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'Gelukkig geeft de universiteit
ons zekerheid in onze plannen
met betrekking tot de vijfarige
opleidingen. Maar van over-
heidswege weten we niet waar
we aan toe zijn', zegt Harm
Rondeel, opleidingsdirecteur
Aardwetenschappen van de

Vrije Universiteit in Amster-
dam. 'De studiegidsen zijn al
bijna gedrukt, de roosters zijn
klaar, maar we hebben geen
idee of de minister van onder-
wijs onze plannen wel goed-
keurt. Loek Hermans buigt
zich momenteel over het

rapport van oe toetsrngscom-
missie, dat nu pas uit is. Ik
denk dat zijn besluit in de brie-
venbus rolt, als wij met vakan-
tie zljn', spot hii. En deze mali-
cieuze voorspelling zal best wel
eens kunnen kloppen. Want
ongeveer een uur na het tnter-
view diende het kabinet zijn
ontslag in bii de koningin. De
demissionaire minister
Hermans, die per 1 juni de
aanvragen gekeurd zou moeten
hebben, heeft deze weken
waarschiinliik wel wat anders
aan zrjn hoofd.
Een jaar geleden waren de
klassieke universiteiten nog
gelukkig. De bdtaopieidingen
aan de technische universitei-
ten hadden het al, en nu
kregen ook de zusjes van de
klassieke universiteiten er een
jaartje bij. De biologen werden
in eerste instantie buitengeslo-
ten van deze ministeriele
toegift, maar kort na het
aantreden van minister
Hermans mochten ook zij
meedoen. In het convenant,
dat in mei 1998 is afgesloten,
onderschreef de minister dat
de bdtastudies een extra stimu-
lans nodig hadden gezien de
geringe studenteninstroom in
de exacte wetenschappen.
Voorwaarde was wel dat de
universiteiten de opleidingen
grondig reorganiseerden, en
dat het vijfde iaar werd
gebruikt om de studenten
direct voor te bereiden op hun
toekomstige baan. Een student
die niet van plan was in het
onderzoek te gaan, zou zich
ook niet eindeloos hoeven te
bewijzen in het laboratorium.
Al in het vierde jaar kan deze
student kiezen voor de zoge-
noemde'maatschappelijke
variant', de opleiding voor
beleidsmedewerker/adviseur of

voor de 'communicatieve of
educatieve variant' die de
student bekwaamt in de jour-
nalistiek, voorlichting of rijp
maakt voor het onderwijs. De
studenten die het onderzoeks-
bloed door hun aderen voelen
stromen, kunnen zich vanaf het
vierde jaar volledig op het
laboratorium- of veldwerk stor-
ten in de zogenoemde 'onder-
zoeksvariant'. Daarnaast moet
de studie ook zodanig zijn
ingericht dat meer studenten
de eindstreep halen.
Ambitieuze plannen, vooral als
ie die binnen een iaar wil reali-
seren. Vant in september 1999
moeten de eerste vijfiarige
curricula van start gaan. En dat
wreekt zich nu. De reorganisa-
tie ontaardt in een rommeitje,
zegt Rondeel van de \rIJ. E,en
van de oorzaken betreft de
voortschrij dende onduidelijk-
heid over de eisen waaraan de
vernieuwde opleidingen
moeten voldoen. De toetsings-
commissie'Advies Vernreu-
wing Bdtaopleidingen' vindt
bijvoorbeeld dat de onder-
zoeksvariant minimaal voor 85
procent bdtavakken moet
bevatten en de andere twee
varianten minimaal 75 procent.
De vraag is dan wat wel en niet
een bdtavak is. Een vak met
een maatschappelijke invals-
hoek, zoals milieu, is dat
gamma of bdta? En voor welk
deel? Ook wilde de toetsings-
commissie de voorgestelde
curricula tot op het niveau van
de studiepunten beoordelen.
Dit ging duidelijk verder dan in
het bdtaconvenant was afge-
sproken en stuitte bij vele
universiteiten tegen de borst.
Zrj wtlden autonoom hun
opleidingen samenstellen en
niet op de puntkomma worden
afgerekend. Begin maart stuur-
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Vijfde jaar voor de aardwetenschappetijke opteidingen
schept verwarring en chaos

Er is hard voor gevochten maar een iaar geteden was
dan toch de kogel door de kerk: ook de meeste bEta-
opleidingen aan de klassieke universiteiten krijgen er
een viifde jaar bij. In september tggg gaan ze van start.
Toch hebben deze nieuwe opleidingen, tot op de dag
van vandaag, tot frustratie geleid.



den zij dan ook samen met de

werkgeversorganisatie VNO-
NCW, dic ook is betrokken bii
de inrichting van de oPleidin-
gen omdat zi) zicht heeft oP de

arbeidsmarkt, een Protestbrief
naar de commissie'
Een andere oorzaak van de

wanorde die nu onstaat is dat
het ministerie veel te traag
opereert.'De toetsingscommls-
sie publiceerde het toetsingska-
der twee maanden nadat wij de

vernieuwde curricula bij de

minister hadden gedePo-

neerdl', zegt Rondeel honend.
'Dat is toch de omgekeerde
wereld?' En ook het raPPort
van de toetsingcommisste,
begin mei gepubliceerd. komt
te laat. 'Als de minister begin
juni met zijn adviezen naar
buiten komt, met de nadruk oP

als, draaien de universiteiten al

op halve kracht, zeker bij Aard-
wetenschappen. Besturen zijn
incompleet omdat veel leden al

op vakantie zijn of excursies in
het buitenland leiden. \7i1 de

minister dat onder zulke
omstandigheden belangrijke
besluiten worden genomen?'
De Amsterdamse oPleidingsdi-
recteur vindt dat het ministerie

bijzonder slordig omgaat met
haar universiteiten. 'Ze heeft
een totaal gebrek aan inzicht in
het functioneren van de facul-
teiten. Faculteiten moeten
maar even in een jaar, met
onduideliike richtlijnen, een

nieuwe opleiding in elkaar
zetten en organlseren en op
het laatste moment verande-
ringen doorvoeren. Soms

vragen de universiteten zich af
ofze nog wel zo graag aan het
ministerie van Onderwiis
verbonden wil zijn' De ver-
plichtingen opgelegd door het
ministerie worden steeds groter.

maar er komt in het kader van
de terugtredende overheid
sLeeds mindcr geld voor terug"
De studenten kriigen binncn
de vijf jaar beta-studie dan een

extra jaar betaald. Maar de

universiteiten krijgen er hele-
maal geen extraat,e voor terug.
'\Vij moeten met dezelfde
menskracht, meer studenten
door het studieprogramma
Ioodsen, want studenren blii-
ven gemiddeld een jaar langer
op de universiteit', zegt
Rondeel verongeiijkt.
De geologische oPleidingen
worden dit jaar nog met een

extra complicerende maatregel
geconfronteerd. De minisrer
wenst dat de naam van de

opleidingen vanaf 2000 veran-
dert in'AardwetenschaPPen'.
E,en opleiding die hier nret aan

kan of wil voldoen, wordt niet
langer meer door de Croho
(Centrale Registratie OPleidin-
gen Hoger Onderwijs) geac-

cepteerd en komt daardoor
niet op de aanmeldingsformu-
lieren voor scholieren voor.
'Voor onze opleiding is dat niet
zo'n probleem', zegt Rondeel
van de VU. '\ilij hadden maar
66n propaedeuse aardweten-
schappen, en hoeven alleen de

naam te veranderen.' Een
universiteit die meerdere
propaedeuses binnen de aard-
wetenschaPPen verzorgt, zoals

die in Utrecht, heeft het heel
wat moeilijker. Zii l<an zich
naar de aankomend scholier
niet langer meer Profileren met
de diverse specialisaties geofu-

sica, geochemie, geologie of
fysische geografie. En dat
terwijl de student die belang-
stelling heeft voor de geofYsica

een keiharde bdtastudie- een

duideliik ander tYPe is, dan de

student die zich interesseert

voor de wat fysische geografie,
een studie die ook nog eens

onder een andere faculteit
(Ruimtelijke \fl etenschaPPen
in plaats van AardwetenschaP-
pen) valt. In Utrecht wordt dit
plan dan ook buitengewoon
betreurd en diep nagedacht
over een mogelijk alternatieve
oplossing. 'Het is sPannend om
te zien hoe deze hele organtsa-
tie van de geologische oPleidin-
gen gaat aflopen', zegt
Rondeel.
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KosrEN LtDMAATSCHAP vAN HEr KNGMG

f l.ro,- voor gewone leden

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

het tiidschrift Geologie en Mijnbouw. Het [id-

maatschap loopt van r ianuari tot 31 december'

Opzegging dient drie maanden voor het einde

van het kalenderjaar te geschieden.
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Belangenbehartiging
In de vorige Nieuwsbrief deden wij

verslag van de (tussen)resultaten

van onze inspanningen gericht op

het behartigen van uw

rberoeps)belange.. Deze k.iige'
steeds meer vorm via onze bevor-

dering van arbeidsmobiliteit en

continuing education voor aardwe-

tenschappers en door initiatieven
in Europees verband via de EFG.

AllemaaI zal<en die aandacht ver-

dienen o r {e l.urnen doorgroeien

tot een voor het l(NGMG optimale
vorm en omvang. Op dit moment
bezint de (omnissie Beroepsbela"-
gen zich of dit de enige vormen
zijn van bel^a'rigirg van (protessio-

nele) belangen die het l(NGMG zou

moeten bieden. Het is niet moeilijl<

om nog meer vormen te bedenken.

Ga maar eens te rade bij onze pro-

[essionele zusterverenigingen in

binnen- en buitenland.0m van te

watertanden wat daar allemaal
geboden wordt. Tegelijl< moeten

we ons realiseren dat onze omvang

(maar r5oo betalende [eden) vaal<

een fractie is van de omvang van

die zusterverenigingen. Zij hebben

ous ool. het (finaecidle -naar zeker

ool< personeLe) draagvtal< om meer

diensten te ontwil(l<elen en in
sland te houden. Nu kan het geen

l<waad om re€eI te zijn, maar van

een overmatig Calimero-gevoel
worden we ook nlet wijzer. Kort-

om: omdat we l<Lein zijn l<unnen

we niet aLles, maar dat betel<ent

niet dat we niets l<unnen. Het is

dus zaak om binnen het Genoot-
schap een beperl(l aantat 7al(en le

identificeren die we echt van

betang vinden, waar we wat voor

over hebben, en ons daar dan op

te concentreren. Wat vinden we

van beLang? Als u zich weer even

realiseert dat 'we' in dit verband

ool</vooral 'u' is, mag de stotsom
zijn dat U, geacht mede-lid, zich de

vraag mag/moet aantrel(l(en. Wat

vindt U dat het l(NGMG in het

l<ader van behartiging van UW

(professionele) belangen zou moe-

ten toevoegen aa'haar dienslen-
pal<l<et? En dat is geen retorische
vraag. Wij witlen daar graag ant-
woord op van u. Dus pal< de pen

en/of de e-mail en stuur ons uw

id eeiin.

Krachtenbundeling
Binnen het KNGMG groeit steeds
mccr l^Pt hecef dai pr al nn heel

wat plaatsen binnen het Genoot-
schap veel moois groeit en bloeit:
idee6n, initiatieven en ool< daad-
werl<elijl<e acties. Het is van groot

belang om aI die zaken nog beter

dan voorheen aan ell<aar en de

buitenwereld l<enbaar te maken.

Wij realiseren ons dat, naast de

onmisbare Nieuwsbrief, moderne

digitale communicatiemiddelen
daar een belangrijl<e rol in kunnen
spelen. Neem nu het Internet. De

Help Desk-site van de Comnissie
Beroepsbelangen op internet is

maar een vingeroefening. Het l<omt

er op ddn een echte KNCMG'site te

ontwil<l<elen waarin atle l<rachten

die binnen ons Genootschap spe-

Ien worden gebundeld. la, ool<

daarvoor hebben wij onze leden-
expefts nodig. Elders in deze

Nieuwsbrief is een oproep
geplaatst voor UW bijdragen.

Zoals attijd zijn uw vragen, opmer-
l<ingen en suggesties op het
pphipd van hel hphalipen van

beroepsbelangen van harte wetl(om

bij het Secretariaat van de Commis-

sie Beroepsbetangen l(NGMG,

Mijnbouwplein 3, z6z8 RI DFLFT,

telefoon o15 2572528 (aLleen 's

avonds), e--nail kngmghd@geoci-

ties.corn. De (voorlopige) internet-
site van de HelpDesk Comnissie
Beroepsbelangen met nog veel
meer informatie vindt u op

h I lp//:www. geot i t ies.c om/Resea rcl-

Trian gle/Facitity llll o (Iet op: geen

afbreel<streepjes gebruil<en).

DR. PTETER STTENSTRA, SEcRETARTS

O o mntis s i e B ero ep s b el an get t
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Tijdens 66n van rniin eerste studenten-
veldwerken was ik voor zes weken gele-
gerd in Sornolinos, Spanje. Ik logeerde in
het plaatseliike huiskarnercaf€, kreeg dus
pas te eten wanneer de laatste die-hard
was verdwenen en vond in het tweede 1-
persoonbed op rnijn karner geregeld bui-
kige saxofoonspelers, mislukte stieren-
vechters ofander volk wat aansluitingen
naar opwindender oorden had gernist. In
tegenstelling tot wat mij beloofd was,
bleef het guur weer, rnet af en toe
sneeuwbuien. Mijn veldgarderobe was
hier niet op ingesteld, dus het waren
barre tijden.
Doel van mijn verblijf hier (wist ik toen
veel) was het verzamelen van zee-egels
uit het Krijt, die hier in grote aantallen
moesten voorkornen. In het Ikijt was dat
rnisschien het geval, maar toen sneeuwde
het ook nooit. Na een week was ik rade-
loos: in het bezit van een drietal halve
exemplaren. Achter een struik at ik hard
droog brood rnet stinkkaas en vroeg rne
afwat het leven verder te bieden had.
Terwijl ik zolangzarnerhand rnet het
landschap versrnolt, hoorde ik net als in
een treurig ieugdboek het geluid van bel-
letjes naderbii komen, Even later trok
een kudde geiten voortrij, gevolgd door
een herder die zich aanvankelijk het
schompes schrok, rnaaf even later opge-

Professional op stap

wekt een sigaretje rneedraaide. Zoals
altijd in zulke gevallen, wist ik de ware
reden van rniin verbliifop die plek niet
echt helder over te brengen. Ik toonde
hern de gehandicapte egels en zie: de
goede herder's gezicht klaarde op en toen
hij even later achter zijnkaravaan aan-
trok was ik in het bezit van Waardevolle
Aanwiizigingen. De weken daarna was
rnijn oogst overvloedig en zo kwarn alles
toch nog goed,
Wie niet vindt, rnoet een herder raadple-
gen.
Eind januari was ik in Taiwan, ditmaal
orn samenwerking op marien geologisch
gebied te bespreken. lk had rnij voorge-
nomen hier en daar wat strandzand te
verzamelen orn een idee (het bloed
kruipt waar het niet gaan kan) te krijgen
over de lokale grootforaminiferen fauna.
Vanuit de Kaoshiung Universiteit bleek
dat niet mogelifk, de rnilitairen heersten
hier en stonden dag en nacht richting
Chinese rnainland te kijken. Ik heb zelfs
niet geprobeerd uit te leggen wat een
grootforarninifeer is. De week eindigde
rnet een tweedaagse excursie. tk had rne
voofgenomen hier miin slag te slaan.
Prachtige tempels, mooie parken, ideale
eetgelegenheden, rnaar het strand nader-
de niet. Uiteindeliik stonden we op de

uiterste zuidpunt: de golven sloegen met
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volle kracht tegen de opgeheven riffen,
sediment lag er nauweliiks en rniin mis-
sie leek mislukt.
In de Botanische Tuinen, de laatste stopt
hokten de souvenirverkopers samen.
Veel internationale junk van plestik,
mozaieken van schelpen, maatje S T-
shirts, Midden in het park zat een oeroud
gerimpeld vrouwtie. Voor zich een doosie
rnet daarin kleine glazen flesjes aan een
sleutelhanger. In het flesie rnicroscopisch
kleine stertetjes: grootforarniniferen!
Conversatie over hoe en waar trleek niet
rnogelijk.
Twee flesjes gekocht voor vriiwel niets.
Onder de rnicrokoop bleken er prachtige
foraminiferenschelpjes in te zitten:
Baculogypsina's, Arnphistegina's en Cal-
carina's. Ik had mijn Taiwan rnonster,
hoewel alweer niet op eigen kracht.
Wat rne dwarszit is de aanwezigheid in
het flesje van een soort die luistert naar
de illustere naam van Calcarina gaudi-
chaudii. Kornt die niet van de Filippij-
nen? Zouden die flesjes....?

Net te laat voor een WOTRO (Weten-
schappelijk Onderzoek TROpen) aan-
vraag.

SrMoN TRoELStRA
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Een wetenschapper die zich niet gek taat maken door onderzoekschoten maar laconiek

doorgaat op de weg die hii ingestagen heeft. Dat is dr ian Smit. onlangs ontving hii

een priis van de prestigieuze Amerikaanse National Academy of Sciences voor ziin

wetenschappetilk werk. Dat werk staat in het teken van onder meer het ontrafelen van

de vraag waarom de dino's ineens van de aarde verdwenen. Maar Smit toonde dat niet

aan bii deze reuzen zelf. Hii koos het hele kteine leven om dat aan te tonen.

9

=

q

'Ik vond het altijd prachtig om met miin
moeder, zij was biologe, mee te gaan naar

de Ardennen. Vooral de fossielen fasci-
neerden mij en al gauw werd dat een

hobby', vertelt dr Jan Smit, werkzaam bii
de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar
kwam Smit terecht na een'afgewogen'
studiekeuze. Hij verkende heel even zijn
kansen bij de faculteit mediciinen maar
koos uiteindelijk gewoon voor de geolo-
gie. Uiteraard koos de Hagenees voor
Amsterdam omdat daar's avonds wat te
beleven valt.
Smit kiest voor de paleontologie en de

stratigrafre en tn 197 4 vertrekt hij naar
Spanje voor een promotie. In ziin proef-
schrift staat de paleogeografie van het
Paleogeen centraal. 'Ik raakte vrij snel
gefascineerd door de haarscherpe grens

van het Krijt met het Tertiair.'
Al snel boeide deze kwestie meer dan de

vraag in hoeverre het sediment zich over
het land en de zee verspreid had. 'Ik was

bijzonder nieuwsgierig naar iets wat blijk-
baar door niemand bestudeerd werd.'
Smit reisde ook naar Denemarken en

Itali€ waar de overgang beschreven is.

Pfeiffer
Smit verrichtte tot 1977 onderzoek naar
planktonische foraminiferen met in ziin
achterhoofd de vraag waarom dit plank-
ton zo plotseling is verdwenen. In een

kubieke centimeter sediment komen tot
honderdduizend skeleties voor. Door deze

grote aantallen is het gemakkelijk om
onderzoek te doen naar aantallen en de

verscheidenheid in soorten. 'Dat is nog

eens wat anders dan de viifduizend skelet-
ten die ooit van dinosauriErs zijn gevon-

den.'
Het jaar daarop kreeg Smit de ziekte van
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Pfeiffer. Tiidens deze tegenslag liet hij
geochemisch onderzoek uitvoeren. Dat
richtte zich vooral op de dunne kleilaag
waarin geen sporen van leven terug te
vinden waren. Zo'n honderd monsters
werden onderzocht en daarin werd een

heel dun roestig laagie gevonden met
daarin veel zeldzame elementen, zoals

nikkel, chroom, antlmoon, arseen en

kobalt, in hoge concentraties. Sommige
van die metalen (Ni, Co) ziin typisch voor
materiaal uit het heelal.
'Ook in Denemarken was nikkel aange-

toond. Dus waren er twee locaties die een

indicatie gaven voor een buitenaardse
inwerking. Ik dacht toen nog aan een

supernova die immers grote hoeveelheden
stof en gammastraling de mimte inslingert.'
Omdat het onderzoek dat hij uitbesteedde
niet zo snel vorderde, verdiepte Smit zich
in literatuur over onder meer meteorieLen.
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Hij merkte niet alleen dat de aarde regel-
matig door meteorieten wordt getroffen
maar dat er ook sprake is van (grote) aste-
roiden.
In die tijd, het is inmiddels 1979, kreeg
hi1 lucht van een onderzoek dat de Ameri-
kaanse vader en zoon Louis en $Talter
Alvarez in Italie deden. Daar is iridium
gevonden op de lGijt-Tertiair grens en in
een verslag in New Scientist oppert Alva-
rez dar een buitenaardse oorzaak in het
geding moet zijn. 'Ik dacht verdorie, zij
vinden wel iridium en ik niet. Dus ben ik
naar Belgie gegaan om daar de specialist
Jan Hertogen te vragen de monsters nog
eens te onderzoeken. Bijna per kerende
post kreeg ik de uitslag. Er zat niet alleen
iridium in maar ook osmium en in de
verhouding die voor het zonnestelsel
kenmerkend is.'
Smit vertelt dat deze ontdekkingen maar
weinig aandacht kregen. Op een grote
conferentie in I(openhagen in 1979 over
de Krijt-Tertiair grens hadden hij en de
Amerikanen samen een apart hoekie. Nog
steeds hield Smit vast aan de theorie van
een supernova totdat hij een preprint
kreeg van een artikel dat Alvarez wilde
publiceren. Smit kreeg tegelijk bericht van
Nederlandse astronomen, onder meer
Van den Heuvel uit Amsterdam, die zijn
veronderstelling verwierpen.'Een super-
nova produceert te weinig stof.' Dus bleef
alleen de meteorietinslag over. De
Amsterdammer schreef ook een artikel dat
tegelijkertijd met dat van Alvarez - in
Science - in mei 1980 verscheen in
Nature.
Smit liep a1s eerste in 1985 aan tegen een
bewijs van de plaats van de enorme mete-
orietinslag. Smit deed als I(NAW-fellow
tussen 1990 en 1994 onderzoek aan de
vloedgolfafzettingen in de Golf van
Mexico. Maar in 1985 had hij - nog -
geen krater ontdekt. Ondertussen is Smit
nog steeds geboeid door de vraag welke
invloed de inslagen van meteorieten
hebben op de evolutie.

Laconiek
Het jonge kind in Smit is dus na ruim
twintig jaar nog steeds gefascineerd door
de fossielen, overblijfselen van een voorbij
leven. De paleontoloog en sedimentoloog,
in 1989 gelauwerd met de AKZO-weten-
schapsprijs, keerde in 1985 terug naar
Nederland waar de onderzoekscholen hun
intrede hadden gedaan. 'Ik val daar een
beetje buiten met miin onderzoek. Neder-
land is er ook te klein voor. Er zit alleen
een klein groepje paleontologen in Maast-
richt. Verder is vooral het modelleren in.'

Smit neemt geen blad voor de mond en
typeert NlrO als "nuttig wetenschappelijk
onderzoek". 'De burger moet hier wat
voor z'n centen terug zien; heel Neder-
lands. Zeker als je bedenkt dat 90 procent
van het onderzoek a1 maatschappelijk
gedreven is.'
Smit stelt dat de goede wetenschappers
stronteigenwijs zijn en zich niets aantrek-
ken van 'megalomane structuren die voor
applaudisserende bureaucraten zijn inge-
richt. Bovendien heeft het geen zin om
briljante wetenschappers bij eikaar te
zetten. Die zitten met hun grote ego's
elkaar toch alleen maar in de weg.'
Ondanks de lichte frustratie die merkbaar
is bij Smit bliift hii laconiek zijn eigen weg
volgen. Hij is in Washington op 26 april
als eerste niet-Amerikaan onderscheiden
met de Mary Ciark Thompson-medal van
de prestigieuze National Academy of
Sciences. 'Die onderscheiding heb ik
gekregen om de interactie in mijn werk
tussen paleontologie en geologie. Voor
deze vijfiaarlijkse prijs ben ik ondermeer
voorgedragen door de tectonicus Alvarez.
Naar aanleiding van de onderscheiding is
hij in de studio's van RTL 4 geweest.
Steeds wordt hem gevraagd naar dinosau-
ridrs alhoewel hij daar nauwelifks onder-
zoek naar gedaan heeft. Maar toch genoeg
om een hele massa Amerikaanse paleonto-
logen tegen zich in het harnas te jagen.

'Mijn stelling is dat er als het ware een
ecologische leegte ontstond na de meteo-
rietinslag, het uitsterven is gescheiden in
de tijd van de evolutie van nieuwe dier-
groepen. De theorie dat de zoogdieren de
dinosauri€rs verdrongen hebben klopt dus
niet. Toch wordt dat gedacht omdat
skeletten van beide groepen op dezelfde
diepte in bijvoorbeeld Montana worden
aangetroffen. Daar ztjn cruciale fouten
gemaakt in de beoordeling van de delta-
afzettingen. De kennis van de sedimento-
logie aldaar ontbrak'
Smit legt uit dat riviergeulen gevuld met
zoogdierkiezen onderin en zacht zand
bovenin uitgesneden zijn tot wel l5 meter
diepte. De skeletten van dinosauri€r
liggen op de uiterwaarden maar worden
vergeleken met de bodem van de rivier-
geulen. Vandaar dat de paleontologen de
fout maakten om de beide diergroepen in
dezelfde tijd te plaatsen. 'Ik word zelden
geciteerd maar die bevinding is wel een
van de redenen dat ik onderscheiden ben.'

Elfstedentocht
Ondanks de grote publieke belangstelling
en het feit dat Smit daarmee een goed
ambassadeur is voor het geologisch onder-

zoek, lukt het hem niet om voor zijn
onderzoek meer fondsen te genereren. 'De
belangstelling voor extreme klimaatveran-
deringen bevordert niet dat er een grotere
draagvlak is voor het onderzoek naar de
gevolgen van meteorietinslagen en hoe een
ecosysteem zich herstelt.'
Smit legt uit waarom die kennis belangrijk
is: 'Na die inslag met een enorme impact
trad een periode van zo'n vijfduizend jaar
in waarin er feitelijk geen leven was in zee.
In de 40.000 tot 100.000 jaar daarna was
de evolutie van het plankton enorm. De
vraag is hoe en waar die is gestart. Zi)n er
plekken geweest waar het plankton,
ondanks het ontbreken van fotosynthese,
kon overleven?'
Er wordt nu door Dick I(roon in Groot-
Brittanni€ onderzoek gedaan naar het
DNA van plankton. Een theorie is dat er
uit bodembewonende soorten uit de diep-
zee een evolutie heeft piaatsgevonden.
Maar het kan ook zljn dat een soort) die
alti1d al beter bestand was tegen extreme
klimaatsinvloeden, aan de bakermat van
alle huidige soorten heeft gestaan.
Dergelijke lessen uit een historische
wetenschap als de geologie vindt Smit van
groot belang. 'Er hebben nog veel meer
inslagen plaatsgevonden. Twee op de drie
moeten in zee terecht zijn gekomen. Die
inslagen zijn niet herkend omdat het
vloedgolfsediment maar weinig afuijkt van
gewoon sediment.'
Aan toekomstige inslagen en de gevolgen
voor de mensheid zijn afgelopen jaren
maar liefst drie congressen gewijd. Dat
heeft mondjesmaat voor meer geld
gezorgd. Maar Smit vertelt dat het afspeu-
ren van de hemel naar meteorieten nog
steeds op zeer primitieve wijze gebeurt
met een gietijzeren telescoop. Politici
wuiven het gevaar van een inslag weg, 'wie
dan ieeft, wie dan zorgt'.
Smit vindt dat onverstandig, want het gaat
naar schatting om zo'n achthonderd objec-
ten die de baan van de aarde kunnen krui-
sen en een doorsnede hebben van elk
meer dan een kilometer. Het gevaar wordt
onderschat en de kennis van wat op ons af
komt vliegen ook. "Het is net als met de
Elfstedentocht. Keer op keer wordt 'ie
afgelast maar eens gaat de tocht wel
door".

Anto Boot't
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Koninklijke onder-
scheiding prof. dr.
H.N.A. Priern
Op z9 april is dr. Harry N.A. Priem,

hoogleraar planetaire geologie te

Utrecht, curator van het Artis Geo-

iogisch Museum te Amsterdam en

wetenschappelijl< coordinator van

het Gtobal Institute in 's Gravenha-

ge, door H.M. de Koningin

benoemd tot Officier in de orde
van Oranje Nassau. Dr. Priem ont-

ving de onderscheiding in Amster-

dam uit handen van burgemeester

mr. S. Patijn onder andere als

erl<enning voor zijn verdiensten

voor de Nederlandse aardweten-

schappen, in het bijzonder oP het
gebied van de isotopen-geotogie
(van t965 tot 1988 was hij direc-

teur van het onder auspitien van

de Nederlandse 0rganisatie voor
Wetenschappelijl< Onderzoek wer-

l<ende Laboratorium voor lsotopen-

Geologie), zijn publicitaire activitei-

ten waarmee hij de aardweten-

schappen voor een breed publiel<

toegankelijk maal<t, zijn kritische

bijdragen aan de COr-l<.limaatdis-

cussie, en zijn activiteiten leidend

tot de oprichting in r99r van het

Artis Geologisch Museum (als

opvolger van het opgeheven UvA-

museum). Van 'L974Iot 1979 was

dr. Priem voorzitter van het

KNGMG en sinds r99r is hij hoofd-

redacteur van GeoLogie en Mijn-

bouw.

Toekenning Molengraaff
Fonds 1999
Het Bestuur van de Stichting
Molengraaff Fonds heeft in zijn ver-

gadering van z3 april ry99 de

fondsbaten van 1998 overeenkom-

stig de doetste[[ingen van de stich-

ting toegewezen. De fondssubsi-

dies zijn in principe bestemd voor
aardwetenschappelijk onderzoel<

(inclusief de presentatie van de

resultaten op een congres) onder-

nomen op eigen initiatief en buiten

het verplichte curriculum vallend.

Regulier doctoraal onderzoel</veld-

werl< l<omt dus in princiPe niet

voor subsidie in aanmerking. Aan-

vragen voor activiteiten die reeds

zijn uitgevoerd worden in principe

niet gehonoreerd.

Het bestuur ontving 1/ aanvragen

tot een totaalbedrag van ca. f
64.ooo,--. De beschikbare fondsba-

ten bedroegen ca. f 55.ooo,--.
Van deze 17 aanvragen werden er

drie afgewezen als niet voldoend

aan de toewijzingscriteria van het

fonds. Aan de overige aanvragen

zijn de votgende subsidies toege-

Keno:

1) Aan de heer J. Hendriks (RUU -

Fysische Geografie) een bedrag ad

f t35o;- als bijdrage in de kosten

van een onderzoel. naar een rivier-

stelsel in een permafrost-gebied,

Vorkuta, Siberi6.

2)Aan mevrouw T.A.G.P. Diik
(Dept. Earth Sciences, KeeLe Uni-

versity, UK) een bedrag ad f 8oo,--

voor de presentatie van haar

onderzoel<sresultaten op het XVe

INQUA Congres te Durban, S. Africa.

3) Aan de hcer ing. R.E. Trourv-
borst (RUU - Geochemie) een

bedrag ad f j.7oo,-- vooT een stu-

dieverbtijf (gebruik micro-etectro-

des in biogeochemisch sediment-

onderzoel<) aan University of Dela-

ware, USA.

4) Aan rnevrouw A.C.L. Withagen
(RUU - Fysische Geografie) een

bedrag ad f 4.ooo,-- voor een kust-

onderzoek in W. Austratiii (Dept. ot
Geography, Univ. of W. Austratia,

Pe rth).

5) Aan rnevrouw A.F. Tonk (RUU

- Fysische Geografie) een bedrag

ad f 4.ooo,-- voor een kustonder-

zoek in W. Australi6 (Dept. of
Geography, Univ. of W. Australia,

Pe rth).

6) Aan rnevrouw E. van Dalfsen
(VUA - Geologie) een bedrag ad

f t.6lS,-- voor een onderzoekstage

aan het Hawaiian Volcano Observa-

tory (onderzoel< aan actieve vutl<a-

nen, geografische metingen aan

recente lavastromen), Hawaii, USA.

7)Aan de hecr M.B. Croon (VUA

- Geotogie), mevrouw G.A.M. de

Leeuw (VUA - Geotogie) en

mevrouw F.M. Roos (RUU - Geoto-

gie) een totaalbedrag ad f 6.9oo,--
(elk een bedrag ad f z.3oo,--) voor
geologisch veldwerl< in NW Austra-

li6, Pilbara Craton, (tectonisch-kine-

matische ontwil(l(eiing in een vroeg-

midden Archean granitoid- greenstone

gebied).

8) Aan de hcer X. Camprnan (TU

Delft - Technische Geofysica) een

bedrag ad f z.5oo,-- voor de Pre-

sentatie van de resultaten van

eigen onderzoek op het ry99 SEG

Congres te Houston Texas, USA.

9) Aan rnevrouw B. Hulscher
(RUU - Geotogie) een bedrag ad

f 3.ooo,-- voor de deetname aan

het internationale karteringsproiect
"Madagascar ry99: fhe key to the

birth of Gondwana".

10) Aan de heren M.W.A. van
Hatttlm en D.J.J. van Hinsbergcn
( RUU - Geologie) een totaalbedrag

ad f 1.665,-" voor hun vervolgon-

derzoek aan de 0ost-Mediterrane

subductie-zone in l(reta.

11) Aan de heer B.I-. Nguyen (TU

Delft - Petroleumwinning) een

bedrag ad f 3.ooo,-- voor een stu-

diebezoel< aan de Moscow State

University, Dept. of Engineering

Geology (Lithogene en flisisch-che-
mische verschijnselen in l<leien en

kleihoudende gronden).

12) Aan de dames M.L. Romrrrens
en S.-l-. van Houwelingen (beiden

RUU - Fysische Geografie) een

totaalbedrag ad f 3.4oo,-- voor
deelname aan een onderzoel< naar

estuariene processen/ontwikkelin-
gen in het kustgebied van Virginia
(USA) als gast van het Virginia

lnstitute of Marine Science, College

of William and Mary, Norfotk,

Virginia, USA.

Van alle gesubsidieerde activiteiten

dient binnen 66n jaar na ontvangst

van hel subsidiebedrag versldg Ie

worden gedaan aan het Stichtings-

bestuur.

Internet-'freaks'
gevraagd
Het Hoofdbestuur roept'digitaal-
l<undige'-leden van l<ringen en

commissies op zich te melden voor
een stuurgroepje dat zich zal bui-
gen over het ontwikl(elen van een

volwaardige KNGMC-internet-site.

Uitgangspunt l<an ziin de internet-

site van de Commissie BeroePsbe-

langen. Het gaat vooraL om leden

die zelf weten hoe je een simPete

maar krachtige internet-site bouwt,

inclusief zaken als l<oppeling van

informatie aan l(NGMG-databdses,

de mogelijl<heid van geautomati-

seerde antwoordformutieren, zich-

zelf onderhoudende Iinl<s en toe-
gangbeperking voor niet-leden. Uit-

eindelijk zal de ontwikkelde inter-

net-site beheerd moeten l(unnen

worden door NIET-internetdeskun-

digen. Dat betekent dat de

beheersinstrumenten eenvoudig

moeten zijn.
De ontwil<keling van de site is een

project van l<orte duur. Wat niet

van korte duur is, is het aanleve-

ren, door alle geledingen van het

Genootschap, van relevante infor-

matie over eigen activiteiten voor

die site. Daarvoor hoeft u geen

internet-freal< te zijn maar gewoon

een (bestuurs)lid van kring of com-

missie die de moeite neemt om uw

annonces ook digitaal aan te [eve-

ren voor de KNGMG-site. 0veri-
gens: over een l<oppeling van de

Nieuwsbrief-agenda en de site-

agenda wordt a[ nagedacht, maar

automatische l<oppelingen (zo min

mogelijl< dubbeI doen!) gaan de

huidige vrijwiLligers wat boven de

pet.

Wie helpt ons? Wij vragen in eerste

instantie (bestuurs)leden van krin-
gen en commissies. omdat zii

immers direct belang hebben bij

een betere digi-communicatie bin-

nen het l(NGMG. Tegelijl< wilien we

ook andere leden die zich tot de

deskundigen (freaks, wizz l<ids?l)

rekenen uitnodigen zich aan te

melden. U kunt dat per 'snait-mait'

doen bij ondergetekende op Mijn-

bouwplein 3, z6z8 RT DELFT (tele-

foon or5 2572528, a[leen's
avonds) of per e-mail:
p.stien@net. hcc.n l.

Dn. Ptrrrn Srtrrusrnn,

lid Hoo;fdbestuur

Terra Nova
Het KNGMG is partner in de Euro-

pean Union of Geosciences (EUG),

die ell<e z jaar het EUG Congres in

Straatsburg organiseert. De EUG

geeft, in samenwerl<ing met Btac-

kwell, het aardwetenschapPetiike
tijdschrift Terra Nova uit

http ://www. bLackwell-scien ce.com/

prod ucts/journaIs/terra.ntm.
De tormule van lerra Nova is

dezelfde als die van GeologY: korte

artikelen (maximaal 4 pagina's), ca.

zo artikelen per jaar, 6 nummers
per jaar. Terra Nova heeft 4 'edi-

tors in chief' (begrijpetijl<, bij een

Europees tijdschrift), nl. Max Cole-

man (Reading), Nicole Jaupart
(Pariis), Adotphe Nicotas (Montpel-

tier) and Alfred Kroner (Mainz)

Het Hoofdbestuur beveett Terra

Nova van harte aanl Op dit
moment zijn vrij weinig KNGMG-

leden ook abonnee van Terra

Nova. Hierdoor kan KNGMG het

niet op zich nemen om een 'butk'

verzending te verzorgen, want dan

moet het Genootschap er geld oP

toeteggen. Wanneer meer KNGMG-

leden een abonnement op Terra

Nova nemen, wordt dat op den

duur voor iedereen goedkoPer!
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Bijgaand een brief van Alfred Hof-

fman, voorzitter van Terra Nova's
Management Board (deze bestaat
uit de voorzitters van alle geotogi-

sche genootschappen die deelne-
men in de EUG) .

I am writing to bring you up to
date with the deztelopment of Terra
Noxa, the new European Journal
of Geosciences. As you know the
journal is now published by EUG
in collaboration with 18 National
Socieries. We hdd a Der! positiae

and constructiae meeting of the

Managentetfi Board for the jour-
nal, in Strasbourg during EUG 10.

The initial stages of any new JoLff-
rLal are not easy but I am happy to
report ue are seeing the fruits of the

rigorous editorial policy in recent

issues of high qualiry innoztatiue
articles of wide scientific and
Europe-wide interest. The final
issues of 1998 will be published in
April and May.
We then plan to catch up on the

4 monrh backlog, by the end of
1999. lYe need at this stage a fur-
ther push to firmly establish the
journal ro rhe point wlrere it is

clearly xisable and attracting a
steady flou oJ high quality papers.

We need around 18 papers a

month and cuftentl! the submis-
sion rate is about 10. We look to
members of the National Socieries

to help shape the;f'uture of the jour-
nal, by submitting papers and by
encouraging colleagues to do like-
wise. We oller rapid publicariort in
Iess than 6 months. (Articles
should be subntitted to Blackwell
Science Ltd, Osney Mead, Oxford
OX2 )EL. Guidelines for submis-
sion are pnnted inside the back
coxer of the journal.)
We are steamlining the subscrip-
tion arrangements and hoPe that
yott uill continue to giae your full
support the jottmal through your
strb s cription during this transirional
penod.
Libraryt submissions to Terra Nova
haxe held up well during this ini-
tial period.

Terra Nova has great potential
and we are con;l'ident that with
your help we can successfully estab-
lish it as the leading European
journal of Geos ciences.

ALBRECHT HOFMANN

C hairman, Management Board
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Woudolifant keert na
driehonderdduizend
jaar terug op de Needse
berg
De reusachtige woudotifant is

teruggel<eerd op de Needse berg.

Vanuit Berlijn is het dier onder
barre winterse omstandigheden
vervoerd. Anders dan driehonderd-

duizend jaar geleden gaat het nu

niet om een levend wezen, maar

om een immens speelobject. Deze

olifant is "ter iltustratie" toege-
voegd aan het Geologisch Natuur-

ffi$1fi&f Fh[
$d\.T&"$1x*{s

Das Klima im Eiszeitalter
Klostermann, J.

284 pp.

S chw eiz erb art's che Verlagsbuch-

handlung, Stuttgart, 1 999
Prijs: DM 59.00
ISBN: 3-5 I 0-65 I 89-8

De titel van dit voortreffelijke boek
is nogaI ongelukkig gel<ozen. Want
terwijl de laatste 20 % van het
boek voornamelijk ktimatotogisch
is, zou de eerste 80 o/o tamelijk
goed gedekt worden door een titel
als "Einfiihrung in die Quartiirgeo-
logie". Misschien heeft het feit dat
de uitgeverij in ry92 al een boek
met die laatste tite[ (van ALbert

Schreiner) uitgaf, te maken met

deze titelkeuze. In vergelijl<ing met

andere moderne werken over het-

zelfde onderwerp heeft het boek
een aantal eigenaardigheden. Het

is geschreven vanuit een goed

doordacht concept: geprobeerd

wordt om alle deelonderwerpen in

hun samenhang vanuit eerste

pad Needse berg, dat aI is voorzien
van wegwijzers, informatiepaneten
over natuur en geologie en ontslui-
tingen van de aardlagen.

De woudolifant is kenmerl<end voor
de geologische betel<enis van

Neede en daarom ook opgenomen
in het Logo van het educatief-

toe ristisch e

project. Het
<npolnhicrt

wordt aangebo-
den door de

Stichting Milieu-
zorqqehicd

Neede-Borcuto,
die het Geolo-
gisch Natuur-
pad heeft opge-
nomen in de
qrniara torn-

toeristische
Heerliikheids-

ro ute.

De Needse Berg is een bijzonder
monument, dat zowel geologisch

als natuurhistorisch zeer de moeite
waard is. Afzettingen uit verschil-

beginselen te presenteren. De

schrijver legt zichzelf daartoe
bepaalde beperkingen op. De

ori6ntatie is theoretisch. Zo wordt
wel aangeduid van wat voor veld-
en laboratoriumwerk de diverse
resultaten afkomstig zijn, maar op

de onderzoeksmethoden wordt
nauwelijks ingegaan. Ook wordt bij
de inteidingen zoveel mogelijk ver
meden om met case-studies te

werken. Hierdoor worden leesbaar-

heid en overzichtelijkheid zeker
bevorderd, maar praktisch georien-

teerde didacten zulten deze metho-
de wel ouderwets vinden.
Ziet men af van deze (methodi-

sche) beperkingen, dan valt de

breedheid op van het spectrum van

onderwerpen dat hier in het bestek
van een zal<boek behandeld wordt.
Behalve de l<limatologie krijgt ook
de gLaciologie en vooral de oce-

anologie ongewoon veeL ruimte, en

de besprel<ingen hiervan sluiten
goed aan op de recente ontwil<ke-

lingen in het kwartair-geologisch

lende geologische perioden komen

dicht bij elkaar aan de oppervLal<te.

E6n daarvan, klei uit een minder
koude tussen-iistijd, werd ooit Nee-

dien genoemd omdat deze afzet-

ting in Neede grondig is onder-
zocht. In een Needien-kleigroeve is

een zetdzame kies gevonden van

de uitgestorven woudolifant of
reuzenolifant (Hesperoloxodon

antiquus). Deze woudolifant
(schofthoogte 4,5 meter) was nog
groter dan de immense mammoet
(schofthoogte 3,2 meter). De jour-

nalist en streekhistoricus Adriaan
Buter had vroeger al op de deet

van zijn boerderij "Zwaleman" de

omtrek van deze reuzenoLifant uit-
getekend om bezoekers van zijn
Needse Berg-collectie te laten ont-
dekl<en hoe hoog vier en een haLve

meter wel is.

onderzoek. Ool< pateontologie en

archeologie krijgen vele tientallen
bladzijden toebedeeld. Vooral bij
deze onderwerpen is de schrijver
uiteraard gedwongen keuzen te
maken, maar het valt op hoe sub-
jectiviteit daarbij vermeden wordt.
Uiteraard is er ook een hoofdstuk
over ijsboorkernen en diepzeeboor-
kernen, maar dat had bij een boel<

met deze titel misschien wel wat

uitgebreider mogen zijn. De behan-

deling is overal helder, deskundig,
gedetailleerd en inspirerend. Som-

migen zulten zeggen dat de bruik-
baarheid als toegang tot de titera-
tuur wordt verminderd door de

Duitse taaL. Anderzijds geeft de

schrijver een goed voorbeeld door

te laten zien dat hij nog in staat is

in zijn eigen laal over zijn eigen

vak te praten.

ANTooN MEEsrEns (Vnrlr Ururvrnsrrrrr

- Amsterdam)

kngmg I alw I nieuwsbrief juni | 99 7



Het zou zoiets begonnen zijn: nadat ik in
l972bij Professor Egeler in Amsterdam
was gepromoveerd, had ik geen idee wat
ik nu zou willen doen, ik wist alleen dat ik
geen 8 tot 5 kantoor baan wilde. Officieel
moest ik eerst nog in militaire dienst, dus

schreef ik me in als immigrant bij de

Canadese Ambassade (emigratie gaf in die
tijd uitstel van dienst) en werkte die
zomer in Spanje op contract met de

Spaanse Geologische Dienst. Ik had me
uitgeschreven bii de burgerliike stand en

officieel zat ik dus al in Canada. Die
winter was ik onofficieel in Nederland en

schaatste en fietste veel en werkte aan

miin Spaanse verslagen. Ik kwam ook in

contact met professor Henry Charles-
worth van de University of Alberta in
Edmonton, die een 'sabbatical' had in
Frankrijk en die me vroeg om zijn 'post-
doctoral fellow' te worden voor 2 iaat'
Zijn onderzoeksinteresses (oridntaties van

structurele eiementen) kwamen met die
van mij overeen en omdat ik ook wist dat
er geschaatst werd in Edmonton, was het
geen moeilijke beslissing om ia te zeggen.

Avonturen in de'rockies'en oP het
schitd
Eerst nog even lwee maanden met een

deux-chevaux door de Sahara samen met

Cees \Windt , Herbert Holst en Gerard
Klaver. Ons motto was: inPakken en

wegwezen. Zo zagen we heel wat en

vonden het leven waard om geleefd te
worden. Daarna ging ik direct door naar
Haultain Lake in het noorden van de

provincie Saskatchewan. Het eerste wat
ik van het kamp zag waren 2 meisies in
bikini op een zandstrand. H6, dacht ik,
dat geoiogenleven in Canadese kampen
is zo slecht nog niet en dat kwam wel uit.
De eerste twee jaren bestonden uit een

doorlopend avontuur van eindeloze
bossen op het PreCambrische Schild tot
ijsvelden en macroscopische plooien van
de 'Rockies'. Ik heb daar leuke verhaal-
tjes over kunnen publiceren en heb de zo

ontwikkelde technieken later kunnen
toepassen op
prachtige
plooien in de
Ardennen en de
Zwitserse Alpen
(Morcles
dekblad).
Ondertussen
had ik ook
Marcia leren
kennen, zij was
een derde gene-
ratie inwoonster

van Alberta en altiid wel voor een avon-
tuurtje te vinden. \7e bleken goed bij
elkaar te passen, zodat we later getrouwd
zijn. Daarna begon ik een carridre bij de

Geologische Dienst van de provincie
Alberta (Alberta Geological Survey or
AGS), die nu 24 iaar heeft. geduurd. En
nu zal ik als Nederlands Canadees (gena-

turaliseerd, maar na 26 iaat nog steeds

een vreemde eend in de biiO terugkijken
op die carridre.

Alberta Geological SurveY
Dus laat ik me even voorstellen: Willem
Langenberg, Ph.D., P. Geol', proiectge-
oloog bij de Alberta Geological Survey
oftewel AGS (dat onderdeel is van de

'Alberta Energy and Utilities Board of
the Government of Alberta').
Deze organisatie is verantwoordelijk voor
de planmatige ontwikkeling van Alberta's
petroieum en steenkool reserves, Alber-
ta's voornaamste bronnen van inkom-
sten. In de toekomst komen daar waar-
schiinlijk ook andere mineralen bij, zo
gauw als die in economische hoeveelhe-
den worden gevonden. De recentelijk
gevonden kimberlietpijp en zijn nog niet
economisch interessant. Ik ben leider van

het 'Blairmore Group' proiect en verant-

X'& KK N'' ' m"V'm:K x F, H

Van de Sahara tot de Rockies

lk zit achter miin bureau op miin nieuwe kamer in een industriewiik bii de

raffinaderilen van de stad Edmonton over de drukke 5oste straat uit te kiiken

ats ptotseting de telefoon gaat. Het schermpie vertelt me dat het een 'unknown

caller at an unknown number' is. lk neem aan en een stem uit het verre

verleden komt plotseling kraakhetder door: ie spreekt met Dick van Doorn en

we willen graag een verhaaltje van ie hebben over ie geologenleven in canada.

lk moest even nadenken en toen kwam meteen die foto van die excursie naar

de Ardennen uittgTt op miin denkraam. Dick zit in de cabine van een

verroeste graafmachine naast Roman (die helaas veel te vroeg uit het leven is

gestapt) en ik zit hoog in de mast ats een koning op zijn troon en zo voelde ik

me ook. Maar op de foto zie ie toch wel dat Harm Rondeel de teiding had. Dick

vroeg me of ik mijn verhaaltle in een paar dagen op kan sturen. Nou, dat moet

dan maar, maar het zal niet makkeliik ziin. Hoe vat ie z6 iaar leven nu samen?

Dat is biina de hetft van mijn leven; het zou makkeliiker geweest ziin na een

paar iaartjes in de vreemde.

! ,\rt!F
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woordeliik voor het verzamelen en
opslaan van historische gegevens over
olie en gas (de teerzanden daarvan uitge-
sloten) in AGS. De meeste gegevens
worden automatisch opgeslagen in grote
databasesystemen, dus daar hoef ik me
niet druk over te maken, maar het gaat
over rapporten, die daarop gebaseerd
zijn. De 'Blairmore Group' studie heeft
als doel het opsplitsen van deze strati-
graphische eenheid in formaties en sub-
formaties (members), zodat de regering
ontginningsrechten voor deze eenheden
kan verkopen aan oliemaatschappijen.

Mijn specialisatie is structurele geologie
en ik geef adviezen over olie- en gasvel-
den in de Rockies en de steenkoolvoor-
komens aldaar. De iaatste tijd werk ik
wat minder met structurele geologie
omdat de grootste oliereserves in de
teerzanden zitten en die nauwelijks
gedeformeerd zijn. Mijn ervaring in sedi-
mentologie en in het interpreteren van
geofiisische profielen, die ik over de
jaren ontwikkeld heb, komt daar nu
goed van pas. Afgelopen zomer heb ik
veel scheve gelaagdheid in de teerzanden
gemeten zodat we ze seismisch kunnen
modelleren. De eerste 20 iaar heb ik vrii
veel in het veld gezeten en kleurige gede-
tailleerde geologische kaarten gepubli-
ceerd. Ook heb ik recentelijk met wat
collegae een compilatie van de geoiogie
van Alberta gepubliceerd op een schaal
van 1:1.000.000. Helaas doen we de
laatste tijd wat minder aan algemeen
geologisch karteren vanwege bezuinigin-
gen.

Verder ben ik nog'Publication Manager'
van de 'Edmonton Geological Society'.
\We hebben 2 boeken gepubliceerd,
waarvan het boek'Edmonton Beneath
our Feet' verreweg het populairste is met
2 drukken en 5000 verkochte exempla-
ren. Het boek vormt een inleiding tot de
geologie van Edmonton en wordt nog
steeds verkocht in vele boekwinkels van
Alberta. Ik was 66n van de redacteuren
van dit boek. De inkomsten van deze
verkopen zorgen voor een gunslig
budget van onze vereniging en bieden de
mogelijkheid om andere activiteiten te
bekostigen zoals lezingen en het subsi-
dieren van wijn bij het jaarlijks banket.

Dagetijks werk van 8 tot 5
Ik heb dus een wisselende carridre
gehad, met veel interessant veldwerk in
de Rockies en op het Schild, en op

kantoor de uitdagingen van een steeds
wisselende bureaucratie. Als ik op
kantoor zit, ben ik daar wel vaak van 8
tot 5 (en vaak later). Gelukkig is er toch
voldoende afwisseling zodat het niet
aanvoelt als een kantoorbaan die ik vroe-
ger nooit wilde hebben. \)7e krijgen te
maken met entrepreneurs die diamanten
of goud hopen te ontginnen en met
milieudeskundigen die verontrust zijn
over de grootscheepse ontwikkeling van
de petroleumreserves. Er zijn afwisselin-
gen zoals een 2-weeks verblijf in Colom-
bia om te helpen met een structurele
interpretatie van gasvelden in de
'Cordilla Oriental', het doen van veld-
werk, of congressen over de hele wereld.
Het was ook altijd bevredigend als een
rapport werd gemaakt ofeen kaart afge-
maakt. Het is zeker niet altiid makkeliik
geweest met vele reorganisaties en bezui-
nigingen, maar dat heeft waarschijnlijk
gehoipen in de ontwikkeling en groei van
mijn persoonlijkheid. Ik heb het gevoel
dat er goed gebruik is gemaakt van mijn
veldgeoridnteerde talenten, die reeds in
Amsterdam ontwikkeld werden. Ik kan
dus goed terugkijken op een interessante
periode van mijn leven.

Een ambtenarenbaan heeft ook het voor-
deel dat de werkomgeving wat stabieler
is dan die in de industrie, waar zoveel
collega's hun baan zijn kwiftgeraakt (zie
ook het bericht van onze voorzitter in de
laatste Nieuwsbrief). De andere kant van
de medaille is dat veel geologen die hun
baan zijn kwijtgeraakt, toch vaak weer
goed op hun pootjes zijn terechtgekomen.
Als je nu met ze praat, zeggen ze vaak
dat het beeindigen van hun vaste baan
het beste is wat hun is overkomen. Het
dwong ze wat anders te zoeken en wat ze
gevonden hebben, blijkt soms meer bij
hun karakter te passen dan hun vroegere
vaste baan. Miln lot is echter anders
geweest, ik heb mijn talenten 24 jaren op
de geologie van Alberta mogen toepas-
sen om zo een meer compleet overzicht
van die geologie te kunnen kriigen.

Voor jonge Nederlandse geologen zijn er
zeker nog mogelijkheden voor een werk-
kring in Canada. Ik heb de laatste jaren
verschillende Nederlanders aan een baan
zien komen nadat ze hier 'graduate
work' gedaan hadden. Post-kandidaats
werk geeft de mogelijkheid hier rond te
kijken en in contact te komen met maat-
schappijen. Na afronding van de studie
kan 1 jaar gewerkt worden zonder
emigratiepapieren.

Avonturen in de'Olympic Ovat' en op
de skipistes
Nu moet ik nog even terugkomen op die
andere passie: het schaatsen, dat een van
de redenen was waarom Edmonton wel
aantrekkelijk leek. We schaatsen hier
iedere winter ongeveer 3 maanden op 2
ijsbanen met natuurijs. De ene baan is
een 400 meter wedstrijdbaan en de
andere een meer met een rondje van I
kilometer. Van die banen maakt onze
schaatsclub uitgebreid gebruik en ik ben
2 avonden per week druk bezig met
coachen. In februari organiseer ik daar
jaarlijks het 'Silver Skate Festivaf in
samenwerking met het Nederlands
consulaat. En dan is er natuurlijk op 3
uurties rijden in Caigary het snelste ijs
ter wereld in de 'Olympic Oval'. De laat-
ste jaren doe ik vaak mee aan de 'Oval
Finale', waar ik mijn krachten kan
meten met sommige van de beste
schaatsers ter wereld, waaronder vele
Nederlanders . Er zijn beLrekkelijk veel
Nederlandse geologen in Calgary en ik
ontmoet ze vaak in de 'Olympic Oval',
zodat plezier daar met werk gecombi-
neerd kan worden.

Het ieven in Alberta is over het alge-
meen heel plezierig met winters met veel
sneeuw en ijs (en soms hevige kou) en
zomers met veel zon en de mogelijkheid
om te fietsen ofom trektochten door de
bergen te maken. Hiervoor gebruiken
Marcia en ik als basis ons buitenhuisje in
de bergen ten zuiden van Calgary, waar
we 4 hectares grond bezitten en waar we
ook kunnen deelnemen aan de 'cowboy'
cultuur van deze streek. In de winter is
dit huisje een uitstekende basis voor
allerlei skiavonturen (zowel langlauf als
alpien). In al deze avonturen word ik
enthousiast bijgestaan door mijn partner
en levensgezellin, Marcia.

WILLEM LANGENBERG

WTLLEM.LANGENBEnc@cov.ne.cn
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VAN DE VOORZITTER

Het IGCP (International Geological
Correlation Program) wordt gefrnan-
cierd en gecotirdineerd door de IUGS
(International Union of Geolo gical
Sciences) en UNESCO/Earth Sciences
(Parijs). Het IGCP heeft weinig geld'
ca. US$2m per jaar, voornamelijk voor
wat secretariele ondersteuning en voor
wat reisgeld voor proiectcoiirdinatoren,
Een deel van dat bedrag komt van
IUGS, een deel van UNESCO. Sinds de
oprichting van IGCP, in het {(interna-

tional geophysical year" van 1958, ziin
al ruim 300 proiecten onder deze vlag
gestart en afgerond. Een IGCP proiect
draait meestal een iaar of twee en
levert in elk geval een serie artikelen in
internationale wetenschappelijke tijd-
schriften op. In het kort kan dus gesteld
worden dat IGCP weinie kost en veel
oplevert.

Bii UNESCO werd de cotirdinalie
uitgevoerd door een Tsiech, dr. Babus-
ka, die recentelijk met pensioen is
gegaan. UNESCO heeft nu te kennen
gegeven niet langer een aparte coiirdi-
nator voor IGCP te willen betalen. Een
koerswijziging bii UNESCO legt een
groter belang bii het programma
ttgeoparkst' (een geologische parallel
aan de culturele ttworld heritage sites",
die u kent van bijvoorbeeld Borobudur,
Schokland en Chaco Canyon) enbij het
programma t(small islands" (eilanden
die zo laag liggen dat ze trij de te
verwachten zeespiegelstijging onder
zullen lopen). De cotirdinatie van IGCP
zou moeten worden ondergebracht bij
de huidige directeur van UNESCO
Earth Scienceso dr. Eder. [n feite komt
een dergelijke verschuiving neer op het
opblazen van [GCP, orndat de heer
Eder een volle dagtaak heeft aan zijn
baan als directeur. Niemand bii UNES-
CO is overigens var mening dat IGCP
een slecht programma is, de organisa-
tie ziet de coiirdinatie van IGCP echter
niet meer als kerntaak. Dat betekent
dat UNESCO van rnening is dat IGCP
elders ondergebracht zou moeten
worden, maar waar zou dat kunnen?
Welke andere interrrationale organisa-
tie (aan deze kant van de oceaan) zou
bijna een rniljoen kunnen ophoesten?

IUGS is buitengewoon ongelukkig over
de geplande koerswiiziging' ten eerste
omdat dit een eenzijdige breuk van de
afspraak is en ten tweede omdat IUGS
niet financieel bij machte is orn zelf een
cotirdinator in te zetten. De voorzitter
van IUGS, prof. Robin Brett, heeft zich
tot UNESCO gericht om te bepleiten
dat er een opvolger voor de heer
Babuska wordt benoemd. Wat het voor
Nederland extra interessant maakt, is

dat de persoon die genoemd wordt orn
die opvolging in te vullen een Neder-
landse geoloog is met enige ervaring in
het IGCP programma.

De internationale diplomatieke wereld
vereist dat er van ministerieel niveau
ook voor dit soort posten het nodige
lobblrperk wordt verricht. De Neder-
landse minister van Buitenlandse
Zaken Van Aartsen, hecht, zoals we
weten, veel belang aan het positioneren
van Nederlandse afgevaardigden op
hoge internationale posten (zie het
gevecht voor de Nederlandse zetel, nu
bezet door Van Walsum, in de Veilig-
heidsraad) omdat men van mening is
dat Nederland te veel hoge posten aan
zijn neus heeft voorbij zTen gaan.
Alhoewel iedereen het toeiuicht als
Nederland hoge posten in de wacht
sleept, moet er ook gewaarschuwd
worden voor het verwaarlozen van de
lage posten. Het handwerk wordt daar
imrners gedaan en deze functionarissen
kunnen veel voorbereidend werk voor
de hoger gepositioneerden. In de huidi-
ge politiek zalBuZa zich echter niet
inzetten voor de IGCP post zonder dat
blijkt dat daar breed draagvlak voor is.

Een bijkomend stukie informatie is dat
het Nederlandse rninisterie van OCW
een paar jaar geleden een bedrag van 2

milioen beschikbaar heeft gesteld voor
een onder UNESCO's vlag uitgevoerd
programma over'geological hazards',
Dit programma wordt vanuit het ITC
in Enschede/Delft gecoiirdineerd.

Verschillende Europese landen hebben
inmiddels geprotesteerd bii UNESCO
over de geplande koerswijziging t.o.v.
IGCP, vooralsnog zonder resultaat. In
Nederland is, voor zover ik heb kunnen
nagaan, verder nergens bekend dat het
IGCP dreigt te verdwijnen.

Het Hoofdbestuur is bereid een formeel
standpunt over deze zaak innemen,
maar wil dit alleen wanneer eerst
duideliik is dat de Nederlandse aardwe-
tenschappelijke werkvloer van mening
is dat het IGCP corirdinatiepunt moet
trlijven. Daarom bent u nu aan zet! U
rnag sternrnen middels de strook hier-
onder.

Wanneer uit uw reacties blijkt dat een
significant aantal Nededandse geologen
(rientallen) v66r behoud van het IGCP
coiirdinatiepunt bij UNESCO in Parijs
stemt, dan zal het KI\GMG }loofdbe-
stuur een forrneel standpunt opstellen
en dit communiceren naar de Neder-
landse UNESCO Commissie (NUC).
De NUC wordt voorgezeten door de

voormalig rector van de Vrije Universi-
teit (prof. Meijer). Binnen de NUC
wordt de portefeuille ((natuurweten-

schappen" - waar aardwetenschappen
onder valt - bezet door prof. dr. ir. K.J.
Beek, voorrnalig rector van het ITC te
Enschede/Delft. Een formeel standpunt
van KNGMG zottvia de NUC bij
UNESCO terechtkomen, en op die
wijze ook gewicht hebben.

Laat horen!
ELTSABETH KosrERs
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Subsidieronde Open
Cornpetitie 1999
Zoals vorige maand aangekondigd
zijn eind mei de aanvraagformuLie-

ren met toelichting per post aan

werk- en projectleiders van ALW

verstuurd. Met de oproep voor de

Open Competitie zijn tegeLijk ver-

schillende oproepen voor een aan-

tal bijzondere programma's gecom-

bineerd. Voor de Open Competitie
l<unnen alleen nog nieuwe proiect-

aanvragen worden ingediend. Voor
programma aanvragen geldt een

vooraanmeldingsprocedure. De per

24 maarl ingediende vooraanmeL'

dingen zijn recent geinformeerd of
zij een nader uitgewerkte aanvraag

voor een programma kunnen indie-
nen. De procedures zijn vrijwel on-

gewijzigd ten opzichle van vorig
jaar. Voor deze ronde geldt als

vanouds aanvradg r september as

deadline voor het indienen van

een. Aanvragen dienen tijdig en

schriftelijk bij ALW te worden inge-

diend. Aanvragen die na 31 augus-

tus op het bureau worden ontvan-
gen zutlen niet in behandeting wor-

den genomen. Opvallend verschil
met vorig jaar is dat de aanvrager
wordt verzochI om zelf enkele ge-

schikte relerenten voor te dragen.

Indien u de informatie (nog) nlet
hebt ontvangen kunt u tevens onze

website raadplegen. Op

http://www.nwo.nVsubsidies/ zij n

de formulieren en subsidiewijzer
als MS-Word document op te
haten.

Voor nadere informatie kunt u bij
het bureau van ALW terecht, te[.

o7o-344o6t9178o.
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GAIA - Netwerk Vrouwen in
de Aardwetenschappen
Algemene Ledenvergadering/
Lezingendag

Zaterdag n iuni tal de eerste atge

mene Ledenvergadering van GAIA,

netwerk voor Vrouwen in de Aard-

wetenschappen ptaatsvinden.

Tevens wordt er een lezingendag
georganiseerd met als thema
'Loopbanen van aardwetenschap-
pelijl<e vrouwen':

Oproep voor nieuwe
ronde CLIVARNET
ln ry97 is binnen ALW op het
gebied van klimaatonderzoel< een

specifi el< kaderprogramma CLIVAR-

NET gestart, dat aansluit bij het

internationale CLIVAR-programma.

Hiervoor werd f 4,5 mitjoen gere-

serveerd. Na een eersle indienings-
ronde in 1998 werd voor dit pro-

gramma f 3,2 miljoen gecommit-

teerd. De tweede indieningsronde
wordt geintegreerd in de reguliere
ronde van de Open Competitie bij

ALW.

De in het l<ader van CLIVARNET

binnengekomen voorste[[en wor-
den gezamenlijk met de reguLiere

voorstellen beoordeeld in de des-

betreffende beoordetingscommis-
sies. Na de ranl<ing worden de CLI-

VARNET-voorstellen die van vol-

doend hoge kwal;teit zijn door de

CLIVARNET-programma commissie
getoetst op de specifieke CLIVAR-

NET-criteria, waarna het subsidi€-
ringsadvies door de CLIVARNET-

commissie aan het ALW-bestuur
wordt voorgelegd. Als specifieke
criteria voor voorsteLlen die inge-

diend worden voor financiering uit
het CLIVARNET-budget zullen
(naast de reguliere beoordelingscri-
teria) dezelfde criteria gelden die
hii de eerstp ronde ziin pehan-

teerd, te weten:
- Past het voorstel binnen de doel-

stellingen van CLIVAR?

- Past het voorstel binnen de doel-
steltingen van CLIVARNET?

- Versterl(t het de samenhang van

het Nederiandse onderzoeksveld?
U wordt verzocht op deze drie pun-

ten in te gaan in een apart adden-
dum aan uw project- of program-

ma-aanvraag (maximaaI r pagina).

Deadtine voor deze ronde is even-

eens 31 augustus.
Intichtingen over dit programma

kunt u krijgen bij de secretaris van

de programmacommissie, drs. A.

Bijtsma (ozo-344o8q5 h8t, bijls-
ma@nwo.nl).

Oproepronde investe-
ringsaanvragen NWO-
Middelgroot
Per r september is de deadline
voor de jaarlijkse ronde voor inves-

teringen NWO-MiddeLgroot. Hier-

voor kunnen aanvragen voor mid-
detgrote apparatuur voor een

bedrag tussen f z5o duizend en f z
mitjoen worden aangevraagd. In de

aanvraag zal in het algemeen spra-

ke moeten zijn van aspecten van

[andelijke betekenis, hetgeen door-
gaans inhoudt medegebruik van de

apparatuur door onderzoel<ers van

andere instellingen. Daarnaast

speelt ook het geavanceerde karak-

ter van de apparatuur een rot, in
samenhang de kwaliteit van het

daarmee te steunen onderzoek. Na

advisering door referenten beslist
het gebiedsbestuur over de moge-

lijke toekenning. Medefinanciering
van minimaal z5ok door de aanvra-
gend instantie is noodzakelijk.
Contactpersoon voor investerings-
aanvragen is drs. R. Schorno (o7o-

3 44o9y l9qt, schorno@nwo. n l).

Oproep voor nieuwe
ronde Antarctica pro-
gfalnrra
Voor waI betrett het AntarcLica pro-

grdmma geldt evenals vorige jaren

een vervroegde deadline. Reden

hiervoor is dat de Commissie Ant-

arctisch Onderzoek eerst moet

beoordelen in welke beoordelings-
adviescommissie deze thuishoren.
In het geval van menswetenschap-
pen dient de aanvraag naar een

ander NWO-gebied te worden door-

geleid. Vanwege het weekend is de

deadline dit jaar r dag later en wel
16 augustus. Na beoordellng en

advisering door de Commissie Ant-

arctisch Onderzoek nemen de

financiers verenigI in hef Interde-
partementaaL Antarctica Overleg in

het voorjaar 2ooo een besluit over

toe- of afwijzing. Contactpersoon
voor Antarctica aanvragen is drs. A.

Steen bruggen (o7 o-1 44ol8ol8 42,
steenbruggen@nwo.nl).

Nieuwe rnedewerkster
voor NOP-2 en Antarctica
pfograrnrra
Begin mei is mw. Drs. Arian Steen-

bruggen als beleidsmedewerl<er in

dienst getreden bij het ALW-

bureau. Terug van weg,geweest.

want van augustus 1992 tot en met

mei 1998 was zij reeds in dienst bij

het GOA-bureau. Na haar studie
Geochemie aan de Universiteit
Utrecht heett zij gedurende 3 iaar
onderzoek verricht binnen de vak-

groep -Geochemical Engineering'
van professor Schuiting. Vervolgens
maakte zij de overstap naar GOA,

maar bestoot gedurende het onrus-
tige reorganisatiejaar bij NWO toch
weer heI onderzoel< in Le gaan. Het

Laatste jaar werkte zij bij het RIVM

aan de ontwikkeling van een analv-

semethode voor metaalspeciatie.
Bij het RIVM kwam ze tot de con-

clusie dat haar hart in het onder-
zoeksbeteid was gaan liggen en

keerde, toen de mogelijkheid zich

voordeed, terug naar NWO

Op het ALW-bureau zal zij zich

bezighouden met NOPz en Antarc-
tica. Daarnaast zal ze betrol<ken

zijn bij de begeleiding van het

beoordelingstraject in de ALW-sub-

sid ierondes.

H. Speelman, directeur NITG-

TN0, ir. A.5paa, manager
resourcing & development NAM,

1Z.oo-18.oo u borreI

Dit evenement zat plaatsvinden in
het Instituut voor Aardwetenschap-
pen te Utrecht (Budapestlaan 4,
grote coltegezaal). Aanmelden voor
de dag of lid worden van GAIA kan

bij het secretariaat: GAIA, p/a Anne

van Mierlo, Lekstraat l5-3, 1o79

EM Amsterdam, e-mai[:
a.vanmierlo@d bo.iwaco. n L

Programma:

1o.3o-11.oo u Ontvangst met koffie
77.oo-72.3o u kennismaken en ALV

72.jo'13.3o u lunch

t3.3o-t"6.oo u lezingen:
. mevr. mr. A. Verstand, staatsse-

cretaris ministerie van Sociale

Zal<en en Werkgelegenheid: de

nieuwe arbeid en zorg wetge-
vrng.

. mevr. prof. dr. A. van Doorne-

Huisl<ens: wetenschappelijke
loopbanen van vrouwen.

74.Jo-15.oo u pauze

r5.oo-16.oou Lezingen:
. mevr dr. A. van Vianen: vrouwen

in traditioneel door mannen

gedomineerde werkom gevingen.
. mevr. dr. S. Paterson-Tanner,

NAM: Beteid t.a.v. vrouwen bin-

nen een aardwetenschappelijk
bed rijf.

t6.oo-t7.oo u forum: met onder
anderen
o prof. ir. C.P.j.W. van Kruijsdijk,

vice-decaan Technische Aardwe-

tenschappen, prof. dr. F.K. de

Graaf, voorzitter NWO-ALW, dr.

kngrng lalwlnieuwsbrief juni 199 1l



7-1A juni 1999
Xllth European Conference on Soil
Mechanics and Geotechnical Engi-

neering, Amsterdam,The Nether-

lands. Info: congres@kivi.nl

9-15 juni 1999
Steinexpo/Minetime Wulfrath/Dus-
seldorl Duitsland. Info: gsz@stein-

expo.de

I1 juni 1999
6rst EA-GE Conference & Technical
Exhibition Helsinki Fair Centre, Fin-

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

16juni 1999
Applications of the Palyno-Ecostra-

tigraphy in lurassic Paralic, zo
deposits of the North Sea: lmplica-
tions for Exploration and Produc-

tion. Oscar A. Abbink (LPP, Utrecht)

21 en 22 juni 1999
InternationaI conference, Budapest
vanwege de r5oste verjaardag van

de Hungarian GeologicaI Society -
UNESCO/ICSU World Conference on

Science. Informatie:
http ://www. mafi .h u/mft/a tap. htm l.

Tet. oo36 7 2577770

76-24 augusttts 1999
Second International Symposium
on Operationalization of Remote

Sensing. Key Themes, Operationali
zation of Remote Sensing, Natural
Hazards, Man-lnduced Hazards,

CoastaI Zones, Education and Trai-

ning, New Methodologies. ITC

Enschede.

12-1-5 septetnber 1999
AAPG lnternational Conference and

exhibition 1999, lnternationaI Con-

vention Centre in Birmingham.
AAPG Web Site: www.aapg.org

13 - 17 septetnber 1999
Mine, Water & Environment for the
21st Century

Mine/Quarry: Waste Disposal &
Closure

International Congress. Sevilla,
Spain

19 t<tt 24 septembel' 1999
International symposium Abraham
Gottlob Werner bl49-t8til and his

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

23 tot 26 septer/,ber
Veldseminar naar de 'RotLiegend

and Zechstein'van de Harz en Oost

Duitsland

8 - 11 nozternber 1999
Course at the VU in Amsterdam
(Geologie): "Recent Developments
in Quantitive and Sewuence Strati-
graphy". Lecturers are: J.Ogg (U of
Purdue, USA), J. Hardenbol (Hous-

ton, USA), F. Gradstein (Saga Petrl.,

Norway), F. Agterberg (Ottawa,

Canada), A. Gary (U of Utah, USA).

For information: NSG secretariat (E-

mail: nsg@geo.vu.nI or F. Grad-

stein@saga.no

79 noaernber 1999
Sta ringsym p osium

27 nooetnber 1999
Tienjarig bestaan Stichting Geolo-
gisch Instituut Amsterdam. Feest in

de Lutherse kerk in Amsterdam van

13.3o-19.oo. T el oz3- 567 6z5o

6-10 decentber 1999
The Land Satetlite Information in
the Next Decade lll Conference.

Doubletree Hotel Denver Denver,

Colorado.
http://www.asprs.org/satellite_ima-
ging_conference

16-21 januari 2000
3rd lnternational conference on
geoscience education. University of
New South Wales, Sydney Austra-
lia. http ://www.a gso. gov.a u/geos-

cied

26-29 Septernber, 2000
1st lnternational professional Geo-

logy Conference, Alicante, Spain.
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d*r. N, aan Ooijen

Overleden
Prof.dr. R. Daams

Op r mei overleed, 5r jaar oud,
prof.dr. Remmert Daams. Als pale-

ontoloog was hij vanaf 7975 vet-
bonden aan het Geologisch In-

stituut van de RUG tot de

opheffing daarvan, in 1986. Ver-

volgens trad hij als hoogleraar in

dienst van de Universidad Complu
tense. te Madrid. In zijn Groningse
jaren ontwikkelde Daams zich tot
een vermaard specialist in de fos-

siete Rodentia.

tid

Exarnens

Universiteit Utrecht
Geologie
N. van der Werf

Geerchernie
H.M. van den Bos


