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. Technische Aardwetenschap-
pen (TUD)

. Bodem, Water en Atmosfeer
(LU\r)

. Geochemie (UU)

. Geofysica (UU)

. Geologie (UU)

. Fysische Geografie (\rU)

. Geologie (VU)

. Milieuwetenschappen/Aard-
wetenschappen (VU)

. Fysische Geografie (UvA)

Niet allemaal
Het was de eerste keer dat deze
groep richtingen met elkaar
werden vergeleken. Eerder
werden de meeste richtingen al
beoordeeld en vergeleken met
andere studierichtingen. Zo
werd de \Wageningse opleiding
in een Wageningen-brede
evaluatie betrokken en de
opleidingen Fysische Geografie
van de VU en de UvA bij de
visitatie Geografie. De
commissie heeft de keuze van
de negen nu bezochte opleidin-
gen niet zelf gemaakt en vindt
het jammer dat om diverse
redenen een aantal studierich-
tingen niet in het onderzoek
zijn meegenomen: Geodeste
(TUD) en Fysische Oceano-
grafie (UU) ontbreken. Daar-
naast zijn er aardwetenschap-
pelijke disciplines die worden
onderwezen bij meer opleidin-
gen waarvan sommige wel en
andere niet deel uitmaakten
van de visitatie. Op het gebied
van de Fysische geografie zijn
wel de opleidingen aan de UvA
en de VU, maar niet de oplei-
ding aan de UU-Ruimtelijke
\Wetenschappen gevisiteerd.
Het hydrologisch onderwi js

aan de VU, de LU\7 en de
U U-aardwetenschappen zijn
wel bezocht maar niet het
hydrologisch onderwijs aan de
TUD-Civiele Techniek en de

U U-Ruim teli j ke'!7et enschap-
pen. Het meteorologisch
onderwijs is wel aan de LU\fl
maar niet aan de UU-Natuur-
en Sterrenkunde gevisiteerd.
Het geowetenschappelijk
milieu-onderwijs aan deVU-
Aardwetenschappen is wel
meegenomen in de beoordeling
maar niet het vergelijkbare
onderwijs aan de LUST en de
UU-Ruimtelijke wetenschap-
pen.

Meer vrouwen
Aansluitend op de opsomming
van de gevisiteerde opleidingen
maakt de commissie ai meteen
een belangrijke opmerking over
de veelheid daarvan. De oplei-
dingen hebben volgens de
commissie weliswaar ieder een
eigen karakter en profiel en ziin
tot op zekere hoogte comple-
mentair maar toch zou de
commissie graag meer en
gestrucTureerd overleg zien
tussen de faculteiten waarvan
de opleidingen deel uitmaken.
'Een belangrijk actueel onder-
werp voor dit overleg moet ziin
de constatering dat er. gezien
de leeftijdsopbouw van het
aangestelde personeel. bii veel
faculteiten in de komende
jaren een aanzienlijk aantal
vacatures zal ontstaan, ook op
het niveau van hoogleraar en
universitair hoofdocent. Door
een verstandige invulling van
deze vacatures kan de comple-
mentariteit van de diverse
opleidingen nog verder worden
opgevoerd, terwijl de com-
pleetheid van de gedoceerde
vakken kan worden opgevoerd
door het benutten van de
mogelijkheid om deeltijdaan-
stellingen van hoogleraren van
de ene universiteit bij een
andere universiteit te realise-
ren.'

Visitatiecommissie: Goede opleidingen moeten meer

studenten werven en meer vrouwetiil( personeel aannemen

Alle gevisiteerde opleidingen op het gebied van de
aardwetenschappen hebben een goed tot zeer goed niveau
en afgestudeerden kriigen over het algemeen snel een
goede positie op de arbeidsmarkt. Bovendien is de sfeer
aan de opleidingen goed en is er sprake van
enthousiasme, zowel bij docenten ats bii studenten. Dat

zegt een commissie die in opdracht van de Vereniging van
Samenwerkende Nedertandse Universiteiten negen
universitaire opleidingen onder de loep heeft genomen. Wel
vindt de commissie het zorgetijk dat de studenteninstroom
de laatste iaren flink is gedaald. Alteen bii de Wageningse
opteiding Bodem, water en atmosfeer bteef de instroom
constant. Het zou dus goed zijn ats de opteidingen
systematisch bekendheid btijven geven aan de studies
aardwetenschappen.

Tussen eind 1997 en begin onaflrankeliike deskundigen.
1998 bezocht een commissie Deze geven een breed oordeel
onder leiding van de adjunct- over de opleidingen op basis
directeur van het NITG-TNO van een zelfstudie van de oplei-
ir. Jan Ridder negen aardwe- dingen en een tweedaags
tenschappelijke opleidingen. bezoek aan de instellingen. Op
Sinds een aantal iaren laat de 23 februari presenteerde de

VSNU ongeveer om de vijf jaar commissie het rapport waarin
alle universitaire opleidingen zli een oordeel geefr over de

beoordelen door een groep volgende opleidingen:

De commissie bestond uitr

ir. J.Ridder, adjunct-directeur NITC-TNO

drs. J.W. de Blok, docent/ medewerker aan de Faculleit Aard-

wetenschappen van de Universiteit Utrecht
prof. dr, G. de Moor, emeritus hoogleraar geomorfologie, kli-
matologie en oceanografie van de Faculteit Welenschappen van

de Universiteit Genl

prof. drs. P.A, Schenck, emerilus hoogleraar Algemene schei-

kunde en organische chemie Technische Universiteil Delft

prof, dr. R. van der Voo, hoogleraar aardwetenschappen Uni-

versity ot Michigan

dr. J.M.H.M, Willems, directeur IOWO, instituut voor onder-
wijskundige dienstverlening, Katholieke Universiteit Niimegen

J.C.X. Weijters, medewerker bureau VSNU, secretaris

Voor de visitatie van de opleiding Bodem, Water en Atmosfeer
van de LUW werd prof, ir. N.D. van Egrnond, directeur van

het RIVM aan de commissie toegevoegd. Drs. de Blok nam niet
deel aan de visitatie aan de Universiteit Utrecht omdat hii ver-

bonden is aan de betrokken faculteit.

Het ra1>pon 'Ondenuijstisitatie, de kwaliteit van het unitersitair

onderuijs; Aarduetenschappen' is uirgegeaen door de VSNU en daar

ook te besrellen. /SBN 90-5588-182-5. Tet 03U2363888, pouo,asnu.nl



Aansluitend daarop noemt de

commissie het zorgelijk dat
steeds meer universiteiten
overgaan tot de vorming van
onderwijsinstituten, naast de al

langer bestaande onderzoeksin-
stituten. De onderwijsinstitu-
ten lifken misschien mooi.
extra aandacht immers voor
onderwijs. maar de commissie
vreest dat deze gang van zaken
op termiin de verwevenheid
van universitair onderwijs en

universitair onderzoek kan
ondermijnen. Daarmee zou
een wezenskenmerk van het
universitair onderwijs worden
aangetast.

Te weinig gepromoveerd
personeel
Over de onderwiisprogramma's
is de commissie in het alge-
meen tevreden. Enige punt van
zorg is de propedeuse waar
toch meer wis- en natuurkunde
in zou moeten zitten. De aard-
wetenschappen hebben zich de

laatste jaren ontwikkeld van
een klassiek beschrijvende
wetenschap naar een verkla-
rende en ontwikkelt zich nog
verder tot een wetenschaP
waarbinnen voorspellingen
zowel beter mogeliik ziin maar
ook aan nauwkeurigheid

winnen. Bij deze ontwikkeling
hoort een sterke positie van
wiskunde en natuurkunde, mct
name ook in de proPedeuse.
Wel vindt de commissie het
dan belangrijk dat ook in de
latere fase van de studie deze
twee vakken gebruikt moeten
kunnen worden.
Voor wat betreft het Perso-
neelsbeleid bii de oPleidingen
is het de commissie opgevallen
dat bij alle opleidingen het
percentage vrouwelijke mede-
werkers op alle niveaus
aanzienlijk lager is dan het
percentage vrouwelijke studen-
ten. Deze situatie doet zich al
vele jaren voor. De commissie
vindt dat de faculteiten een
veel actiever beleid moeten
voeren om deze onbalans te
corrigeren. Volgens de

commissie doen de faculteiten
zich door het niet benutten van
het potentieel van vrouwelijke
medewerkers te kort met
betrekking tot de mogelijke
kwaliteiten van de opleidingen.
Verder vindt de commissie dat
er over het algemecn te weinig
docenten gepromoveerd ziin.
Dit geldt bij de TUD voor alle

categorie€n stafleden (hoogle-
raren, hoofddocenten en
docenten) en bij de LUW en

de UvA met name voor de
docenten. De commissie meent
dat het percentage boven de 90
procent moet liggen. Bii de
TUD liggen de percentages
gepromoveerde hoogleraar/
hoofddocent/docent op
55186143, bij de LU$7 is dat
100187 143 en de UvA
100/100/68/. Bij de UU is dat
bijvoorbeeld 100 100 q5.

De opleiding Technische
Aardwetenschappen binnen
de Faculteit Civiele Techniek
en GeowetenschaPPen,
subfaculteit Technische
AardwetenschapPen van de
Technische Universiteit Delft.

Het programma is zowel naar
niveau als naar inhoud interna-
tionaal goed aan de maat. Afge-
studeerden kunnen instromen
in gerenommeerde tweede fase

opleidingen binnen en ook
buiten Nederland.
De vorige visilatiecommissie
sprak over een opvallende
'esprit de corps'bij deze oPlei-
ding, die echter een bedreiging
zou kunnen ziin voor de oPlei-
ding vanwege de conserverende
invloed. In het huidige rapport

constateert de commisste een

sterke verbetering wat dat
betreft en dat er binnen de

clusterfaculteit een sterke
'corporate identity' van de
opleiding ene positieve kracht
kan zijn bij het behouden van
het eigen gezicht en het goed
functioneren.

De belangrijkste aanbevelingen:
.'Horizontale' afstemming
tussen de vakken binnen de
jaren en 'verticaie' afstemming
tussen eenzelfde soort vak over
de jaren heen bevorderen door
middel van gestructureerd
docentenoverleg.
. Meer gebruik maken van
studieboeken en andere weten-
schappeli jke publicaties in
plaats van dictaten etc.
. Drempels inbouwen zodat
studenten niet kunnen beginnen
aan een volgende studiefase
voordat de vorige is afgerond.
. Meer aandacht voor schrifte-
lijk en mondeling presenteren'
geintegreerd in onderdelen van
het studieprogramma.
. \Waken voor behoud van de

samenwerking tussen Techni-
sche AardwetenschaPPen en
onderdelen van andere oPleidin-
gen buiten de nieuwe clusterfa-
culteit.
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De opleiding Bodem, Water
en Atmosfeer,
Landbouwuniversiteit
Wageningen

Het niveau van de opleiding is
goed maar kan nog beter
worden als de grote vrije keuze
die studenten hebben goed
wordt ingevuld. Dat vraagt een
beter organisatie en planning
van de vrije keuze. In de
huidige opzet kan het niveau
van de afgestudeerden sterk
verschillen.
Een compliment l<riigt de
opleiding voor het constant
gebleven aantal studenten en
ook het rendement van de
studie vindt de commissie
uitstekend.

Belangrijke conclusies:
. Het programma moet een
duidelijker profiel krijgen
waarbii vanuit de opzet van
basisoridn t at ic-verdiepi ng-in t e-
gral ic-toepassing een hidrar-
chisch opgebouwd en samen-
hangend programma tot stand
komt.
. Een effectievere interne
kwaliteitszorg.
. Een eenvoudiger programma,
met minder leerwegen en een
minder dominanre posirie van
de leerstoelhouders.

De opleidingen Geofysica,
Geologie en Geochemie
binnen de faculteit
Aardwetenschappen van de
Universiteit Utrecht

De specialisaties van de oplei-
dingen zijn uitstekend, vindt
de commissie. Dat blijkt onder
andere uit het feit dat afgestu-
deerden succesvol als promo-
vendus instromen in andere
faculteiten in binnen en
buitenland. De commissie is
'getroffen door het enthou-
siasme van studenten, docen-
ten en faculteitsbestuur'.

Belangriikste aanbevelingen:
. Bevorder de samenwerking
met aardwetenschappelijke
opleidingen van andere unlver-
siteiten.
. Handhaving geologisch veld-
werk in de onderbouw bij
Geoffsica.
. Aandacht schenken aan onder-
wijskundige (na)scholing van
zittende docenten, ondermeer
aan de hand van de resultaten
van de onderwijsevaluaties.
. Betere benutting van de bdta-
onderdelen van de propedeuse
in de doctoraalopleiding.

De opleiding Fysische
geografie binnen de faculteit
der Ruimtelijke
wetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam

De commissie is zeer tevreden
over de opleiding: het niveau
van zowel de propedeuse als
het doctoraal is goed en ook de
afgestudeerden komen over het
algemeen snel aan een
passende baan. Meer dan de
helft van de afgestudeerden
vindt een baan als onderzoe-
ker, vaak een promotiebaan.
Alleen de ontwikkeling van de
instroom is zeer zorgelijk. Er
zouden tenminste 25-J5
studenten per jaar moeten
instromen om de opleiding in
stand te kunnen houden.
Behalve extra voorlichting en
publiciteit zou de opleiding er
aan kuonen denken om samen
te gaan met andere studierich-
tingen, al dan niet buiten de
UvA.

Daarnaast beveelt de commrs-
sie nog een aantal zaken aan:
. Zorg dragen voor voldoende
onderzoekscapaciteit om het
onderwijs te voeden
. Meer aandacht voor natuur-
kunde in de propedeuse
. Een beleid opzetten waarbij
onderwijskwalifi caties en
onderwijskwaliteiten mede een
belangrijke rol spelen bij
benoemingen en verdere
carridre van docenten.

De opleidingen Fysische
geografie, Geologie en
Milieuwetenschappen/Aard-
wetenschappen binnen de
Faculteit der Aardweten-
schappen van de Vrije
Universiteit Amsterdam

De belangrijkste conclusies van
de commissie hangen nauw
samen met de herprogramme-
ring van de eerste twee jaar van
de opleidingen Geologie en
Fysische Geografie. E,en eerste
poging hiertoe is vastgelopen
in de facuiteit en heeft tot
spanning geleid. De commissie
hoopt dat de herprogramme-
ring weer wordt opgepakt. De
commissie meent overigens dat
het niveau van zowel het alge-
meen verplichte deel als van de
afstudeerspecialisaties goed is
met de kanttekening dat het,
helaas, kennelijk mogelijk is
om bij het vrij doctoraal
examen moeilijke vakken te
vermijden.

Bij de belangrijkste conclusies
gaat de commissie vooral in op
de herprogrammering van de
eerste twee jaar zodat:
. het programma minder
versnipperd raakt,
. de samenhang tussen de
vakken za1 verbeteren,
. meer exacte vakken worden
opgenomen in de eerste twee
jaar ter voorbereiding op de
meer exacte specialisaties.
De commissie beveelt aan om
bij de herprogrammering de
huidige twee richtingen in het
tweede jaar te vervangen door
een richting met nadruk op
wiskunde en natuurkunde, cen
richting met nadruk op biolo-
gie en chemie en eventueel een
meer veldgeologische/geografi -
sche richting.

Verder beveelt de commissie
nog aan
. De regelingen omtrent het
afstudeervak te wijzigen zoda-
nig dat het niet kan worden
versnipperd in meer onderzoe-
ken van korte duur, de studie-
last tenminste 21 studiepunten
is en voor de diverse specialisa-
ties gelijke regels gelden.
. Evenwichtiger balans nastreven
tussen aandacht voor onderwiis
en die voor onderzoek.
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DRS GER Dr LnruCr | 'S7e gaan naar de universiteiten toe'

Van een beroepsvereniging ats KNGMG mag ie verwachten dat die ook het contact

tussen haar teden bevordert en evenementen organiseert naast de wetenschappetiike

activiteiten zoals de Staringtezing of het Nederlands Aardwetenschappetiik Congres. 'De

leden moeten elkaar buiten het werk ook kunnen ontmoeten. Vandaar dat sinds t97o de

Contactcommissie bestaat. Nieuw is dat de commissie zich, geTnitieerd door het huidige

hoofdbestuur, concentreert op het contact tussen leden en studenten' Daaryoor hebben

we in november de eerste zogenaamde netwerkborrel georganiseerd.'

Drs Ger de Lange, werkzaam bij het
NITG-TNO te Delft, is sinds kort voor-
zitter van de Contactcommissie die
ondermeer borg staat voor de jaarlijks
contactdag; nu de'buitendag' genaamd'
'FIet genootschapsbestuur constateerde
dat het ledenbestand aan het vergrijzen
was en de uitstapjes dreigden een soort
bijeenkomsten voor geologen-op-leeftiid
te worden.'
Om die ontwikkeling te keren zijn de

netwerkborrels geintroduceerd. Dat idee
is ontstaan na de eerste loopbaandag die
vorig jaar op de Vrije Universiteit is

georganiseerd. Omdat in de commissie
ook bestuursleden van de studenten-
Verenigingen zitten, worden deze direct
bij de activiteiten betrokken. De eerste

borrel is georganiseerd in november met
de Utrechtse Geologen Vereniging.
De volgende is in april in Amsterdam'.
Volgens De Lange is de vergrijzing
gekeerd en is er een kentering in de

opbouw van het ledenbestand. 'Er is

zeker bereidheid onder de leden om een

middag te besteden aan zo'n borrel. Het
ziin de agenda's die maken dat je tiidig
met de organisatie moet beginnen wil
zoiets slagen.' Het ligt voor de hand te
suggereren dat vooral en alleen de

studenten baat hebben bii het netwerken
tijdens zo'n bijeenkomst. $fat heeft een

lid van het genootschap aan een babbeltje
met studenten? 'Vers bloed is in elke
onderneming op een gegeven moment
nodig. Daarom is het rondkiiken op de

universiteit van belang. Verder blijkt het
zinvol te zijn om te horen wat de studen-
ten beweegt en wat er in de universiteit
speelt.'

Dubbetfunctie
De opzet van de netwerkborrel is een-

voudig. De Lange en ziin commissie

kngmg lafw ! nieuwqbrief maart | 99, 4



Voorzitter C ontactcovnrnissie pleit aoor
persoonlijke werzsing

nodigen leden uit terwijl de studenten-
verenigingen een 'plaats en tijd verzorgen'.
Verder zoekt de contactcommissie een
\ponsor voor het hapje en her drankie.
Het geheel wordt inhoudelijk ingevuld
met enkele korte leuke lezingen. 'Verving
zoals tijdens een loopbaandag is zeker
niet aan de orde. De borrels moeten
studenten een kijkje achter de schermen
op de werkvloer geven. Het is beslist niet
de bedoeling dat ze tegen vertegenwoordi
gers van aldelingen personeelszaken
aanlopen.'
De Lange beaamt dat 'het even wennen
is' maar dat 'het ijs snel gebroken is
tijdens de borrels'. Uiteindelijk kunnen
deze borrels cr toe leiden dat leden van
KNGMG een soort mentorfunctie
kunnen vervullen. 'Ze zijn dan voor
studenten aanspreekbaar als het bijvoor-
beeld gaat om een bepaalde werkkring.'
Doel van KNGMG is om dergelijke
'diensten' binnenkort digitaal onder de
aandacht te brengen via de website van
KNGMG die nog in de maak is.
De Lange is voor de functie van voorzitter
gevraagd door zijn voorgangers in hct
bestuur van de Contactcommissie. 'Het
waren studiegenoten van mij uit Leiden.
Ik was al penningmeester van de Ingeni-
curs-Gcologischc I(ring en voorzitter van
de Leids-Geologische Vereniging, sinds
de opheffing van de f'aculteit een reunis-
tenvereniging', licht De Lange toe. Om
teveel dubbelfuncties te voorkomen zal hij
het pcnningmeesterrchap van dc kring
opgeven.
Nu heeft De Lange meer tiid beschikbaar
voor de contactcommissie. 'Het penning-
meesterschap van de kring kostte veel
tijd. Het is toch een club met zo'n 250
leden.' De Lange neemt de gelegenheid te
baat om toe te lichten dat het om een
unieke organisatie gaat die de brug slaat
tussen dc geologen en de civiel-ingenieurs.
'Het zijn in hoofdzaak Delftse ingenieurs,
mijnbouwkundigen, die lid zijn van deze
kring maar ook bijvoorbeeld fysisch-
geografen. Door de beroepspraktijk op
het raakvlak van twee disciplines is de
kring ook intermediair tussen de alge-
mene vereniging van ingenieurs in Neder-
land, het I{IVI, en KNGMG.' De Lange
prijst zich gelukkig met het f-eit dat de
aardwetenschappelijke opleiding in De1ft,
ondanks het wegvallen van de mijnbouw
in Nederland, nog steeds fier overeind staat.

Hij is overigens niet een typisch voorbeeld
van een Delftse ingenieur. De Lange
studeerde in de iaren zevcntig in Leiden.
'Tijdens een voorlichtingsdag ben ik geval-
1en voor de studie in Leiden. Ik heb daar-
voor ook gekeken in Utrecht. Verder dacht
ik toen nog aan studies zoals Oceanografie,
Vliegtuigbouw en Biologie.'
De sfeer en het programma gaven voor De
Lange de doorslag. 'Ik heb daar nooit spijt
van gehad. Nu nog zie je dat de Leidse
vereniging sterk is. Op de jaarlijkse bijeen-
komsten in Naturalis komen altijd zo'n
zestig tot zeventig mensen biieen. Neem
daarbij in ogenschouw dat veel van de
tweehonderd leden in het buitenland
verkcren. Dan kun je dus spreken van een
levendige vereniging.'

Fotder
Nu u'erkt De Lange biy het NITG-TNO
bij de afdeling Geo-Infrastructuur. Zijn
afdeling is betrokken geweest bij geo-
mechanisch onderzoek naar bodemdaling
en de interactie tussen infrastructuur en
ondergrond. Voorbeelden daarvan zijn de
Betuwelijn, aanleg van tunnels en nu de
aanleg van de Hoge Snelheidslijn.
Om zich te bekwamen in deze specialisa-
tie, een typische toegepaste wetenschap,
vertrok De Lange in 797 5 naar Engeland
om te studeren op een wat minder bekend
Collegc dan Oxford ol'Cambridgel het
Noord-Engelse Durham. In Nederland was
het nog niet mogelijk om deze ingenieurs-
geologie op universitair niveau aan het
curriculum toe te voegen.
'Ik denk dat zoiets tegenwoordig niet meer
zo gemakkcliik is. Dan moet je eerst je
studie afgerond hebben.' Met de komst
van een partiime-hoogleraar ingenieur:-
geologie uit Colorado naar Delft verwacht
De Lange nieuwe kansen voor Nederlandse
studenten om in de Verenigde Staten te
studeren.
De Lange heeft, omdat lr.,1j ztjn kandidaats
a1 op zak had, niet intensief deel uitge-
maakt van een 'college'. Hij stroomde op
bacheiorsniveau in en werd dus niet
ondergedompeld in deze Britse univer-
sitaire intieme sfeer. Daarin is de sociale
vorming en zeer direct mentorschap de
voorwaarde om het slagen van de studie te
bevorderen. Daarin verschilt dit univer-
sitaire onderwiis sterk van het Nederlandse.
'Die College's dragen niet zozeer bij aan
een meer kritische houdins of een betere

academische vorming. \Wel is het sociaal
andersl de groepsfeer en -binding is heel
belangrijk. Daardoor zijn die studenten
uiteindelijk ook communicatief sterker.
Die communicatie brengt De Lange weer
bij de netwerkborrels en de Buitendag.
'Het grote voordeel van die informele
bijeenkomsten is dat de studenten de
kans hebben om in contact te komen met
mensen uit de praktijk. Tijdens meer offi-
ciele activiteiten, zoals congressen, is dat
minder gemakkelijk. Dan heb je a1 snel
hct effect dat ze zich moeten mengen in
een gesprek om contacten te kunnen
leggen. Dat ligt vaak wat ongemakkelijk.'
De zichtbaarheid van I{NGMG onder
studenten wordt door de borrels ook
vergroot. '\7e wachten niet meer af of er
nog eens wat studenten af komen op acti-
viteiten van het genootschap maar we
gaan naar de universiteiten toe.' Dat
komt tegemoet aan een conclusie die
werd getrokken ti,dens een brainstorm-
sessie gehouden na afloop van de Amster-
damse Loopbaandag; het genootschap
bleek behoorliik onzichtbaar. 'Zo'n direct
en persoonlijk contact doet het altijd
beter dan een voorlichtingsfilm of-folder.
\7e hopen dat diezelfde informele sfeer
tijdens de Buitendag ook de studenten
aanspreekt. Het biedt bovendien de
mogelijkheid om direct kennis te maken
met het werk van de bedrijven en insti-
tuen die a1s gastheer optreden.'

ARNo BooN
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Dr sTTRRENHEMEL vAN NnnnlBlA

Toen ik aan het eind van de middetbare school moest aangeven wat
ik witde studeren en wat ik later wilde gaan doen, had ik geen idee.

lk wist alteen dat ik geen 8 tot 5 kantoorbaan wilde. Getukkig

ontmoette ik in die tiid een neef die net was afgestudeerd als
geotoog en enthousiast verhaatde over de studie en het vetdwerk.

Na miin afstuderen als palynoloog-
stratigraaf en anderhalf jaar werken bij
LPP in lJtrecht, waren dan eindeliik alle

benodigde papieren in orde om begin
1992, samen met mijn vrouw) af te reizen
naar Harare. Hier heb ik bii het departe-
ment van Geologie aan de Universiteit
van Zimbabwe 3 iaar lang alle mogelijke
onderwerpen in de 'Soft Rock' sfeer
gedoceerd en een klein palynologisch
laboratorium opgezet.
In Zimbabwe, en waarschijnliik veel
ontwikkelingslanden, zijn de milieu- en
veiligheidswetten veel minder stringent
dan in Europa, zodat een eenvoudige
polyester zuurkast met zuurbestendige
tegels voldoende was. Alle HF gassen

werden zo de buitenlucht in geblazen.

Toch hebben zich nooit ongelukken
voorgedaan. In dit laboratorium was het
mogelijk om per week zo'n 6 8

monsters op te werken.
Na ongeveer twee maanden werd ik
gevraagd door een medewerker van de
Geologische Dienst om als 'Fossiel Expen'
wat Dinosaurus botten (Vulcanodon kari-
biense) op te halen op een paar kleine
eilandjes in het I{ariba-meer gedurende
de juni vakantie. Midden in de winter is
het hier 's nachts koel en overdag slechts
28-33' C, dus heerlijk weer. De Sibilo-
bilo Eilanden ziin onderdeel van het

Matusadona Nationale Park. Gelukkig
konden alle vergunningen snel geregeld
worden, en was deze trip de eerste van
een reeks geweldige veldwerken in Afrika.
Ik moet hieraan toevoegen dat ik de colle-
ges van Droger over vertebrate palaeonto-
logie gemist heb door veranderingen in het
curriculum, waarbij dit tweedejaars vak
deel van het eerste jaar werd toen ik twee-
dejaars werd. Niet gehinderd door enige
kennis over Dinosaurussen, echter, had ik
een geweldige sampling trip en vond voor-
namelijk vertebraten. De fossiele resten
werden aangetroffen in sedimentaire
afzettingen die als kieine pakketies in
I(aroo lava-afzettingen te vinden waren'
A1 met a1 ziin er in ieder geval zeven of
meer verschillende vulkanische events, die
duidelijk van elkaar te onderscheiden ziin.

Sibitobito Eilanden
Hierna volgden verschillende excursies
naar diverse plekken van de Ztmbab-
waanse I(aroo afzettingen, waaronder een

tweedejaars sl udenten excursie naar
dezelfde Sibilobilo Eilanden. De studen-
ten moesten in kleine groepjes een aantal
eilanden in kaart brengen en de geologi-
sche geschiedenis ervan bepalen. Samen
met mijn collega Richard Owen werden
we met de eerste 4 groepjes studenten
gedropt op het eerste eiiand. Twee groep-
jes zouden met de klok mee en de andere
2 groepjes tegen de klok in het eiland
(zo'n250 x 750 m) onderzoeken. \7e
gaven zc ongeveer l0 minuten voor-
sprong en wilden net op weg gaan toen
de eerste studenten hysterisch schreeu-
wend kwamen terug rennen: ze waren net
om de hoek gelopen en ontmoeten daar
twee leeuwinnen die een waterbok
gedood hadden en juist aan dit lekkere
hapje wilden beginnen. I{ortom, grote
paniek, zeker daar de boot al zo'n 10

minuten weg was en er nog 6 andere
studenten op het niet zo grote eiland
rondliepen, die gewaarschuwd moesten
worden. Gewapend met hamer en luid
zingend ben ik maar op pad gegaan en
heb de studenten op gehaald.
De leeuwinnen heb ik niet meer gezien.

wel de nog warme en bloedende water-
bok. Deze was 's avonds geheel opgevre-
ten. De exploratie en kartering gedu-
rende de rest van de excursie bleef
beperkt tot de kustlijn, welke we in een
grote groep onderzochten. Later bleek
dat er ook een klein aantal olifanten op

de eilandjes waren, die ie ook liever niet
wilt ontmoeten. als ie niet in een auto of
boot zit.

Bulldozer met slurf
Na drie jaar werd het voor mijn vrouw
onmogelijk om nog langer een werkver-
gunning te kriigen en moest ze haar werk
en onderzoek aan de Rechten Facuiteit
opgeven. "Waarom ga ie niet terug naar
de keuken en krijg je kinderen zoals het
hoort" vroeg de mannelijke ambtenaar
van het Ministry of Home Affairs. Dus
toen zij begin 1995 een aanbod kreeg om
leiding te geven aan een onderzoek aan
de Universiteit van Namibia in \find-
hoek, besloten we naar het zuidwesten
van Afrika te verhuizen.
A1s partner ben ik toen meegegaan naar
Namibia, wat qua grootte ongeveer 22
keer Nederland is en zo'n 1,65 milioen
inwoners heeft. Hier vond ik vrij snel een

baan bij Interconsult Namibia, een
geologische en hydrogeologische consul-
tant, dat op dat moment een boorPro-
gramma van 80 waterputten had in het
oosten van Namibia. Ik werd ais drill
supervisor aan het werk gesteld: 3 weken
het veld in, anderhaive week in \7ind-
hoek. Ik kreeg een'bakkie' (ToYota
Hilux) met 2-way HF Radio, een long-
range tank (of een 200 liter drum voor
extra benzine), water, tent en voedsel en

kampeerde in het midden van de nog
ongerepte I(alahari. Dit deel is veel
droger dan grote delen van de I(alahari
in Botswana of Zimbabwe. Er woonden
dan ook nauwelijks mensen en onze
paden moesten we zelf banen.
De nachten waren schitterend en met
zoveel sterren zichtbaar dat we zelfs met
goede kaarten nauwelijks de sterrenbeel-
den konden vinden. Er is hier behoorlijk
wat wi1d. Ik heb gedurende miin 6 trips
dan ook veel gezien. Op een nacht waren
er 15 giraffen letterlijk langs mijn tent
gelopen, maar noch Chipo (onze hond)
noch ik hebben ze gehoord. Een luipaard
heeft eens getracht voedsel te stelen van
de drill-crew, maar toen ze hem hoorden
was hij echter snel weg. Een collega heeft
z'n bakkie behoorlijk laten mollen, toen
een verdwaalde olifant zijn sinaasappels
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wilde hebben. Maar wat doe je tegen een
bulldozer met slur?

Nauwelijks uit kantoor
Het exploratiegebied was zo'n 50 x 150
km groot en we werkten hier met verschil-
lende teams voor de borehole siting met
Mag, Res en FDEM, drill supervisie en
testpump supervisie. Elke zondag was er
een staff meeting, zodat we zaterdagavond
samen kwamen in het Base Camp.
Rijdend in de ongerepte natuur zie je de
mooiste plekken en zonsondergangen,
waar menig toerist een paar duizend

gulden voor moet neerleggen, tetwijl ik
ervoor werd betaald.
Na dit grondwater project heeft Intercon-
sult ook in andere geologische richtingen
werk gekregen en het is nu actiefin het
grondwater, mineral exploration, feasibi-
lity studies, environmental impact asses-
sments, terwiji sinds 1,5 jaar al1es met
behulp van GIS wordt gedaan. Mijn werk
veranderde ook, en de laatste twee jaar
ben ik nauwelijks het kantoor nog uit
geweest. Wat wel jammer is. maar gezien
de gezinsuitbreiding toch ook we1 z'n
voordelen heeft.

Na 7 iaar Afrika gaan we nu terug naar
Europa, waar ik Office Manager wordt bij
GISL in de UK. Het lijkt erop dat er voor-
lopig (??), een einde is gekomen aan het
veldwerk. Ik moet zeggen dat de enthou-
siaste verhalen van mijn neef voor mij
absoluut waarheid zijn geworden.

EnrK o'Er!crraBoNrNrn
(roe rorrr@usn.rl rr)

leiding van de promotie van beide
kanten.
De bedoeling is dat de doctor in

spe in Franl<rijk of in Nedertand

aan het proefschrift werl(t en tege-

lijkertijd contact houdt met ziin
promotor in het andere land. In het

aLgemeen zat hij dan ook met een

zekere regelmaat zijn tweede uni-

versiteit bezoeken.
De aanstaande doctor is vrij te

bepalen of hij zijn proefschrift in
het Frans of in het NederLands wil
schrijven. Een samenvatting in de

tweede taal voldoet. Ook de verde-
diging hoeft slechts in 66n van

beide talen te geschieden; een

mondelinge samenvatting in de

andere taaL is ook daar voidoende.
In de promotiecommissie nemen

vertegenwoordigers van beide uni-

versiteiten pLaats.

De'dubbele' promovendi hebben
goede perspectieven: over vijf jaar

verwacht de Franse minister van

onderwijs een lekort aan universi-
Lair docenten. Met een franse doc-

torstitel is de kans op een weten-
schappelijke carridre in Frankrijk
dan ool< groot. Geinteresseerden in

deze nieuwe vorm van promoveren

l<unnen contact opnemen met dhr.

C. van Heezik van de Franse

Ambassade. Te[. o7o-3rz58oo of
e-mail bcle@ambafrance.nl

a$\f trffiqffi&$h$l Y t*i\'d!*tS

Fosfaat bepaalt kalkpro-
ductie door algenbloei
BioLogen van het Nederlands Insti-
tuut voor Onderzoek der Zee

(NIOZ) hebben ontdekt waarom de

eenceltige alg Emiliania httxleyi
vooraI btoeit in zeegebieden waar-

in extreem weinig fosfaat voor-
l<omt. 's Werelds grootste katl<pro-

ducent btijkt beter dan andere
algen fosfaat op te l<unnen nemen,

zodat de algenbLoei afhangt van de

aanwezigheid van fosfaat. Dit

werpt nieuw [icht op het proces

van l<alkvorming in oceanen, dat
grote invloed heeft op de hoeveel-
heid l<oolstof in de biosfeer en op

het klimaat. Het onderzoeksproject

werd gefinancierd door ALW.

De biologen kweekten Emiliaria
/rrulc-vi onder verschillende groei

beperl<ende omstandigheden. Zij

stelden vast dat de alg zich goed

l<an aanpassen aan weinig Iicht en

lage concentraties fosfaat, maar

niet aan tage concentraties stil<stof.

Eniliania httxleyi kan bij extreem

lage concetraties beter fosfaat
opnemen dan aile tot nu toe
onderzochte aLgen.

Daarnaast btijkt deze alg over twee
enzymen te beschil<l<en waarmee
fosfaat l<an worden onttrol<l(en uit
fosfaatbevattende organische ver-

bindingen zoals stoffen in de res-

ten of uitscheidingen van zeedie-

ren. De alg maakt het ene enzym
permanent aan, het tweede wordt
alleen geproduceerd bij groei

onder fosfaat-gelimiteerde omstan-
digheden. De alg kan met deze

enrymen even sneI en efficient [os-

faat uit organische verbindingen
gebruil<en als gewoon fosfaat.
Het aanpassingsvermogen van

Etniliania lurxleyi aan lage Lichtin-

tensiteiten maal<t het overleven in

de diepere lagen van de oceanen

mogetijk. Als de alg vervolgens
samen met voedingszouten door
wind of zeestromingen naar het

oppervlakte wordt vervoerd, l<an

hij uitstekend concurreren met

andere atgen in gebieden waar fos-

faat de beperl<ende factor voor
algengroei is. In gebieden waar
stikstof beperkend is, zal dit niet
zo zijn. Dit I(omt overeen met

satellietfoto's van de algenbloei in
de oceanen over de wereld. Tot nu

toe was onduidelijk waarom l<alk-

vormende algen in fosfaatarme
gebieden wel, en in stikstofarme
niet dominant aanwezig zijn.
Er is spral<e van een Emitiania-bloei
als er zich meer dan een miljoen
cellen in een liter zeewater bevin-
den. De zep kriigt dan een melkwit-
te kleur. De kalkskeletjes reflecte-
ren massaaI het ticht, zodat een

satelliet de bloei l(an detecteren.
De bloei bestrijkt soms een gebied

ter grootte van Nederland.
Emiliania httxlej,i is een betrekl<e-

lijk jonge algensoort. Uit geologi-

sche afzettingen blijl<t dat deze

soor[ /o'n zy duizend jaar geleden

kalk afzette. Erttitiattia hrr:lej'i is nu

een van de grootste kalkvormers
op aarde.

Prornoveren in
Nederland en in
Frankrijk tegelijk
Voor promovendi met grensover-

schrijdende ambities is het sinds
l<ort mogelijl< tegeliik de Neder-

landse en de Franse doctorstitet te

halen. Het proefschrift wordt dan

begeleid door zowel een Neder-

landse promotor als een van diens
Franse collega's. Deze mogelijkheid
is ontstaan door een in 1995 geno-

men initiatief van het franse minis-

terie van onderwijs, dat samenwer-
king tussen Franse universiteiten
en cotlega-universiteiten buiten
Franl<rijk wil bevorderen.
Per promovendus stelI de Franse

overheid een subsidie van 3o.ooo
francs (ongeveer 1o.ooo gulden)

besrhikbaar. Tevens wordt de pro-

movendus vrijgesteLd van inschrijf-
gelden voor een van de twee deet-

nemende universiteiten, die zich in

een schriftelijke overeenl<omst ver-

binden tot een volwaardige bege-
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Slechte planning - daar komt het op
neer, De deadline voor deze Nieuws-
brief was 19 februari. Op die dag
moest miin betalende werkgever (u
bent de niet-betalende werkgever) iets
van me en aangezien dat veel voorbe-
reidingstijd eiste, kwam het er niet
van orn mijn stukje te schriiven. Daar-
na was het krokusvakantie, ook voor
rnii. Het schoothondie (de laptop) liet
ik op kantoor, filaar dat schoothondje
heeft op de harde schijf (in de 'brief-
case') de aantekeningen die ik in de
loop van de tiid voor deze stukies ver-
zarnel. De krokusvakantie was erg
leuk, dank u, rnet 5 logees. Niet veel
tijd orn over geologenstukjes na te
denken. En nu is het zondagavond 28

februari en als dit stukje rnorgenoch-
tend niet bij uw eindredacteur ligt,
dan staat het niet in de Nieuwsbrief.
Morgenochtend, dat is - rnet e-rnail -
geen probleerrl, rnaar ik heb geen aan-
tekeningen. Wat te doen? Geen stukie
schriiven, rnaar dat is mijn eer te na
(ik heb geen idee ofu het zou rnissen,
rnaar toch).

Aangezien de a{hankelijkheid van de
computer rne nu parten speelt, heb ik
nog rnaar 66n keus: afhankelijkheid
vergroten. Ik ga het Internet op. Wat
als ik eens probeerde uit te vinden
hoeveel geologenbanen er wereldwiid
op het Internet geadverteerd staan?
Deze vraag bliikt rninder eenvoudig te
beantwoorden dan gedacht, want ik
moet aangeven waar ik zou willen wer-
ken en ik wil een wereldwiid overzicht,
maar dat vind ik niet. Wel vind ik een
website rnet 50000 banen in Noord
Amerika, maar als ik zoek naar een
baan voor een geoloog, hydrogeoloog,
milieudeskundige of bodemkundige in
Californi€, Alaska of Texas, dan resul-
teert dat in welgeteld 4 vacatures.
Zobar kan het toch niet zijn?

Iloera, ineens duikt er iets interes-
sants op. De Canadese overheid publi-
ceert overzichten van de werkgelegen-
heid in een groot aantal sectoren en ja
hoor (Canada is natuurlijk ook een
grondstoffeneconornie) : geologen
kriigen daar aparte vermelding.

Een fascinerende pagina
(http://www.hrdc-drhc. gc. cafiobFutu-
res/english/).

Zou u dit vak weer gaan studeren? 5l7o
van de Canadese geologen rnet een
BSc graad (4iaar universitair) zegtia,
tegen 77oh van de ingenieurs! Toch is
907o tevreden rnet zijnlhaar werk, even
te!'reden als ingenieurs. Waarorn zou-
den ze dan zoveel minder geneigd zijn
orn dit vak weer te gaan studeren? Dit
bhjkt te liggen aan de aansluiting tus-
sen studie en werk: Sloh van de geolo-
gen (tegen T9ahvan de ingenieurs)
vindt dat studie en werk goed aanslui-
ten, en 3}ohvan de geologen (tegen
l4ohvan de ingenieurs) werkt beneden
ziinlhaar opleidingsniveau... Dit lijkt
piinlijk maar bij mensen met een MSc
(7 jaar universitair) zijndeze verschil-
len bijna verdwenen. In Canada gaan
afgestudeerde geologen met een MSc
werken in de "professional business
services sector ofthe econorny", ter-
wijl die met een BSc werken bij inge-
nieursbureaus, in de rnijnbouw ofin
het onderwijs,

MSc-geologen hebben 5 jaar na hun
afstuderen een salaris dat gerniddeld
8"/olager is dan dat van rnensen rnet
gelijkwaardige expertise (ingenieurs,
biologen, chernici) rnaar dat van BSc
geologen is gelijk aan dat van anderen.
Van de MSc geologen werkt 56Yo als
geoloog in de professionele en 87o in
de acadernische wereld. Van de BSc
geologen werkt 407o in het vak en is
15o/oleraar. Orn hoeveel mensen gaat
het eigenlijk? In 1995 studeerden er in
Canada 180 geologen af rnet een MSc
en 360 met een BSc.

Canada is een enorm land (het 66n na
grootste ter wereld na Rusland) met 25

rnilioen inwoners en een grondstoffe-
neconomie: er is veel mijnbouw en
veel (zelfs groeiende) petroleumindus-
trie. Nederland is een piepklein land
rnet 16 rnilioen inwoners en een eco-
nomie die vooral in de dienstensector
zit. Volgens het CBS - ook toeganke-
lijk via Internet - werken er niet rneer
dan totaal 7500 rnensen in de 'kolen-

miinbouw, olie en gaswinning'. Tevens
volgens het CBS studeerden in 1995 in
Nederland 134 geologen en geofysici af
lret een graad die forneel gelijkwaar-
dig is aan een ,illSc (en ook nog 126

fysische geografen en 56 milieuweten-
schappers). Bijna net zoveel als in
Canada!

Deze inforrnatie roept allerlei vragen
op en levert dus stofvoor toekornstige
stukjes. Bijvoorbeeld (rnisschien kunt
u rne helpen rnet de antwoorden):
. Iloeveel geologen zou Nederland
gegeven de huidige en te verwachten
werkgelegenheid (daar doen ze op de
Canadese site ook uitspraken over)
jaarliiks rnoeten opleveren?
. Hoeveel fosisch geografen, rnilieuwe-
tenschappers en bodernkundigen stu-
deren er iaarliiks in Canada af,)
. Hoeveel Nederlandse geologen wer-
ken er in de professionele en hoeveel
in de acadernische wereld?
. Is de Nederlandse opleiding adequaat
in het licht van de gerniddelde te ver-
wachten toekomstige professionele
omgeving?
. Is het zinvol orn in Nederland een

"MSc"-opleiding te hebben die for-
rneel 4 jaar duurt rnaar tevens gelijk-
waardig wordt verklaard aan een 6-
jarige opleiding in Noord Arnerika?
. Zow u deze studie weer kiezen?
. I{oeveel Nederlandse geologen wer-
ken in het onderwiis?
. Werkt u beneden uw niveau?
. Bent u tevreden rnet uw werk?
. Kunt u nog meer vragen verzinnen?

ELTSABETH KosrERs

PS - leden van de Leidse Geologenvereni-
ging hebben hnancieel bijgedragen aan de

aankoop van een uniel< toermaliinkristal
door her Nationaal Natuurhisrorisch
Museum Naturalis. Hoera! Gaat dat zien!
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S e dimentolo o g/Kwartair
Geoloog l-lm

Nederhnds Instiluut Door Toegepaste Geou)etenschappen

Dg,enteru;at:hte oplossing, clie neL ert:n ondere inualshoek,

dAt is de hrach,t uan'l'NO. Daarin schuilt ILIL L)ennogen ont

.nieuute orilu;ikkelirtgen te uerkennen erl Loepasbaar te

m;aken urxtr rle opdrachtgeut:r. WanL innooeren is iets dat de

1-800 rnedetoerkers dagelijks doen. Op lal uon gebieden,

uariijrend oan rtilieu, bouu; en irttlustie tot uoedin,g,

g'ezondheidszorg en deJ'ensie. HeI Nederfunds Instituut uoor

Toegepeste ()eou:etenschoppen, TNO (NIT'G 7'N0) is het

ce rt,Lra.le geou: etens chctppelij lte irtfct nnutie- en onderzoelts

instituut ran Nederland. Ilel instituttt is recenl ontsluen ui[
een Jusie uan de Rijhs Geoktgisch,e Dienst en het instituul

TNO Gronrlu;ctter en (leo Energie.

E6n van de altlelingcn is Ceo-Marien en Kusl.. Hicr richt.

men zich op toegcpasl" onderzoek en arlviscring inzake

geomarienc dat.a-acquisitie, hartering cn kustonderzoek.

IIet gaat vooral om duurzaarn behccr,/gebruik van zowel

de hustzonc als de ontliepe zeebodcnr 6n van de hierin
r.oorhomende natuurlijke bestaansbronnen. De aldeling

tt:lt vicr secties. Mn claarvan is Geo-Nlariene Kaltering,

die zich primair richt op de gcologische en geochemischt:

kartering van het Ncdcrlarrds Continentaal Plal-. De geolo-

gische kartering omvat. vooral de k\,vartairc afzct.tingen en

heell een sterk tocgcpilsl. karakter waar het de bovenste

rneters sediment. betreft. Ook doet dc scct.ie onderzoeh,

onder rneer naar de toepassing van gcavanceerder

sedirnent.sharakterisatien'rethodcn crr het weelgeven

van ltct dynamische harahtcr van de zeebodem in l(aart-

bcelden. L)aarnaast is cr aarrdacht voor de relatic

t.ussen het dynarnischc gedrag van de zeebodcrn err de

bodemkwaliteit. Ecn deel van het onderzot h lvortlt.

gedaan voor cxtcrr)e opdrachtgevers.

De krachl van kennis.

S e o r \,r e'\rolooc/KwA RTA I R

Geolooc v,/v
VnceruRenuN4 \4ER 99- 1 4 1 7 -Ol 0
ir''l'...'.

U zult deel uitmaken van een dynamische afdeling,
met een op samenwerking gerichte werksfeer. Het
werk is afwisselend, met bijvoorbeeld regelmatig
onderzoek op zee, en er is veel ruirnte voor eigen
initiatief. Ll ricl'rt zich op het- verkrijgen van inzicht
in de geologische opbouw van de ondergrond van
het Nederlanrls Continenlaal Plat, welh inzicht u
verwerkt tot rligitale kaartbeelden en publicaties.
Ilierbij genereert en gebruikt u lithografische,
sedimentoklgische, geofysische en stratigrafische
informatie, in samenwerhing rnet specialisten in
deze discipljnes. U neemt deel aan het- onderzoeh
binnen de sectie en voor derden. U werkt met
geavanceerde l.cchniehen, zoals scismiek, boor-
systemen, beeldanalysetechnieken en CIS. LJ zult
in Utrechl deel gaan uitrnaken van het door het
NITG en de Universiteit van Utrecht te vormen
Kenniscentrum voor Aardwetenschappen. Profiel:
relevante acatlemische studie. Het is een pr6 als

u ervaring heelt met zeegaand onderzoek, inl.cr-
prel"atie van seisrnische informatie en digitale
vcrwerking van ruimtelijke informatie. LI com,
municeert heldcr, zowel mondeling als ool<

schriftelijk. I{ernlvoorden: teamwork, creatief,
initiatief, zakelijk.

Inlichtingen en sollicitatic

Yoor lreer ilformatie ovcr de lirrrctie krrnt u ltellett ntel ntevr.ous'

drs..l.N{.J. Gieslic, hooi'd sectie Geo Nfatiene l(artering, telefoon

(O21) 530 05 50. Lrrv schriftelijke sollicitatie - ntet c.v. en on(ler

verrnelding van hel vaciiturenulnmcr krrnt rr biDnen 14 dagen

sturen aan NITG-TNO, de heer C. Jansen,liooltl P&O Nl'l'G l'NO,

Postbus 6092,2000 JA Delft. [] kunl henr ouk bellen voor \l'agen

o\.er de sollicitatieprrrr:edure, tcletbon (015) 209 69 75. \!ilt u ureer

weten over itn(lere yacatures bij TNO? Kijli op Internet:

lvrvrv. tn o.n l/j o b s:-llt



Buitendag KNGMG 1999

De KNGMG Buitendag 1999 (voorheen de Contactdag) wordt dit iaar gehouden in Twente

op vriidag 9 april ry97. Onze gastheren ziin het International Institute for Aerospace

Survey and Earth Sciences (lTC) en Akzo Nobel.

Wij organiseren deze dag om [eden en studenten

binnen ons Genootschap met ell<aar te laten ken-

nismaken, om bedrijven en insteltingen zich te

laten presenteren en ter oriFnIatie op stages,

banen en specialisaties in de geowetenschappen.

Kortom een dag voor jong en oud, van eerste-
jaars tot rustend geoloog! Het programma is

zodanig samengestetd dat het ook voor de

belangstellende partner zeer de moeite waard is

om aan de Buitendag deeI te nemen.

Het ochtendprogramma bestaat uit een aantal

lezingen op het ITC in Enschede met aLs thema

nieuwe ontwikkelingen in de remote sensing en

GIS met betrekking tot de geologie. Na de Iunch

zijn we te gast bii Akzo Nobel in Hengelo met als

thema de geologie van Oost-Nederland, waarbij

ool< een excursie langs de zoutwinnings-
infrastructuur van Akzo NobeL gepland is.

Dagindeling
10.00 Aankomst bij ITC Enschede, registratie

en ontvangst met koffie
10.30 Introductie door de voorzitter van de

Contactcommissie, drs. Ger de Lange.

Welkomstwoord door de conrector van het lTC, dr.

Niek Rengers

10.45 "Van fotointerpretatie tot geo-information

management; geologie aan het lTC", dr. Paul van

Dijk (rrc)

11.10 "Nieuwe sensoren, nieuwe mogetijkheden" Plaats
dr. Freek van der Meer (lTC) Het ochtendprogramma en de lunch vinden plaats

11.35 "De geoLogie van rampen" dr. Kees van bij het lTC, Hengelosestraat 99 te Enschede. Het

Westen (lTC) ITC-gebouw bevindt zich op 5 minuten lopen van

12.00 Lunch (aangeboden door ITC) het station. Ga na het verlaten van het stationsge-

13.00 Vetrek per bus naar Akzo Nobel te Hengeto bouw rechts, aan uw [inl<erzijde ziet dan u het

13.30 Ontvangst bij Akzo Nobet, welkomstwoord grote bus emplacement. Steel( bij de stoplichten

door ir. Anne Baas, locatiedirecteur de straat over en loop door de tunnel onder het

13.45 Inteiding middagprogramma: ir. Wim Paar spoor. Passeer daarna aan uw Iinkerzijde het

(Akzo Nobet) gebouw van "Oost Nederland". Het volgende

14.00 "Nieuwe inzichten in de ondergrond van gebouw aan uw linlcer zijde is het ITC kantoor.

Oost Nederland" drs. Marl< Geluk (NITG-TNO) Achter het ITC gebouw is parl<eergelegenheid voor

14.20 "Energie expLoratie in 0ost Nederland": bezoekers.

drs. Harm Frikken (N.A.M.)

14.40 "Zoutwinning in 0ost Nederland": ir. Wim

Paar (Akzo Nobel)

15,00 Bezoek aan zoutwinningsinstallaties van

Akzo Nobel (in z groepen)

Boorlocatie (in bedrij0 - winningslocatie - oude

boortoren
16.30 BorreI in het Vdggelhoes (aangeboden

door Akzo Nobel)

17.30 Vertrek naar Enschede

18.00 Diner (op inschrijving)
+21.30 Einde Buitendag. Vertrek

Partnerprograrnfira
{i*lr3& cr e; ez s t * n d a a r d 1> t"{}9"'* v} t?il {} t??e t
ra Jf :*rmder; *g oelr't :
10.45 ITC video; doeLstelling van het ITC met

betrekking tot ontwikkelin gssamenwerking

11.00 Rondleiding door het nieuwe ITC gebouw.

Dit is ontworpen door Max van Huut, die ook

bijvoorbeeld het Gasunie gebouw in Groningen

heeft ontworpen.

Kosten
De kosten voor deze Buitendag bedragen voor

leden en hun partner f75,: incl. diner of fzo,: per

persoon zonder diner. Studentleden betalen f5o,:
per persoon inc[. diner of fro,: per persoon

zonder diner. l(offie en lunch worden aangeboden

door het ITC en de borrel door Akzo Nobel.

Aanmelding
U kunt zich voor deelname aanmelden door invut-

len van bijgaand aanmetdingsformutier; dit moet

voor 20 maart toegezonden worden aan het

Secretariaat KNGMG Postbus 6otz, z6oo iA Detft

e-mai[: l<ngmg@nitg.tno.n[ .

Het totaal verschuldigde bedrag dient tegelijkertijd
overgemaakt te worden op postbank nr. 40577

t.n.v. Penningmeester KNGMG te Delft, onder

vermetding van "Buitendag 1999".

Wanneer u per trein reist, kunt u de volgende

tijden hanteren: aanl<omst per trein uit Utrecht/

Amsterdam om 10.o2 u. (vertrek Utrecht CS 8.21;

vertrel< Amsterdam CS B.o4) Vertrek na borrel per

trein van r7.58 (aankomst Utrecht CS 19.42i

Amsterdam CS 19.59) Vertrel< na diner trein van

2r.58 (aankomst Utrecht CS 4.42; Amsterdam CS

4.5q.

Ensclrede

fwente Airport O/derroaJ

ffi

{xw
lGerm*nYj

Hengelo

5

5
3

(1

ea

T

!b by car

w

Aa nrn e ldi n g s fo rrnuli e r
}i*cl dq: Kl**$,1,fG &$rfeaed{rs J ?.99

n3: urr;Cerg I *;rriJ ?.99-$ iat Fs"oearf*:

ft1lgerce er*;*r' Jfj rrr;ar:r'f ,i $99J

naam

(lid / studenttid)

telefoon

Komt alleen/ met partner op de buitendag

7999 en neemt met personen

deeI aan het diner.

Het verschuldigde bedrag ad f-
wordt voor 20 maart 1999 overgemaakt

op Postbanl<nr. 4o5r7 tnv Penningmees-

ter l(NGMG te Delft, ovv Buitendag 1999.

Dil formulier toezenden aan Secrelariaat

l(NGMG in Detft: Postbus 6orz,

z6oo jA Delft. e-mait: kngmg@nitg.tno.nl
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In de Nieuwsbrief van afgelopen
december schreet ik over kip-en-ei.
Het klassiek dilemma tussen wat er

het eerst moet zijn: de investering
of het resultaat om de investering
te rechtvaardigen. Voor de Com-

missie BeroepsbeLangen en de vele

andere vrijwilligers die onze vereni-
ging maken wat zij is, is dat alLang

geen vraag meer. wij hebben er

voor gekozen om, als liefdewerl(-
oud-papier en met vaak schaarse

middelen en tijd, te doen wat we

kunnen. Misschien soms kriet-

eitjes, maar in ieder geval eieren.

In de afgelopen periode was de

HelpDesk en daarbinnen de activi-
teit arbeidsmobiliteit ons speer-
punt. Op dit moment zijn nog zt
werkzoekers ingeschreven in de

database, allen KNGMG-[eden. Niet-

leden worden niet meer ingeschre-

ven maar doorverwezen naar com-

mercidle arbeidsbemiddelaars. De

werl<zoekers zijn inmiddels alte-

maal door middel van rechtsreekse

mailingen aangeboden aan de z5

leden-respondenten uit verschillen-
de bedrijfssectoren en aan relaties
van Randstad R&D Services. Verder
zijn verkorte profieten van de werk-
zoekers opgenomen in de Nieuws-

brief en sinds l<ort ook op onze

internet-site (sectie Arbeidsmobili-
teit). De site is permanent vrij te
raadplegen door alle andere
(potentidle) werkgevers, dus ook
door u. U kunt uw belangstelling
voor (een van) de profielen door-
geven aan de HelpDesk.

0ol< het door de Commissie voor
het KNGMG verzorgen van de rela-

tie met de European Federation of
Geologists EFG is geen doel op

zich. Het is een middeL om ook op
europees niveau uw belangen
(beter) te behartigen. Onze stem

wordt aleen maar sterl<er in het
koor van de steeds groeiende

europese geologen-gemeenschap
door enerzijds de groei van het

aantal Nederlandse European Geo-

logists en anderzijds een perma-

nente serieuze inhoudeLijke inbreng
in de EFG. GeLukl<ig onderkennen
ook nederlandse geologen, zij het
soms met enige twijfel (kip-en-ei,

weet u wel) het belang van de EFG.

Wij zijn blij dal we recent, in onze

functie van National Vetting Com-

mittee EFG, de aankondiging moch-

ten ontvangen van twee EurGeot-

titel aanvragen. Wie volgt!
Tenslotte: ool< als KNGMG hebben
wij een belangrijk ei gelegd. Per r
maart beschikt de vereniging over
een (bijna) permanent bemenst
professioneel bureau bij het NITG-

TN0 waar alle ondersteunende
taken worden geconcentreerd. Een

investering, inderdaad. Lees het
stuk 'Van de voorzitter' uit de vori-
ge Nieuwsbrief nog maar eens na.

Maar tegelijk een noodzal<etijk fun-
dament voor de broodnodige pro-

fessionalisering van onze vereni-
ging. Er zijn nog heel wat eieren te

leggen, maar met de kip die

Bureau heet zal dat de vele vrijwi[-
ligers een stuk gemakkelijker

afgaan. Wij kunnen haast niet
wachten tot 1 maart.

Zoals attijd zijn atle vragen, opmer-
l<ingen en suggesties op het
gebied van beroepsbelangen van

harte welkom bij de het Secretari-

aat van de Commissie Beroepsbe-

Langen KNGMG, Mijnbouwplein 3,
z6z8 RT DELFT, tetefoon or5
z57z5z8 (alteen 's avonds), e-mail
kngmghd@geocities.com. De (voor-

lopige) internet-site van de Hetp-

Desk Commissie Beroepsbelangen
met nog veel meer informatie vindt
u op http//:www.geocities.
com/Resea rchT rianglelF acility ll I I o
([et op: geen afbreeksIreepjes
gebruiken).

Dn PrErrn SrrrNsrna, SEcRETARTS

COVII.,TISSI E B EROEPSBELANG EN.

Het is de derde keer dat de EGS

zijn General Assembty in Nederland

houdt, na eerdere bijeenkomsten in

Amsterdam 0976) en Den Haag
(1996). De EGS is de afgelopen tien
jaar gegroeid van 40o deelnemers
naar vierduizend en daarmee tot
een organisatie die alle facetten
van het systeem Aarde bij etlcaar

brengt.

Nadere informatie over het
programma is te vinden op:

HYPERLINK HITP://WWW.COPERNI-

CUS.O RG/EGS/EGS.HTML

HTTP://WWW.C0 PER N ICUS.O RG/EGS

/EGS.HTML

SrERD CLoETTNGH

EGS Pnrsiorrur

ffirlHfiru*{*ffi$Tsf{

XxMeneral Assernbly
European Geophysical
Society
De European Geophysical Society
houdt van 19 tot en met 23 apflt
zijn z4e GeneraL Assembly in Den

Haag. Aan deze grootste aardwe-
tenschappelijke bijeenkomst van

Europa zullen meer dan 4ooo
wetenschappers deelnemen. Het

programma is opgebouwd uit een

honderdvijftig tal sessies waar de

laatste ontw;l(keling op het gebied

van het onderzoek van de vaste
aarde, oceanen en atmosfeer, geo-

desie, hydrologie, ptanetaire geo-

physica, niet-Lineaire processen en

naturaI hazards worden gepresen-

teerd. Nederlandse onderzoekers
hebben een belangrijke inbreng
geleverd in het tot stand komen
van het wetenschappelijl<e pro-

gramma. Er zijn speciale sessies
gewijd aan het EPICA, CLIVAR en

NEESDI programma.

ffiffiffiffi
The Quality Geoscientists

Otiplucement Services.fbr the E&P lnclustrlt

The in-house consultancy with more than 10 years expericnec

. Seismic lnteryretation and Mapping

. Reservoir and Production Gcology

. Stratigraphical Studies

. E&P Tearn Supporl

. Geoscience Data Management

tn:

Argo Geological Consultants

Bachlaan 46 Tcl. (030) 69 59 150

3706 BD Zeist l-'ar (030) 69 4U 106

E-mail argo(rrlu,xs.nl

for nrore infi,rnrrlirrrr r i:i1 otrr ir)tc|.nct site:

h t tp. //p I az tt. v r,s. n l/a r go
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Toekenningen ALW-
subsidieronde open
cornpetitie 1998
0p r9 januari jongstleden heeft het
gebiedsbestuur van ALW vergaderd

over de honorering van nieuwe

subsidie aanvragen. In grote lijn
heeft het gebiedsbestuur zich daar-

bij laten leiden door de adviezen

van de beoordelingsadviescommis-
sies. In de eerste week van februari

is aan alte aanvragers van de 196

project- en 37 programma aanvra-

gen het bestuit over hun aanvraag

toegezonden. Gebruikmakend van

de adviezen van de beoordelings-
adviescommissies heeft het ALW-

bestuur bestoten de volgende aan-

vragen uit de aardwetenschappelij-
ke commissies "Diepe Onder-

grond", "Aardoppervlak", en "Oce-

anografi e/Meteorologie" te honore-

ren:

Gehonoreerde projecten
aardwetenschappen
(1 oio of I postdoc)
Dr. G. Davies - VU. "The timing of
mineral growth and the composi-

tional evolution of cratonic tithosp-

here: implications for the dynamic

behaviour of Archaeab cratons"
Dr. T.R. Elliott - VU. "Controls on

mantle melting beneath mid-ocean
ridges: constraints lrom U series

d iseq uilibria"
Dr. J. Trarnpert - UU. "Quantitati-
ve interpretation of seismic tomo-
graphy. Progr. r: Assessment of
seismic tomography "
Dr. G.l. de Lange - UU. "Saprope[-

related Palaeoceanographic Studies
in Sediments of the eastern Medi-

terranean (SAPS)"

Dr. H.J.A. Berendsen - UU. "Quan-

tification of Late Weichselian and

Holocene Neotectonic movements
in the centraI Nethertands' fluviaL

d i stri ct"
Dr.ir. G.B.M. Heuvelink - UvA.

"lncorporatin g process l<nowledge

in spatio-temporaI l<riging of soil

variab les"
Dr. P.F. van Bergen - UU. "ComP-

ound-specific stable carbon isotope

analyses of fossit and modern

wood constituents: A new techni-
que for palaeoclimatic reconstruc-

tions"
Dr.ir. i.S. Sinninghe Darnst6 -

NIOZ. "Earty diagenetic transforma-

tions of carotenoids: A l<ey to

understanding past environmental
changes"

Dr. M.A. Baars - NIOZ. "Role of
non-phytoplankton food for

zooplankton in the North-Sea"
Dr.ir. P.G. Duynkerke - UU. "Gene-

ration of Mesoscale Fluctuations in

Convective Atmospheric Boundary

Laye rs"

Dr. G.J. Herndl - NIOZ. "Ecological

role and diversity of planktonic

bacteriophages in the North Sea

and the Wadden Sea"

Dr. G.l. de Lange - UU. "Palaeoce-

anographic, PalaeocLimatic, PaLaeo-

environmentaI and diagenetic
Aspects of Sapropel formation in

the eastern Mediterranean with

emphasis on the most recent 51

(PASSz)"

Prof.dr. l. Lelieveld - UU. "Mode-

ling of interactions between cLimate

change and stratospheric ozone

depletion"
Dr. W.J. Zachariasse - UU. "Quan-

tifying deept winter mixing in the
northern Arabian Sea on (sub)orbi-

tal time scaLes"

Gehonoreerde programrna's
(rneerdere oio's of postdocs)
Dr. S.M. Hassanizadeh (coordina-

tor) - TUD; Prof.dr.ir. A. Leijnse -

RIVM; Dr. J. Bruining - TUD; "UPs-

caling from and transport proces-

ses in porous media: from pore to
co re"
Dr. J.M. Woodside (cobrdinator) -

VUA; Dr.ir. l.S. Sinninghe Damst6 -

NIOZ; Dr. J.C. Gottschal - RUG; Dr.

G.J de Lange - UU; "MedMud: Medi-

terranean cold seeps and Mud VoL-

ca n oes"

Antarctisch onderzoek
Het ALW-bestuur heeft ingestemd

met de prioritering van de Commis-

sie Antarctisch Onderzoek. Dit

advies is met meeriarenbegroting

aan het lnterdepartementaal Ant-

arctica Overleg voorgelegd.
De prioritering is ats votgt:
Dr. M.R. van den Broeke - UU.

"EPICA-NL-z: a continuation ofthe
Netherlands contribution to EPICA"

Prof.dr. H.J.W. de Baar - NIOZ.

"Positive feedbacl< of enhanced

UV-B via lron chemistry of sea

water on phytoptankton growth

and CO2 fixation in the
Southern Ocean"

Dr. N.j.M. Grernmen - Nl0O.
"Large-scale and smal[-scale pat-

terns in biodiversity in sub-Antarc-
tic islands: naturat patterns, human

impact and management conse-

q ue n ces"

Dr. J.S. Sinninghe Darnst6 - NIOZ.

"lnteraction between carbon and

sulfur cycles in Antarctic stratified
lakes"
Uiterlijk r juli zal het IAO besluiten

welke projecten worden gehono-

reerd.

Investeringen
NWO-Middelgroot
Op basis van de ingewonnen refe-

renten rapporten heeft het ALW-

besLuur de volgende investerings-

aanvragen voor een bedrag lussen

kf z5o en f z miljoen gehonoreerd:

Dr. P.H. Schalk-LTl. "lnvesterin-
gen in computerhardware & soft-
ware t.b.v. innovaties, upgrades,
capaciteitsvergroting en dienstver-

betering"
Dr. G.J. Herndl - NIOZ. "Confocal

microsco pe"

Drs. G.C.A. Duineveld - NIOZ.

"Recruitment landers" voor de

Noordzee en Noord-Atlantische shelf'
Dr. J.J.M. van Haren - NIOZ.

"Modernisering en uitbreiding
ADCP's, micro structure profiler,

sediment traps en verankerde

transmissiometers"
Daarnaast is een aanvraag van de

KNAW voor het NIOO-CEMO voor

een Gas Chromatographic Combus-

tion Interface lsotope Ratio Mass

Spectrometer (GC-C-l RMS) met

positief advies doorgeleid aan het

Algemeen Bestuur van NWO.

Postdoc prograrnma PULS
Door het gebiedsbestuur ziin in het

l<ader van het Postdoc Universitaire
Loopbaan Stimutering programma

de volgende aanvragen gehono"

reerd:

Dr. R.P.H. Dirks - KUN. "Regutatie

van de embryonale ontwil<keling
van de hypoflTse in Xenopus troPi-

ca lis"
Dr. R. Bintanja - UU. "Simulatie
van de Pleistocene gtaciale cyc{i

met een gekoppetd mondiaal l<[i-

maat-, iisdynamisch en geodYna-

misch model"
Dr. A. Mooers - UvA. "The rela-

tionship between phylogenetic tree
pattern and the processes contribu-

ting to the biological diversity"

El^Jropean RESearch
COnferences
Onder auspicidn van de ESF wor-

den speciale Euro-conferenties
georganiseerd. De conferenties

staan open voor alle onderzoel(ers,

zoweI uit industrie als academisch.

De deelname is beperkt tot maxi-

maal roo. Voor de Geosciences &

Environment zijn voor 1999 de vot-

gende conferenties gepland:
. Palaeoclimate Modetling and

Analysis: QuaLernarv Earth System

Interactions and Modelling; l.C.

Prentice (Lund). Albufeira, Portugal,
27 - 26 May
. The Deep Earth: Theory, Experi-

ment and Observation: Large Scale

Processes and Properties; G. Hetf-

frich (BristoL) and J.P. Brodhott
(London): Acquafredda di Maralea,

Italy,11-16September
. Polar Regions and Quaternary
Climate: Towards High Resolution

Records of the Last Cllmatic Cycle -

The Antarctic Perspective; B.

Stauffer (Bern); Giens (near Tou-

lon), France, r7 - zz September
. Naturat Waters and Water Tech-

nology: ChemicaI Speciation of
Metals and Bioavailability; W.

Davison (Lancaster) ; Castelvecchio

Pascoli, ltaLy, r5 - zo October
Nadere informatie en aanmelding
kan via: http://www.esf.org./eures-
co/tc96.htm.

Nieuwe EU Kader-
prograrnfira biedt vele
rnogeliikheden voor
ALW- onderzoekers
In de afgelopen weken is hard

gewerl<t aan de formutering van de

onderzoeksprioriteiten in het werk-
programma, de prioriteiten van de

eerste en tweede cal[, en de evalu-

atiecriteria. De eerste versie van

het werkprogramma van thema 4a
'Environment and Sustainabte
Development' van eind december,

teidde bij alle delegaties tot grote

teleurstelling, omdat daarin met

name voor de sleutelactie 'Watei
de nadruk zeer eenzijdig [ag op

onderzoel< naar drinl<waterzuive-

ring. Onder drul< van vrijweI aite

delegaties is het werl<programma

door de Commissieambtenaren
compleet herschreven en op

r maart j.l. formeei vastgesteld
door het programmacomite. waarin

ool< Nederland (VROM, NWO en

V&W) is vertegenwoordigd. Het is

gelul<t om een aantal belangriike

wensen van de ALW-achterban,

zoats het onderzoek betreffende
integraal water- en rivierbeheer en

een sterl<ere prioriteit voor biodi-

versiteits- en ecosysteem onder-

zoel< alsnog in het werkprogramma
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Voor fiinproevers van geologische curiositeiten
Wat i.s het januner dat xeel b'ijzond,ere
plehken op aarde oer'pest utorden doo't'
ronkende oakantiebussen. Santen n et
drotnrnen qndq"e toeristetu kun je je
vergapen aan de schoonheid aan de
Borobudur oJ de Taj Maha[ rnaak je
een usqndeling rond de AnaPurna of
daal je rnel een ezel de Grand Canyon
aJ. Deze collectieae gezeltigheid zpordt
elk jaar groter. Zodraje denkt ergens
ter wereld een bijzonder plekje ontdekt
te hebben, oerschijnt er uteldra een
artikel ozser in de reisbijtage oan de
Volkskrant of tuijdt een populaire pro-
gr'a m m s m a her er een reisdoc u nte n t a i-
?"e aan, zodat ook daar sportieae rug-
z ak r idder s h ee ntre k k e n.
Zozter is het nog niet in Santana do
Cariri. Dit schilderachtige stadje, gele-
gen in d.e binnenlandnn"oo, niorJoo"t
Brazili|, aqn de ooel aan de Serra do
Araripe, usordt alleen door zeer uitge-
lezen geologisch publieh bezocht. Het
is een lange reis: een nacht aliegen.
600 km rnet een nachtbus het ruige
binnenland in, en Len slotte ttuee uur
rantrnelen in een lohale bus oaer een
bochtig useggetje. Maar dan ben je zuel
bij een oan de meest uitgestrekrc fos-
sielaindplaatsen ter uereld. Als je het
stadje Santana do Cat"iri naar het zui-
den uitrijdt trefje al gauw de eerste

dings- en visserijonderzoek)
2. 'Environrnent and Sustaina-
ble Developrnent' . Dit thema
behelst zoetwateronderzoel<, global

change/l<timaat en biodiversiteits-
onderzoek, onderzoel< van zee en

kust en onderzoek met betrel(l(ing
tot 'the city of tomorrow' ( waaron-
der onderzoek naar behoud van

het cuLturele erfgoed).
Voor beide thema's zijn enige miL-

jarden EURO's beschikbaar.
In maart vinden de eerste oproe-
pen voor voorstetlen plaats voor
bepaalde onderdelen van het werk-
programma waarvoor de deadlines
in juni liggen. De tweede calls star-

ten in oktober. waarbij de rest van

het werkprogramma aan de orde

l<omt. Een verwijzing naar de speci-

fieke werkprogramma's is te vinden
op de ALW-website: http:\\www.
nwo. n l\n ieuws\l(NGMG\
0p donderdagmiddag z5 maart
organiseert Bureau EG-Liaison in

samenwerking met ALW een voor-

antsluitingen aan osn de Santanqfol,
rta.tie, een pakket nwgels en plaat-
kalken aqn Krijt-ctuderdorn, dqt een
haa st o n uitputt e t ij he aoorraa d aer-
steende uissen en andere oertebraten
beouL Er staan hier gelukkig geen kit-
schztsinheltjes in de buurt utaar je de

fraaiste exernplaren kunr uiEoeken. Je
rnoet je eigen hamer in de aansktg
houden.
In de hoofdstraat oan het stadje,
temidden aan de pastelkleurige holo-
niale en At"t Ddco-geueltjes, staat een
hoekhuis zuaan'in het Geologisch Muse-
u?Tt z)an Santana do Cariri geaestigd is.
Ditfraaie museuntpje beaq.t nn, prach-
tige collectieJossielen uit deze regio en
tnimeralbn uit heel Brasitie:
Toen u.:ij, doodzservnoeid aan de reis en
de excursie in de brandende zon, de
hoelte aan dit tvruseuftt opzochten,
zuerden Lue aan onze uelduitt"us!ing
herkend als geologen uit den areemde.
De oprichter en conser.uator uon dit
lmtseu?T4 teoens burgerneester oan het
stadje, de heer Pldcido Cidade Nuzsens
ontaing ons allerhartetijkst en leidde
ons rond in dit door hem oPgerichte
juraeeltje. Hij aertelde enthousiast oaer
zijn fossielen, de geologische geschie-
denis oan deze't'egio en gaf ons een
boekje getiteld "Pedras de Peixe de

tichtingsbijeenl(omst over het
thema' Environment and Sustaina-

ble Development' in het Neder-

lands Congrescentrum in Den Haag

Informatie en opgaveformulier
Bureau EGL: o7o36 to z5o. Het
programma van de middag is te
vinden op http:\\www.nwo.nl\alw\
agen da\bi jeen l(omsten\.
Informatiebijeenl<omsten over'
Quality of Life and managing of
living resources' zijn op 23 maaft
13.oo-12. jo , l(lVl. Prinsegracht z3

Den Haag, op 31 maart 9.oo-72.jo
ln Jaarbeurs Utrecht, en op 1 aprit
13.oo-17.3o in Groningen. Informa-
tie en opgaveformulier Bureau EGL

tel : o/o- 36 70 25o.

Atrnosfeeronderzoek in
EUROTRAC (EUREKA)
en in KP5
Binnen het EUREKA programma is

het onderzoeksnetwerl< op het
gebied van atmosfeeronderzoek

Santans" dat hijzelf geschreuen had
oaer de geologie en paleontologie oan
dit gebied. HijzeI bleek een groot liel-
hebber oan geologische exotica en aoor
dit doel ntaahte hij oaak z;erce reizen.
Nederland had hij bezocht, niet aan-
zuege rnolens en tulpen, nzaar orn in
Artis het skelet uan de Santanadacty-
lus brasilensis te aanschoulnen, een
enorm uliegend reptiel wtet een s\an-
zuijdte aan ongel)eer aier meler, dal tij-
dens het Aptian (Krijtl rondgettlogen
heeJt, en door de Nederlandse paleon-
tolaog De Buisonjd gerecanstrueerd is,
Na dit onderhoud tsertrokken u:ij rnet
een tas ool zzuare aissen en de belolte
Pldcido's groeten ooer te brengen aan
onze ge rrreen sch appe lij ke k en ni s San-
tanadactylus.
Korte tijd laler, uteer thuis in Arnster-
dann, ruandelde ik het aquariurn aan
Artis binnen om de gvoeten uan burge-
nteesterPlacido over te brengen.
Ondanks de drukte die bij de oliJanten
en de apen heerste zuas het in deze uit-
hoek aan de dierentuin toepasselijh
uitgestoroen. Zo zie je rrtaar: utie echte
rariteiten bezoekt heelt zueini.g last uqn
toeristen.

opgenomen te l<rijgen. Tevens is
de ondersteuning van researchin-

frastructuur op het gebied van

taxonomische collecties beter
omschreven. Ool< zijn de prioritei-

ten van het Europese klimaaton-
derzoek (EUROCLIVAR) nu mede

danl<zij Nederlandse inbreng in de

definitieve versie opgenomen. Een

voorsteL om bij de evaluatiecriteria
een zwaarder gewicht toe te l(en-

nen aan de wetenschappelijl<e kwa

liteitsnormen dan aan het criterium
van de bijdrage aan Europese en

socio-economische doeleinden,
werd door alle delegaties unaniem
aangenomen.

Binnen het hele l<aderprogramma

zijn met name twee thema's van

belang voor ALW- onderzoel<ers:

1. 'Quality of Life and Manage-
rnent of Living Resources'. Dit

thema beheist met name medisch,

medisch-biologisch en agro-biolo-
gisch onderzoel< ( inctusief voe-

ANNA BoN

(EUROTRAC) een van de meest

al([ieve. ALW voert het secretariaat
van EUROTRAC-Nederiand, waarvan

dr. Roel van Aalst ( RIVM) voorzlt-
ter is. Om meer bekendheid te
geven aan wat de betekenis van

EUROTRAC voor Nederland is en

welke mogelijkheden het nieuwe

Kaderprogramma biedt voor atmo-
sfeeronderzoek op mondiale. regio-

nale en Iokale schaal, houden
EUROTRAC-NederLand en ALW

samen een informatiemiddag op

vrijdag z6 maart a.s. bij NW0
(Laan van N0l r3r Den Haag).

Voor nadere informatie over boven-
staande Europese zaken l<an men

op het ALW-bureau terecht bij drs.

Aul<e Bijtsma (tel: o7o-344o78o,
E-mai[ : Bijtsma@NWO.nt)
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Nieuwe rnedewerker ALW
Per r februari is mw. dr. Annemiel<e

van der Kooij als junior beleids-
medewerker in dienst getreden bij
het ALW-bureau. Na haar studie
biologie aan de Rijl<suniversiteit
Leiden heeft mevrouw van der
l(ooij promotieonderzoek verricht in

de experimentele embryologie bij
de groep van prof.dr. .l.A.M. van

den Biggelaar in Utrecht. Daarna

heeft zij als postdoc gewerl<t in de
projectgroep Geobiochemie van de
RUL. Via haar aanstelling als

onderwijscocirdinator bij de Univer-

siteit Utrecht werd haar interesse
voor beleidsgerichte werl<zaam-

heden gewekt. Op het ALW-bureau

zal zi1 onder andere betrokken zijn
bij de begeleiding van op toepas-
sing gerichte ALWSTW projecten

alsool< de begeleiding van het

beoordelingstraject in de ALW

subsidierondes.

Toevoegingen PIONIER
en Investeringen oproep
vooraanmeldingen
24 rnaart
In aanvu[[ing op de oproep tot het
indienen van vooraanmeldingen
voor programma's in de vorige
nieuwsbrief geldt 24 maart tevens
als deadline voor het indienen van

aanvragen voor het PIONIER pro-

gramma en een extra ronde inves-

teringsaanvragen NWO-Middetgroot.
Hoogleraren in de aard- en levens-
wetenschappen moeten voor z4

maart a.s. een l<andidaat-PIONIER

voordragen, door inzending van

een vooraanmeldingsformulier. Het
gebiedsbestuur maal(t daaruit een

selectie van de l<andidaten die uit-
genodigd zullen worden een voor-
stel uit te werl<en.

lntichtingen en vooraanmeldings-
formuLieren zijn verl<rijgbaar bij het
ALW-burea u, IeI o7 o-344o668,
emai[: ALW@nwo.nl, website
http://www.nwo.nl/atw/

ffi*KKffiN

Groundwater in geologic
processes

S.E. Ingebritsen &
W.E. Sanford
Cambridge Uni'uersiry Press, 1998

311 pp.

/SBN 0521 19608 X (Hlb)

Wetenschappelijke interesse in het
grondwater beperkte zich tot voor
l(orL toI hydroLogen. ingeniersgeo-
logen. civiel-technici en bodemfysi-
ci, waarbij de belangstelling vooral
verband hield met transport van

water en opgetoste stoften in

aquifers in relatie tot vraagstul<ken

van waterwinning, waterbeheer'
sing, grondmechanica en water- en

bodembescherming. De geotogie
figureerde daarbij als de min of
meer passieve matrix waar binnen
de dynamische hydrologische pro-

cessen plaats hadden. Mel de toe-

nemende belangstelling voor de

dynamiek van de geologische pro-

cessen en de huidige mogelijkhe-
den om deze te l<wantificeren en te
modelieren, is het vraagstuk van

de rol van het grondwater als ver-

bindend medium bij deze verschijn-
selen actueel geworden.
Het onderhavige boek is voor zover
mij bekend de eerste tehst waarin

de l<oppeling tussen geotogische
en grondwater-hydrologische pro-

cessen tamelijl< compleet en geln-

tegreerd wordt behandeld. Het

begint met een overzicht van de

fundamentele flTsische en chemi'
sche principes waarop het al dan

niet reactieve transport van vloei-
stoffen, opgetoste stoffen en warm-
te en hun interactie met het
gesteente berust. Vervotgens wor-
den de rel<enmethoden behandeld
waarmee deze processen en hun

interactie gel<oppeld kunnen wor-
den gemodelteerd.
In het tweede deeL worden deze
processen toegepast op een aantal
gegeneratiseerde situaties op geo-

logische tijd en ruimteschaal, ger't-

lustreerd met een aantaI sprekende
voorbeelden en casestudies. Aan

de orde l<omen onder meer de vo[-
gende verschijnselen en processen:

de interactie tussen lectonische en

sedimentaire processen enerzijds,
en de evolutie van regionale
grondwaterdrukpatronen en daar-

aan gekoppelde grondwatersystemen

anderzijds; de ondertinge invloed
van grondwatercirculatie en geo-

thermische systemen: de hydrogeo-
chemische en diagenetische evolu-

tie van sedimentaire bekkens; de

invloed van grondwater en thermi-
sche systemen op de ontwikkeling
en migratie van koolwaterstoffen;
de roI van vloeistoftransport bij de

vorming van ertsafzettingen en

evaporieten : vloeistofbewegin gen

bij seismische acIiviteit: diagenese

en metamorfose; geothermische
processen, magmatische systemen,
en thermale bronnen en geysers.

Het boek is uitstel<end uitgevoerd,
de diagrammen en voorbeelden
zijn duidelijl< en instructief, de

theorie wordt adequaat en niet
nodeloos gecompliceerd behandeld
en aan het einde van elk hoofdstuk
zijn een aantaL oefenvraagstukken
pepeven. uonder overisens de

oplossingen te bieden. De tel<st is

zeer geschil<t voor zowel hydrolo-
gen die meer wiLlen weten van de
grondwater processen op geologi-

sche tijd en ruimteschaaI en de
geoLogische verschijnselen die
daarbij dominant zijn, ais voor geo-

logen die geinteresseerd zijn in de

rol die het grondwater in de dyna-
mi<rho oonlnoio <noolf

rVctrr Ur.:tvrqsrr, il;:-"fi,

Unlockin g The Stratigraphical
Record - Advances in Modern
Stratigraphy
P. Doyle & M.R. Bennett (eds)
532 pp.

John lViley, Chichester, 1998
Prijs l- 24,9s (Plb)
ISBAI 0 171 97,tr63 3

Peter Doyle en Matthew Bennett
van de universiteit van Greenwich

durfden het aan om met hulp van

diverse, vooral angetsal<sische,

specialisten een stratigrafieboel< te

schrijven dat "the state of the art"
van het vakgebied wil weergeven.
Ze zijn daarbij uitgegaan van de

sLelling dat stratigrafie. of liever
gezegd het totaal van stratigrafi-
sche methoden dat in de laatste
decennia is ontwil<keld en vervol-
maal<t, nog steeds de sleutel is om

de aarde beter te begrijpen. Strati-
grafie biedt immers het tijdsper-
snertief. dat samen met het tuimle-
lijl<e l<ader waarin de gesteenten
zijn afgezet het wezentijl<e onder-
scheid vormt met de overige
natuurwetenschappen. Stratigrafie
btijft daardoor een centrate roI spe-

len binnen de geologie. De bedoe-
ling van de schrilvers is primair
geweest om de vele moderne ont-
wil<kelingen op dit terrein samen te

vatten in toeganl<elijke hoofdstuk-
l<en voor de wat gevorderde stu-
dent, dan wel de geinteresseerde
niet in dat veLd gespecialiseerde

vakbroeder. Zijn te in die opzet
geslaagd? .la, maar niet heiemaal.

De indeling van dit boel< wordt
bepaald door de stratigrafische
"tool kit" in te delen in de trilogie
"Sequencing tools" (lithostratigra-

fie, relatieve chronoLogie), "Time

tools" (biostratigrafie, event strati-
grafie, cyclostratigrafie, chemostra-
tigrafie, magnetostratigrafie, abso-

lute datering, chronostratigrafie) en

"lnterpretative tools" (seismische

stratigrafie, geofi/sische log strati-
grafie, sequenLie stratigrafle. pale-

oecologie en paleoklimatoLogie).
Verder zijn daaraan toegevoegd
inleidingen tot de combinatie van

remote sensing en Lithostratigrafie,
de veldinterpretatie van complexe
tel<tonische gebieden en de inter-
pretatie van orogene gebieden. Om

maar met deze [aatste drie hoofd-
stukken te beginnen: die onderwer-
pen zijn er wel wat met de haren

bijgesteept, aI gaat het dan ool<

hier om een benadering vanuit de

stratigrafie. Liever had il< gezien

dat de redacteuren hoofdstul<l<en

hadden gereserveerd voor bijvoor-
beetd hoe en op well<e diverse
wijze er tegenwoordig gewerkt
wordt aan de verbetering en verfij-
ning van tijdschalen, of de metho-
diek van'geohistory analyse' van

secties en boringen.
Elk hoofdstuk is geschreven door
een desl<undige op het specifieke
terre;n. Dat heeft voordelen naar

de docent en student toe, zoals

steeds een afgerond geheel. dat
inhoudelijl< van niveau is. Nadelen

zouden l<unnen zijn zijn dat de stof
overlappingen of hiaten l<unnen

vertonen, maar de editors zijn
oplettend te werl< gegaan. Eil<

hoofdstuk informeert en verwijst
naar geciteerde literatuur. Wat

daarbij nog ontbreel<t is een over-

zichl van geselec[eerde [iteratuur,
die de lezer diepgaander l<an infor-
meren over het onderwerp. Ook

aparte l(aders met daarin een l<orte

discussie van een bepaaLde pro-

bleem, of speciale voorbeelden,
zou niet misstaan hebben. Evenmin

is het een echt leerboel< in die zin,

dat er royaal met iLlustraties
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gewerl(t wordt, of dat er een aparte
index van gehanteerde definities en

begrippen is toegevoegd. Wat dat
laatste betreft vormt de bijdrage
van Einsele over'event stratigrafie'
een uitzondering. Deze auteur
dacht wel aan zo'n tabel met ver-
klarende termen. De achterin toe-
gevoegde index van behandelde
onderwerpen is uitgebreid, maar er
zijn omissies. Zo komt een belang-
rijk begrip als'base-level' wel aan

de orde, maar werd niet geind-
exeerd.

De uitvoering van het boek is een-

voudig-degelijl<: veeI tekst, simpele
lay out en relatief weinig illustraties
in zwart-wit, maar op zich van voL-

doende kwatiteit. De weinig voor
komende foto's zijn ilLustratief,

maar zel<er niet briljant. EindresuL-

taat: een waardevol boek, dat goed

leesbaar is, studenten blijken er

niet veeI moeite mee te hebben,
maar het presenteert zich niet aLs

een echt inspirerend leerboek. De

geboden stof geeft weL een redelijk
goed overzicht van moderne sLrati-
grafi sche ontwikkelingen. Sedimen-

tologen en structureeI geologen
zouden daaraan als bezwaar l<un-

nen toevoegen dat hun vakgebie-
den wel wat royaat meegenomen

zijn. Maar ja, wil je je modern
orienteren in een breed Ierrein,
want dat is stratigrafie, dan ont-
l<om je daar zel<er niet helemaal
aa n.

De prijs van het boek is voor wat
het biedt voor menig student aan

de hoge l<ant, al vind je in die
prijsl<iasse niet gauw een concurre-
rend boek van die breedte. Conclu-
sie: aanbevolen voor iedereen die

in 66n boek een breed stratigra-
fisch terrein besproken wil zien.

A.R. FoRrurN
(Vnrlr Ururvrnsrrrrr - Amsrenonu)

Een voorspel van de moderne
vulkaanl<unde in West-Europa.
Summary in Engtish.
E. den Tex
301 pp. 57.figs.
Edita I{NAW, Antsterdant, 1998

Pnjs fl. s9,- (Plb)
ISBN 90-6984-223-B

Vulkanisme is een spectaculair geo-

[ogisch proces, sneI genoeg om te

l<unnen volgen binnen mensetijl<

tijdsbestek en indrukwel<l<end

genoeg om tot bespiegeling te [ei-

den. Toen Nederlanders de oce-

anen gingen bevaren raakten zij,

vooral in Oost en West, bekend
met dit onvaderlands natuurfeno-
meen. Verslagen en beschouwingen
die daaruit voorll(wamen droegen
bij tot de beginnende vuikanologie
- de aanLeiding tot dit opmerkelijke
boek.

In de zeventiende eeuw werd aan

natuurverschijnselen steeds een

religieuze betekenis toegekend.
Zplfs al hepreen mpn dp fvsische

oorzaak van een fenomeen, dan
werd toch een ingreep van de God

der Wral<e algemeen als reden
gezien dit zich een natuurramp
voltrok - tot aan de aardbeving van

Lissabon, rZ55. toe. De verklaring
van een geologisch verschijnsei is

uit dat oogpunt veeI minder
betangrijk dan de betekenis ervan.

Een vulkaaneruptie gold de
getroffenen - die hadden God ver-

toornd. De reiziger beschreef de

fenomenen, de predil<ant/pastoor
l<enschetste de verdorvenheid van

stachtoffers. De geleerde onder-
zocht de I<lassiel<e literatuur op
pepevpns en Ihenriein Gpzten

deze achtergrond heeft Den Tex de

stof niet op chronologie, maar van-
uil drie invalshoel\en gegroepeerd:
de litteraire, de empirische en de

theoretische.

Het begrip vuLkanisme werd in het
eind van de r6e eeuw uit Portuge-
se bronnen in Nederland overgeno-
men (hadden wij Spanje of Franl<-

rijk gevolgd dan spraken wij nu

van volkanen). Linschoten (r595)

schrijft over vuyrige of brandende
berghen - een theorie-immanente
typering. VerondersteLd werd dat
een ondiepe brandende massa van
pel< en zwaveI de oorzaal< vormde;
vandaar ool< de termen as en slak-
l<en. In overeensIemming hier.nee
merl<te Roggeveen op: de beelden
zijn van lava .... gemaal<t, zijnde
Paasch-eiland een uitgebrande vu[-

l(aan. Neutraler is de uitdrul<l<ing
vuurspuwende berg, well<e vanaf
1653 optreedt - een woord dat ver-

want tijkt met het lndonesische
merapi of morapi, letterlijl< vuurge-
ver. De Tex denkt hier aan meru,

berg - maar dat vinden we in ander
verband als Semeru en Mahameru.
De schriivpr peeft een hneiend en

nieuw overzicht van de observaties
donr I ze pn 18e eelwqe Nederland-
se zeevaarders. Hij voert ons met

vaste hand door de Labyrintische

theoriedn van de geleerden uit die
tijden. Met de eeuwwisseling ont-
staat door het werk van philologen
en kritische bijbelexegeten (en dus
niet wegens empirische natuurwe-
tenschappers) de natuurlijke theo-
logie. De godheid is hier de goe-

dertieren en wijze inrichter van de
natuur- en natuurstudie derhalve is

godvruchtige arbeid. Predikanten
en abbates roepen niet meer over
de massaaI verderf zaaiende wre-
ker, maar beoefenen de natuurwe-
tenschappen die de goddelijke wet-

denkendheid demonstreren Aldus
de Zutphense predikant Martinet
(rll8), die het vuLl<anisme als zin-
delijk verschiinsel beschrijft. Eenige

Bergen branden zo nu en dan of
attijd, en werpen asch en steenen
uit, om de ingewanden der Aarde

van nadeelige stoffen te ontlasten,
en verwoestende Aardbevingen te
voorl<omen. De beschouwing van

de aarde als organisme bracht
medische termen als erosie en

eruptie binnen de aardwetenschap-
pen.

De snelLe ontwil<keling van de

natuurwetenschap tijdens de

negentiende eeuw (nauwkeurige

beschriivingen. en modelteringen
naar analogie van hoogoven en

stoommachine) deed het primaat
van de theologie verbleken. Geen

treffender beetd van het bLinde

noodlot dan een vuurspuwende
berg. schreeI Busl<en Huet (t863).

Ook van de aanzel tot deze [aatste
fase seeft Den Tpx pcn interessant

beeld.

Het werl< is royaaI geiLlustreerd,

fraai uitgevoerd en zijn prijs waard.
De gecompliceerde tekst is opmer-
ketijk arm aan drukfouten, ai ont-
stond door omkering van de per-

soonsnaam Erasmus Darwin op p.

113 een raadseltje.
Het werk is opgedragen aan de

nagedachtenis van B.G. Escher, vul-
l<anotoog en cultureel bewogen
docent. De auteur, meer petroloog
en minstens evenzo cultureeI
bevlogen, heeft zich ook in dit
boel< met heldere taal in fraaie stijl
uitgedrul<t. In de podtica-bloemle-
zing van Komrij staat dichtwerl< van
hem, naast podtica van zijn genera-

tiegenoot W.F. Hermans die even-

eens door vuil<anisme en weten-
schapshistorie was geboeid. De

laatste vertaalde het werl< van

Tazieff, en besteedde aandacht aan
Nieuwentijt, Hotbach, Voltaire.

Waar Hermans een ingenomen
essay wijdde aan de roekeloze
Raspe besteedt Den Tex waarde-
rende bladzijden aan de verstandi-
ger Buffon en Hamilton.
In Hermans' zwanenzang, Ruisend

Gruis, liet de litterator een vull<a-

nisch fenomeen optreden. In 'Een

voorspel' is de geleerde Den Tex
aan het woord. maar blijft de lite-
raire geest bespeurbaar. Hierdoor
is dit boek, met zijn onlitteraire
titel, een toonbeeld van diepgaan-
de en smaakvotle geschiedschrij-
ving geworden. Nederlanders (zoals

zij die op het omstag de driel<leur

op de vull(aan van Ternate hijsen)

zijn een mooi boek rijker. Vertalin-
gen zu[[en niet op zich laten wach-

te n.

G.j. BoEKscHorEN (Alrsrrnonu)
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Examens

Universiteit Utrecht
<l*cf os'o ei/ex*rl;err gec; J*gle
M.A. Galavazi, E. van der Laan,

A.M. Langezaa[, H.J.W. Nusteling,
L. Pronk, M. Tap, H.M.A. van der

Werff.

! lt ): l r' ! u u !...\.r,,r{ r, i:,r,!&r.tir rr

C. Egmond, E. Marsman, E. Hafken-

scheid, Z. l(ovacevic, G.C.B. l(ruis-
kamp, S.M. NagtegaaL, S.M. van

Ouwerkerl<, R. Tonis.

,*s;clr:fid.r*&jx&r;T e* ger*rl:**tlc
M. Nachtegaal.

,{"}ocf e;rarsf*:r;rr'rre;; F}rsi"sc&<r
ger*grc$e:
G.M. Jimminl<, K. Muiders,
P. Schuurmans, l. Soenario,
S Vermper M Steenhrrrooel

Vrije Universiteit
Amsterdam,
Illll,,t r cic l ulrre;t .q",r/r,; r,

M.E. van l(ootwijl<, W.P.Schellart,
R.W. Kruk, E.M. Neep, S. VLotman.
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Overleden
Op zo februari is op 49-jarige leef-

tijd overleden Dr. Emile Henssen,

historicus. Alhoewel van oorsprong
geen geoloog, was zijn betrokken-
heid bij ons vakgebied groot. In

zijn functie van secretaris van de

KNAW commissie voor de Geschie-

denis van de Aardwetenschappen,
maar ook in zijn publicaties was

daar veel van terug te vinden.

Geaccepteerd als lid
Dijck, drs. B. van - Duiventoren 1,

5046 ML TilburS (bg)

Hogeweg, N. - Zandhofsestraat
734,3572 GL Utrecht (bg)

Kastelein, R. - Warande 7o7, 3705
ZH Zeist (bg)

Korft, ir. B.M. - Reinier de Graaf-

weg 166, z6z5 DE Detft (g)

Meer, D. van der - Va der Goes-

straat 38, 35ztfL Utrecht (bg)

Meijer, R.E. - Warande Lc1, 37c5
ZH Zeist (bg)

Straaten, L.P.O.M. van - Uiterweg

354,74j7 AX Aalsmeer (bg)

Voorgedragen voor het lid-
maats chap
Kellerman-Slotemaker,A. Adriaan
van Ostadelaan 67-1, 3583 AH

Utrecht (bg)

Uijt de Boogaardt, drs. R. - Elba

36,83o3 WR Emmeloord (g)

Welie, drs. M.J. ze Sweelinck-
straat 1oo-ll, z5t7 GZ Den Haag (g)

Royement
De navolgende leden worden door
het Hoofdbestuur voorgedragen
voor royement wegens een bet-
alings-achterstand van meer dan

drie jaren:

H.J. Bosch (BG)

Arthur van Schendelstraat 6o3

3511 MP Utrecht

Drs. J.S.L. Everaars (G)

Casa Moracho, Calle Alta r7
LlRl (Castegon de Sot)

Prov. Huesca, SPANJE

Dr. M.A. Goossens (G)

P.O. Box 737203, Bryanston 2021

Sandton, ZUID-AFRIKA

Dr. K.A. de Jong
Dept. of Geology, Univ. of
Cincin nati
Cincinnati, Ohio 45zzr, USA

Drs. A.J. Kapel (G)

c/o Target Resources Ltd.

GPO Box 43r8, Sydney,

New South Wates, AUSTRALIE

Drs. P.E. de Minjer (G)

Dunne Bierkade r4B
z5tz BC Den Haag

drs. J.P. van Niet (G)

Eexterweg Z5

946r BC Gieten

Drs. E.J.G. Schoort
Borssenburgstraat 11, th
ro78 VA Amsterdam

G ezocht
Van de volgende leden van wie het

laatstbekende adres vermeld is,

zou het hoofdbestuur graag het
huidige adres vernemen:

Drs. M. de crijs (G)

Engelenburg 357
zo36 RL Haarlem

Drs. A. Mulder (G)

-i-^t^-k--^ ..^>ililPluiluooU 1Iu

3524 GM Utrecht

I I rrcssvt
Lezing GeoVusie/Geoflex bv.bv.
Rustand, een toekomst voor Neder-

landse geoLogie?

Plaats: W&N-gebouw van de VU

Info: flexr@geo.vu.nl of ozo-

4447 477

16 wtctctvt
Staringlezing door Frits Hilgen voor
Afdeling Noord. r8.oo-r9.oo uur in
Hotel de Jonge, Brinkstraat 87-89,
te Assen. Voorafgaand aan de

lezing is er vanaf r7.3o uur gele-

genheid om (op eigen kosten) een

drankje te drinken in cafe Beefe-

ater - naast het hotel.

16 rsnaet"t

Prof. Michael R. Leeder (university

of Leeds / University of East

Anglia): "Rivers in Rifts: Active
Faults and Fluvial Sedimentation",

9-12 uu(, zaal zot, W.C. van Unnik-
gebouw, Heidelberglaan 2, Utrecht.
(t.tornqvist @geog.uu.nl)

tr7 rg't&avt
Mark Geluk (Netherlands lnstitute
of Applied Geoscience -

National GeologicaI Survey) over
"Triassic palaeogeographical and

structural development in the
Netherlands". t7.45 Q7.oo borrel),
KlVl buitding, Prinsessegracht 23,

Den Haag.

IS twtavt
Dr. Marta Perez-Arlucea (University

of Vigo): "Depositional Models for
Ftoodplain Evolution, Following the
r87o's Avulsion of the Saskatche-

wan River (Cumberland Marshes,

Canada)", t6-t7 uur, zaal zor, W.C.

van Unnikgebouw, Heidelberglaan
2, Utrecht. (t.tornqvist
@geog.uu.nt)

18 pmsavt

Lezing GeoVusie/Geoflex bv.bv.
Een n eilanden tocht door het
Caraibisch gebied

Plaats: W&N-gebouw van de VU

Info: ftexr@geo.vu.nI of oztr-

4447 471

2j pxas'rt
"Sediment Supply and Climate

Change", t6-t7 uur. Grote Coltege-

zaat, lnstituut voor Aardweten-
schappen, Budapestlaan 4, Utrecht.
(t.tornqvist @geog.uu.nl)

25 twasvt 1999

5de Nationale lClD Dag: Gl5 en

Remote Sensing technieken in

land- en waterbeheer bij DHV

Amersfoort. Info: e.schultz@

bwd.rws.minvenw.n I

I april 1999
Lezingendag Geochemische Kring

op ter gelegenheid van het emeri-
taat van prof.dr. C.H. van der
Weijden. Ochtend: Geochemie en

klimaat, Middag: Geochemie en

milieu. Plaats: Inst. voor Aardwe-
tenschappen, Universiteit Utrecht
Info: marijke@geo.uu.nl

1/ Apr'u
Harm W. Frikken (NAM Schoone-
beek) over "Wrench tectonic signa
tures: prediction of open fracture
systems and prospectivity in Zech-

stein gas reservoirs, NE Nether
Iands" t7.45 (rZ.oo boneL)l(lVl
building, Prinsessegracht 23,

Den Haag.

15 april
Netwerkmiddag met het KNGMG/

lezingen en borrel. Plaats: W&N-
gebouw van de VU, Info:
flexr@geo.vu.n I of ozo- 4447 4tt

7-tr {};jzzni l.999
Xllth European Conference on Soil

Mechanics and Geotechnical
Engineering, Amsterdam,The
Netherlands, Info: congres@kivi.nl

7*11 juni 1999
6rst EAGE Conference & Technical

Exhibition, Helsinki Fair Centre,

Finland, Info: eage@eage.nl of
www.eage.nr

9-15ju*ri 1999
Steinexpo/Minetime
Wulfrath/Dusseldorf, Duitsland
Info: gsz@steinexpo.de

XS tat 24 selltetnber 199.9

International symposium
Abraham Gottlob Werner
(t749-t8t) and his times
Info: Freiburg University:
psch m idt@ub.tu-freiberg.de


