijkhcden van biologie en biorechno-
logie en hoe jc daar verantwoord mee
omgaat.
"Het is een commissie in oprichting waar-
voor ik diverse personen benaderd heb. Ik
wacht nu op reacties." Meer u'il Oele niet
meedelen. Hooguit dat hij gedreven wordr
door het'bewaken'van de balans tussen
wetenschappelijke nieuwsgierigheid en de
maatschappelijke relevantie van onder-
zoek. Hij heeft nict het idee om nu eens
flink te gaan sturen. "Het gaat om accen-
ten. "
"Het is een onbezoldigde baan en ieuk om
te doen", aldus Oele die stelt allerlei
bezoldigde aanbiedingen af te houden
waarbij hij tegelijk een voorbehoud maakr
voor het geval er toch een hele interessante
functie zich aan zal dienen. Dat lijkt
idealistisch cn is ook zo. "Het is mijn
l<lcine bijdrage aan her nul ror het algc-
meen."
Zo ziet hii ook zijn bijdrage die hij eerder
als NWO-gebiedsbestuurder leverde. Die
heeft hij aangegrepen om zijn hobby, het
universitair onderwiis, meer samen te laten
werken. Het ging daarbij concreet om
samenwerking tussen de Amsterdamse,

Delftse en Utrechtsc faculteiten. "Die
samenwerking, ook met - internationale -
partiien buitcn de universitaire wereld, is
met NWO-middelen gestimuleerd. Dat
was een goede formule om de rivalise-
rende onderwijsinstellingen op een lijn te
krijgen en daar ben ik trots op. Rivalen
bewaren hun twisten maar voor de
borrel. "

ARNo BooN
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Examens
3e kwartaal 199a

Universiteit van Amsterdam
rio Je e * :"* * J*:x*rrne * ;*r."-iseil s
.qr:$g;'r.l_li*
Harald Bouma

Vrije Universiteit
ds&J{} ?'d?{? f{txrJ}3i ci:};

M.H. Horstinl< (geotogie), R. Hek-
l<enberg (fysische geografie),
L.H.C. Vatentljn (mitieuwet./aardwe-

tenschappen)

Universiteit Utrecht
rf $ jr tr-l r'dl * {'e "t{t cl re :r ;t3r3'3-E;i;.'
gec.q l'crfil*
N.M.J.E. Boemaars, R. Dubbetdam,
B.A.A. Hoogakl<er, P.C.M. leurissen,
G.J. ter Weeme, E. van der Zee

ei*r&t* r* *J*r:r**:cl; gr*Jcgl*:
C.F. Geuijen, M.N. Rauhe,

l. Veldhuis
Jt'lrl'rrl..;, \'trJ!;,,!i r,( afj'\1!,{
B.E. Cox, J.D. Godtschatk

Promotie

Universiteit Utrecht
Dr. Y.S. i(ol<, z3 november 1998
Reading the muddy compass.
Promotoren: prof. L.Tauxe, prof.

J.D.A. Zijderveld, copromotor:
dr. C.G. Langereis.
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Paul Dirks, hier niet in Zimbabwe

maar in Pekirtg, met oP de

achtergrond de Verboden Stad

Zimbabwe klinkt ook zo' vooral als ie de

'bab' met bolle wangen uitspuugt, en de

lippen tuit als de 'w' er achteraan komt
(probeer dat maar eens als uw partner of
collega even de andere kant opkiiken, en

als u dat doet sluit dan uw ogen en denk

aan grote ronde keien granlet op een

grasvlakte met zebra's en antilopen; een

dikke dictator met varkensoogjes in een

Mercedes Benz kan natuurlijk ook)' Dat
Zimbabwe aantrekkeliik k1onk, dacht ik
ook toen ik zeven jaar geleden een brief
schreef naar de universiteit van

Zimbabwe in Mt Pleasant (ook mooi),
Harare. Ik schreef om te informeren of er

een baan beschikbaar was. Net als Chili
stond Zimbabwe hoog op mijn verlang-
liistie van geologische droomlanden, en

in Zimbabwe bleek dat het al snel dat ik
van harte welkom was. Dus werd het
Zimbabwe.
Na een aantal iaren onderzoek aan granu-

lieten, pseudotachylyten, grandidierieten
en ander fraais in exotische bestemmtn-
gen, was ik zoek naar een iets meer prak-
tische toepassing van wat ik begriip van
geologie. Zuiv er wetenschappelijk onder-

zoek en compulermodellen zijn mooi
maar wat mii betreft bestaat geologie

uiteindeliik uit veldwerk en stenen met de

bedoeling om iets uit de grond te halen

en mensen van werk te voorzien in plaat-
sen waar dat nog echt iets uitmaakt. En
veldwerk en mensen zijn wat mij betreft
de grootste attractie. Veldwerk is het
ultieme excuus om bii wie dan ook
onaangekondigd in de achtertuin te gaan

snuffelen en te vragen wai hij of zij van

Mugabe denkt, of van Marx of van
blanke herenboeren en Cecil John Rodes'

En dd methode om armoede, honger
werkloosheid en desillusie tegen te komen
en de grote kwaaie honden die het niet zo

hebben op zwetende vreemde witte
mannen met iange, harige benen.

Fabuleuze goudvelden
Mijn geologische interesse in Zimbabwe
was natuurliik niet helemaal toevallig.
Zimbabwe is het land van de 'Great
Dyke' de'LimpoPo Belt', Archaische
groensteengordels en Cenozoische riftval-
leien, Protozoische mobiele gordels en

Mesozoische bossen van steen. Alies heel

compact in 400.000 vierkante kilometer
van vlakten en bergen. met goede wegen

en een prima infrastructuurJ gedeeltelijk
overgenomen van Rhodesie: Zimbabwe's
apartheid voorganger. Zimbabwe's
moderne geschiedenis als natiestaat
dankt haar oorsprong aan de visie (of
hebzucht; de meergangbare opinie hier)
van Cecil Rhodes die na de ontdekking
van goud in de Rand rond Johannesburg
op zoek was naar fabuleuze goudvelden

ten noorden van de LimPoPo. Na een

aantal jaren oorlog en onderhandelen
(massamoord, bedrog en diefstal volgens
de lokale versie), met Lobengula, de

koning van Ndebele's was het land van
hem, en begon een nieuw tijdperk voor
Zimbabwe. Nu ziin er honderden miinen
met goud, chroom, platina, koPer,
asbest, nikkel, kool' fosfaat. diamant'
smaragd etc etc en het land is potentieel
erg rijk. ln de praktijk is heL echter niet
zo simpel: Rhodes was niet de enige die

het mooi vond om oPPermachtig en

dictatoriaal te zijn en zijn visie leeft
voort.
Harare is een grote moderne stad.

Bambazonke wordt ze genoemd, hij die
alies opslokt. Dat is natuurlijk de jaloerse

visie van hen die niet in de stad wonen
en slechts haar corpulente burgemeester
zien op tv. Ik werk aan de Universiteit
van Zimbabwe, in de noordelijke buiten-
wijken van de stad in Mount Pleasant
net aan de ander kant van de botanische
tuin en de velden van de Royal Harare
Golf c1ub. De campus van de universiteit
is ruim en mooi, met bloemen en veel
groen. vooral nu dat het regenseizoen in

volle gang is (800 mm is er al gevallen de

laatste lwee maanden).

Redeliik goedkoop en veilig
Geologie aan de Universiteit van
Zimbabwe heeft een lange en goedb

traditie. Van de twaalf miljoenZimbab-
wanen halen uiteindelijk maar weinigen
de universiteit en het is niet gemakkeliik
om je er voor te kwalificeren, zeker niet
als ie uit het lokale equivalent van een

'hutje op de hei' komt' Iedereen ls met
recht trots wanneer met zich weeI te

plaatsen en er wordt hard gewerkt. Dit is

zeker zo in de geologie want aan the eind

is er een redeliik goede kans op een baan

met mogeliikheden voor een carriere.
Omdat er zoveel mijnen in Zimbabwe
ziin, is er behoefte aan lokaal opgeleide
geologen zowel in mijn- als exploratiege-
ologie. De afdeling geologie aan de

Universiteit van Zimbabwe is dan ook
een van de grootste geologie-afdelingen
in sub-Sahara Afrika met zo'n 250
undergraduate en 15 graduate studenten'
Na Antarctica is Afrika waarschijnlijk het

K a'w x{ N 'ffi'v"K"K x K K

Dr rLANK vAN Zlnnenewr

Umvumvumvu, de niilpaardenrivier, de naam

heeft iets. Net ats Ouagadougou, Kisangani en

Chimanimani. Ptezierig ktinkende namen die

tekker van de tong af rotten, en ats ie even

vergeet dat men etkaar, achter die naam, hier en

daar de kop in staat, dan tiiken dat uitstekende

woon- en werkbestemmingen. Dat denk ik
tenminste, maar misschien tiikt dat u, daar in de

potder, wat romantisch of dom.
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minst geexploreerde continent op aarde
en ondanks de val van de goud, koper,
nikkel en andere grondstofprijzen blijven
er steeds nieuwe exploratiebedrijven
komen. Zimbabwe met een relatief goede
infrastructuur, een lange mijnbouwtradi-
tie en een overvloed aan goed opgeleide
lokale geologen is redelijk populair onder
de exploratiebedrijven. A1 is het alleen
maar omdat het hier redelijk goedkoop en
veilig is om een kantoor op te zetten. In
de buurt zijn met name Mozambique en
Tanzania de laatste tijd populair. In
andere delen van Afrika, met name \7est-
Afrika is de exploratie-boom ook nog
altijd in volle gang, zij het dat veel van de
kleinere goudbedrijven en 'junior compa-
nies' hebben afgehaakt. Verder zijn
landen als Angola en de Congo gigantisch
rijk aan natuurlijke grondstoffen, wat
helaas een belangrijke reden is voor de
vele oorlogen maar de toekomst blijft.

3 Miljard jaar aardgeschiedenis
De regionale interesse in mineraalexplo-
ratie en exploitatie zorgt er voor dat we
tijdens ons onderwijs een grote hoeveel-
heid praktische kennis moeten bijbren-
gen. Dat willen de meeste studenten
sowieso want zlj willen een baan. In veel
gevallen investeert de hele familie in hun
scholing. En dat moet worden terugbe-
taald dus gewerkt zal er worden. \7elis-
waar niet altijd even gestructureerd maar
wel met veel enthousiasme. Behalve mijn-
bouw en exploratie beginnen de laatste
tijd hydrogeologie, milieugeologie en
remote-sensing en GIS ook steeds popu-
lairder te worden, vooral omdat onze
eerstejaars voor bijna uit 40 procent vrou-
wen bestaat en zij traditioneel banen in
de mijnbouwindustrie minder aantrekke-
lijk vinden.
Veldwerk is enorm belangrijk in de oplei-
ding: stenen kijken, mijnen in en kaarten
maken. Helaas is dat duur en met de
huidige economische situatie wordt het er
niet gemakkelijker op maar we doen ons
best. Gelukkig ligt Harare midden in een
groensteengordel, niet zo ver van de
'dyke' en niet ver van veel andere goede
ontsluitingen in 3 miijard jaar aardge-
schiedenis. Onderzoeksmogelijkheden,
zuiver en toegepast. zijn hier ook nog in
overvloed aanwezig, om van het naburige
Zambia en Mozambique maar niet te
spreken. en het'Columbus'-gevoel leeft.
Hier zijn nog hele mobiele gordels niet
goedbeschreven, lappen grond die nog
niet zijn uitgekarteerd.

Vijfstemmige hymnen
Ondanks wat u misschien zou denken,
hebben al die studenten die opgroeien in
'hutjes op de hei' weinig behoefte om in

een tent te slapen. Op slangen en wilden
beesten (en op 'tokolosh', de lokale equi-
valent van de Noorse trol) zijn ze al hele-
maal niet gesteld. En ik geef toe, olifan-
ten, leeuwen, nijlpaarden, malaria en
mijnenvelden geven een bepaald onple-
zierige dimensie aan de savanne (maar
geloof me, de studenten leren goed kaart
lezen als er mijnenvelden op staan).
Desondanks zijn de meeste studenten
fantastische kampeerders, goed georgani-
seerd en meestal goed gehumeurd. Geen
dronken bralpartijen 's nachts maar viif-
stemmige hymnen rond het kampvuur.
Ook daar kun je niet bij slapen maar het
klinkt beter.
Over een maand beginnen de colleges
weer. Sinds de studentenrellen begin
juni1998, is de universiteit min of meer
gesloten geweest. Zoals nu blijkt had de
sluiting weinig te maken met het geweld
tijdens de rellen (ze waren niet zo bijzon-
der gewelddadig in vergelijking met ander
jaren) maar veel meer met politieke
beslissingen om de Universiteit grondig te
reorganiseren. Net als in Nederland en
andere Europese landen wordt ook hier
het onderwijs steeds meer 'gestreamlined'
en gecommercialiseerd. Anders dan in
Nederland zijn er hier maar weinig
mensen die voor een gecommercialiseerd
onderwijsstelsel kunnen betalen en is het
aantal goed opgeleide managers die zo'n
systeem met succes kunnen uitvoeren erg
beperkt. Privatisering was nodig, het oude
systeem was te corrupt en traag. Maar de
veranderingen komen nu te snel en ze ztln
ingegeven door een algehele malaise in de
economische situatie en niet door een
echt geloof dat goed onderwijs het funda-
ment van een modern land is. Bovendien
is de universiteit hier zoals in zoveel Afri-
kaanse landen een mogelijke oppositie-
partii voor de regering en die houdt de
mentale ontwikkeling liever strak in de
hand.

Auto rijden
Aangezien policybeslissingen zoals de
huidige herstructurering een politiek
bijsmaakje hebben, rest mij en de meeste
van mijn collega's om ons aan te passen
aan de opgelegde veranderingen en er het
beste van te maken. Goed onderwijs komt
op de eerste plaats. Dat is niet eenvoudig
en een grote uitdaging, vooral ook omdat
ons salaris er niet beter op wordt na een
devaluatie van de Zim$ van bijna 400 %
in de laatste anderhalf jaar. Gelukkig is er
1okaal behoefte aan structurele geologen
en is het redelijk goed mogelijk om
'consultancies' te doen voor mijnen en
exploratiebedrijven. Ik kan zodoende in
ieder geval nog een auto rijden.
En aan de universiteit ziin we druk bezis

om pro,ecten op te zetten, om services in
de afdeling te commercialiseren en om
naar goed Nederlands voorbeeld een
'Research School of Mineral Resources'
op te zetten. Uitdagingen die me een goed
gevoei geven, zij het dat ik me in alle
eerlijkheid afvraag of we het ver zullen
schoppen tegen een achtergrond van een
dictatoriale regering die langzaam finan-
cieel en moreel failliet aan het gaan is en
verzuipt in corruptie en eigendunk. maar
Zimbabwe blijft een land met eindeloos
veel potentieel waar mensen dromen van
een betere toekomst. Probeert u het eens
met uw ogen dicht: Zim-BAAB-
W'$7'W\ilnW e.

PnuL Drnrs

Excursie naar Zirnbabwe
Voor de excursie naar Zimbabwe hebben zich

ongeveer 15 mensen aangemeld. Dit is voldoen-
de om de excursie te laten doorgaan, en daar
wordt nu aan gewerkt. De excursie zal in de
tweede helft van juli plaatsvinden. Het is echter
nog steeds mogelijk om u op te geven! Liefst per

fax of e-mail. Contactpersoon voor de excursie
aan deze kant van de wereld is

Elisabeth Kosters: lTC, Postbus 6,

75oo AA Enschede. fel: o53-48744tt,
fax o53- 487 4zoo, e-maiI kosters@itc.nl

kngmg I alw I nieuwsbrief februari I gg 7



mil.'.Dr 
jVo0nzlTif 

ri'::

Dit stukie gaat u geld kosten' ook als u
besluit om niet verder te lezen. Dus
kunt u rnaar beter doorlezen.
Dit bestuur was afgelopen september
halverwege zijn zittingstermiin. Dat
hebben we gevierd, fawel, in een lom-
merrijke en geologisch interessante
omgeving in het oosten des lands met
eten en drinken en onze gezinnen erbij -
op onze eigen kostenr trouwensr niet van
uw lidmaatschapsgelden. Dat is regel,
wist u dat? Reiskosten van uw bestuurs-
leden worden door henzelf of door hun
werkgevers betaald. Verkapte spon-
soring.
Onlangs kreeg u uw contributiebriefie.
Vriendeliik verzoek om, als u gewoon lid
bent (en dat ziin de meesten) fl. 110'- te
betalen. Wat kriigt u daarvoor? Ik
noemde het al eerder: twee regulier ver-
schiinende publicaties die u inhoudetjk
en professioneel inforrneren en de

mogeliikheid omr voor zeerlage kostent
aan een reeks activiteiten deel te
nernen. In 1998 was dat de Contactdag,
NAC IV, de Loopbaandag en het Suri-
name- cum- StaringsymPosium.
Als u ook lid bent van een Kring, kunt u
nog allerlei andere lezingen, symposia
en excursies biiwonen.
Van alle inkomsten van KNGMG gaat,

ook dit jaar nog, 807o naar het onder-
houden van het tiidschrift, het Nether-
lands Journal of Geosciences. Dankzij
de fusie met NITG-TNO is die Post ,

vanaf2000 minder dan 507o van de tota-
le begroting. Eindelijk - ruimte om de
professionele ondersteuning serieus te
gaan nemen. Voor hetzelfde geld? Nee,
lees maar.

Vorige week hebben we Marieke van
Helden uitgezwaaid. Zij was zo'n 30 iaar
het collectieve geheugen (en nog een
heleboel meer) van het KNGMG en hoe
we zonder haar moeten, weet ik nog niet
goed. Formeel was ze in dienst van de
ARA, deels gedetacheerd naar KNGMGT
waarvan het secretariaat bii de RGD
(nu NITG-TNO) in Haarletn zat. V
begrijpt dat dit de laatste twee jaar erg
lastig was: de secretaris van het Genoot-
schap huist nu bii NITG-TNO in Delft
(en straks in Utrecht), het secretariaat
van de secretaris zat in Haarlemr maar
bevond zich ook wel eens in het Trip-
penhuis. De ARA vond het trouwens
geen punt dat Marieke het meerendeel
van haar tiid aan het KNGMG besteed-
de. Naast onze (uw HB-leden) werkge-
vers, was dus ook de ARA sponsor van
het Genootschap.
Hoeveel goede wil iedereen altiid ver-

toonde, het was toch een tarneliik mira-
kel dat dingen nog goed gingen. Goed-
willende achtervangers hielpen daarbii:
secretaresse Elma Lamboo ving een

heleboel op in Haarlem, en noodge-
dwongen deden de laatste tiid ook secre-
taresses in Delft wel eens w'at. Kortomt
het KNGMG, dat zich altifd maar moest
presenteren als een annlastige vereni-
ging, leunde in deze op de goodwill van
NITG-TNO en ARA. Gefragmenteerd,
onprofessioneel en niet meer van deze
riid.
Dat gaat nu veranderen. Het Genoot-
schap heeft een nieuwe stap gezet: het
K*\GMG bureau is geformaliseerd. Het
zal ondergebracht zijn bii NITG-TNO -
directeur Hessel Speelman heeft ziin
onvoorwaardeliike steun aan KNGMG
uitgesproken en ons gemeld dat er op de
tekeningen van de nieuwbouw in
Utrecht een KNGMG-kamer prijkt. Sal-
le's droom wordt verwezenliikt. Dat
bureau zal 4 dagen per week bezet wor-
den door een nieuwe medewerkster die
we in de volgende Nieuwsbrief aan u
zullen voorstellen' Die medewerkster
zal allerlei werk gaan doen dat hoogno-
dig gedaan moet wordenr maar dat nog
even bleefliggen: opzetten en biihouden
van een internet pagina, administreren
van de 'continuing education' activitei-
ten, flexibeler adressenbeheer en regel-
matige productie van ledenlijsten' etc.
De medewerkster zal gedurende de hele
-l dagen door I(\GNIG betaald worden.
Geen verkapte sponsoring zoals hierbo-
ven. [n 1999 kriigt het Genootschap van
die 4 dagen nog 1 dag van NITG-TNO'
vanaf 2000 moet we de gehele rekening
betalen. Duideliike steun en een trans-
parante afspraak, waarvoor ik NITG-
TNO directeur Hessel SPeelman
namens u allen heel erg bedankt heb.
Dit alles zal er echter toe leiden dat de

contributie omhoog moet. Hoewel we

wisten dat het er.aar' zat te komen, had-
den we liever nog I iaar met dit voorstel
gewacht, zodat u dan ook uw nieuwe
tijdschrift in levende liive had gezien.
Dit lukt echter net niet. Het voorstel zal
op de komende ledenvergadering
gedaan worden. Lees verder.

Al eerder rekende ik u voor dat de con-
tritrutieverhoging van KNGMG vanaf
1971 minder is geweest dan de geldont-
waarding sindsdien. Bovendien is
KNGMG u in die Periode heel wat meer
gaan bieden, alsmaar voor minder geld
dus.
Ik ben van nog twee professionele orga-
nisaties lid. De eerste is AGI (Arnerican

Geological lnstitute)' die het onvolpre-
zen blad Geotimes uitgeeft. Dat ontvang
ik 12 keer per iaar, en daar betaal ik /
130r- per iaar voor. Geotimes is prach-
tig en ik lees het iedere keer van AtotZ,
maar dat is dan ook werkelijk het enige
dat ik voor miin / 130,- kriig. Ik vind
het niet duur, ruim een tientie per num-
mer van ruim 40 bladzijden. Maar.....
niks aktiviteiten tegen gesponsorde prij-
zen. De andere organisatie is SEPMT
the Society for Sedirnentary Geology.
Zo'n 4000 leden en uitgevers van het

Journal of Sedimentary Geology. Dit
excellente tifdschrift komt 6 keer per
iaar uit, en daar betaal ik / 200'- per
iaar voor. Verder geeft SEPM prachtige
boeken uit, en die kun ie als lid voor
relatief weinig geld kopen. Maar als
Nederlands lid kost je dat wel een rib uit
ie lijf aan porto. Dus om van die lage
priizente profrterenr moet ie wel naar
de iaarliikse conventie, peperduur in de

VS. En daar dumpen ze jaarlijks SEPM
boeken in de ramsi en die kunnen ook
niet-SEPM leden dan voor die ramsj
prijzen kopen (de eerlijkheid gebiedt me
te melden dat SEPM's '(President-
electtt, onze eigen Wolfgang Schlagert
een voorstel gedaan heeft om SEPM
boeken goedkoper in Nederland te ver-
kopen, maar dit voorstel bleek voorals-
nog onhaalbaar). Wat ik rnaar zeggen
wil is dit: voor mijn contributie aan AGI
en SEPM krijg ik beslist niet meer dan
ik voor mijn KNGMG contributie krijg
en KNGMG is en bliift goedkoPer.
Kortom, korn naar de ledenvergadering
en steun uw hoofdbestuur. Ik hoop dat
ik u overtuigd heb dat we u niet klakke-
loos uw geld uit uw zak willen kloppen.
Het KNGMG biedt informatie, aktivitei-
ten, een netwerk en Professionele
ondersteuning, en dat alles, met uw
goedvinden, voor / 135,- per iaar, vanaf
2000.

Elisabeth Kosters
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Lezingendag van de
Leidse Geologische
Vereniging
ter gelegenheid oan de diesoie-
ring zsan de Leidse Unioersiteit
Heeft u wel eens het gevoel dat de

bodem onder uw voeten wegzakt?

Bijvoorbeeld als u vanuit uw

woning steeds verder moet afdalen
naar uw tuin, of omdat de gevel

van uw huis in Noordoost Gronin-
gen begint te scheuren? En vraagI
u zich weI eens af of ons houvast
voor de maaiveldhoogte, het NAP,

niet evenzeer meedaalt? De Lezin-

gendag'Het NAP en de Geologie',
ter gelegenheid van de 6r-ste dies-

viering van onze vereniging op

zaterdag r3 februari aanstaande is

geheel gewijd aan hoe vast de
grond onder onze voeten nu ergen-

lijk is. Het bestuur nodigt u van

harte uit de lezingen en de leden-

vergadering bij te wonen in het

auditorium van Naturalis, het Natio-

naaI Natuurhistorisch Museum te
leiden. Ook de borrel vindt plaats
in Naturalis. Dineren na afloop op

eigen l<osten in "Boerderij In Den

Houtkamp", Van Diepeningenlaan 2,

Leiderdorp (voldoende parkeergele-
ge n heid)

Het programrna ziet er als volgt uit:
09.30 0ntvangst en inschrijving
10.00 Opening
10.15 Lezing "Het NAP in histo-
risch, maatschappeLijk en geode-

tisch perspectief", door G.B.M.

Brand, Meetkundige Dienst Rijks-

waterstaat
11.00 Lezing "Wat beweegt het

NAP: Geologische oorzaken van

recente (-roo jaar) verticale
bodembeweging in Nederland",
door H. Kooi, Faculteit Aardweten-
schappen, VU Amsterdam
12.00 Aperitief en lunch

13.30 Lezing "MaaivelddaLing als
gevolg van bodemopbouw en men-

setijk handeten", door G. de Lange.

Nederlands Instituut voor Toege-
paste Geowetenschappen TNO

14.30 Thee

15.00 Atgemene Ledenvergadering
16.30 Borrel

U kunt zich voor r februari opge-

ven: bij de abactis ad interim
Iel: o7t 523838o, fax: o7r 523
B3Bz, emait: j.gieske@nitg.tno.n[.

Wij zien uit naar uw deelname aan

onze diesviering!
Hltrttrrr GtesKr. nenctts n.t.

Long weekend on TexeM
Symposium Modelting barrier coast

sequences; 5eminar: Friday March

26 ,7ggg

Excursions: March z7-28, t999;
Netherlands Institute for Sea

Research (NIOZ) Den Burg, Texel;

Sponsored by NWO Programme

Coastal Processes along Caspian

Shore; EU-programme PACE, TUD

Programme DIOC Vertical move-

ments of the earth's crust; NITG-

TNO, RII(2.

The aim of the semina'is Lo geL a

better understanding of the dyna-

mics and 3-D architecture of coas-

taI barrier sequences in different
time and spatial scales by bringing
together specialists working on
recent barrier coasts (North Sea,

Wadden Sea, Caspian Sea) with
those who worl< mainly on ancient
and subsurface barrier sequences

and those who worl< mainly with
n umericai simulations.
Programme: Friday March 26,

9.00-18.00
rsl session Present-dav barrters:

North Sea, Wadden Sea; chairman
M.E. Donsetaar

A. van der Spel< (NITG-TNO) The

Holocene evoLution ofthe Dutch

coast

H. Ridderinl<hof (NIOZ) Hydrona-

mics and sediment transport in the
Marsdiep inlet in the Wadden Sea

J.-M.T Stam (Rll(Z) Coastat manage-

ment of the Wadden islands' nasl

present and future.
S. Aarninlchof (TUD-WL): Video
observations of surfzone bar dyna-

mtcS

znd Session Barriers at accelerated

sea-tevel rise: Caspian Sea chair-

man M.E. Donselaar
S.B. Kroonenberg (TUD) , G.V. Rus-

akov (AsIrakhan Caspian Marine

Research Centre) and G.l. Rychagov
(Moscow State University): CoastaL

processes atong Caspian shores at

rapid sea-levet rise

E.N. Badyul<ova and E.l. lgnatov
(Moscow State University), Barrier

deveLopment along the Dagestan

Coast during the last sea-tevel

cycle $929-t995)
N.S. l(asimov, M.Yu. Lychagin (Mos-

cow State University) Geochemical

changes in sediments along Cas-

pran shores

A.N. Gennadiev, Golovanov D.1.,

Puzanova T.A. (Moscow State Uni-

versity) Dynamics of soils due to
sea-level rise along Ihe Dagestan

barrier coast.

3rd session: Ancient subsurface
barriers and outcrop data chairman

P.L. de Boer

M.E. Donselaar (IUD) on outcrop
analogues, Evolution of transgressi-
ve barrier coasts: Punctuated Equi-

librium Model
C.l. Dabrio (Univ. Complutense,

Madrid), 0utcrop analogues, Sor-

bas basin, Spain

A. Rvseth [Norsk Hydro) Barriers in

the Tarbert Brent Group, North Sea

F. Maartense (TUDelft, AM0C0)
Lower Cretaceous Rijnveld, West

Netherlands

4th session: NumericaI modelling
of barrier coasts chairman P.L. de

Boer

J.E.A. Storms (TUD) 2D process

response modelling of shoretace

evolution and barrier isLand beha-
viour on geotogical timescales
M Stive and A. Hibma (TUDelft/Detft

Hydraulics): ModeLling of coastal
inlets
A. 0ost Modetling the effects of
relative sea-[evet rise in the Wad-

den Sea

Saturday March z7 Bus excursion
Texe[: Barrier development (Guidan-

ce A.P. Oost)

Sunday March zB Boat excursion
Waddenzee, Razende Bol (Guidan-

ce NIOZ)

Costs: Seminar nfl 4o (incl. tunch),

Bus excursion nfl 25,-, boat excur-

sron 4o,-
Registration, hoteI accommodation,
travel arrangements, payment, con-

tact a.m.degier@ta.tudetft .nt, tel
ot5-278t328, fax or5-278rr89 befo-
re March r, 1999

150 Jaar Maastrichtien
Dit jaar is het r5o jaar geleden dat
de Luikse geoLoog And16 Dumont
voor het hoogste deeI van het
l<ail<pal<l<et zoals dat ontsloten is in
de St Pietersberg, zuidelijk van

Maastricht, de term 'systdme maes-

trichtien' invoerde. Hem was opge-
va[{en dat de afzettingen in het

MaasdaL boven een bepaatd grens-

laagje, het zogeheten 'couche a

coprolithes' zowel lithologisch ats

qua fossielinhoud verschilden van

wat onder dat bewuste laagje te

zien was. Zijn 'systdme' was dusda-
nig goed gekaral<teriseerd dat het

Later werd opgewaardeerd tot een

heuse etage: het Maastrichtien. Nu

luistert het tijdsinterval tussen
(ruwweg) 7r.3 en 65.4 miljoen jaar
geleden naar deze naam, en is het
onderzoel< nog springlevend, met

name in het typegebied zelf.

Dit jubiteum mag natuurlijl< niet
onopgemerl<t voorbij gaan. Het

Natuurhistorisch Museum Maas-

tricht wil door middeI van een
reel<s deeltentoonstellingen, te
beginnen in juni ry99 en eindigend
maart 2ooo, het Maastrichtien i[[us-

treren. Omdat het Maastrichtien nu

een wereldomvattend iets is,

spreekt het voor zich dat het type-

pehipd fdc ql Piplprchprs met de

ENCI-Maastricht bv groeve, en

directe omgeving) slechts een klein

onderdeeLtje van deze puzzeI is. De

bedoeling is dat het Maastrichtien
in zijn geheel wordt getoond:
zoweL op het land als in de zee.

En afsluitend, in zooo, het eind

van deze periode in de aardge-

schiedenis: de inslag van de mete-

oriet in Yucaten. In de genoemde
exposities zullen dinosauridrs uit
Oman, Roemenid en de Gobi woe-

stijn, mosasauridrs uit Maastricht
en New Jersey, ammonieten, rudis-
ten en andere (sub)tropische orga-

nismen de revue passeren. Na

afLoop vertrel<ken deze exposities
alc 66n sehcel vnnr cPn rondreis

door Europa.

Naast deze tentoonsteLtingen is het

de bedoeling om van 1Z tot en met

zr november Tggg een'Maastrich-
tien-congres' te organiseren in

Maastricht. Dit heeft tot doeL te
ilLustreren wat er, voor wat het
Maastrichtien betreft, op pateonto-
logisch, stratigrafisch en paleobio-
geografisch gebied bereikt is na

het r995 congres in BrusseI over
de 'Cretaceous stage boundaries'.
Een soort'state-of-the-art' bijeen-
l<omst dus, die in principe ruimte
biedt voor alle disciplines. Het is

de bedoeling de eerste mailing in
de tweede helft van januari te ver-

sturen, in eerste instantie aan
leden van de 'Maastrichtiarr

Working Group', maar ool< aan de

diverse newsletters. Ook op de
museum website zaI informatie
ve rsch ijn e n.

Het voorlopige programma ziet
er als volgt uit:
woensdag 17 november: aanl(omst,
deelnemers/icebreaker part,
donderdag r8 november: lezingen
vrijdag r9 november: lezingen/con-
gress, drner

zaterdag zo november: lezingen

ZOnOag 27 nOVemDer: eXCUrSle

Het programma op r9 november
loopt deeLs parallel aan het KNGMG

Staringsymposium (zie informatie
elders in dit nummer). De mogetijl<-

heden voor wat betreft een procee-

dings votume van dit Maastrichtien
congres worden op dit moment
bekeken.
Voor nadere informatie kunt u con-

takt opnemen met:

John W.M. Jagt Natuurhistorisch
Museum Maastricht
tel. o43-35o 5479
mail@n h m maastricht.n I
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Jean-Pierre Valet, L::a Tauxe, Yzto S. 1{oA en Lattre Meynadier

Teveet meten, t€ weing nadenl<en
GeofysicusYzto l{ok debwnkt sappige theorie

Viif iaar geleden baarden Franse onderzoekers opzien met hun metingen aan de

paleo-intensiteit van het aardmagnetisch veld. Deze zou geleideliik afnemen, om na een

ompoling van de polariteit weer scherp omhoog te gaan. Volgens de Utrechtse geofysicus

Yvo Kok is dat patroon slechts een artefact. lets wat de bedenkers van de hypothese

hem niet in dank afnamen, een Nature-pubticatie werd getorpedeerd. "Het aard-

magnetisch veld gedraagt zich veel rustiger dan veel onderzoekers suggereren".

Een standaard promovendus in de geofii-
sica kun je Yvo I(ok niet noemen. Zijn
professor nam na twee jaar de benen
(gelukkig wiide de IJtrechtse emeritus
hoogleraar Zijderveld uiteindelijk de
promotie leiden). Maar ook omdat zijn
eindproduct 'Reading the muddy compass'

The muddy compass

niet bo1 staat van magnetostratigrafiedn en
grafieken zwartvan de meetpunten. "Mijn
Amerikaanse begeleidster, professor Lisa
Tauxe van het van Scripps instituut in San
Diego hoopte dat ik grote aantallen diep-
zeesedimenten zou doormeten. Maar ik
vind dat in dit vakgebied teveel gemeten
wordt, en te weinig nagedacht over de
betekenis van de data."
De bovengenoemde metingen aan de sedi-
menten beperken zich dan ook tot het
Matuyama Chron, 0.8 tot 2.6 miljoen jaar
geleden. Een groot deel van zijn werk
bestaat uit methodisch gericht onderzoek
en het kritisch bespreken van de soms
spectaculaire resultaten van anderen.
In de periode dat I{ok met de promotie
begon, was veel ophef ontstaan over de
reconstructie van de paleo-intcnsiteit van
het aardmagnetisch veld van de Franse
onderzoekers Valet en Meynadier uit
1993. Die zag eruit als een zaagtand: de
intensiteit van het veld neemt geleidelilk af
in de tijd, maar schiet tijdens een ompo-
ling scherp omhoog. Ze meenden zelfs te

kunnen voorspellen hoe lang het duurt tot
er een nieuwe ompoling plaats zou hebben.
Als dat zaagtandpatroon echt zou bestaan
was dat een doodsteek voor de gangbare
theorie over de werking van de aardse
dynamo. welke een meer constante intensi-
teit tussen ompolingen voorspelt. Niet
iedere onderzoeker was dan ook van de
validiteit van de resultaten overtuigd. I(ok
wierp zich op de methodiek om het signaal
te destilleren uit de ruwe data. Paleo-inten-
siteit meten in sedimenten is een relatief
nieuwe techniek, waar pas de laatste tien
jaar echt aan gewerkt wordt. Het aantal
mogelijke verstoringen van het oorspronke-
lijke signaal is veel groter dan bij metingen
aan vulkanische 1agen. Bovendien is niet
precies bekend hoe dat oorspronkelijke
signaal, de Detrital Remanent Magnetiza-
tion (DRlvI) wordt opgebouwd. Magne-
tisch gevoelige deeltjes richten zich naar het
aardmagnetisch veld tijdens het sedimente-
ren, maar dat proces wordt continu
verstoord. Het signaal dat je kunt meten is
dan ook zwak en komt net boven de ruis
uit. Bovendien woelt het bodemleven het
sediment om, de magnetische positie wordt
pas gefixeerd a1s het sediment door
compactie zijn water begint te verliezen. Je
meet dus altijd een DRlr/[ van een periode
enige tijd na sedimentatie. "Verder zijn er
na sedimentatie nog tal van akelige chemi-
sche veranderingen mogelijk waar paleo-
intensiteitsonderzoekers liever niet aan
denken."
Over de tijd gezien neemt de sterl<te van
het signaal bovendien steeds verder af.

Steeds meer spinmomenten herpositione-
ren zich in de loop van de tiid. verliezen
deels het oorspronkelijke signaal en doen
een nieuw op, de Viscous Remanent
Magnetization (VRIvt). Die VRAA is cruci-
aa1 in het model dat I(ok en Tauxe bouw-
den van het verloop van de paleo-intensi-
teit.
"Het blijkt dat als je die VR-lvl niet goed
verwijderd van de DRIvt die je wilt meLen.
je ook bij gelilkblijvende intensiteit van het

magneetveld zo' n zaagtandp atroon kri j gt
als de Fransen vonden." I(ok liet het niet
bij een gedachtenexperiment, maar onder-
steunde dat later met experimenteel onder-
zoek. Voor het verwijderen van de VRM
komen twee technieken in aanmerking: het
plaatsen van monsters in een kunstmatig
wisselstroomveld, of thermisch verwijderen
door het monster in stapjes op te warmen.
"Honderd seconden op 200 graden
verwarmen komt overeen met 350 miljoen
iaarbij 2 graden Celsius op de oceaanbo-
dem." I{ok concludeerde uit zijn metingen
dat de wisselstroommethode - die de Fran-
sen gebruikten - niet alle VR-lvt verwij-
derde, en de thermische methode beter is.

I(ok bood zijn alternatieve verklaring voor
de resultaten van Valet en Meynadier bij
Nature aan. "Twee ref'erees vonden het
uitstekend, de derde vond het niets. En
dus ging de publicatie niet door."
Niet toevallig behoorde de derde referent
tot de Franse concurrentie, aldus l(ok. De
relaties zijn sindsdien niet echt goed, al
siert een foto waarin I(ok de armen om de
schouders heeft geslagen van Jean-Pierre
Valet en Laure Meynadier het tweede deel
van zijn proefschrift. De publicatie van
I(ok en Tauxe verscheen alsnog in EPSL,
net zoals een tweede paper met de experi-
mentele bevindingen. De Fransen sloegen
terug met een artikel waarin ze stelden dat
het model van l(ok niet kon kloppen. "Dat
was flauw, ze reageerden alleen op een
voorbeeld uit de eerste publicatie, het
theoretisch model. Het experimentele deel
was toen nog niet verschenen maar hen wel
bekend. Dat ene voorbeeld hebben ze

volledig uit ziin verband gerukt. Ik heb
toen op mijn beurt hun publicatie weten te
voorkomen."
Uiteindelijk heeft een ander blad de Franse
kritiek geaccepteerd. I(ok schreef daarop
weer een commentaar. maar dat is nog
steeds niet verschenen, omdat de Fransen
de tijd nemen om van hun repliekrecht op
dat commentaar gebruik te maken. Hij
baalt er-van dat het stuk in Nature niet
doorging, maar hij zit er niet echt mee. De
naamsbekendheid in zijn discipline was
meteen gemaakt. "Bij iedere bijeenkomst
ben ik 'die jongen van dat model'. Miin
professor doet ook we1 aan p.r.".

Dat controverses ook anders beslecht
kunnen worden, bewijst zijn hoofdstuk
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over de isotoop beryllium-10 in sediment-
kernen. Die komt nauwelijks van nature op
aarde voor en is van kosmische oorsprong.
Dat geeft in theorie een mogelijkheid om
onafhankelijk van het meten van de DRlvL
de intensiteit van het veld te bepalen,
omdat de sterkte van dat veld bepaalt
hoeveel kosmische deelties de aarde berei-
ken. Veel I OBe betek.nt een zwak veld,
weinis een sterk veld. De Duitser Frank
schrijit variaties it-r 1OBe -curven dan ook
toe aan wisselingen in de intensiteit van het
aardmagnetisch veld. Volgens I(ok hoeft
dat echter nier her geval te zijn: de curve
vertoont grote overeenkomsten met de

I 8 O .uru., gcbruil<t bij reconstructics
van de temperatuur. "Een simpeler verkla-
ring is dat klimaatwisselingen eenrol
spclen. Eerdere publicaties over ruBe -
curven laten juist zien dat ze sterk bein-
vloed worden door de opeenvolgingen
glaciaal-interglaciaal. " Frank vatte die
kritiek sportief op. "Hij was het met me
eens dat dat 66k een verklaring kon zijn."
Al is zo'n debunking natuurlijk jammer
voor een intrigerend resultaat. I{ok: "Het
aardmagnetisch veld gedraagt zich volgens
mij veel rustiger dan veel onderzoekers
suggereren"
I{ok wil nog wel in de wetenschap blijven,
'maar in principe nict langer dan een jaar
of twee'. De arbeidsomstandigheden en
perspectieven zijn hem te slecht. "Een
toekomst in de wetenschap betekent heel
Europa of Amerika rondreizen a1s postdoc.
Dat wil ik mijn vriendin niet aandoen,
mezelf ook nict." En van de tildelijke
krachten wordt extra inspanning verwacht
zonder financi€1e tegenprestatie. Zelf wou
hij niet in de valkuil van het wachtgeld-
promoveren vallen. "Mijn Amerikaanse en
Nederlandse begeleiders morden wel toen
ik voet bij stuk hield en de boel in vier jaar
af wilde ronden. "Zou je nog nier wat extra
metingen doen?", was de reactie. Dat heb
ik maar geweigerd. Ik heb voldoende
aangetoond dat ik kritisch wetenschappe-
lijk onderzoek kan doen, stelde ik. Een van
mijn stellingen luidt dan ook 'I-anger dan
vier iaar werken aan een promotie is zoiets
a1s in de bebouwde kom sneller rijden dan
5O lzm ncr rrrrrt "
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Remote sensing, The image
chain approach

J.R. Schott
394 pp.

Oxford Unixersity Press, Oxford,
1997, Pice: {'15.00 (Hlb)
1SB.\r: 0 19 508726 7

The image chain approach is a sen-

sible concept in the treatment of
remote sensing data. lt adequately
discusses the chain of links that
determine the remote sensing end
product. Weaknesses and strengths
in the image chain are accurately
pointed out in the book. Some

Iinl<s, however, are described in

more detaii then is actually desir-

able for the application scientist
(eeoloeist. ecoloeist. etc.). The
point of reviewing all [inl<s, as the
authors do, mal<es sense since it
mal<es the end user aware of cor-

rections and calibrations executed
on the data, and of the uncertain-
Iies inherenL in those corrections,
prior to crossing his desk. lt cer-

tainly is extremely usefuI to be

informed about links in the process

line, which are beyond the scope

and/or influence of the end-user.
The weal< point of the image chain

approach concept itself is that the
application scientist is usually not
involved in al[ linl<s of the image
processing [ine, as for instance
atmospheric correction, sensor cati-

bration or geometric correction. His

efforts are mostly restricted to
analysis of pre-corrected data for
modelting. computation or image
^l ^- -ili ^^ri ^ ^ ^^^1.,^l-Lrd5>ilrLduur I dr rdty5r5.

The book is classical in the sense

of the scope, which is restricted to
passive sdtellite remote sensing in

the visible and (nearJ inlrared range

of the electro-magnetic spectrum.
The bool< is clearly and expertly
written, sometimes even with a
touch of humour. As for atI remote-
sensing textbooks, a cut in the
number of (colourfu[) pictures
would not hurt.

B. GoUwELEEUW, (VU Arusrrnorrvr)

Unsaturated zone hydrology for
scientists and engineers

f .A. Tindall & J.R. Kunkel
Prentice-Hall, Neu Yersey, 1998

62'1 pp., Prijs $ 51.95 (Hlb)
rsBN 0-13-660713-6

De hydrologie van de onverzadigde
zone, ool. wel als bodemtysica aan-
geduid, is vanouds vooraI het
domein van de landbouwl<undigen
geweest. Inmiddels echter is deze

bovenste hydrologische zone het

terrein geworden waar de bodem-
en waterverontreiniging zijn gecon-

centreerd, en mag zij zich in de

belangstelting van het milieuonder-
zoek en de remediaLie- en sanering-

spraktijken verheugen. Het onder'
havige boek speett in op de hier-

door ontstane behoefte aan gein-

tegreerde kennis van bodemfusica
en bodemchemie en het reactieve

transport van vloestoffen, gassen

en daarin opgeloste stoffen vanuit
het perspectief van de miLieu- en de

verontreinigi n gsp roblematiek.
De eerste vijf hoofdstukken (r5o p.)

behandelen de fusische eigenschap-
pen van de bodem en de basisprin-
cipes van de hydro- en thermody-
namica in relatie tot het bodem-
water systeem. Voorts komen hier

aan de orde de elementaire chemi-

sche eigenschappen en reacties die

in het bodemwater dominant zijn.
Hoofdstukken 6.8 (5o p.) gaan in

op de beginselen van het transport
van wateT, gas en energie in de

onverzadigde zone en van grond-
waterstroming in de verzadigde
zone. VervoLgens votgen vijf hoofd-
stukken waarin de kennis uit het

voorafgaande gedeelte toegepast
wordt op de berekening en mode[-

lering van vloeistof bewegingen en

reactief transport van verontreini-
gingen. De oplossing van de stro-
mingsvraagstul<ken is in de eerste
plaats analytisch, hetgeen het
inzicht in de processen en de
gehanteerde benaderingen ver-

hoogt. Vervolgens worden een aan-

taI numerieke oplossingsmethoden
en een aantal bekende modellen
behandetd. De tel(st bestuit met

een hoofdstul< gewijd aan ruimtelij-
l<e variabiliteit, het schaalprobleem
en fractaien.
De inhoud van dit uitstekend uitge-
voerde boek is adequaat en van

voldoende diepgang; de behande-

ling is systematisch en overzichte-
lijk, met in elk hoofdstul< een aan-

taL uitgewerkte vraagstul(l(en. Het

is duidetijl< dat dit werl< geschreven

is als onderdeel van een cursus

miLieul<unde. De theorie is te vol-
gen op basis van elementaire l<en-

nis van calculus en chemie, en

bovendien is een appendix loege-
voegd waarin een aantaI wiskundi-
ge aspecten nader worden belicht.

Dit tel<stboek is geschikt als leer-

boek en naslagwerk voor een

breed publiel. van milieukundigen,
aardwetenschappers en ingenieurs.
Van harte aanbevolen. ool\ gelien
de redelijke prijs van dit zeer com-
plete werk.

J.J. DE VRrEs, (VU AMSTERDAU)
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Oproep indienen voor-
stellen ALW subsidieron-
de open cornpetitie
199912000
Voor de open competitie van ALW

l<unnen dit jaar weer twee typen
onderzoel<svoorstel[en worden
ingediend, namelijl< projecten en

programma's. Voor de proiecten
geldt evenals in voorgaande jaren t

september ry99 als sluitingsdatum.
Let weL, voor bijzondere program-

ma's zoals bijvoorbeeld het Antarc-

tica programma gelden afirvijl<ende

indieningstermijnen. Vanaf mei

kunnen [ormulieren voor proiecten

worden opgevraagd bij het ALW-

bureau. Tevens zal actuele informa-
tie op de subsidie pagina van de

ALW-website worden geplaatst.

Vooraanrneldingen
pro grarnrnavo orstellen
uiterliik 24 rnaart 1999.
In de vorige ronde is binnen de

levenswetenschappen aangetoond
dat het uitwerl<en van een beperl<t

aantal aanvragen de efficiency en

slagin gskans vergroten. Program-

ma's moeten daarom dit jaar voor
het hele gebied van ALW via een

vooraanmeldingsprocedure worden
ingediend. De sluitingsdatum is z4

maart 7999. Begin juni ontvangen
de aanvragers bericht of zij per t
september een uitgewerkt program-

mavoorstel bij ALW l<unnen indie-
nen. Zonder vooraanmetding l<an er

geen programma bij ALW worden

ingediend. Uitgebreide informatie

met beoordelin gsprotoco[, formulie-
ren en toelichting worden begin

februari aan alle bij ALW geregis-

treerde werkgroepleiders verzon-

den. Tevens zal deze informatie
worden opgenomen op de website
http://www. nwo. n l/aLw/subsid ies/.

Bellen l<an ool<: o7o-344o6t9.

Vernieuwde website
ALW/NWO
Vanaf eind december is de ver-

nieuwde website van ALW in de

lucht. Naast de missie, organigram,
samenstelling van commissies en

bestuur en beschrijvingen van

iopende programma's en subsidie
mogelijl<heden zijn er aparte pagi-

na's met heL laatste nieuws, agen-

da van bijeenl<omsten en Links naar

websites op het gebied van de

aard- en levenswetenschappen. 0p
de website is tevens het iaatste
nieuws te vinden over subsidiebe-
sluiten en de aanl<ondigingen van

nieuwe rondes. Neeml u ool< eens

een kijl<je op http://www.nwo.nL

/alw/. commentaar en/of suggesties
zijn well<om bij schorno@nwo.nl.

Korte mededelingen
. Per 1 september ry99 is er de

mogetijkheid tot het indienen van

investerin gsaanvragen met een

budget van boven de f z miljoen

uit NWo-groot.
. Het Algemeen Bestuur van NW0

heeft de gebiedsbesturen aange-

spoord om de deelname van vrou-

wen binnen het wetenschappelijl<
onderzoek te stimuleren.
. Prof.dr. W. Harder zaI per r juli

ry99 heI voorzitterschap van ALW

NNffiffi
The Quality Geoscientists

Outplocetnent Sen'ices .frn' the E&P Itrcluslrt

Thc in-house consultancy rvilh nrore thi.ur l0 yeat's experience

. Seismic lnterpretation and Mapping

. Rcservoir and Ploduction Geology

ln:

. Stlati-oraphical Studies

. E&P Team Suppolt

. Geoscience Data Management

Argo (ieological Consultants

Bachlaan 46

3706 BD Zcist
E-marl argo@wrs.nl

Tel. (030) 69 59 l-50

Fax (030)69.18 106

For rnore infbnrration visit our internet stte:

http :il pla:o .vr.rs tt !lu r go

{swN*$$$ffi wKN*m$$wffiwNsffiN

De titel'European
Geologist'
Het KNGMG heeft zich in t994 aan'
gesloten bij de European I edera-

tion of Geologists EFG. Deze Fede-

ratie, die in r98o werd opgericht,
stelt zich ten doel om de beroeps-
belangen van de aardwetenschap-
pers en het maatschappeliil< belang

var de aardwetenschappen in

Europa te behartigen en te verster-
ken. Basisgegevens over de EFG en

de aangesloten verenigingen l<unt

u op Internet vinden op

http://efg.gsf.fi.
Aardwetenschappers die iid zijn

van bij de EFG aangestoten vakver-

enigingen l<omen in aanmerking
voor erkenning aLs European Geo-

logist (EurGeol). De EFG l<ent die

titel toe na toetsing en goedkeu-

ring van de aanvraag door een

zogenaamde'National Vetting
Committee'. In Nederland vervult

de Commissie Beroepsbetangen

tevens de rol van NVC voor alte

Nederlandse aardwetenschappers.
De NVC toetst of de aanvrager
beschil<t over een wettetijk erl(ende

opteiding in de aardwetenschappen
plus relevante professionete erva-

ring, tezamen omvattende een

periode van tenminsle zeven iaren.
Als dat het geval is, brengt de NVC

van prof.dr. F. de Graaff overne-
men.
o Hpl pehicdsheslrrrrr heeft aan de

hand van de uitgebrachte adviezen

van de beoordelingscommissies op

t9 lanuari besloten wetl<e aanvra-

gen gehonoreerd l<unnen worden.
. Vlal< voor de l<erst is overeen-
stemming bereikt over het Vijfde

l(aderprogramma van de EU. De

eerste oproep voor voorstellen zal

een positief advies uit aan de EFG

die vervolgens de titel toel<ent. De

titel moet periodiek worden ver-

nieuwd waarbij weer een toetsing
aan de orde is.

Nederlandse Furopean Geologists
kunnen gemal<l<elijl<er hun diensten

als'professioneel geoloog' aanbie-

den in andere Europese [anden en

in de Verenigde Staten. De titel
EurGeoI geldt binnen de aan het

EFG deelnemende Landen als l<wali-

teitskeurmerl< voor de professione-

le capaciteit (vooropleiding en

ervaring). Verder kunnen EurGeo[-

dragers, met maar een beperl(te

aanvullende toetsing, toegang l<rij-

gen tot de professionele erl<enning

van de partner-beroepsorganisaties

in die [anden. ln Groot Brittannid

belekent dat bijvoorbeeid relatief
gemakl<elijl<e toegang tot de erl(en-

ning als 'Chartered Geologist' van

naar verwachting in [ebruari plaats-

vinden. ALW speelt een actieve rol

bij het vaststellen van de definitie-
ve werl<documenten van de pro-

gramma's "Quatity of Life and

Management of Living Resources"

en "Preserving the Ecosystem".
Nadere informatie over deze mede-

detingen is te vinden op de

nieuwspagina van de website
http://www. nwo.n [/a [w/

de GeologicaL Society en in de Ver-

enigde Staten van Ameril<a is dat

de erkenning als 'Professional Geo-

logist' het American Institute of
Professional Geologists AIPG.

Erl<enningen die anders niet of
nauwelijks mogetijk zouden zijn.
Nederlandse aanvragen voor de

EurGeo[-titel moeten worden inge-

diend bij de NVC annex Commissie
Beroepsbelangen van het l(NGMG.

Voor meer in[ormatie: Serrelariaat
Commissie Beroepsbetangen
KNGMG, Mijnbouwplein j, 2628 RI

Delft, telefoon ot5 z57z5z8 (alleen

's avonds), of http//:www.geoci-
ties. co m/Resea rchTri a n gle/Faci Ii -

tVllllo (let op: geen afbreel<s-

treep jes gebruil<en).

DR. PTETER Srtilrsrnn, SEcRETARtS

CoMMlssrE BEnoEpsstLlNceN
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The Delft University of Technology (TU Dclft) is the oldest and largest lechnicdl
university in thc Netherlands. TU Dellt olfers 15 corrrses of study, ol which I are
unique in the Netherlands. Its 7 facultics compdse approximately 60 depdrtments
which, in addition to fulfilling their educational dulies, also cdrry out higlh,level
rcsearch. Almost 10')i 01 ils 13,000 studcnts corrc from abroad. TU Dellt provides
rvork for.rpproxinr.rtely 5,000 cmployees, of which 2,700 beknrl to thcr sctcntific
staff. As an internationally odented university it ntdintains numeroLrs scieniilic
conlacts with colleaqucs all over the worlcl. AL an instituti(udl lr:vcl TU Delft has
official co-operation agreemenls involvinq educdtjon ancl research projecls with
a number of outstdnding engineedng universiLies in Eurol)e.

A technological policy for the 21st century: In tL r:hanrJinq social, cconomic and
cultrrrdl envirorurent, TU Dellt acceJ)ts the challcnqc of provlding a new ilipetus to
technologic.rl and scientific r€rscdrch. To this encl, ten inl.erdisciplin.rry technologlcal
thcmcs h.rve been designated ivhich will be ltrorkccl out in detail by Lhe new Delft
lntedaculty Research Clentres. This rvill involr,e research activilies thtrt lrreak clortu
thc barriers divicling the traditional lechnicdl clisciplines. This lluFuit of inteqrati{)n
ls also lypifie(l by a recent rcorqanisation, which has reduced the nunrber of
fdcultics from 13 to 7.

SSOI (18 hours/week)

Production Geology

The Faculty of Civil Engineering and
Geosciences is e centre lor oppliecl
scielli-fi c e d uc a L io n anrl re se qr<: h,

r^lrortgly locirssed on socid rclevonce.
Tl,' [,t, ttlt, \\,/\ i,rm.L/ /, , n/]'
[t]1,,\\tnU t1 ut, rtl, t h, !lt-tt !lt,
sltbto(Ltlties oI Civi| Englneering,
(ieorl<:tic: Ln g inee r ing arld Applie d
Earih Scjences. Al the sttblac:ulty ctf

Applied Eorth Sciences tlrc prjncipol
locus is orr the eilicjenl rr(illogement
and e\pbitcrtion of ihe resources u llre

eorift s crirsl (1nd lhe prcservatiotl ol
a durable geokryl<:ul infrustructurc.
Tlle subf1culty enploys more than
170 people and htts approxitnutell,
100 students.

:;E:

.:3t?i

Delft
The Position
You rvill lecture in produclion r,Jeokrcly

rnd rh,,\H a-1,er l. g[ p' lr^ph\.i, -. ,r-
h, ll J.,.i-nl( ,rn,l rpsprroir pn! 1tsts-

dng, which dre rektvant to a proper
un(lerstdnding and eValuation ol

subsurlace qeoloqy. You rvill also
superrlsc Ph.I). students and lilal year
students durinq their qracludiion pro-
jects. In addition, you will 1e.rd dnd
participate in research in the fjcld of
Procluction Cleology, utilising data
integration and l.he possil)ility of buil-
,l n', -"1'h'.trr rlod l'il1 nra,li.liva qao-

logical nodels. Research subjr:cts rvllJ

be initiate(i by you. Tn principle, it u'rll
bc possible to organise lhe cluties of
Lhis 507, pafi-time position in a flexible
\say, to accomnodate activiLies outside
the University.

Personal Profile
You should have good academic
qualifications, proven resedrch ability
ancl cxpert knowledge of production
geology (iield developtrrent qeoloqy)
together with a broad undersianding ol
the related .ueas ol seisrnic dnd pctro-
lFr.I pn,lrnner.n! und pctroph1si,..
A gootl overall knorvleclclc of the
technical and econornic aspects of oil or
gas fields is required lo place production
geology properly rvithin the frametvork
of petroleum engineering. You shoulcl

be able lo inspire dnd motivate students

tLnrl be eff<,:ctivc in teaching and trans-

terrinq knowleclqe dn(l exllcricncc to
lhern. Y<ru shou]d have goocl commu-
nication skills alcl proven ability to
rvork lvell as ptnl of al tcarm. You should
huvc had significarl experience in the
oil inclustry, dnd rcsponsibility for
qcological aspects oI Iield development,
espe<:itrlly in quantitdtjve modelling and

cstimatrng oi reseNoir dala.,As tr cluidc-
Jrne, it is exper:tecl thdt you ydll hdve had
,,1 l.dsl lU \F.rt. oJ n(lrt.t \ ts\l,ril,.t r.

Your application
Wdtten applic.rlrons, includinq a

curriculum vitac and lists of research
projects and publir:;ilions, shoulcl be
sent (ndrkinq thc top dght corner oI the

envelope vacarlcy nunlber TA/98 1 6)

belore NJarch lsltor Nths. W. Sutherlancl
of the Personnel & Orgdnisdtion
Depdrtment, lvlijnbouwstraat 120,

2ii2B RX De1ft, The Netherltrncls
(phoner +31 15 278 83 19).

Further inlorrndtion can bc obtained
from Prof .Dr. PK. Currie, Delll University
oJ Technoloqy, N4ijnbouwstraat 120,

2628 RX Delft, The Netherlands
(phone: +31 15 278 6033,
,'-r,," I p L, ltne,aid.rL(lellt rlJ

Atlclitional inf ornrdtion about
TU Delft is ava:ilallle on the Internct
at: \Mww.tudelft.nl
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Stand van zaken en
workshop ODP/IMAGES
Met deze maiiing witlen wij u, de

wetenschappelijl<e gemeenschap,

van de recente ontwil(l(elingen op

0DP/IMAGES gebied op de hoogte

brengen. In de toekomst l<unnen

wij niet meer vanzelfsprel<end aan-

nemen dat Nederlandse deelname

aan IMAGES en ODP activiteiten
gegarandeerd is. De Nederlandse

ODP commissie heeft vorig jaar

aanzienlijl<e strijd moeten leveren

om het [idmaatschap (tot zoo3) te
behouden; deelname aan IMAGES

wordt aanvanl<elijl< voor een proef-

periode van drie jaar door NWO

gefinancierd.
De Nederlandse weLenschappeliil(e
gemeenschap mag de uniel<e

mogelijl<heden van beide interna-

tionale programma's in het komen-
de millennium niet kwijtral<en.

Tezanen meL hel recentelijk gestar-

te CLIVARNET vormt het ODP/lMA-

GES programma een drietraps
ral<et, waarbij stechts de tijdschaaL

verandert: CLIVAR o-r8l<a (annuat,

decadal, mitleniat); IMAGES -3ool<a

(high resolution, decada[, milie-
niat); ODP - geologische tijdschaat.
IMAGES programma's kunnen die-

nen ats site-survey voor ODP sites;
IMAGES l<an locaties bereil<en waar
ODP niet l<an l<omen en zo zijn er

meer interacties te bedenl<en. Daar-

naast staat ODP met de geplande

introductie in zoo3 van het deep

riser boorschip (al dan niet in com-

binatie met een vernieuwde Joides
Resolution), aan de vooravond van

grote budgettaire en logistieke ver-

anderingen. Deze plannen l<unnen

grote consequenties hebben voor
de Nederlandse wetenschappelijl<e
deelname en toekomstige verdeling
van middelen.
Het is daarom van het grootste

betang dat we ons als marien geo-

logische gemeenschap duidetijl<

naar buiten toe profileren. Daarom

organiseren we op 19 februari een

gecombineerde 0PD/IMAGES-mid-

dag in het Trippenhuis, Amsterdam.
Gecombineerd, omdat de Neder-

[andse marien geologische gemeen-

schap overzichtelijk is en het gebo-

den is een gemeenschappelijke
koers te varen, rel(er nu er tussen

IMAGES en ODP over en weer foe-
naderingspogingen zijn.
Doe[ van de bijeenl<omst is u te
informeren over de stand van

zal<en met betrel<l<ing tot ODP/lMA-

GES en daarnaast recente onder-
zoel(sresultaten te presenteren.

Hierbij denken we aan een poster-

sessie van ODP/IMAGES-serelateerd

onderzoek, met name de resultaten
van ODP Legs r43, t49, t5o, t6o,
t66, tTtB en r75 (shipboard deet-

name), maar ool< shore-based
onderzoek aan andere Leg's. We

vragen de Nederlandse onderzoeks-

leiders en shipboard/shorebased
(ook in het kader van het flanl<e-

rend beleid) deetnemers (onder

andere Woodside, l(enter, Smit,

Jansen, Sinnighe-Damste, Cloe-

tingh, Schlager en de Lange) daar-

om met l<[em posters uit hun

onderzoeksgroepen te presenteren.

Wil hopen dat u door uw aanwezig-

heid btijkt zult geven van uw
belangstelling voor de toel<omst

van het Nederlands marien geolo-
gisch onderzoel<. Voor de geinvi-

teerde vertegenwoordigers van de

beleidsorganen en mariene/kli-
maats commissies is deze bijeen-
komst een goede gelegenheid l<en-

nis te nemen van de stand van

zal<en op het terrein van door NWO

gesponsord marien geologisch

on0erzoeK.

De tweejaarlijl<se ECOD worl<shop

wordl dit jaar in Nederland gehou-

den (organisatie N0C).

Datum: 30 september en 1 ol(tober.

Plaats: Trippenhuis, Amsterdam.
U kunt zich voor deetname opge-
ven bij Jeroen l(enter
(l<enj@geo.vu.nt) of Simon Troelstra
(tros@geo.vu.n[) Nadere berichtge-
ving volgt en zal ook op de web-
site van de Nedertandse 0DP com-

missie beschil<baar zijn
(htt p ://www. geo.vu. n [/use rsio D P,f .

Programma 19 februari
11.00 - 12.00 Posters opstellen in
RembrandtzaaL

12.00 - 12.30 Inleiding (0ude Ver-

gaderzaa[)

12.30 - 14.30 Poster presentaties
plus lunch

14.30 - 15.30 Stand van zal<en

ODP (l(enter/de Lange)
- Stand van zal<en IMAGES (Van

Weering/Troetstra)
15.30 -16.00 Koffie/thee
I 6.00 -l 7.00 Toel<omstplanning
17.00 - 18.00 Borrel

Srrvror Tnorrsrnn, Jrnorru l(ENTER EN

TJEERD VAN WEERING

Staringsyrnposiurn 1999
Het Staringsymposium van ry99 zal

plaatsvinden op vrijdag 19 novem-

*JS*re*RS
eg d$ld{t$tFq
tVq\dds!\Ad

29e KNGMG Buitendag
(voorheen Contactdag)
0p vrijdag 9 april zal de z9e

l(NGMG Buitendag gehouden wor-
den. Wij organiseren deze dag om

leden en studenten binnen ons

Genootschap met etl<aar te Laten

l<ennis maken, om bedrijven en

insteltingen zich te laten presente-

ren en ter oridntatie op stages,

banen en specialisaties in de geo-

wetenschappen. Kortom een dag

voor jong en oud. van eersteiaars
tot rustend geotoogl Het program-

ma wordt door ons zodanig samen-

gesteld dat het ool< voor de

belangsteLlende partner zeer de

moeite waard is om aan de Buiten-

dag deeI te nemen.

De Buitendag van het KNGMG

wordt deze keer in Oost Nederland

georganiseerd. Het ochtendpro-
gramma bestaat uit een aantaL

lezingen op het ITC in Enschede,

met als thema nieuwe ontwikkelin-
pen in de remnte sensine en GIS

net betrekking Lol de geologie. Na

de Lunch zijn we te gast bij Akzo

NobeI in Hengelo, met ats thema

"de geotogie van Oost-Nederland",
waarbij ool< een excursie [angs de 

.

zoutwinningsinfrastructuur van

Akzo Nobel gepland is. Het gede-

tailleerde programma en een aan-

meldingsformulier zullen in de voL-

gende Nieuwsbrief worden
geplaatst.

Met vriendeLijke groet,

Nout den Boer

Development Geologist SNB/Z

NAM - Velsen

Tel. oz5t-29o566
Fax. o257-29o4?,9

E-mail: C.A.denBoer@OPENMAI L.

SN BT.NAMVNA.SIMIS.COM.

Escherprijs 1999
De Escherprijs is de prijs voor de

beste aardwetenschappeliil<e scrip-

tie in een bepaald jaar, geschreven

door een aan een Nederlandse uni-

versiteit verbonden student. Voor
.nededingers naar de Escherprijs

r999 loopt het iaar van 1 septem"
ber 1998 toI r september t999. De

beoordeling van de scriptie is in

handen van een jury, die dit jaar

bestaat uit Marietta Vroon ten
Hove, voorzitter (Shetl), Gerard l([a-

ver (NITG-TNO) en jan Brouwer
(OYO-CAG). De prijs wordt in

november tijdens het Staringsym-
posium uitgereikt. Dit jaar bestaat
de prijs, mede danl<zij een bijdrage
van ShelI Nederland, uit een

bedrag van I 5ooo.- (in tegenstel-
Iing tot f rooo,- in voorgaande
jaren), een oorl<onde, een jaar [id-

maatschap van het l(NGMG en een

uitnodiging voor een publicatie in
het "Netherlands .lournal of Geos-

ciences", het gezamenlijk weten-
schappetijl< tiidschrift van het

KNGMG en NITG-TNO.

Scripties moeten zijn vottooid aan

een Nederlandse universiteit en

een duidelijk aardwetenschappelijk
karakter hebben. Een scriptie mag

een "fundamenteet". "toegepast"
of "interdisciplinair" karakter heb-

ben. Voor een fundamenteel onder'
werp ziin originatiteit en hypothes-
evorming de belangrijkste criteria.
Bij een toegepast onderwerp kijkt
de jury vooral naar het vernieu-
wend en probleemoplossend

Het boarschrp Joildes Resolution
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OPROEP
Aantnelding Aardhundig zt;oordeo olle gebie den

ber in Maastricht, omdat r5o jaar

geLeden A. H. Dumont (1849) er

voor gezorgd heelt dat het Maast-

richtien de enige geologische perio

de is waarvan de typelocaliteit in

Nederland tigt (in de St. Pieters-

berg). Het symposium wordt inge-

bed in een internationaaI congres

naar aanleiding van hetzelfde 3oe
lustrum (zie etders in dit nummer)

Het voorlopige programma ziet er

als volgt uit:
10:30 Inschrijving, onvangst en

koffie.
11:00 0pening door de voorzitster
I(NGMG

11:30 Eerste voordracht
l2:00 Lunch

13:30 Tweede voordracht
14:00 Derde voordracht
14:30-15:30 Staringlezing
15:30-16:00 Uitreiking Escherprijs

16:00 -18:00 Borre[, Lopend buffet
en excursies naar de K/T grens in

de Geulhemmerberg.
Per excursie (op inschrijving) kun-
nen ongeveer zo personen de grot

in. Er wordt drie maaI een excursie

gehouden, te beginnen 16.oo uur,

16.3o en 1/.oo uur.

karakter. Bij onderwerpen die
gebaseerd zijn op een interdiscipli-
naire aanpal< gaat het om geformu-

leerde innovatieve ideedn die het

gevolg zijn van deze benadering.
De.scriptie is een hoofd- of bijvak-
scriptie in geologie, geochemie,
geoflTsica, hydrologie of fysische

geografie en mag in het Nederlands
of in het Lngels geschreven zijn.
Scripties zijn bij voorkeur geschre-

ven door 66n auteur. Daar waar er

van meerdere auteurs sprake is.

moet de bijdrage van de verschil-
[ende auteurs duidelijk aangegeven

zijn. De scripties dienen vergezeld

te gaan van een begeleidend schrij-
ven van de scriptiebegeteider.
Scripties dienen in tweevoud te
worden ingediend en kunnen wor-
den verzonden aan de voorzitter
van de jury: ShelI International
Exploration and Production, RTS

Marietta Vroon - ten Hove, EPT-lB

Volmerlaan 8, Postbus 6o

zz8o AB Riiswiik

Geochernical news?
The Geochernical News!
The Geochemical News is the
newsletter of the GeochemicaI Soci-

ety, which also issues Geochimica

et Cosmochimica Acta. The status
of the Geochemical News is in the
process of being enhanced via

more frequent publication and

expanded content. Therefore, an

Editorial Board has been created,
consisting of NeiI Sturchio
(Argonne National Laboratory) as

Editor and six Associate Editors,
being Ken Johnson (Texas Tech

University), Yoko Furukawa (Naval

Research Lab), lohn Lenhart (USGS-

Menlo Parl<, WRD), Mitch Schutte
(NASA Ames Research Lab), John

Hanchar (University of Notre Dame)

and myself.

Do you have a conference

announcement, preferably 3 to 6

months prior to the abstract dead-

line? Do you think that a certain
topic deserves our attention or feel

that a certain senior scientist (from

any geographic tocation), who has

had a significant impact in one or
more fields ofgeochemistry, should
be hightighted? Do you have other
ideas of a generally geochemically

interesting nature? Please contact
me at AWMG-Souren@com-
puserve.co m !

lf you are not yet a member of the
Geochemical Society. please checl<

out the website (albeit currently
partly under construction) at

http://www.geochemsoc.org. A pro-

fessional membership in the Geo-

chemical Society without a sub-
scription to GCA costs USD z5.oo,
and USD r47.oo with GCA. Student
memberships without GCA are USD

5.oo, and USD 5o.oo with GCA.

Payment is possible by creditcard,
money order or US checl<.

ANGELTNA W.M.G. Sounrru

Hoogleraar
sedirnentologie
Met ingang van r november 1998 is
prof. dr. P. de Boer benoemd tot
hoogteraar sedimentologie aan de

faculteit Aardwetenschappen van

de Universiteit Utrecht.

LNV-Natuurbeheer is bezig met het

opstelten van een beLeidsplan ter
bescherming van aardkundig waar-

devolle landschapselementen in

Nederland. Hiervoor is een com-

pteet overzicht nodig van a[[e waar-

devolte landschapselementen. Het
globale overzicht is aanwezig, maar

we zijn op zoel< naar de krenten in

de pap. Als u in uw omgeving of
waar dan ook in Nederland uniel<e

natuurlijke [andschapsvormen kent
die beschermd moeten worden,
dan kunt u hier melding van

maken. Om sneI te kunnen zien of
dit gebied aI bij ons bel<end is, ver-

zoeken wij u minimaaI gebruik te

mal<en van onderstaande indeling
bij de beschrijving van uw gebied-
je. Ook verzoeken wij u om het
gebied aan te geven op een topo-
grafische kaart.

U kunt uw reactie opsturen naar:

Werkgroep Aardl<undige Waarden

Subgroep beleid
t.a.v. Jan Jongejans
Lobo-Braakensiel(straat 138

ro65 HR Amsterdam
U kunt bij hem ook terecht voor
meer informatie:
tel. werk ot5 - z69t 4tz
tel. priv€ ozo - 6697 t55
e-mail: j.jongejans@mdi.rws.min-

venw.n[. Wij verzoel<en u zo sneI

mogelijk te reageren, maar in ell<

geval binnen een maand na het

verschijnen van deze oproep !!

Aardrijkskundeleraren
gevraagd
De Hogeschool Rotterdam e.o.

biedt een deeltijdopleiding aan
(ongeveer 3 avonden per week) om
geologen, sociaaI geografen en

flTsisch geografen om te scholen tot
aardrijlcsl<unde leraar. Het is moge-

lijl< om in z jaar het diploma te
halen voor het tweede graads

gebied. Er wordt een persoonlijk

contract gesLoten met de desbe-

treffende persoon. Voordeel hier-

van is, dat men overdag a[ les kan

geven en dat men kan aantonen
bezig te zijn met een opleiding.
Er is zeer veeI behoefte aan aard-

rijkskunde leraren op dit moment.
Afgestudeerde geologen, sociaal
geografen en fusisch geografen die
interesse hebben in deze deeltijd-
opleiding, l(unnen contact opne-
men met: Hogeschool Rotterdam e.o.

Sectie aardrijkskunde
Wijnhaven 6t,3ou WJ Rotterdam.
feI: oto-24t4686 (Caret KooteD

seu: o7o-247472o, Fax: oro-2474727

E-mail C.M.Kooter@H RO.N L

UW GEGEVENS:

Naam ---
Adres -
Pnctrodp cn nlaatq

Telefoonnummer

evt. e-mail

GEGEVENS

Naam gebied

Ptaatsnaaml

GEBIED:

X,Y-codrd linker, onderhoek

X,Y-cotrrd rechter, bovenhoek

Soort landschap2 ----
Omsch riiving

soort landschapselement3

Eventuele bedreigin94 -- -

r Naam van de dichtstbiizijnde plaats
z Van welk lardschap of morfopatroon madkl het gebiedie deeL uit

(bijv. dekzandlandschap, stuwwallandschap)
3 Bijvoorbeeld oekzandrug, oeverwal elc.

4 Gegevens over aard van de bedreiging (bijv. woningbouw, wegaanleg etc.),
betr0kken instanties ed.
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Geaccepteerd als lid
Bakker, A. - Floris Versterstaat 13-

r, ro58 JL Amsterdam (bg)

Bantje, M. - Utrechtsestraat 88,

rorT VR Amsterdam (bg)

Barnhoorn, A. - Harz 34,3524 DC

Utrecht (bg)

Bok, C. de - Korvezeestraal 472,
2628 Dw Delft (bg)

Burg, D. van der - Dr. J.W. Palte-

laan 28, zTtz RS Zoetermeer (bg)

Cassee, M. - Junoplantsoen, zoz4
RP Haarlem (bg)

Chueng, G. - Laan Rozenburg n,
rrSr ER Amstetveen (bg)

Claassen, M. - UiLenstede t4
825,7183 AN Amstelveen (bg)

Ctevis, drs. Q.J.W.A. - Treek 58,

35z4IB Utrecht (g)

Del<ker, M. - Hondsrug ryo, j524
BV Utrecht (bg)

Graaff, E. de - Geerdinkhof rz8,
1103 l't AmSteroam (Dg,

Hakkeling, 5. - Van de Duyn van

Maasdamstraat 52, 2242 TK Was-

senaar (bg)

Ham, G. van der - Piet Heinstraat
6,2628 RK Detft (bg)

HappeL, Th. - Denneweg t68,2514
CM Den Haag (bg)

Heideman, M. - Reinaert de Vos-

straat 7-ll, ro55 CL Amsterdam
(bg)

Jelsma, B. - Griftstraat 33-ll, to79
XL Amsterdam (bg)

Jong, M. de - Vanlieftandtaan 56,

357t AD Utrecht (bg)

Karstens, S.A.M. - NassaupLein 7o,
z6z8 GW Delft (bg)

Keijzer, M. - Verwersdijk n, z6tt
ND Delft (bs)

Kiihnen, drs. A.S.T. - Ursula va

Raesfeltlaan 56, 6994 BD

De Steeg (g)

Koning, M. - Houtzaagmolensinget,
r6n (BG)K BovenkarspeL (bg)

Korpershoek, N. - Vinkenlaan 72,
>rRr lF Hillconm (ho)

l(uiper, G.A. - Uilenstede 15-3o5o,

n83 AA Amstelveen (bg)

Leeders, N. - Van Leeuwenhoek-
singel 3o, 2677 AB Detft (bg)

Leeuw, D. de - Driehoefijzersstraat
toz, 4576 B.l Zevenbergschenhoek
(bg)

Lissenberg, J.C.J. - Uilenstede 165,

n83 AC Amstelveen (bg)

Meerwatdt, D.E. - Roland Hotstlaan

984,2624M Detft (bg)

Mens, A. - Dirk Costerplein 4o,
2624rP Detft (bg)

Middelhoven, J. - Stadskwekerij
12, 7502 CN Zaandam (bg)

Mosch, W. - Ruimtevaartlaan zr,
t56z BA Krommenie (bg)

Mulder, P. - Uilenstede 78 - 524,
n83 Al( Amstelveen (bg)

Neeleman, N. - Uilenstede r7 -

3o6r, rr83N AA Amstelveen (bg)

Pors, A. - Dijl<graaf 4-8c, 67o8 PG

Wageningen (bg)

Pots, E. - Uilenstede 90 - 597,
n83 AL Amstelveen (bg)

Putten, 5. van - Schiedamseweg
tz7A,3oz6 AG Schiedam (bg)

Romkes, l. - Uilenstede 82 - 557,
n83 AK Amstelveen (bg)

Schagen, L. van - Bergmolen ro4,
r7o3 NX Heerhugowaard (bg)

Schriek, drs. T. van der - lepenlaan
23,7875 ED ALKMAAR (g)

Schuurmans, H. - Churchillweg r4,
67o6 AA Amstelveen (bg)

Serrao, M. - Vinkenstraat 145 ),
ror3 JP Amsterdam (bg)

Sleutel. M. - D. Wieringastraat 55,
t6ozIL Enkhuizen (bg)

Smit, L. - Uilenstede 9o-593, rt83
AL Amstelveen (bg)

Spillekom, l. - Willemsparkweg 9
lll, toTt GN Amsterdam (bg)

Veer, J. - Uilenstede 4B -5244,
rr83 AG Amstelveen (bg)

Vegte, J. van der - Berweg 3o, zo6t
KB Bloemendaal (bg)

Visser, l. - Transvaalkade r3o-ll,
rogr LT Amsterdam (bg)

Vleeskens, J.M. - Breelaan 16D,

186r CE Bergen (g)

Vonl<, M.E. - Sarphatistraatg5 hs,

totS EZ Amsterdam (bg)

Zevenberg, H. - Uilenstede 88 -
576, 1183 AL Amstelveen (bg)

Zwart, B.-J. de - Vogelwei r, zzz3
DA Katwijl< (bg)

Voorgedragen voor het
lidmaatschap
Dijck, drs. B. van - Duiventoren r,

5o46 ML Tilburg (bg)

Hogeweg, N. - Zandhofsestraat
734, 3572 GL Utrecht(bg)
Korf, ir. B.M. - Reinier de Graafirveg

t66, z6z5 DE Delft(g)

Meer, D. van der Van der Goes-

straat 38, 35ztIL Utrecht (bg)

Adreswijzigingen
ALBERTS, Drs. M.A. - p/a Shetl U.K.

Exploration and Production, Com-

mercial Road, Lowestoft, Suffolk
NR3z zTH, Engeland

ANTONELLINI, Dr. M. - 11839 Cedar

Pass Dr., Houston TX 77o77, l.S.A.
BEVAART, M. - Gedempte Katten-
diep 54, 97tt PP Groningen, te[.

o5o-3rr543r, email:
M. Bevaart@openmail.xgpzr.namass
.simis.com
B0URG0NJEN, Drs. N.Y.M. -Tafel-

bergdreef ry4,3564 AG Utrecht,
tel. o3o-z6tt77z
BRINK, Drs. H.A. VAN DEN - huis-

adres: 75 Rangeview Road, Lands-

dale, 6o65 W.A. AustraliE, tel. o3-

98 4t849r, werkadres: Stratigraphy

Discipline FocaI Point Exploration
Shell Development Australia,
UXEz5, Lt9, r Spring Street, Met-

bourne, 3ooo VlC, tel. o3-

9666527 o, I nternet add ress:

huib.a.vandenbrink@sheIt.com.au,
Shell email directory: Vandenbrink
DEKKER, Drs. 1.1., c/o Chevron

Overseas PetroLeum Inc., P.O. Box

6o46, San Ramon, CA, U.S.A.

94583-07 46
DECHESNE, Mw. drs. M. - Vlietand

96,3524 AC Utrecht, tel. o3o-
2896449
ENGELBRONNER, Drs. E.R. d'-clo
RMC d'Engelbronner, Oude Barne-

veldseweg 84, 3862 PS Nijkerk
HAAS, Dr. H. DE - Lieuwstftat j7,
r79r XN Den Burg

HAERINGEN, Drs. A. VAN -Asser-

straat 4, 945r AC Rotde

HOORN, Dr. M.C. - c/o CLM-r. Petro-

leum Development Oman, P.O. Box

81, Muscat n3, Sultanate of Oman

KLUIVING, Drs. S.J. - werl<adres:

Department of Geology, University
of Alabama, Box 87o338, Tusca-

loosa, AL 35482-o338, tel.
(zo)348-9293, fax (zo5) 348-o8r8,
email: kluivoor@bama,ua.edu or
Sioerd.J.l(Luiving@mail.ua.edu,

huisadres: z5 Wesley Place, Tusca-

loosa, AL 354or, U.S.A., tet.

l2o5)345-7o47
KOOISTRA, L. - De Moesmate 72,

7zo6 AG Zutphen, tet. o575-

524623
MAASTRIGT, Drs. P.J.M. - p/a A.E.

ExpLoration, Postbus 8088, Para-

maribo, Surinam e, tel.lfax 591-

45o782, email: massy@sr.net

MOLEN, M. VAN DER - Parallelweg

5-6, z69 SL Delft, tel. o15-297893
NAGTEGAAL, Dr. P.j.C. - Post apart
6oql 7 7 ooMB Dedemsvaart
REIJS, Dr. J. - huisadres: Gedempte
Burgwal 22c, 2512 BV Den Haag,

Iel. o1L.3624429
RUITER, Drs. P.A.C. DE - Van Lug-

tenburgstraat 33, 2274 KA Voor-
burg, tel. o7o-386oo5o
VEEN, Drs. P.M. VAN - AIex.Kiet-

landsgate 70, 4oo9 Stavanger,
Noorwegen, tet. 51529083
WEERTS, Drs. H.J.T. - Zandhofs-
estraat 131, 3572 GE Utrecht

Correctie:
ln Nieuwsbrief ry981o9 is in de

adreswijziging het emailadres van

Dr. M.A. Habermehl fout vermeld.
Het juiste emailadres is:

rhabe rm e@agso.gov.a u

Adres tevraagd
Van de volgende leden is post

retour gekomen. Wie kan ons het-

pen aan het nieuwe adres van:

DRS. H.P. VERSTEEG, oud adres:

Abstederdijk z63 bis, 3582 BK

Utrecht
DRS. D.c. WOEI TIOEN KlE, Crijns-

senstraat 3o-3h., ro58 XW Amster-
dam

Overleden
Op z7 december 1998 is overleden
Prof.dr. Ernst ten Haaf,

sinds r956 lid van het KNGMG

Op rz januari 1999 is overleden
Dr. Gerard .leurissen,
sinds 1966 lid van het KNGMG

9febrzeari 1999
Afdeling Noord. Lezing Buntercycli-
citeiten door Mark Getuk (NITG-

TNO). Hotel de Jonge in Assen,

Tel. o598-364o56.

24 febvuari 1.999

Februari-lezing en algemene leden-
vergadering PGK, Lezing door Arjan
Dijkstra: Ofiolieten in Oman. Aan-

sluitend diner voor PGK-leden en

partners. Opgeven bij de secretaris

Jurry van Doorn. Te[. o7o'3to54o9

I r*priJ 1999
Utrechtse Geologen Vereniging
"Ore, from genesis to exploration
and exptoitation". ugv@geo.uu.nl

6*7 rnei 1999
Geovision 99. Universiteit van Luik,

Betgid. Tel oo3z-436622t6, e-mail
fcheslet@ulg.ac.be, http :www.
lgih. utg.ac.be/geovision

tr6 eez 17 txei 1999
Groundwater in tomorrow's Europe.

East Midlands Airport, UK.

lnformatie Justine Huddar.

Tel. oo44 tt59856545, e-mail
info@con[nottingham.co.uk.

9-tr5 jomi 1999
Technology Forum lnternational
met een vakbeurs voor de mijn-
bouwtechnologie, geotechnologie

en geowetenschappen. Te[ o7o-

35o11oo, e-maiI rops@rops.nl.

6-"{S.$epteruzbev X999
Vlll Flint Symposium. Deutsches

Bergbau-Museum in Bochum
(Duitstand). Tel.oo49 445877,
e-maiI Weisgerber@dmt-lb.cubis.de


