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Meinesz onderzoeksschool
voor Geodynamica VMSG,
past de ontwikkeling van
bredere programma's in de
trend die zich in de aardweten-
schappen aftekent. "De
gescheiden ontwikkeling van
de verschillende sub-disciplines
was noodzakelijk om de
processen en de onderliggende
principes te leren begrijpen.
Maar uiteindeliik kom ie er
achter dat de aarde zich niet
laat opsplitsen. Het besef
groeit dat wil je echt inzicht
krijgen, je de disciplines moet
integreren. Wij bevinden ons in
dat proces en de oprichting van
het onderzoekscenlrum is weer
een stap."
Bovendien eist de praktijk
steeds meer ook een integratie
van alle disciplines, voegt prof.
dr. ir. J.T. Fokkema daar aan
toe die vanuit de Technische
Universiteit Delft en het
Centrum voor Technische
Geowetenschappen CTG aan
ISES heeft meegewerkt. "Als je
alleen al kijkt naar de toekomst-
perspectieven van het onder-
gronds bouwen, dan is dat
geen kwestie meer van 66n
discipline raadplegen maar
daar heb ie in feite biina alle
aardwetenschappelij k discipli-
nes nodig voor goede ontwer-
pen."
Daarnaast heeft ongetwijfeld
ook de maatschappelijke rele-
vantie van het onderwerp
meegespeeld, denken de drie.
De aarde wordt steeds inten-
siever gebruikt door steeds
meer mensen, natuurlijke
bronnen zoals water worden
steeds schaarser. Schoon water
is niet alleen de meest kwets-
bare en noodzakelijke hulp-
bron, het is bovendien de
drager van veel verontreini-
ging. Het grootste deel van het

water buiten de oceanen,
bevindt zich tussen gesteente.
Een goede kennis van dat
systeem en goede modellen die
kunnen voorspellen hoe het
water zich gedraagt en waar
het zich bevindt, worden steeds
ook belangrijker. Daarnaast zal
het steeds beiangrijker worden
om goed inzicht te hebben in
de relatie tussen diepte- en
oppervlakteprocessen, onder
andere in de context van aard-
bevingen en overstromingen.

De organisatie van ISES is
vergelijkbaar met die van de
onderzoeksscholen: de
verschillende onderzoeksgroe-
pen leveren hun inhoudelijke
bijdrage aan een groot gemeen-
schappelijk onderzoekspro-
gramma. Behalve de adminis-
tratieve ondersteuning komt er
niemand in dienst van ISES;
de onderzoekers blijven dus
werknemer van de universitei-
ten. Nieuw zijn wel de aanstel-
lingen voor veelbelovende jonge
onderzoekers. In plaats van de
gebruikeliike twee of drie jaar

voor een postdocJ wil het
bestuur van ISES de jonge on-
derzoekers aanstellingen van
drie tot vijf jaar geven. Daar-
naast moet ISES een plaats
worden waar onderzoekers
worden opgeleid en waar voor-
aanstaande buitenlandse onder-
zoekers middels uitwisselingen
hun expertise kunnen inbren-
gen. Behalve de universiteiten
zal ook het NITG-TNO een
inhoudelijke bif drage Ieveren
aan het wetenschappelijk
programma van ISES.
Inhoudelijk gezien is ISES
verdeeld in drie onderzoeks-
modules. De centrale
probleemstelling is de kwanti-
tatieve voorspellingsmethoden
van de aarde in de tiid en

Nieuw aardwetenschappetiik onderzoekscentrum ISES

zet samenwerking en bundeling voort

Het betekende indertiid a[ een hele stap dat de drie onder-
zoekschoten bruggen bouwden tussen de verschillende
universitaire aardwetenschappetijke onderzoeksgroepen.
ilii zorgden voor m66r uitwisseling, m€6r samenwerking en

ook m6€r inhoudelijke integratie. Het nieuwste onderzoeks-
centrum ISES dat dit voorjaar van start is gegaan, gaat
daarin w66r een stap verder. ISES zat het onderzoek van de
drie onderzoekscholen voor een groot deel samenbrengen
en integreren. De onderzoekscholen btiiven bestaan maar
va[ten voortaan onder de paraptu van een samenwerkings-
verband dat zich votgens het rapport van de internationale
se;ectiecommissie tot de beste van Europa mag rekenen.

Ruim 35 miijoen gulden heeft van en zien het onderzoeks-
N\fO uitgetrokken voor het budget daarom voor de periode
onderzoekscentrum Integrated tot2003 aanzienliikstiigen.
Solid Earth Science (ISES). \Was het ISES-voorstel van de
De aardwetenschappen zijn drie onderzoeksscholen dan zo
daarmee een van de zes goed? Volgens een van de drie
onderzoeksgebieden die N\7O initiatiefnemers, prof. dr.
extra wil ondersteunen. In een S.A.P.L. Cloetingh van de
lange discussie met de univer- Vriie Universiteit, tevens direc-
siteiten peuterde toenmalig teur van de onderzoekschool
minister Ritzen in 1996 een Sedimentaire Geologie NSG
paar honderd miljoen gulden hebben de drie onderzoekscho-
los bij de universiteiten. Dat len de afgelopen iaren laten
geld wilde hij via N\7O weer zien dat samenwerking tot een
gericht middels een project belangriike meerwaarde kan
'Dieptestrategie' bij de univer- leiden. "De scholen hebben
siteiten uitzetten. De aardwe- iets nieuws op gang gebracht.
tenschappen prohteren daar nu Veel van de grenzen die er

tussen de unlversltelten
bestonden, bestaan niet meer.
De groepen van de verschil-
lende universiteiten zifn
programmatisch gaan samen-
werken en dat heeft in de prak-
tijk tot concrete resultaten en
versterking geleid. Nu zijn we
op een punt aangekomen dat
we zien dat de drie schoien elk
een eigen invalshoek hebben
ontwikkeld waar vanuit de
combinatie van de drie een nog
veel grotere meerwaarde kan
opleveren."
Volgens zijn mede-initiatiefne-
mer prof. dr. M.J.R. \Tortel
van de Universiteit ljtrecht en
directeur van de Vening
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ruimte. Het gaat om zowel de
voorspelling van het toekom-
stig gedrag van geologische
systemen (module 1) als het
reconstrueren van het verleden
uit de geologische records
(module 2). De eerste module
gaat hoofdzakelijk over seismo-
logie, seismische weergave, en
aardkorstdeformatie en ruimte-
onderzoek. Door ervaringen en
kennis van verschillende
onderzoeksvelden te combine-
ren, is het beter mogeliik
geworden om heel kleine
veranderingen in bijvoorbeeld
de aardkorst te detecteren en
die te koppelen aan waarne-
mingen in het veld. Cloetingh:
"Elke onderzoekschool heeft
zijn eigen domein en schaal
van onderzoek maar in ISES
willen we dat met elkaar
combineren. \We vullen in feite
de gaten die er tussen de drie
onderzoeksscholen bestaan.
'We zijn al iang in staat om met
seismologische technieken de

aarde in drie dimensies te
bestuderen maar de technieken
zijn nu zo verbeterd en zo
verfijnd dat we nu van struc-
tuur-georienteerd onderzoek
naar proces-georienteerd
onderzoek kunnen gaan. De
technieken geven ons de moge-
lijkheid om heel kleine bewe-

gingen waar te nemen en die te
relateren aan de processen die
daar aan ten grondslag liggen
te bestuderen. Dat is een heel
nieuwe aanpak van aardweten-
schappelijk onderzoek. "
De tweede module richt zich
vooral op de vraag hoe en in
welke mate de interne lithosfe-
rische processen en de externe
krachten het proces van erosie
en sedimentatie beinvloeden.
Die twee moeten samen komen
in de derde module: procesmo-
dellering en validatie. Elke
onderzoeksschool levert capa-
citeit aan elk van de drie
modules zodat volgens de
initiatiefnemers er een echt
geintegreerd programma
ontstaat. \Wortel: "Pas als je de

interacties goed begriipt, de

relaties kunt leggen tussen
waargenomen processen en
veranderingen op verschillende
schaalniveau's en daardoor
betere voorspellingsmodellen
kan maken, kunnen we werken
aan een beter risicomanage-
ment. Dat begrip is ook de

sleutel tot de exploratie en het
management van de steeds
schaarser wordende bronnen
a1s water en mineralen."
De initiatiefnemers hebben
uitdrukkelijk niet gekozen voor
een fusieke onderzoekschool:

dus geen nieuw gebouw waar
alles samen moet komen. De
onderzoekers blijven in prin-
cipe op hun eigen werkplek.
Cloetingh: "\Vat je natuurliik
wel wil is dat die onderzoekers
bij hun collega's gaan kiiken en
samenwerken. Natuurlijk zijn
de koffietafelgesprekken heel
belangrijk voor een goed onder-
zoeksteam en zou het ideaal
zijn als iedereen bij eikaar zat.
Maar de kosten die dat met
zich meebrengt zijn veel te
hoog, wij besteden het geld
liever aan onderzoek zelf.
Onderlinge contacten zijn heel
belangrijk en die houd ie niet
alleen in stand door formele
vergaderingen en biieenkom-
sten te beleggen. In de onder-
zoeksscholen hebben we al de
nodige ervaring met gedeelde
promotieplaatsen, het werken
op meerdere locaties en het
uitwisselen van bestuurders.
Dat blijkt in de praktiik heel
vruchtbaar te zijn en brengt wel
degelijk goede samenwerking
tot stand."
Fokkema: "Een heel belang-
rijke uitwisseling is in ieder
gevai die van data. Als we alle
data, dus zowel de geodata als

de seismologische exploratie
data op een goede manier bii
elkaar brengen, dan beschikken

we natuurlijk over een
verschrikkeliik groot en belang-
rijk onderzoeksbestand. Juist
zo'n verzameling van data op
verschillende schaalniveau's
kan tot nieuwe en interessante
inzichten leiden."
Maar dan is het de vraag of de

drie onderzoekscholen zelf de

beoogde paraplu niet kunnen
zijn. Oftewel is het onderzoeks-
centrum dan nog wel nodig?
'Wortel: "De drie onderzoek-
scholen bestrijken elk een klein
gedeelte van het spectrum van
alle onderzoeksmogelijkheden.
Doordat we nu van elkaar goed
weten wat de ander doet, en
doordat duidelijk is afgespro-
ken waar iedereen mee bezig is.

wordt meteen ook heel duide-
lijk waar de grenzen van de
verschillende onderzoeksgebie-
den iiggen. Het onderzoeks-
centrum biedt nu de mogeliik-
heid om juist over de grenzen
van de eigen onderzoeksschool
te kijken en verbanden te
leggen met de andere twee.
Want dat zijn nu juist de inte-
ressanteJ onontgonnen weten-
schapsgebieden. "
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GtrSrr | 'We uillen als professional behandeld en beoordeeld worden'

De visitatiecommissie signaleerde in de vorige nieuwsbrief dat er te weinig vrouwen

werkzaam zijn in de Aardwetenschappen. Toch ziin biivoorbeetd de vrouweliike

studenten zelf nog optimistisch over wat hun te wachten staat. Ziedaar de dubbete

uitdaging waar Hanneke Gieske, de eerste voorzitter van Gaia, het Netwerk Vrouwen

in de Aardwetenschappen, en haar collega-initiatiefnemers sinds enkele maanden

voor staan. Gieske vertelt over haar driifveren, carridre en waarom zii 'toevallig' de

eerste voorzitter van Gaia werd.

zij de laatste jaren vervulde. Zo is ze ook
lid van het algemeen bestuur van het
Hoogheemraadschap Rijnland en secreta-
ris van de Leidse Geologische Vereniging.

Veldwerk
Gieske koos voor de geologie - in Leiden,
later in Utrecht - omdat een leraar aard-
rijkskunde ziek wcrd en zijn vervanger
enthousiast vertelde over veldwerk. ,,Dat
leek me geweldig, reizen over de hele
wereld. Mineralen onderzoeken en het
ontstaan van gebergten bestuderen." Al
tijdens haar studie greep ze de kans om,
nadat ze haar kandidaatsexamen in 1981
haalde, naar Suriname te gaan. ,,Eigen-
liik wilde ik naar Mexico maar daar
kende ik niemand. In Suriname wel en
daar was een groot tekort aan geologen
door het massale vertrek van de Neder-
landers direct na de coup. Het is leuk om
regelmatig in een andere omgeving te zijn
en met andere dingen bezig te zrjn. Maar
ik heb toen als assistent-geoloog wel

geleerd dat het me niet trok om elke twee
iaar in een ander land te werkenr zonder
vaste basis in Nederland."
Na haar terugkeer pakte ze een half jaartie
kunstgeschiedenis mee om vervolgens
toch een hoofdvak Veldwerk exploratie-
geochemie te doen aan de lJniversiteit van
Utrecht. ,,Daar begon de veldwerkbege-
leider meteen te vertellen over alle landen
waar hij achtereenvolgens gewerkt had".
Dat was voor Gieske de druppel en reden
om voor de hydrogeologie te kiezen. ,,Ik
kon toen tijdens de stage bij de provincie
Drenthe met een toen nieuwe aanpak in
grondwaterstudie, de systeemanalyse, aan
de gang. Dat bracht me in contact met
mensen van TNO die mii vervolgens
vroegen te solliciteren."
Deze baan bood inderdaad de mogeliik-
heid om zowel in Nederland als in het
buitenland te werken. Na een tweejarig
verblijf in Jemen is het in de elf jaar dat ze

nu voor TNO werkt van regelmatig reizen
niet meer gekomen, behalve dan korte
trips. ,,Nu ik kinderen heb ben ik blij om
na twee weken Indonesi€ meteen terug te
keren. Dat was na mijn verblijf in Suri-
name en Jemen anders. Beide keren heb
ik er enkele maanden reizen aan vastge-
knoopt. Na Jemen ben ik per auto door
het Midden-Oosten teruggereden naar
Nederland."

Vacatures
Gieske werkt nu vier dagen per week en

Nog geen etmaal huist drs. Hanneke
Gieske, sectiehoofd Geo-Mariene I(arte-
ring bij het NITG-TNO, in de huisvesting
op het terrein van de voormalige I(rom-
houtkazerne in Utrecht. Alleen een uit de

kluiten gewassen conifeer moet nog

Beste lezeres/tezer van de
Nieuwsbrief,

Het voor u liggende exemplaar van de Nieuws-

brief van KNGMG/ALW is tot miin spijt later ter
post gegaan dan gepLand. Twee aanwijsbare

oorzaken: de overgang naar een nieuw secreta-
riaat, zowel qua persoon als locatie, en de

Paasdagen, waardoor eindredacteur, vormgever

en drukker minder tijd tot hun beschikking had-

den.

lk hoop dat u in deze begrip kunt opbrengen
voor het gehele redactieteam en verzeker u dat

we ons best zullen doen om de komende num-

mers wel op tijd naar u te versturen.
DrcK vAN Doonru, sooronEDAcrEUR

wijken zodat daglicht haar werkkamer kan
vullen.
,,De verhuizing ging heel soepel. Het
meeste werk is natuurlijk het overbrengen
van de boorkernen en apparatuur. Dit
gebouw is wel geschikt voor het verwerken
van grote hoeveelheden monstermateriaal
- er komen iaarliiks zo'n 500 kernen
binnen - en het onderhouden van appara-
tuur", vertelt Gieske bij een taartie met
'\Welkom' erop. Een paar van haar colle-
ga's vertoeven nog op zee.
Ze kijkt al uit naar de huisvesting ovcr
ongeveer twee jaar direct naast de
Utrechtse faculteit van Aardwetenschap-
pen. Dan zal zij met haar collega's het
gemak proeven van een met de facuiteit
gedeelde bibliotheck. Iaboratoria, het af
en toe bij een universitair collega binnen
lopen of het volgen van een colloquium.
Ze weet niet precies hoeveel medewerkers
van NITG-TNO straks in Utrecht aan het
werk zijn a1s de collega's uit Delft naar
Utrecht zijn gekomen. ,,Ik ben geen voor-
zitter van de ondernemingsraad meer."
Dat was een van de vele nevenfuncties die
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combineert de zorg met haar partner' ,,De
combinatie van beiden werken en zorgen
is volgens mij alleen mogeliik als een part-
ner in de woonplaats zelf werkt." Het
onderwerp zorg en arbeid brengt ons weer
terug bij een activiteit die op haar
afkwam. In de aanioop van de loopbaan-
dag vorig jaar gehouden op de VU sprak
zij met Liesberh Kosters, voorzitter van
het KNGMG en de eveneens vrouwelijke
voorzitter van de organiserende commis-
sie Anouk Creusen over de loopbanen van
vrouwen in de Aardwetenschappen.
Concrete aanleiding was een column in
NlTG-nieuws van april vorig jaar' Daarin
constateerde zii datin de iaren tussen
1988 - waarop Gieske in dienst trad - en

1997,het moment van de fusie tussen
TNO-GG en de Rijks Geologische
Dienst, van de 38 aangestelde academici
er slechts twee vrouw waren.
Deze'toevallige' gebeurtenissen Ieidden
uiteindelijk tot het organiseren van een

speciale workshop tijdens de Loopbaan-
dag. Daarvoor dook Gieske stevig de lite-
ratuur in en verzamelde zij gegevens over
afgestudeerde vrouweliike studenten en

aantallen vrouwen in dienst bii ondermeer
de Shell en NAM. Ook stuitte zii op een
promotie over de loopbanen van vrouwe-
lijke ingenieurs afgestudeerd in Twente,
Delft en Eindhoven.
Gieske bleek in staat om met het door
haar verzamelde feitenmateriaal onder-
meer het managementteam te doordrin-
gen dat er veel vanzelfsprekende gedach-
ten over de rol van vrouwen ln
arbeidsorganisaties bestaan maar dat de

werkelijkheid weerbarstiger is. Zo wordt
algemeen geloofd dat vrouwen het werk
minder centraal stellen dan mannen.
Maar uit het promotieonderzoek over
ingenieurs bleek iuist dat vrouwen het
werk meer centraal stellen dan mannen.
Die bliiken zich meer dan vrouwen te
richten oo de status die het werk met zich

meebrengt.
Vrouwen en
mannen zijn bij
aanvang van hun
loopbaan even
ambitieus, ook op
HBO-niveau, stelt
Gieske. In organisa-
ties waar aandacht
is voor een geliike
ontwikkeling van
vrouwen en mannen
blijft hun ambitie-
niveau ook geliik. In
organisaties waar
dat niet zo is, neemt

die bij vrouwen sterker af dan bii mannen.
Ook blijkt bijvoorbeeld het sollicitatiebe-
leid een belangrijk element. Mannen blii-
ken eerder mannen te selecteren. ,,Ik kriig
te horen dat maar tien procent van de

sollicitanten op recente vacatures bij het
NITG-TNO vrouw is. Dat is oPmerke-
lijk", stelt Gieske. Op een vacature die zij
onlangs had, reageerden meer vrouwen'
maar liefst 37 procent. Dat is meer dan de

dertig procent vrouwen onder de afgestu-
deerden. Zij wil nu met het Netwerk
Vrouwen in de Aardwetenschappen, naast
het bieden van contacten en informatie-
uitwisseling, ook arbeidsbemiddeling en

mentoring bieden. De arbeidsbemiddeling
moet bestaan uit het beheer van cv's zodat
bii het zoeken naar geschikte vrouwelijke
kandidaten een extra bron aangeboord
kan worden. Ook zou het netwerk vrou-
wen moeten stimuleren meer vla netwer-
ken en open sollicitaties zich in de kijker
te spelen. Deze wegen van vacaturevervul-
hng zijn nu goed voor de helft van de

vervulde vacatures bii TNO.

Professional
Tijdens de eerste algemene ledenvergade-
ring en lezingendag van het netwerk,
gedoopt Gaia - eerst was er chaos, toen
kwam de godin van de aarde waaruit alles

is voortgekomen -, op 29 mei komt onder-
meer dit soort activiteiten aan bod. Ook
zal dan het eerste bestuur verkozen
worden. ,,rJ7e hebben met nadruk voor
een breed bestuur gekozen met vertegen-
woordigingers van universiteiten en werk-
gevers als NITG-TNO, NAM en een

ingenieursburo. Ook de KNAG en de

I(ring voor Toegepaste Fysische Geogra-
fie zijn in het bestuur vertegenwoordigd."
Voor die vergadering ziin in ieder geval de

93 leden van Gaia uitgenodigd. Dat bete-
kent dat bijna tien procent van de onge-
veer duizend aangeschreven vrouwen in

de aardwetenschappen al met een eenvou-
dige mailing gemotiveerd is. Opvallend is

echter het lage aandeel studentes dat lid is

geworden. Gieske vertelt dat een studente
haar zei dat lid worden van Gaia bete-
kende dat zij nu al zou erkennen dat vrou-
wen minder kansen maken om als profes-
sional beoordeeld te worden. ,,Dat vond
ze een negatieve keus. Maar ik dacht ook
bii miin afstuderen dat ie alleen op je

kwaliteiten wordt afgerekend. De praktijk
is toch dat in onze cultuur ingebakken
gewoonten en vanzelfsprekendheden nog
steeds een rol spelen. Dat bleek ook
onlangs uit een artikel in Nature over de
kleinere kans die vrouwen in Zweden
maken om als post-doc aan de slag te
gaan."
Gieske wil dus met haar activiteiten niet
personen of organisaties veroordelen of
aan de schandpaal nagelen. Het gaat haar
en haar mede-initiatiefnemers om het
bespreekbaar maken van dergelijke
vanzelfsprekendheden.,'Ook voor organi-
saties zelf is het niet goed als ze talent
missen als door allerlei impliciete maar
oniuiste aannames vrouwen minder snel
geselecteerd worden of doorstromen".
Het bestuur van KNGMG heeft haar
initiatief van harte ondersteund door
ondermeer een startsubsidie beschikbaar
te stellen.

Samenwerken
Gieske pleit in de TNO-krant van novem-
ber 1998 voor meer samenwerken en

minder competitie. Daarom is zij ook blij
met haar baan bii de afdeling Geo-
Mariene Kartering. De aard van het werk
brengt vanzelf samenwerken met zich
mee. ,,In je eentje kun ie niet karteren."
Die samenwerking heeft ook gemaakt dat
zij kon slagen als hoofd van een sectie

waarin zij eigenlijk niet thuis is. \fant
toen zij na negen iaar ervaring met grond-
water solliciteerde naar de positie als

sectiehoofd Grondwater Systemen, vroeg
de directie haar een afdeling 'verderop'
aan het werk te gaan. Die kans om weer
terug te gaan naar het puur geologische
werk heb ik dus met veel plezier aangegre-
pen."

ARNo BooN

Meer informatie oaer de ALV en lezingendag

z.tan Gaia is te r.terkrijgen via e-mail

tanja@,geo.uu.nl of tel 030-25 j35246
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In a joint project of the Netherlands Institute of Applied Geosciences

TNO (NITG- TNO) and the Faculty of Earth Sciences,

University of Utrecht.

Project title;

Sed i mentological development
of Chalk deposits
in the Netherlands

Project outline:
The Upper Cretaceous Chalk deposits of the Netherlands display a high variability of lithological and
poro/perm characteristics. Consequently, seismic velocities within the Chalk are also highly variable, ham-
pering the application of standard velocities models which makes the interpretation of underlying strata
unreliable. The major aim of this interdisciplinary study is to link various sedimentary facies of the Chalk to
seismic expressions in order to establish an improved understanding of the velocity distribution of this
interval. Next to primary sedimentological, geochemical and physical features, the effects of diagenesis,
burialand inversion of the Chalk deposits will be studied. The insight in poro/perm developments will also
lead to a better exploration concept for Chalk deposits. The lithological, stratigraphical and tectonic models
to be established will be based on seismic interpretation, log interpretation, biostratigraphy and 3D- basin
modelling.

Requirements:
A geologist with a good background in sedimentary geology, especially carbonate sedimentology, is

required for this project. Also a strong affinity with seismic characterisation and interpretation and comput-
er applications is enviable. The AIO must be motivated to work in an interdisciplinary environment and
helshe must be able to integrate results of other disciplines in the research. The AIO will co-operate closely
with the international members of the research team. The results will be published in research papers and
ultimately in a Ph.D. thesis.

Duration and starting of the project:
4 years, from 0'1 -06-1999.

Location:
NITG-TNO office at Utrecht.

More information and application on this position:
Prof" dr. Th.E.Wong, NITC-TNO, P.O.Box 157,2OO0 AD Haarlem (tel: 023-5300330; Fax: 023-5300283;
e-mail: t.wong@nitg.tno.nl).
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fetsetten, van toendra tot jungle !

In mijn rr jaar voor "De Koninklijke" heb ik veel gezien: de beruchte "horizontal
snow" offshore in de Noordelijke Noordzee, centra van technologische
hoogstandies in Engeland en Nederland, terug in de tijd in Rusland,
superformaat muskieten in de Siberische toendra, en het nog bijna koloniale
leven in het Verre Oosten.

Ik heb altijd veel van reizen gehouden.
Net voordat ik eind 1987 afstudeerde,
kwam Shell langs op de VU met veel
mooie verhalen en dia's over kampen in
verre en exotisch klinkende landen. Het
iag dan ook voor de hand dat ik daar ging
solliciteren. Ik werd aangenomen en kreeg
een contract met de mooi klinkende titel:
Junior Petroleum Engineer.
Na dik vier jaar colleges "nieuwe stijl" te
hebben gelopen, was het een hele verras-
sing om nog eens zes maanden de banken
in te duiken. Basic Training, heette dit in
"Shell Speech". 'We werden opgesloten in
een omgebouwd klooster in Noordwijker-
hout en kregen in sneltreinvaart series
cursussen die ons inwijdden in de gehei-
men van het ontwikkeien van olie- en gas
velden. Alles, vanaf de eerste seismische
wiggle en het ontdekken van een veld, tot
en met het ontwerpen van de seperatoren
voor het verwerken van het geprodu-
ceerde gas en olie, kwam aan de orde.
De laatste week van de basistraining was
gevuld met spanning: de brieven met de
"first assignements" werden uitgedeeld.
Het klonk niet echt exotisch, meer donker
en nat, Aberdeen.

Offshore, een echte "northsea tiger"
Bij aankomst in Aberdeen scheen het
zonnetje. Het was herfst, de bladeren
hadden schitterende geeloranje kleuren,
de granieten gebouwen schitterden en de
rozen bloeiden. Echt een heerliik fris

winterweertje. Dit kon zo slecht nog niet
zljn! Later kwam ik er achter dat het
meestal een heerlijk fris winter weertje is,
zonnig maar koud, of het nu januari of juli
15.

Mijn eerste echte baan was als "wellsite
petroleum engineer". Dat hield in dat ik
op een offshore rig ofpiatform werkte. Ik
kan me nog goed de verbaasde blikken
herinneren, toen ze zomaar een meisje uiL
de helikopter zagen stappen. Opeens
gingen de mannen aan boord zich weer
scheren, de lucht van aftershave hing in
de kantine, en ik heb zelfs boormeesters
zien blozen. Tien jaar geleden waren
vrouwen offshore nog heel etgzeldzaarn.
Sommige mannen liepen mijn kantoor
binnen en liepen er direct sprakeloos weer
uit. Voor anderen ben je een soort van
sociaal werkster. Je werkt twee weken met
dezellde ploeg mensen) eet met ze, kijkt
naar een videootje, dus je moet wel met ze
op kunnen schieten, en je leert ze veel
beter kennen dan je collega's op een
gewoon kantoor.
Ik leerde al vlug dat mijn ondergoed maar
beter met de hand gewassen kon worden,
anders kwam het niet terug van de
befaamde "rig wash". En dat sommige
deuren zelfs niet opengingen als ik er met
mijn hele gewicht aan ging hangen. En
dat het werken op de boorvloer of met de
hijskraan toch maar het best aan de
specialisten kon worden overgelaten.
Maar, 1'e moet alles een keertje proberen,

nietwaar?!
Na anderhalf jaar
was het tijd om weer
eens iets echt geolo-
gisch te gaan doen in
het kantoor aan de
vaste wal. Het werk
bestond uit het plan-
nen en begeleiden
van het boren van
putten om olie te
ontwikkelen, studies
doen gebruikmakend
van de nieuwste
technieken, reisjes
naar Londen en
diverse cursussen

volgen. Ik heb in een korte tijd hier heel
veel kunnen leren. Er schijnen meer vrou-
welijke geologen rond te hangen in Enge-
land dan in Nederland in de olie-
industrie. Het waarom is me nos steeds
onduidelijk.

Met Aeroflot de toendra in
Na vijf f aar in Aberdeen, inmiddels
getrouwd en moeder van een zoon, werd
het tijd om te verkassen. Een standaard
"posting" duurt 4 jaar. Ik kreeg op vrijdag
middag een telefoontje van het hoofdkan-
toor in Den Haag: "Wat ik dacht van een
baan in Siberie. maand op, maand aP"
Dat klonk wel heel erg spannend) en voor
ik het wist zat de familie gezellig bij
"Granny" in huis, en ik in een flatje in
Den Haag. Om een lang verhaal kort te
maken, ik heb nooit maand op - maand af
in Siberie gewerkt, het bleef biy zakenrei-
zen. En na bijna een iaar van "woon-
werk" verkeer tussen Engeland en Neder-
land zijn we maar in Nederland gaan
wonen.
Ondanks de problemen aan de perso-
neelskant van de baan, was het werk heel
interessant. W'e kregen papieren logs en
seismische secties uit Rusland waarop wij
het ontwikkelingsplan moesten baseren.
\We mochten natuurlijk niet precies weren
waar het veld lag en dus waren alle topo-
grafische indicaties verwijderd (= staats-
geheim). En geen van de kaarten was
gelijk, putten wandelden, contouren
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verschenen en verdwenen. De logs waren
vaak met de hand overgetrokken
en konden plotsklaps van heL ene type

naar heL andere gaan. ofwaren met iaren
tussenpozen genomen.

Zaken doen met de Russen was even
wennen. Ze kunnen heel emotioneel zijn
en met vuisten op de tafel slaan. Maar
aan het eind, na enig bakkeleien, komt de
fles wodka ofRussische cognac op tafel en
chocolaatjes, en zrjn we weer dikke
vriendjes. Avonden kunnen dan ook heel
emotioneel eindigen, met droevige verha-
len over weesjes, verdwenen familieleden
en geleden ontberingen.
\Wat wel opvallend was, is het aantal vrou-
wen dat in de Russische olie-industrie
werkt. Jammer dat het merendeel toch
vaak een ondergeschikte rol speelt. Naast
hun werk verwacht hun man op tiid een
maaltijd op tafel. De laboratoria lagen
dan ook vaak vol met zakken uien en
aardappels, en de komkommers groeiden
in de vensterbanken. Vergeieken met het
leven van deze vrouwen is dat van ons zo
gemakkelijk, de wekelijkse boodschappen
bii de Albert Heijn halen, naschoolse
opvang en partners die koken zelfs leuk
vinden (?).

Keukenstoelties
Reizen in Rusland is nog steeds een hele
onderneming. Vliegen met Aeroflot is een
belevenis op zich. Soms was de vlucht vol
en werden keukenstoeltjes naar binnen
gedragen. Over de jaren ging de service er
wel op vooruit. I(regen we in het begin
alleen een vies plastic kommetje met
limonade. tijdens mijn laatste trips was
het een kopje thee, wel uit datzelfde vieze
plastic kommetie, met een koekje gewor-
den. Het was dan ook altiid een verade-
ming om de KLM business class binnen
te stappen. Het reizen met de trein is dan
een verademing. Op de grotere stations
zijn complete maaltijden in stukl'es en
beetjes op het perron te koop: een kom
soep van de een, wat groenten en aardap-
pels van iemand anders. En tenslotte het
onmisbare toetje, ijs! Zelfs in hartje
winter. Dat alles, tezamen met Ed (van
Riessen;'s alcoholische versnapering,
smaakt bijzonder goed!
Over het geheel genomen heb ik persoon-
lijk nooit last ondervonden tijdens mijn
reizen in Rusland. Ik voelde me veiliger
als vrouw alleen in Moskou, dan in de
hoofdsteden van veel Zuid-Eurooese
Ianden.

De laatsten der kolonialen
Aan alles komt een eind. Na een laatste
trip naar Siberie in de herfst, waarbij de
temperatuur binnen een week daalde van

*9 naar 20 graden Celsius, vertrok ik
naar Borneo, waar het kwik bijna 30
graden Celsius aanwees. Maar niet alleen
een klimaatsverschil. Werken in een
cultuur waar men emoties juist zo goed
als het gaat verbergt. Het voordeel was
wel dat dit de eerste werkplek is waar ik
niet per ongeluk voor "de secretaresse"
ben aangezien.
Zoals gewoonlijk Ieek de uiteindeliike
baan weer niet helemaal op wat er in het
begin besproken was, maar in ieder geval
klopte de locatie van het kantoor deze
keer wel! Binnen 6 maanden had ik al in
drie teams gewerkt, het bekende "fire
fighting". De lokale collega's zijn over het
algemeen heel aardig, alhoewel sommigen
het toch wel eens moeilijk hebben met
een doortastende, zelfuerzekerde vrouwe-
lijke collega. En een 'ja', hoeft in deze
regio niet altijd '1a' te betekenen. Het kan
ook een 'waarschijnlijk niet' betekenen.
Het leven is koloniaal, met amah's (huis-
houdsters) en tuinmannen in een heus
kamp. Het kampleven is een begrip op
zich, net een heel, heel klein dorp van
mooie witte bungalows in een bosriike
omgeving. Het heeft zijn eigen schooitje
en sociale c1ubs. Helaas is het over het
algemeen moeilijk om banen voor part-
ners te vinden. Veel universitair opgeleide
partners voelen zich toch niet echt lekker
in de koffieclubjes en het Zonnebloem-
werk, baby-tjes hoeven we niet allemaal,
en de verveeldheid slaat dan toe.

De toekomst van lnternationale Carieres
Het leven van een Shell geoloog gaat ook
niet over rozen. De recente reorganisarie
van de internationale stafvan Shell heeft
relatief meer vrouwen overtollig gemaakt
dan mannen. Het totaal percentage vrou-
welijke "geoscientists" is 9%, maar op de
overtolligheids lilst blijkt 18% van de
overtollige "geoscientists" vrouw. Vaak is

de carridreverwachting van een vrouw
toch lager dan die van een man binnen dit
speciaie wereldje waar de blauwe blazers
uit Delft langzamerhand plaats maken
voor de 'Mark en Spencers-pakken' uit
Ox-Bridge.
Toch zou ik iedereen willen aanraden om
eens verder te kijken en internationaal te
werken. Je leert er veel van, zowel tech-
nisch als sociaall En nu, als iemand een
leuke baan weet voor een ex-Shell geoloog
met ruim 11 jaar ervaring, houd ik me
aanbevolen!

JatrtNv Sprrssunv
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NAC V op 20 en 2l april
2000
ARA, ALW en KNGMG zijn atweer
druk bezig met de voorbereidingen
voor het vijfde Nederlands Aardwe-
tenschappelijk Congres (NAC V).

Het volgende NAC wordt in het jaar

zooo gehouden en de congresorga-
nisatie werd dan ool< geconfron-

teerd met haar eigen "millennium-
probleem", namelijk dat iedere
zichzelf respecterende organ isatie
een conferentie in het jaar zooo
ptant en liefst ook nog in het voor-
jaar.
We hadden dan ook nauwelijks
keus in de data voor NAC V en

hebben donderdag zo apriL en

Goede Vrijdag zr april zooo gere-

serveerd voor het congres. Voor
velen van u zal zt april een roos-

tervrije dag zijn. Daarom vragen we

u nu al, om in uw planning voor de

paasdagen in het jaar zooo reke-

ning te houden met de data van

NAC V.

Ondanl<s deze ietwat ongelukkige
datum, heeft de congresorganisatie
er het volste vertrouwen in dat ook
het vijfde NAC een succes zal worden

Prn Teruw,

congresorganisatie NAC V

10 jaar stichting
Geologisch Instituut
Het tienjarig jubileum van de Stich-
ting Geologisch Instituut Amster-
dam wordt groots gevierd op zater
dag z7 november 1999 in de Lut-

herse kerk in Amsterdam. Ter gele-

genheid van het Lustrum verschijnt
in beperkte oplage een riik geitlus-

treerd boek, vol unieke foto's en

niet eerder gepubliceerd materiaal
over de geschiedenis van het Geo-

logisch Instituut. Eindelijk worden
de vele geheimen van het lnstituut
ontsluierd! Het boel< is alleen ver-

krijgbaar via de Stichting en kost
ca f 4o,-. De voorzitter van de

Stichting, dr Otto Simon zal op z7

maart het eerste exemplaar van het

lustrumboel< presenteren. Na

afloop is er een feestelijke borret.

Alle donateurs van de Stichting
ontvangen begin mei een uitnodi-
ging voor het Lustrumfeest. Voor
meer informatie over het boek en

feest kunt u contact opnemen met

de secretaris Lucy Kerstens.

feI oz3-567625o.
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6tlt's worse than 1986" mailde een oud-
collega uit de VS me begin maart.
Vergezeld van dat bericht kwam een

lijstje namen - van ex-collegaos die
zojuist hun baan waren kwiit geraakt.
Somber constateerden we dat we ons
voorlopig nog niet bedreigde salaris
meer aan geluk dan aan iets anders te
danken hadden. In de dagen daarna
kwamen de liisties Nederlandse namen
door...
Ik heb dus makkeliik praten' want
vanuit een gesalarieerde stoel. En toch
ga ik het erover hebben, over deze
meest recente oliecrisis.

geen nieuws, want de belangstelling
voor b-studies is in het algemeen
teruggelopen. Dit verschijnsel is deels
te verklaren door de tempobeurs en het
is dan ook te verwachten dat de studen-

Nededand, behalve in de zand- en
grindsector, nauweliiks enige expertise
in de winning van vaste delfstoffen
meef aanwezig, evenrnin als enige
industridle aktiviteit op dit gebied.

enige regelmaat hun expliciete voor-
keur voor buitenlandse equivalenten
uit.
Waar zouden we staan als een minister
zo'n idee zou opperen? Wat hebben we

dan voor antwoord? Hebben we er dan
met elkaar over gesproken? Wat is de

kritische massa aan kennisproducenten
die industrier overheid en ander
bedrijfsleven op de lange termiin nodig
hebben? Kunnen de verschillende acto-
ren die kritische rnassa kwantificeren?
Tussen alle rapporten die de afgelopen
25 jaar geproduceerd ziin, is er niet 66n

die aan deze vraag behoorlijk aandacht
besteedt. Ook de verkenningcommissie
aardwetenschappen van 1997, die
excellent feitenmateriaal tot ziin
beschikking had, komt niet verder dan
het t'warrn bepleiten van een landeliik
docentenplant'. De commissie legde
vervolgens de bal in het doel van de

beroepsverenigingen en vond dat dezen
de handen ineen moesten slaan om een

dergelijk plan te forrnuleren.
Het KNGMG heeft (doelbewust' overi-
gens) die bal vooralsnog niet opgepakt
en andere beroepsverenigingen bii rnijn
weten ook niet. Het OCV raPPort is
inmiddels ruim 2 iaar oud, en de
wereld is er ondertussenr rnet name de
laatste maanden, heel anders uit gaan
zien. Gegeven de huidige situatie in
althans een deel van het werkgevers-
veld zou ik willen pleiten voor het
opstellen van een praktisch lange-
terrniin toekomstplan voor de Neder-
landse aardwetenschappen waarin de
belangen van de verschillende (6stake-

holders" behoorliik tegen elkaar afgezet
worden. Gebaseerd op ciifers en

behoorlifk geformuleerde scenarios.
Gezarnelijk op te stellen en te bewaken
door representatieve vertegenwoordi-
gers uit bedriifsleven, (semi-)overheid,
wetenschap dn KNGMG.

ELISABETH KOSTERs

PS - de xisitatiecommissie aardwetenschappen xond

ook dat de uttiuersireirctt meer urotlucn tn dienst

moeten nemen. Hulde. Jamtner alleen dat de

comrnissie het niet nodig xond zelf het goede xoor-

beeld te peren.

tenaantallen dankzii
de door minister
Ilermans voorgestelde
soepeler regelingen,
alsmede dankzii de
verlenging van de
studieduur naar 5 iaat
in de kornende paar
iaar weer iets zullen
aantrekken. Een deel

Is er een crisis? Volgens de "Econo- van de daling is echter demografisch en

mist,t van 6 maart zou je kunnen stellen zal zich voorlopig niet herstellen: er

dat goedkope olie een zegen voor de zijn immers steeds minder l8-iarigen'
wereldeconomie is, maaf het blad zet Je zou kunnen stellen dat het goed

daar meteen politieke en economische uitkomt dat de geologische studenten-
kanttekeningen bii. In het kort: verzui- aantallen dalen, want de sector met
pen in olie leidt tot gTotere kansen op traditioneel veel werkgelegenheid
;.poo. gou"".rmenttien dus op politieke recruteeft voorlopig niet. Dit laatste is

instabiliteit en daar schiet de wereld- nooit helemaal waar: bedrijven blijven
economie niets mee op. In een aftikel altiid een bepaald minimum aan vers

van 4 dichtbedrukte bladziiden komt afgestudeerden recruteren, maar het

het woord "geologie" overigens precies zal voor de komende paar iaat structu-
66n keer voor, en wel in het volgende reel rninder ziin.Et ziin echter deskun-
(geparafraseerde) citaat: ,' digen die treweren dat ie zoiets nooit
..".Iip"i""r were not our concern, then rnoet Stellen: expeftise credert (zoekt)

supply and demand were determined zijn eigen markt. Ik laat het hier even

not by geopolitics and cartels' but by in het midden.
geology and markets - meaning that, in De Nederlandse petroleumindustrie
today's conditions, the price would betrekt haar geologische werkne(e)m-
head down towards $5,-". (st)ers voor een groot

Daar wordt het scenario voorSomber constateerden deel van de Nederlandse
geologen dus niet veel beter we dal we s6s r.oorlnnio universiteiten. vertegen-
van. In een artikel over . ":""",u': woordigers van diezelfde

Gazprom in het Financieel nog nlct bedrelgde salarls industrie zijn vaak erg

Dagblad van 20 maart komt meer aan geluk dan aan kritisch over de kwaliteit
het woord ttgeologie" overi- iets anders te danken van het door de Neder-
gens helemaal niet voor, Als hadden, landse universiteiten
redelijk geinformeerde kran- afgeleverde produkt (de

tenlezer zou ie niet denken kersverse drslir. ofdr.).
dat geologen voor deze sector erg Maar als er, zoals nu, een koude wind
belangrijk zijn, door de petroleumwereld waait, vallen
Ik schat dat van de 1000 werkende de industridle geologen bij bosies uit de

KNGMG leden (het totaal ledental is bomen, en dus is het begrifpelijk dat de

bifna 1500: er zljn ca. 500 studenten, universiteiten zich onafhankeliik blij-
promovendi en gepensioneerden) er ven opstellen. Waarom opleiden voor
zo,n 400 in de petroleumsector de eisen van de industrie als diens

werk(t)en. Daarrnee is deze sector wel stabiliteit zo onvoorspelbaar is? Het
degelifk ons (KNGMG's) probleemr Sevaar van "opleiden voor de markt" is
maar welke (o(if any,t) rol een beroeps- dat je opleidt voor de korte terrniin en

vereniging in zo'n situatie kan spelen is niet voor toekomstig leiderschap

afhankeliik van de wil van anderen. (langere termiin).
Die 400 leden werkzaam in de petroleu- Maar toch, of ie het wilt of niet, univer-
mindustrie zijn allernaal opgeleid aan siteit en bedriifsleven ziin deels tot
Nederlandse faculteiten. De Neder- elkaar veroordeeld, al zijn ze niet
landse faculteiten ziin net gevisiteerd. a{hankeliik van elkaar. Op het ogenblik

In de samenvatting van het rapport van zijn beiden in het slop: de studenten-

de visitatiecommissie (in de vorige aantallen dalen en de petroleum-
Nieuwsbrief), konden we lezen dat het industrie ontslaat geologen. Dit is
aantal studenten aan de 3 geologische eerder gebeurd: in de zestiger en

faculteiten (traditioneel de toeleveran- zeventiger iaren slonk de werkgelegen-

ciers van de petroleumindustrie - ik heid in de delfstoffensector en dit was

houd hier dus de fysisch geografen en 66n van de aanleidingen om de Nederland-

Wageningers even buiten beschouwing) se geologie-faculteiten rigoreus te

de laatste 5 jaar flink gedaald is, Dit is herstructureren. Inmiddels is er in heel

Lopen we datzelfde risico nu
'In heel lrlcrlerlanri weer? Zeg niet dat deze situatie

is er, br'hrlve in dc zanrl- onvergelijkbaar is met die van

en grinilse ctilr. lall\l'c- 25 iaat geleden omdat we grote

riiks *reer *":."jlil::,:15Xil'fi|rx'
cnige expertisc binnen onze eigen grenzen

in rle rvinning v:ln rilste koesteren. Dezelfde bedrifven

delf.stoffcn arnrvczig' blijken onze geologen zonder
pardon te lozen of sPreken met
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BUREAU AL14/

Oproep TALENT
prograrnrna deadline 15
rnei
De afdeling Centrale Programma's
van NWO corirdineert onder andere
het subsidieprogramma TALENT-sti-
pendia. In het kader van dit pro-
gramma kunnen tevens NAVO sti-
pendia voor een verblijf in een van

de NAVO landen of Oost-Europa

worden aangevraagd. De stipendia
zijn bedoeld voor een verblijf in

het buitenland van meer dan drie
en ten hoogste twaalf maanden. Zij

kunnen worden aangevraagd voor
onderzoek ter verdere ori€ntering
op of verdieping in het eigen

wetenschapsgebied van de aanvra-
ger of in daarop aansluitende disci-
pLines. De TALENT stipendia wor-
den toegekend als onkostenvergoe-
ding voor de reiskosten naar en

van de plaats van bestemming en

de verblijfkosten in het land van

bestemming.
Voor een stipendium komen in

aanmerking recent (hooguit 5 jaar

geleden) gepromoveerde onderzoe-
kers die op de uiterste datum van

indiening de leeftijd van 4r jaar

nog niet hebben bereikt en die op

deze datum hetzij geen (vaste)

aanstelling hebben, hetzij niet lan-
ger dan drie jaar een vaste aanstel.
ling hebben bij een Nederlands
(para-) universitair instituut.
Het TALENT programma richt zich

met name op de categorie van

veeLbelovende onderzoekers die
nog aan het begin van hun carriere

staan maar van wie op grond van

hun wetenschappetijke kwaliteiten
wordt verwacht dat zij een voor-
aanstaande plaats gaan innemen in

de Nederlandse wetenschap. De

eisen die NWO stelt zijn daarmee

hoog en beoordeeld wordt of de

kandidaat behoort tot de toptien
van ziinlhaar generatie in het eigen

vakgebied. Bij de beoordeling
wordt verder aandacht geschonken

aan het werkpLan, de betel<enis

voor het desbetreffende weten-
schapsgebied (innoverend en

grensverleggend l<arakter atsmede

uitstralend effect voor andere
gebieden), de pubLicatielijst en de

kwaliteit van het gastinstituut.

Er zijn drie aanvraagronden per
jaar en de eerstvoLgende ronde
heeft als deadline 15 mei. De

beslissing wordt na ongeveer 4
maanden bekend gemaakt. Intich-

tingen en aanmeldingsformuLieren
zijn verkrijgbaar bij het bureau

voor Centrale Programma's, tel
ot o- 3 4 406 5t I 6z +l 6z81 6zg (bij
voorkeur tussen 9.oo en rz.3o uur).

Maatschappelijke advies-
raad forrneel geinstal-
leerd
0p 19 maart heeft de voorzitter van

het Algemeen Bestuur, dr. R. van

Duinen, de Maatschappelijke
Adviesraad (MAR) van ALW gein-

stalleerd. Dr. van Duinen zette bij

de installatie uiteen dat het AB van

de MAR verwacht signaten uit de

samenLeving in te brengen ten
behoeve van de besluitvorming
over de toedeting van financidte
middelen over de aard- en levens-

wetenschappen door het Gebieds-

bestuur, en anderzijds naar buiten
hun l<ennis en ervaring in NWO te

dragen. De voorzitter van het
gebiedsbestuur, prof.dr. F.K. de

Graaf, gaf een presentatie van het
gebied ALW. Hierbij gaf hij aan dat
de MAR een belangrijk kLankbord is
voor het Gebiedsbestuur. De MAR

zal ALW adviseren over vanuit een

maatschappelijke invatshoel< te

stelLen prioriteiten mede in het

licht van het Wetenschapsbudget
en adviezen van sectorraden. Daar-

naast wordt het Gebiedsbestuur
geadviseerd over de wijze waarop
de relaties met bedrijven, departe-
menten en andere maatschappelij"
ke sectoren versterkt kunnen wor-
den. De leden van de MAR zijn

werkzaam bij NEDECO, Elsevier,

Grontmij, Waddenvereniging, Hoog-

heemraadschap, ministerie van

LNV, Eerste Kamer. Rijkswaterstaat,
Gist-Brocades en Unilever en TNO.

In het vorige nummer van deze

nieuwsbrief heeft een interview
gestaan met de voorzitter van de

MAR, dr. l.A. Oete. De tekst van het

interview en namen van de leden

kunt u naLezen op onze websrte
http://www. nwo.n /alw/n ieuws.

Ovel'dracht werkgever-
schap naar onderzoekin-
stellingen ingaande 1 april
Aan alle prolectleiders die begin

februari van ALW een nieuw subsi-
die kregen toegewezen (waarvan

een overzicht voor de aardweten-
schappen in de vorige nieuwsbrief
is gepubticeerd) hebben eind maart
aanvutlend bericht ontvangen ten

aanzien van de overdracht van het
werkgeverschap. De overdracht

houdt in dat NWO met ingang van

r april in principe geen projectme-

dewerkers meer in dienst zaI

nemen maar dat zij in dienst van

de instelling waar zij tewerk
gesteld zijn in dienst moeten wor-
den genomen. Met de meeste uni-

versiteiten heeft NWO een overeen-

komst afgesloten over de te verle-
nen vergoedingen (salaris, sociale
lasten, wachtgeld, etc.) aan de

instellingen. Een en ander betekent
in praktische zin dat vanaf r april
. personeelsadvertenties door uni-

versiteit of instelling zelf moeten
worden geplaatst
. aanstelling, na accordering door
ALW, ptaats vindt aan de instelling;
hiervoor is een speciaaL formulier
besch ikbaar
. vergoeding plaatsvindt volgens
de tussen NW0 en instelling afge'
sLoten regeting en voorzover geen

regeling voorhanden is gelden

regels die reeds met verschillende
universiteiten zijn afgesloten
Vergoeding van materieel krediet
blijft vooralsnog ongewijzigd con-

form lopende subsidiebepalingen.
Nadere inlichtingen zijn te verkrij-
gen via de eenheid bedrijfsvoering.
mw. A. de Roode, tel. 070-3440777,
emaiI roode@nwo.nl of op de web-
site http:i/www.nwo.n l/alw.

A/[eerjarenplan AI-W
Binne nkort verschijnt het meerja-

renplan van NWO aan de minister
van OCenW. Het Gebiedsbestuur
ALW heeft haar bijdrage hieraan op

2 maarl besproken met het AB.

Ondanks een budgetkorting van f
rz miLjoen die NWO in het Regeer-

accoord is opgelegd wil ALW zich

de komende jaren onderscheiden
als een groeigebied. De nieuw
ingestelde beleidsadviescommissies
en maatschappelijke adviesraad
zullen nadrukkelijk worden betrok-
ken bij het uitwerken van nieuwe
prioritaire onderzoel<sgebieden bin-
nen bijvoorbeeld bio-informatica en

kennis van het systeem Aarde. 0m
de wens van NWO tegemoet te
komen een bepalende rol bij uni-

versiteiten te spelen wit ALW de

contacten met onderzoekscholen
intensiveren, en ook op bestuurLijk

niveau onderhouden. Een ander
speerpunt in het beleid van ALW

ligt in de internationalisering door
het streven naar nauwere samen-

werking met zuster councils in het

buitenland. De bijdrage van ALW is

tevens te vinden onder publikaties

op de website http://www.nwo.nli.

Deadline voor ALWISTW
aanvragen is 1 rnei
Via ALW is er twee keer per iaar de

mogelijkheid tot het indienen van

toepassings gerichte subsidieaan-
vragen op het terrein van ALW bij

de Technologiestichting STW. Er is

een brochure beschikbaar die bij

ALW kan worden opgevraagd. U

kunt ook op de site van STW

(http://www.stw.nt) kijken wetke
programma's thans in het open

technologie programma [open.

Nadere informatie is bij ALW

beschikbaar via beckers@nwo.n[.

Zes van de zeven pro-
grarrrrrra's KP5 thans
opengesteld voor het
indienen van proiecten
Na de mega-bijeenkomst eind

februari jl. in Essen, waar KP5 for-
meel'gelanceerd' werd heeft het

toch nog even geduurd voordat de

verschillende programma's daad-

werl<elijk werden opengesteLd voor
het indienen van aanvragen. De

spits werd op zaterdag 6 maart j[.

afgebeten door het programma
"The Quatity of Life and the
Management of Living Resources".

De programma's "Competitive and

SustainabLe Growth" en "lmproving
Human Potentia[ " openden op
dinsdag 76 maarl jt. Het in de vroe-
ge ochtend van diezetfde dag aan-
gekondigde ontslag van de vottaLli-
ge Europese Commissie, zorgde
even voor een dosis extra "suspen-

se": Overigens heeft het terugtre-
den van de Europese Commissie
geen gevolgen voor de uitvoering
van KP5. Pas op zo maatt 1999

werd de 'caIt' gepubliceerd voor
het programma "Energy and Envi-

ronment". lnmiddels zijn de diverse
informatie en aanvraagpaketten
beschikbaar welke tevens van de

website van ALW kunnen worden
gedownload via
http:/www.nwo. n l/a Lw/n ieuws.
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Paleoseismology

James P. McCalpin (editor)
s88 pp.

Acodttttic Picss /rtc., Satr Dicgo.

1996.

& 89.98 (Htb)
ISBN: 0-12-481825-0

Paleoseismology is the study of
prehistoric earthqual<es, especialiy

their location, timing, and size.

PaLeoseismology supplements his-

toric and instrumental records of
seismicity by characterizing and

dating large prehistoric earth-
quakes using geologic evidence
created during individual pale-

oearthquakes. Paleoseismology dii
fers from more general studies of
slow to rapid crustaL movements

(e.g. neotectonics) in its focus on

the almost instantaneous deforma-

tion of landforms and sediments

during earthquakes. The driving

forre behind most paleoseismic

studies is society's need to assess

the probability and severity of
futu re earthquakes. The increasing

activity in paleoseismologicaI stud-

ies, for exampte research in the
Roer Valley Graben carried out by

T. Camelbeecl< and co-workers
(Feldbiss Fault near Bree), the Vrije

Universiteit (Fetdbiss Fault near Sit-

tard) and NITG-TNO (PeeI BoundarY

Fault near Roermond), illustrates

the growing popuLarity of this kind

of research. A clear sign of the
youth of paLeoseismotogy has been

the lack of a comprehensive bool<

on this rapidly developing field of

research. This book represents the

first attempt to make such an

overview. lt covers virtuaily atl

aspects of paleoseismological

research and it is aimed primarily

at a graduate to professional leveI

audience in geology. geography. or

geophysics, atthough some famil-

iarity with geomorphology and

Quaternary geology is assumed.

The book consists o{ nine chaplers,

each written by a different set of
authors, with one common refer-

ence list. The first chapter provides

a good introduction into paleoseis-

mology. The most commonlY used

field techniques are discussed in

the second chapter. The foltowing

four chapters present applications

of paleoseismology in different tec-

tonic settings: extensiona[, voL-

canic, compressional and stril<e slip

tectonic environments. Atthough

the volcanic tectonic setting is part

of the extensionaI environments,
discussion in a separale chapter is

warranted by the different tithotogy

involved and, consequently, the
different techniques which shoutd

be applied. Chapter seven discuss-

es liquefaction-induced features,

and chapter eight deals with land'

slides caused by earthqual(es.
FinaLly, in chapter nine the applica-

tion of paleoseismological research

to seismic hazard assessment and

neotectonic research is treated. Ali

chapters are welL referenced and

up to date. The quality of the print.

ing, the beautifuI fotographs, the

nice figures and the well written

text make the book very pleasant.

*{vilR$[${

Oproeping van gegadig-
den voor Baten uit de
Stichting Molengraaff
Fonds
op z8 februari 1999 stelt het Fonds

voor het hieronder omschreven

doel der Stichting beschil<baar:

f 5 5.ooo,-.
Gegadigden voor dit bedrag of een

deel daarvan moeten v66r r4 april
1999 hun met redenen omklede

aanvragen toezenden aan:

De Secretaris van de Stichting

Mo le n graaff- Fo n ds

p/a Subfacutteit Technische Aard-

wetenschappen
Postbus 5oz8
z6oo GA Delft

De beschil<bare gelden zullen wor-

den toegewezen op 23 april ry99
door het bestuur van de Stichting:
prof.dr.ir. j.T. Fokkema, voorzitter
prof.drs. F.R. van Veen. secretaris-
pen n Ingmeester
prof.dr. i.E. Meulenkamp, tid

prof.dr. J.L.R. Touret, lid
prof.dr. S.B. Kroonenberg, Iid

Een subsidie uit het Motengraaff
Fonds heeft in principe als doeI het

stimuteren van wetenschappelijl<
onderzoek, dus niet biivoorbeeld
het bestrijden van drul<l<osten van

publicaties.

Tectonics and sedirnen-
tation of Indonesia, a
regional serninar in Ban-
dung (15-17 MARCH, 1999)
t he regional seminar 'l ectonics

and Sedimentation of lndonesia,

was convened at the Sasana

Budaya Ganesha, Institute of Tech-

noLogy (lTB) in Bandung, lndonesia

from t5-t7 March 1999 to comme-

morate the 5oth anniversary of the
publication of "The Geology of
Indonesia' by R.W. van Bemmeten

in ryq9. fhe seminar was organi-

zed by the Indonesian Sedimento-

logists Forum (F0Sl), the Indone-

sian Association of GeoLogists
(lAGl) and the host, the Geological

Department of Technology (lTB) in

Band un g.

The remarl<able 5o-year-otd book

by Rein van Bemmelen is stilI
wideLy referred to in Indonesia alt-

hough it uses 'old'geotogicaI con-

cepls. The organizers of the semi-

nar felt that recent research activi-

ties hdve led to new concepls and

significant advances in the under-

standing of the regionaI geology of
lndonesia, but not yet coltated into

a usefuI reference source such as

'The Geology of Indonesia'. One of
the objectives of the seminar was

therefore lo facititale geologisls to

gather and share their current research

and understanding of tectonics and

sedimentation in Indonesia.
The first two days of the seminar

included 3 keynote speeches and

36 technical presentations covering

the regionaI geology of the lndone-

sian basins, the tectonic processes

which are responsible tor basin

development and configuration,

and the sedimentary processes

which have filled the basins after-

wards. The third day was dedicated

to a field trip to Sukabumi, West

Java, to study aspects of sequence

stratigraphy applications in outcrop.

The seminar attracted about 25o

parIicipants,'nainly from universi-

ties, scientific institutions and oil

companies in Indonesia, including

lTB, LlPl. GRDC and Pertamina.

Only few scientists from outside

lndonesia participated in the semi-

nar, mainly from Australia and the

U.K. Some cancelled their participa-

tion, probably fearful of the recent

unrest in Indonesia. No representa-

tives from the Dutch scientific com-

munity traveLed 1o Indonesia,
which was disappointing conside-

ring the close historic and scientific

linl<s between both countries and

the fact that the meeting was held

in memorV of a famous Dutch geo-

logist. Understandable safety con-

cerns probably had a Lot to do with

this, which was atso understood by

the organizers as they refrained

from widespread pubLicity for the

seminar in the tight of the current
politicat and economic situation in

Indonesia. Nevertheless, the orga-

nizers did request the participation

of the l(NGMG during the seminar.

On behalf of Liesbeth Kosters, pre-

sident of the KNGIVIG, a speech

was presented by Rob Hutsbos

(based in Jakarta for Core Labora-

tories) during the opening session

in which the I(NGMG announced

the intention to set up an interna-

tionaI liaison group with sister

societies in 5 countries, including

I ndonesia.
In conclusion, the seminar can be

considered a success and the orga-

nizers are to be congratulated for

their initialive in bringing together

a variety of geologists with diffe-

rent bacl<grounds and interests.

Hopefutly, the seminar wilI grow

and expand into a regular event

that witl serve as a forum to facili-

tate discussions on recent deve-

lopments in the geological under-

standing of Indonesia and to disse-

minate l<nowledge about this.
ROB HULSEBOS
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The only minor negative aspect is Het boek werd door een vijftiental
that the bool< presents only ideas auLeurs geschreven; beroeps en

and results of researchers working vrijwilligers. Vanzelfsprekend is het

in the U.S.A. I recommend this daardoor bont van aard, maar de

bool< to anyone interested in this betrol<kenheid van de schrijvers
l<ind of research. spreel<t uit elke pagina.Opstellen

over geschiedenis en voortgang
R.T. vnru BnrEru (NrornrnNDS lNSrru- van het onderzoel< beslaan de eer-

ur vooR Tor-cfpAsrF Growrrrru- ste rro pagina's; tweederde van

scHAppEN - TN0 HAARLEM) het boel< is gewijd aan de resulta-
ten.
Geologie en stratigrafie van het

Rycl<holtveld l<omen aan de orde.

Het materiaaI vuursteen. en de pre-

historische mijnwerktuigen (stag-

stenen, geweien, hakbijlen) alsme-

de de daarmee in de galerijen
geproduceerde l<apsporen worden
besprol<en. Ptattegronden, de wijze
en duur van de exploitatie worden
afgebeetd en geinterpreteerd. 0ok
schedels van enl<ele neolithische
vuursteenmijnbouwers, in de gan-

gen gevonden, zijn beschreven.

De N.G.V.-Limburg verdient een
getukwens met deze bekroning van

haar eerste halve eeuw. Wie zich

voor oude mijnbouw, Limburg of
archeologie interesseert zaL zich dit
boek niet willen [aten ontgaan. HeI

is goed uitgevoerd en, gezien de

omvang, niet duur, mede dank zij

een groot aantaI subsidienten. De

mijnen zeLf zijn geconserveerd, en

te bezichtigen. In het boek inventa-
riseert W.M. Felder niet minder dan

33 tocaties in het ruimere Krijt-
gebied op, waaronder de wand in
de Plenkertstraat te Valkenburg
waarin prehistorische mijngangen
zijn aangesneden. Een ongewoon
ondenverp, een hartverwarmend boek

G.J. BorrscHoreru (Ansrrnonvr)

Water in the Netherlands
P. Huisman, W. Cramer, G.
van Ee, J.C. Hooghart, H. Salz
& F.C. Zuiderna(eds)
I 8s pp.

,\' e t herl a n ds Hydrologic o I Socie ry
(NHV), DeLft, 1998

Prijs .f 1s.00 (Plb)
ISBNi 90-B03565-2-2
Te bestellen tia :Nederlandse

Hydrologuche Vereniging (N H V),
pla Grontmij, t.a.x. G. ztan Ee,

Postbus 203, 3730 AE De Bilt.

Dit boel<je geeft in beknopte vorm
een beschrijvend en technisch
overzicht van wat in ons land met

een typisch Nederlandse term de

Waterhuishouding wordt genoemd,

De prehistorische vuursteenmij-
nen van Ryckhott - 5t. Geertruid
P.C.M. Rademakers c.s.
331 pp.,216 aJb., 1 kttart
Ned.Geol. Ver. afd. Limburg, 1998
Prijs: fl 35,00

1S-BN 90-801523-4-X.

Zuid-Limburg: decennia [ang het

Nederlandse detfstofgebied bij uit-
stel<, was het dat ook in tijden dat
nog van geen Nederland sprake
kon zijn. Tijdens het Neolithicum
vond van tenminste 395o tot z65o
B.C. te Ryckholt ondergrondse
mijnbouw van vuursteen plaats.

Nog eerder werd in het Groot Ate-

Iier te Ryckholt vuursteen in dag-

bouw gewonnen. Het laatste werd
in 1886 door De Puydt ontdekt. In

rgro trof Hamal-Nandrin de eerste
-^L-^L, ^.^ r^.^-- -'--,,.n de)LrroLilr doil. ilr lyzj rLorrrE

geoloog Van der Sleen en de

archeoloog Van Giffen een onder-
zoel< waaruiI bleek daI sysIemati-
sche ondergrondse vuursteen
afbouw had plaatsgevonden.

Van Giffen berichtte het Genoot-

schap over deze belangrijke ont-
dekking in een voordracht, wetke
als verslag in r9z6 door de toen-
malige Geotogische Sectie werd
gepubliceerd. Het onderzoel( werd

inr964 hervat, onder Ieiding van

H.Tj. Waterboll<.

W.M. FeLder stelde toen voor, het
gebied tussen het Grote Atelier en

de rand van het Schachtenveld tij-
dens de weel<ends ondergronds te

verkennen met een door hem te
vormen werl<groep van ervaren

oud-mijnwerkers. De terreinbeheer-
der, Diemont, en de archeoloog,
Waterboll<, schonken die Groep

hun vertrouwen. De inzet en de
professionaliteit van deze N.G.V-

Leden zijn voorbeeLdig gebLeken.

Het eindverslag van de werkgroep
ligt thans voor ons, uitgegeven bij
geiegenheid van het 5o-jarig
bestaan van de afdeling Limburg
der N.G.V.

en dat vooral betrekking heeft op

de wijze waarop wij omgaan met

het water. Het begint met een

overzicht van de l<timatologische

en hydrologische elementen aLs

neerslag, verdamping, neerslag-

overschot, afstroming en grondwa-

teraanvuLling. Dan voigen de gene-

se van ons polderland, de strijd
tegen het water, inclusief de grote

waterwerken, problemen van ver-

vuiling en verdroging, alsmede de

internationale aspecten in verband
met de grote rivieren. Voorts
l<omen aan de orde de verdeling
van het beschikbare water over de

verschitlende belanghebbenden en

het daarmee samenhangende net-

werk van het integraal waterbeheer.
inclusief de bestuurliike aspecten.
Tot stot voigen een overzicht van

de beLangrijl<ste Nederlandse activi-
teiten in het buitenland in de loop
van de geschiedenis, en voorbeel-
den van een aantal recente onder-
zoel<sthema's, waaronder: veront-
reiniging en zuivering, kunstmatige
infi ltratie, kustbeheer, stedeliik
waterbeheer, ecosystemen, grond-
watersystemen, computermodelLen
voor integraal waterbeheer en

monitoring- en informatiesystemen.
Het boekje verschaft aan de hand

van goed uitgevoerde grafieken en

l<[eurenkaartjes een grote verschei-
denheid aan nuttige informatie. Als

naslagwerl< is het echter te

beknopt en te weinig gedocumen-

teerd, en als zodanig is het dan

ook niet bedoeld. Het vormt een

update uitbreiding van een gelijk-

namig werk dat voor het eerst ver-

scheen in 1986 en was samenge-

steLd door de Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek-TNO, spe-

ciaaI bedoeld als voorlichtings- en

propaganda materiaaI voor het bui-
tenland. Na de opheffing van de

CHO/TN0 hebben de Nederlandse
Hydrologische Vereniging en het
NationaaI Comite voor de Interna-
tionaI Association of Hydrological
Sciences (IAHS) het initiatief geno-

men deze nieuwe versie uit te

brengen.

Met een dergeiijl< overzicht van de
problematiek van onze waterhuis-
houding zouden ook velen in ons

Land hun voordeel kunnen doen; ik
denl< hierbij aan journalisten,

beleidsmakers, onderwijsgevenden
en gebruil<ers uit aanverwandte
vakgebieden. HeLaas vertoont het
voorliggende werkje voor dit doel
te weinig samenhang en diepgang.

De inhoud roept dan ook vragen

op: Votgens Tabet 3.3 bijvoor-
beetd, bedraagt de gemiddelde
jaarlijkse neerstag in ons [and 75o
mm, terwijl het kaartje van Fig. 3.r
een gemiddelde van 8oo mm sug-
gereert. De verdamping volgens
dezelfde tabel bedraagt 55o
mm/jaar, hetgeen bil een neerslag

van l5o mmljaar een atstroming
van 2oo mmljaar impticeert. Fig.3.3
geeft daarentegen een gemiddelde
gebiedsafuoer die rond de 3oo
mmljaar ligt. Nu omvat de verdam-
pingsterm ool( enig irrigatiewater
dat afkomstig is van de grote rivie-
ren, maar dat kan zeker de discre-
pantie van roo mm in het neerslag-

overschot niet verklaren. Deze zeer

ruwe benadering van de fundamen-
tele elementen van de waterbatans
contrasteert weL sterl< met het

uiterst gedetailleerde kaartje van

de grondwateraanvutling (Fig. ;.8),
en vooral buitentandse co[lega's
zulLen zich ongetwijfeld afuragen

hoe deze grootheid op zoveel
plaatsen, zo nauwkeurig bepaald
KOn WOr0en.

Het is duidelijk dat een redactie
van r6 deskundigen, die l<ennelijk

a[[en iets van het werk van hun

eigen organisatie hebben wilLen

tonen, niet bevorderlijk is geweest

voor het bereiken van een even-

wichtig resuLtaat en dat daardoor
het concept wat op twee gedach-

ten hinkt. Tot slot kan men zich

afuragen of met deze uitgebreide
uitgave de oorspronl<elijke doet-

stelling niet in het gedrang komt.
Het boekje zaI in veeI gevalten

alweer te zwaar en te duur zijn om

in veelvoud in de l<offer mee te
nemen en op ruime schaal onder
relaties te verspreiden. Bovendien
bleek de lijst met "useful addres-
ses" fouten te bevatten; aLthans

van mijn organisatie zijn zowei
adres als telefoon- en faxnummer
onjuist.
Ondanks de genoemde tekortko-
mingen moet gezegd worden dat
het boekje veeI informatie tevert

die tot nu toe sLechts in verspreide
en weinig toegankeiijke rapporten
was te vinden en daardoor zeker

ook in ons [and een leemte opvult.
Wetticht kan dit werkje de aanzet

vormen tot een degelijk boekwerk
oveT onze waterhuishouding, want
daaraan is zel<er behoefte.

,.,. DE VRIES

(VnrJe UnrvrnsrrErr - AMSTERDAM)
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1.5 april 1999
Netwerkmiddag met het
KNGMG/lezingen en borrel. Lezin-

gen en middag in het W&N-
gebouw van de VU. Info:
flexr@geo.vu.nl of ozo- 4447 4tt

16 april 1999
Klimaatlezing door Prof. J. Marshatl
van het Massachusetts lnstitute of
Technology: The North Atlantic
Oscillation: its consequences and

causes. Voorafgaang aan deze

lezing spreekt prof. dr. W.P.M. de

Ruijter van het IMAU-UU: Wervels

rond Afrika: een gevoelige klimaat-
schakel?. Verder dr G.J.H. Burgers
(KNMI): De El nino van ry971lr998
en seizoensverwachtingen voor het

kLimaat.

Aanvang r4.oo in het Trippenhuis,
Klovenierswal r9 Amsterdam. Info

en aanmelding o2o-557o727

2!. april 1999
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-

lands" 17.45 (r7.oo borrel) Petro-

leum Geologische Kring. KlVl buit-
ding, Prinsessegracht 23,

Den Haag.

15 *nei 1999
Veldexcursie van de Petroleum
Geologische Kring naar het Land

van Saeft in ghe . 07 o-j773265.

25 mei 1999
Lezing 'De smaragdmijnen van Zim-

babwe' door conservator Naturalis
drs. J.C. Zwaan. In 66n van de geo-

logisch oudste gebieden ter wereld
ontstaat de Sandawa smaragd. De

edelstenen uit deze mif nen hebben

unieke eigenschappen. Conservator
Zwaan vertelt hoe .je edelstenen,
met name smaragden identificeert.
Museum Naturalis o7r-5687529

"?tr tnei en 1 juni 1999
"Groningen" catalyst for the North

west European oil and gas indust-
ry. Groningen, the Netherlands.
lnfo: Tel. ry4-29 8o zz of e-mail:
themageo@worldon [ine.nl

7-IA juni 1999
Xllth European Conference on Soil
Mechanics and Geotechnical Engi-

neering, Amsterdam,The Nether-

lands. Info: congres@kivi.nl

11 juni 1999
6rst EA-GE Conference & Technical
Exhibition Hetsinki Fair Centre, Fin-

Lano, 7.
Info: eage@eage.nl of www.eage.nl

9*15juni 1999
Stei nexpo/Mineti me Wulfrath/Dus-
seldorf, Duitsland. Info: gsz@stein-

expo.oe

tr 9 tot 24 septernber 1999
lnternationaL symposium Abraham
Gottlob Werner Gl49-t8t) and his

times Info: Freiburg University:
pschmidt@ub.tu-freiberg.de

19 maaevnber 1999
Sta rin gsym p osium

27 tzoz:e*rbev 1999
Tienjarig bestaan Stichting GeoLo-

gisch Instituut Amsterdam. Feest in

de Lutherse kerk in Amsterdam van

73.3o-7g.oo. I el oz3- 567 6z5o

6-10 decernber 1999
The land Satellite Information in

the Next Decade lll Conference.

Doubletree Hotel Denver Denver;

Colorado.
http:/iwww.asprs.org/satellite ima-

ging_conference

16-21 j*nuari. 20AA

3rd International conference on

geoscience education. University of
New South Wales, Sydney Austra-
lia. http ://www.agso. gov.au/geos-

cied

Promotie

International Institute for
Aerospace Survey and Earth
Sciences (ITC)
ir. J.W. van Groenigen:
"Constrained optimization of spa-

tial sampling".
promotoren: prof. dr. ir. J. Bouma

en prof. dr. A. Stein

Landbouwuniversiteit Wageningen.

Examens

Universiteit van Amsterdam
I) octova slex atnen Fy sis c he
Geograf,ie
R. Oortwijn

l. de Vente

Vrije Universiteit Amsterdam
Doc tora a lex a tn en Geologie
W.A. Brokx
l) 0 ctov a {tlex atnem Ge o gv afie
S. Busch

H.E. Ludwig
P.N.M. Schipper

ITC Enschede
M.Sc.-degrees
Elmidio Estevez Cruz

lulio Enrique Perez Garcia

Emmanuel Adjei Owusu

Mutenga EmmanueI

Caly F. Ngorima

Voorgedraten voor
lid maatschap

Sara Eeman

E. du Perronlaan 64o
z6z4 NE Delft

Adres gevraagd

Van de volgende leden is post

retour gekomen. Wie kan ons heL

pen aan het nieuwe adres van:
Drs" O,G. Waei Tioen l{ie
Criinsenstraat 3o-3h
ro85 XW Amsterdam
ntus. Dr. .WJ. xun cler Kooij
RUL-Gorlab

Gorlaeus Laboratoria
Postbus 9502
z3oo RA Leiden

drs" G.P. 7-emxaat
Fqdnnrncfreet (-1

3551 AG Utrecht
dr. {}..f"4. &t'uwntev
da Costastraat 98-1h. voor
rc53 Zf Amsterdam

Ad reswi j ziginge n

dr.,4."1.W. Ezserts
C/o Sarawak Shelt Berhad

Locked bag no.r

98oo9 Miri
Sarawak, Federation of Malaysia

dr. ir, Asxt WJ. Berhhout
157o6 Nedra Way

Dallas, Texas, 75248
e-mail dekluut@hotmai[.c-o!]l
praf.dr.J" Wieringa
Oude Brandenburgerweg t6

37zt DX Bilthoven
drs. fl"P. Versteeg
Rijkswaterstaat
Directie Noordzee

Postbus 58o7
zzSo HV Rijswijk
Eterhard.f" Mxyzett
48 Weavers Field, Cambridge

Girton CB3 oXB

Great Brittain
r^^,,\ /^\"--- -"^^^-\vu+4/-\vJ rzzJ r!Jyvz
TtrctNnas de Groat
NITG-TNO

Geo-Marien en Kust

Postbus 8oor5

35o8 TA Utrecht

tel. o3o 256 4558
fax o3o 256 4555
e- m ai I t. desroot@njIClrc.!l
drs.,f.,AJ" aan Datgen
Jozef lsradlskade AB 19 WS

toTz RZ Amsterdam
o2o 77oo788
S*zstzne uam Ratingen
Seringstraat 16

3551 TL Utrecht
e-mail g.yq.nratin gen@nitg.tno. nl

P.-f . &4. zt an M a as trig t
Postbus 8088
Paramaribo
Suriname
A4adelrsq hlijntan
Marshallplein z7

zz86 LG Rijswijk ZH

te[. o7o 3942799
lVel m oed M. Kto tte m e ijer
Beilerstraat 1o1

94or PG Assen

Tel. 0592 3oo549

Overleden
lr. J.W. ter Bruggen

Utenbroekestraat 13

2597 PG Den Haag


