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GAIA, netwerk voor vrouwen uit de aardwetenschappen

Waar blijven die vrouwen uit de aardwetenschappen?
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Gala, het aardwetenschappelijk vrouwennetwerk bestaat sinds 1998 en kan zich Diii iiiiii iii' iiiiii ii-'i-'ii äiiiiiiiiiiiiiii iiijii-“i iiii
} volgend jaar voorbereiden op de feestelijke viering van haar eerste lustrum. In Ei" iilïiiirëiiišim di: “äktiiiimiiii hmfii"

. . v . . v '1 T1 É 14.2.' "ff-J 'nie'. J. 1` 'v-'Efivilfün Tf-de v|er |aren van haar bestaan is het netwerk uitgegroeid tot een levendige i' g i u i i L
_ , _ _ _ _ lijk. avant ruim een derde van de afgestu-

orgamsatie met ruim 18e leden en een actief bestuur. GAIA is opgericht om de Liücrdcn hmmm., m. aflrd.„,„_..„_.nächflppc_
belangen van vrouwen uit de aardwetenschappen te behartigen en maakt zich mo.: gígfipjingg g ._.-,»„-.„.„.,„ zggjla. ...U
met name sterk voor igendergelijkheid', gelijke kansen voor mannen en vrou- onderzoek loten doen naar di: renelmeen.
wen. Een van de belangrijkste speerpunten nu is het 'loopbaanonderzoek'. met Daarnaast santa aii aaIl nasa-ark ama-ral
als vraagstelling: hoe verlopen de carrières van de vrouwen die aardweten- iiiiiiiiiiih iiiiii iiiiiii'iii`iiiïiiiiiii`ii iiii *iiiiiiiiiiiiiia

als bertiepsmatig. met een jaarlijks
svmpeisium tvaarep ltntipbaontinttrcikke-
ling een belangrijk tinrleriverp is, en

schappen gestudeerd hebben? Want er doet zich een vreemd fenomeen voor:
na het afronden van de studie verdwijnt het grootste deel van de vrouwen uit
de aardwetenschappelijke wereld. Hoe komt dat? Waar gaan die vrouwen naar heeft ,ji Een mümj.„.ingprí,gralïlïnfl _:M5
tüE E" waarüm :Deken ZE' geen Werk binnen hun

graag een vohvaartiige diseussiepartner
Grïlrï, in de firiekse mj-'thnlragie de gtaelin nen. ele iliiganten en iírtinos ide vader van zijn nver beleidsmatige zaken, met name
van de aarde. svas de moeder van ijranos Zetis] voortkn-'ainen. Deze oermoefler is problemen elie speeitiek gentiergelijkheicl
(ele hemel) en stichtte met hem een gezin gekozen als sjrmberel \mor ele vrouM-'eia die de aangaan.
ivaaruit illustere kinderen zoals de Tita- aarde als nnderzneks- en t-verklerreín hebben. fees -raçrriei- op po_gr`ozr E'
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'Eenzaam'
Een kleine vier jaar geleden
was precies dat fenemeen - de
'eenzame' vreuw iverkzaam
binnen de aardwetenschappe-
lijke tvereld - de aanzet veer
een \verkshep tijdens de lecip-
baandag aan de vrije Universi-
teit in amsterdam. Hanneke
Gieske tfgeralegie in Utrecht,
werkzaam bij TNü-NITG]
zecht cijfers ever irreuwen
ender aardtvetenschappelijke
afstudeerders en 'vverknetners
bij elkaar en ken aan de hand
van enderztieksmateriaal veer-
eerdelen entzenuwen ever [het
gebrek aan] metivatie, inzet en
ambitie van deze vreuviren, en
vanuit de literatuur verklarin-
gen aandragen veer de achter-
grenden van dergelijke preces-
sen. De aanzet tvas gegeven en
Hanneke Gieske vrerd de
eerste veerzitter van GALPL, het
netwerk ireer vreuwen uit de
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:aardtvetenschappen (zie
Nieuwsbrief 3, 1999 veer een
interirievr). Een netwerk dat
een gesprekspartner wii zijn
veer aardwetenschappelijke
instellingen ep het gebied van
de pesitie van irreusven, de
discussie hierever wil aan-
zwengelen, centacten, zesvel
zakelijk als seciaal. tussen de
vreuwen enderling svil verster-
ken en deze tfrciuwett in hun
perseenlijke en leepbaanent-
wikkeling wil steunen.
Lucia van Geuns [geelegie in
Leiden, gewerkt bij Shell en
Nalvi, nu werkzaam bij een
censultant greep) heeft sinds
nevember verig jaar de vfeerzit-
tershamer evergenemen. Zij
was aanwezig bij die tverkshep
in WJD, ireelde zich betrekken
bij de preblematiek en werd
lid. Niet alleen Gala hield
zich met dit enderwerp bezig,
tiek grete bedrijiren en univer-
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sitciten begennen zich erin te
verdiepen. "Er heerst neg
steeds een sterke mannen-
cultuur binnen de bedrijiren,
die niet altijd geed past bij
vfreusven. Bedrijven meeten
bereid zijn em die cultuur aan
te passen aan een gretere ver-
scheidenheid van mensen. Met
die verscheidenheid bedeel ik
niet alleen vfrtiuwfen, maar eek
irariatie in culturele achter-
grend, herkemst en religie.
Gek de bedrijven beginnen het
belang van diversiteit in te
zien. Het blijkt een verrijking
en kemt de wferkvferheuding
ten geede. Grete bedrijven als
Shell en Schlumberger hebben
de laatste jaren speciale
pregramma`s en cursussen
samengesteld em de megelijk-
heden veer vreuwen greter te
maken en, in het algemeen,
meer begrip te kweken veer
mensen met verschillende

achtergrenden. Ze gaat
Schlumberger er van uit dat
cemmunicatiepreblemen tus-
sen mannen en irreutsren ver-
gelijkbaar zijn met de mis-
cemmunicatie die ep kan
treden tussen mensen met een
verschillende culturele achter-
grend. "

Zelfs in Zweden
De megelijkheden van de aca-
demisch epgeleicle vrciutir is de
laatste jaren een dankbaar en-
derwerp van enderzeek ge-
weest. Een artikel in Nature
beschreef de facteren die bepa-
lend waren wie er aangenemen
vsferd veer een pcist-dtic plaats
(in dit geval bij bitichemie).
Naast de begrijpelijke criteria
(kwaliteit van de sellicitant,
ervaring, aantal publicaties,
etc.) bleken tvtree andere facte-
ren een hele belangrijke rel te
spelen. Of de scillicitant een
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bekende was van iemand uit de
sollicitatiecommissie. En of de
stillicitant man of sfrouuf was.
"Dat laatste verschil bleek zo
groot, dat dat alleen al vol-
doende verklaring svas voor alle
vrouwen die er niet zijn op de
universiteit", aldus Tanja
Zegers (geologie in Utrecht,
gepromoveerd, nu post-doc in
Utrecht, oud-bestuurslid en
actief binnen de inhoudelijke
commissie die het lcitipbaanon-
derzoek opzet). "Deze resulta-
ten hebben veel losgemaakt,
*want zelfs in Zweden, een land
tvaar je het niet zou vertvach-
ten, bleken die factoren een rol
te spelen."
In Nederland zien de cijfers er
helemaal treurig Aan de Uni-
versiteit van Maastricht bij-
voorbeeld studeren iets meer
meisjes dan jongens ifåf-lllfíi).
Van de assistenten-in-opleiding
is 42% sfrttuuf, bij de universi-
taire dttcenten blijft I! l “lit vrou-
wen over en slechts een ruittte
8% van de universitaire hoofd-
docenten is trroutv [bron
"Geleerde moeders", 20131).
Zou het mogelijk zijn om bij de
Universiteit van llvlaastricht
aardwetenschappen te stude-
ren, dan waren de cijfers ntig
ez-ttremer, want binnen ons
tfakgebied verdwijnen nog
meer vrouwen. Zegers: "In de
medische wereld bijvoorbeeld
zijn veel afgestudeerde sfreiu-
wen terug te vinden in dat vak.
Dat kun je bij de aardtveten-
schappen niet zeggen. Sinds
tien jaar is 35515 van de afgestu-
deerde aardtvetenschappers
vrttuvv'. In de stap van studie
naar werk sferdstrijnen er veel,
want binnen de aardweten-
schappen werken slechts tussen
de zes en tien procent vrou-
wen. Naarmate een carriere
zich verder ontwikkelt, uforden
het er nog minder. De studie
bestaat dus uit een redelijk
gemengde groep en bij de
eerste baan zit iedereen in een
mannenwereld. Door het ver-
dtvijnen van pas afgestudeerde
vrtiuwen uit de wetenschappe-
lijke wereld, ligt er een enorm
potentieel aan academici
braak."
Het is een dankbaar onderwerp
om bij een drankje over te filo-
soferen en er zijn genoeg
ideeën. Het zou cultureel be-

paald zijn. Het moederschap is
de ottrzaak. De bedrijfscultuur
speelt mogelijk een belangrijke
rol. vrouwen hebben geen net-
werk en maken bij sollicitaties
al minder kans. Missen de
meiden die aardstretenschappen
gaan studeren bij voorbaat
misschien al de ambitie om
carriere in dit vakgebied te
maken? Elf is het een fenomeen
dat vanzelf i-ferdufijnt naarmate
de vrouwelijke aardweten-
schapper “gewoner” wordt (SU
jaar geleden waren de vrouwen
binnen de faculteit tenslotte op
de vingers van een hand te
tellenj? Niemand kent het
antwoord, maar velen denken
met zekerheid de oplossing te
weten. Ook binnen de fldvies-
raad die Gålà opgericht heeft
als klankbord om haar doelstel-
lingen te v'ert.i-'ezenlijken, be-
stonden hier diverse ideeen
over. “lße raad is nieuw en
vertegenwoordigt met afge-
vaardigden uit het bedrijfsleven
(Shell), ttverheidsinstellingen
[TNU-NITG, RIZñJ, univer-
siteiten (TU Delft, UU] en het
KNCÉMG de aardwetenschap-
pen in al haar facetten. De
leden opperden diverse rede-
nen voor de oorzaak van het
probleem. llviaar uiteindelijk
moesten ive toch tot de conclu-
sie komen dat wij het gewoon
niet weten en daarom is het
loopbaanonderzttiek zo belang-
rijk. Wij hopen cup een brede
aardivetenschappelijke steun
voor dit initiatief. Het onder-

zoek is ook te kostbaar voor
ons om alleen te deren",
vertvoordt Tanja Zegers.

Netwerkheeltje
Het lonpbaanonderzoek is een
belangrijke activiteit, maar
Gñlfi is meer dan dat. Het
netwerk brengt ieder jaar een
netwerkboekje uit waarin ieder
lid met foto_, opleiding, \verk-
kring en interesses staat. De
vfroutsfen kunnen zo makkelijk
informatie vragen bij een
medelid over een bepaald
bedrijf, de bedrijfscultuur of
het soort sverk dat bij een
bepaalde functie hoort. De
netwerkdiners en excursies zijn
ideaal om de sociale contacten
met ttud-studiegenoten te on-
derhouden en ervaringen uit te
tvisselen. Mimi Eelman (gettin-
gie aan de UU Amsterdam,
bestuurslid en werkzaam bij de
Nñhfi): “je verliest een hele-
boel studiegenoten snel uit het
oog. Gñlñ is ideaal om die
cttntacten te onderhouden. En
wil je solliciteren, dan bel je
makkelijk een GMA-lid dat bij
dat bedrijf vrerkt. Het maakt de
drempel lager. \Jaak zoeken
tfroutven met een paar jaar
werkervaring een mentor.
lemand die meer tsferkerv-aring
heeft en je kan helpen om *voor
jezelf duidelijk te maken svat je
wilt en hoe dat past in je
carriere op een bepaald gebied.
Wat je sterke en je ztvakke
kanten zijn, je ambities en je
tnogelijkheden. [lan kan het
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goed zijn om met een tfrouw' te
praten. Binnen aardweten-
schappelijke bedrijven zijn die
vrijwel niet te vinden. Binnen
Grltlrlt is het wel mogelijk om
die ervaringen uit te tsfisselen."
Na vier jaar GMPL is het nog
steeds nodig otn uit te leggen
dat het vrouwennetwerk niet
een eng ferninistisch groepje is
dat ritueel kledingstukken sfer-
brandt, maar een organisatie
van vroutt-'en die serieus met
hun \verk ofstudie omgaan.
"Ik heb in een presentatie aan
de VU een aantal vooroordelen
weg kunnen nemen. Vrtiuwen
presteren zeker niet slechter.
Vrouts-'en studeren gemiddeld
met hogere cijfers af dan hun
mannelijke medestudenten.
Vrouvren vallen ook niet vaker
af tijdens de studie, zttwfel de
in- als uitstroom van vrousiren
aan een aardwetenschappelijke
opleiding bedraagt sinds lil
jaar 35'lfi=. We zijn als \trouwen-
netwerk met ons vak bezig,
zuivel sociaal als bereiepshalve.
Je kunt je binnen Gñliä uitle-
ven in verschillende commis-
sies. Je kunt je bezig houden
met serieuze onderwerpen
zoals het loopbaanonderzoek,
maar ook met zaken zoals het
organiseren van ezcursies. De
meeste toehoorders op de VU
reageerden erg enthousiast op
mijn lezing en sive kregen veel
nieuwe leden.
íwttfssïvroutsfen. net!gaiaï]

kusten Nauta
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De Rio Naranjo ontspringt in
de Sierras van Costa Rica en
stort zich minder dan lll km
verder alweer in zee. Klein
beetje zoet water voor de
Grote 'Decaan uit een afvrate-
ringsgebied van niet meer dan
ltlil km2. In de bovenloop
bestaat de Naranjo uit donde-
rende watervallen in canyons,
ingesloten in de Sierras en
hun alluvial fans (zeer popu-
lair bij de white water kaya-
kers), maar in de smalle kust-
vlakte wordt hij beschaafder.
Up vijf km van de kust laad-
den mijn dochter en ik, verge-
zeld van twee gidsen, vier
rivierkayaks vanaf een oude
jeep op de grind-banken in de
rivier. De Naranjo is hier zo'n
'T5 m breed, een typische
vlechtende risrier, met ondie-
pe geulen met stroomversnel-
linkjes en grote grindbanken
met mooi geïmbriceerde
keien van gemiddeld zoln vijf
cm doorsnee. De dag ervoor
had het karakteristiek
tropisch gehoosd, dus er
stond redelijk wat water in de

rivier en alles was mooi
schoongespoeld. Boven-
strooms van ons waren een
paar oude vrachtauto's met
grijpers bezig het grind uit de
bedding te halen. *Verder was
er geen sterveiing te beken-
nen. Aan de oevers groeiden
acaeials, papayals, oliepal-
men en suikerriet. De kust-
vlakte wordt intensief
gebruikt, want veel ruimte
voor landbouw is er niet in
Costa Rica. Het water was
koel, een graad of 18, een hele
verademing na de oceaan, die
op die breedtegraad ongeveer
lichaamstemperatuur is.
In onze kayaks zakten we de
rivier af, met als voornaamste
doel vogels kijken en dat lukte
goed. Binnen een uur hadden
we 25 soorten gezien, van de
kleinste 'kingfisheri' tot de
grootste fegreti. Dat is voor
een echte vogelaar niet veel,
maar voor ons wel.
Na een kilometer of twee
veranderde het karakter van
de rivier vrij plotseling: de
oevers werden hoger en stei-

ler en bestonden uit almaar
dikkere lagen klei die het
grind bedekten, en al snel was
er helemaal geen grind meer
te zien en had de rivier zich in
een stroom geconcentreerd
die zowaar wat begon te
meanderen en beslist dieper
was dan aan het begin van
onze tocht. Allerlei soorten
waadvogels lieten zich nu zien
op de point bars, die hier en
daar nog een heel klein beetje
grind bevatten, maar steeds
minder. In een steile oever
ontwfaarde ik een kleine
ontsluiting, die vanuit de
kayak heel goed te bestuderen
viel. Ja hoor, turbidieteu, zij
het onvolledige seqnenties
(Bouma a-e; a-e), maar dat
viel te verwachten temidden
van de 'accretionarv terrains'
waar deze actieve continenta-
le marge natuurlijk vol mee
zit. Unze gids, een zeer
kundige en intelligente
buitenman met een grote
kennis van flora en fauna (en,
naar later bleek, van de
wereldwijde problematiek van
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Excursie Humusvnrmen
Elswout
vrijdag 19 april, 13.45 - 1,z.oo uur.
Startpunt: station Dverveen,
É ?,5o voor KTFG-leden, E 1o voor
niet-leden. üpgave [met volledig
adres en telefoonnumrnerl:
Hanneke van den ancker. Dude
Eiennekomseweg 31, dat? LM Ede,
tel. o318 - Erzoufšizj, e-mall:
juan.GenL@inter.P~|l_.net

Bij veldbodemkundigen is het lang
gebruik geweest de strooisellaag in
het bos met de voet opzij te schui-
ven alvorens de boor in de grond
te zetten. Daarmee werd de laag
die de sleutel vormt tot het begrip
van de relaties tussen biotische en
abiotische factoren binnen het bos-
ecosvsteem genegeerd. Het humus
profiel [minerale bovengrond inclu-
sief de eventueel daaropliggende
strooisellaagl is een goede graad-
meter voor de actuele processen in
de wortelzone van de kruidlaag.
Processen als ontkalking, verzuring
en verdroging zijn goed aan het

humusprofiel af te lezen. Dpvallend
daarbij is dat, onder bepaalde om-
standigheden, de humusvertering
eerder reageert op veranderingen
in het ecosvsteem dan de lnalj-
lendel vegetatie. Er is de laatse tijd
dan ook een groeiende belangstel-
ling bij beherende instanties voor
de rol van de humus in bos-ecosvs-
lemen. Daarbij dienen de relaties
tussen de onafhankelijke factoren,
zoals klimaat, moedermateriaal,
firsiogralie en hvdrologie van een
bos-ecosvsteem, en de elkaar bein-
vloedende afhankelijke factoren,
als boomlaag. ondergroei, hurnus
en bodem, niet uit het oog te wor-
den verloren. Deze contest is uitge-
breid beschreven in het “Raamwerk
Ecologische Bodemtvpologie"
[l-íemmers en De Waal, 1ooål waar-
in de hufhusvormindeling een be-
langrijke element is.
l-let landgoed Elswout bij derden-
hout is een van de weinig plekken
in ons land waarin de humusont-
wikkeling in een duinlandschap van
Mull naar lvlormoder binnen een

beperkte oppervlakte is aan te tref-
fen. Bovendien is het landgoed rijk
aan boomsoorten en stinzenplan-
ten, voorjaarsbloeiers en andere
bosplanten. Dok cultuurhistorisch
zijn Elswout en het aangrenzende
park Duinvliet interessant. Elswout
is in de 11e eeuw ontstaan door
afgraving van de binnenduinrand.
Het zand werd o.a. benut voor de
uitbreiding van Haarlem. Blijkbaar
voor een goede prijs, want van de
winst kon het imposante. maar nu
enigszins in verval geraakte buiten.
worden gebouwd. Door de afgra-
ving onstond het lage, grotendeels
parkachtige, gedeelte van het land-
goed. Het wordt door kalkrljk
grondwater beinvloed en herbergt
een schat aan bijzondere stinzen-
planten en, van oorsprong, in-
heemse, voorjaarsbloeiers. Het
hogere deel van het landgoed lijkt
op het eerste gezicht een natuurlijk
duinbos, maar is toch in de loop
der eeuwen, op enkele plekken na,
verschillende keren op de schop
geweest. Dndanks de antropogene
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natuurbeheer en -bescher-
ming) vroeg zich af wat er te
zien viel, en zo raakten we in
gesprek over meer dan alleen
vogelsoorten. De uitleg van de
turbidieten en de accretiona-
rv terrains vond hij leuk, hij
had begrepen dat het meeste
gesteente hier niet meer dan
vijfmiljoen jaar ond was en
had zich afgevraagd hoe dat
zat (klopte dus aardig met
mijn snelle vakantie-interpre-
tatie van accretionar-y
terrains). Hoe zat dat met die
grindwinning bovenstrooms,
vroeg ik hem. Dat mocht
alleen boven het punt waar we
begonnen waren, zei hij,
verder benedenstrooms was
het verboden. Ik vroeg me af
hoeveel grind eruit gehaald
werd, en wat voor invloed dat
op de dynamiek van de rivier
in het benedenstroomse
gebied had, bijvoorbeeld op
de siltconcentratie in de
rivier, niet onbelangrijk voor
de visstand.
'Verder de rivier afzakkend
werd de invloed van de zee

invloed heeft hier een, voor de
binnenduinrand representatieve,
bos-, bodem en humusontwikkeling
plaatsgevonden. Up een plek is,
getuige de voor duinen verregaan-
de hurnusontwikkeling, een vrijwel
ongestoorde bosgroelplaats be-
waard gebleven.
ln het aangrenzende. als openbaar
park fungerende, landgoed Duin-
vliet zijn een oude lindenlaan en
een stuk oud eikenhakhout met
een tot op een vergelijkbare diepte
ontkalkte duinbodem aan te tref-
fen. De verschillen in ondergroei en
hurnusprofiel zijn opvallend en
geven voeding aan de discussie of
boomsoortkeuze geen belangrijk
instrument is in het ontwikkelen en
herstel van aantrekkelijke soorten-
rijke bossen [Hommel et al. zoo1l.
Aanbevolen literatuur
líernmers, R.H. en R.W. de Waal,
19951. Ecologische tvpering van
bodems. Deel 1. Raamwerk en
humusvormtvpologie. Rapp. oor-i,
Staring Centrum, Wageningen.
Hommel, P.W.F.M. La. lngberg en



snel merkbaar. Niet alleen
omdat er pelikanen en grote
fregatvogels om ons heen
vlogen, maar ook omdat de
oevers nu uit mooie estuaric-
ne point bars bestonden, vol
met graaf- en ademgangen
van allerlei mollusken en
gastropoden; doorsneden
door getijdekreken en langs
de kant begroeid met
mangroves, in dynamisch
evenwicht met de modder-
banken van de getijdekreken.
Ik raakte nu toch wel erg
enthousiast: op hoeveel plek-
ken ter wereld zie je de drie
klassieke riviertypes binnen
zo'n korte afstand en boven-
dien binnen de loop van één
en dezelfde rivier? Gp ons
eindpunt aangekomen teken-
de ik op verzoek van de gids
de drie schetsmatige boven-
aanzichten van een vlechten-
de, meanderende en getijderi-
vier. Hij herkende de patro-
nen meteen en verklaarde
daaruit de kennelijk ook voor
hier rijke vogelstand: *3 diffe-
rent babitatsf. En dus,

RW. cie Waal, 1999. De vegetatie
van het landgoed Elswoot. Buro
Bakker, assen en SC-DLU, Wage-
ningen
Hommel, P.W.F.M., PL. cle Hullu,
l. den Eluden, Thjpek en RW. de
Waal, zoo1. Terug naar het Linden-
woud. alternatieve boomsoort-
keuze verhoogt ecologische en
recreatieve waarde van bossen
op verzuringsgevoelige bodems.
Bosbouwtijdschrift .december zoo1.
Hommel F'.W.F.M. en M.a.P. Horst-
huis (red), zoo1. Ekcursieverslagen
1999. Plantensociologische lríring
Nederland, Wageningen.

aardkundige waarden
van 1996 tot 199d is de KTFG de
organisatie die het voortouw heeft
genomen in de belangenbeharti-
ging van de aardkundige waarden
in het Nederlandse landschap. Het
KTFG bestuur heeft twee project-
voorstellen ingediend, die hebben
geleid tot de oprichting van de
Stichting aardkundige Waarden
iåaiirfl; een koepelorganisatie waar-

concludeerden we, werd de
biologie gedreven door de
geologie. Dit was nieuw voor
hem: voor hem was geologie
vooral vulkanen en aardbe-
vingen, niet onbegrijpelijk als
je Costa Ricaan bent overi-
gens. Dat hij op het randje
van de Cocos Plate woonde,
wist hij wel.
Costa Ricais voornaamste
bron van inkomsten is toeris-
me en een groot deel van dat
toerisme is ecotoerisme:
regenwoud, toekans, luiaards,
zeldzame apen en slangen,
dolfijnen, koraalriffen en
zeeschilpadden. Elk zichzelf
respecterend dorp telt een
paar tour operators en het
merendeel van deze mensen
is voor wat betreft de levende
natuur vrij kundig. Onze
verder zo kundige Costa
Ricaanse gids was zich echter
totaal onbewust van de rijke
geologie van zijn geboorte-
grond: de unieke rivierkarak-
teristieken, en het terrein dat
uit de oceaan omhoog gehe-
sen was.

van het KNaE, het KNGMG, de
KTFG en ProGEü het bestuur
vormen. De SaW heeft twee uit-
voerende organen: het Platform
aardkundige Waarden lPalllil. een
maatschappelijk overlegorgaan dat
zich afgelopen drie jaar heeft inge-
zet voor het becommentarieren van
beleidsnota's en de Werkgroep
aardkundige Waarden lWaWLl. De
Werkgroep aardkundige Waarden is
als vrijwilligerspoot meer met
concrete en inhoudelijke activitei-
ten bezig. Een van de WaW-activi-
teiten zijn de velcldiscussies. Zij
worden georganiseerd tcr menings-
vorming over natuurbouwprojecten
en beheer van de aardkundige
waarden in het veld en om de
bekendheid van terreinbeherende
en andere organisaties met de
aardkundige waarden van het land-
schap te vergroten. lfoigende
Wash-vergadering: ze april Utrecht.

Nog steeds wordt geologie
door de gemiddelde wereld-
burger vooral geassocieerd
met roofbouw op moeder
aarde. Nederlanders beschou-
wen aardgas als een recht in
plaats van als een voorrecht,
weigeren een logische redene-
ring over het gebrek aan risi-
co voor bodemdaling te
accepteren, en vinden het
heel gewoon dat de Wester-
scheldetunnel met succes
geboord wordt (en over de
lekkende tramtunnel doen ze
lacherig). Niet alleen de
gemiddelde, maar ook veel
hoog-opgeleide Nederlanders
hebben geen flauw idee van
het nut en het belang van de
geologie.
Biologen hebben een streepje
voor, ze zijn intellectueel
bezitter van aaibare objecten
waar ze ecotoerisme op
hebben kunnen ontwikkelen
en iedereen wil wel zofn
pandasticker op de auto.
Daartegenover is de aaibaar-
heid van een grindbank of
zelfs van een werkende

KNGMG

KNGMG Buitendag 2002
en Jaarvergadering bij
Nana assen
U kunt vanaf nu inschrijven voor
deze dag.
Elp zaterdag 25 mei zal de KNGMG
buitendag gehouden worden. Gast-
heer is de Mara in assen. Het
thema van de dag zal zijn Neder-
land in aD. Een spectaculair inzicht
in een virtuele wereld. Het gebruik-
maken van deze technieken in de
gaswinning zal in presentaties
worden toegelicht. 's Middags is er
een excursie naar de ondergrondse
gasopslag in Norg. De dag begint
met ontvangst om 1o uur en wordt
besloten met een borrel. Elp in-
schrijving kunt u ook deelnemen
aan het diner in assen. Het pro-
gramma wordt zodanig samenge-
steld dat het ook voor de belang-
stellende partner zeer de moeite
waard is om aan de Eiuitendag deel
te nemen. De kosten voor de
buitendag bedragen ElJRtIl 1ç„oo.
voor studenden ElJRlIl 355c
[exclusief diner).
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vulkaan maar een mager
alternatief.

We hebben een verantwoor-
delijkheid om hier wat aan te
doen. als KNGMG werken we
met TNU-NITG cn de aNWB
aan de totstandkoming van
een boek met geologische
fietstochten en andere
zondagmiddaguitjes, voor
elke provincie een. Met een
beetje geluk is het over ander-
half jaar klaar en ligt het in
elke ANWB winkel (die zijn
beter toegerust voor distribu-
tie dan wij). En verder voor
wat betreft onze eigen achter-
tuin: op 25 mei kunt u mee
met de KNGMG Buitendag,
deels binnenshuis bij de
Haai, deels buiten. We hopen
op een enthousiaste groep.

Errsascrr-r Kestens

Tijdens de Eluitendag zal tevens de
jaarvergadering van het Genoot-
schap gehouden worden, waarin
een bestuurswisseling op de
agenda staat.
Het gedetailleerde programma en
de agenda van de vergadering
zullen in de volgende nieuwsbrief
worden geplaatst en binnenkort op
de KNGMG-website verschijnen.

U kunt zich vanaf nu inschrijven bij
het Secretariaat van het KNGMG,
Postbus rio1z, zooo la Delft,
tel. ot5-zo9ïooo, tav. Caroline
Stamhuis.
of per e-mail:
c.stamhuis@nitg.tno.nl
of onderstaand faknummer.

Met vriendelijke groet.

Een oe Lrrrroc,
vookzrrtcrr Commissie ilcrwEnkEr-l,

Ter.. ülä-.irí-'iïlii-fr, Fnk. olâ-Zåïïllir.
rsoctar-roefdr-rrrsnrrou-u



HET VOETLICHT

Dubbel feest dit jaar met twee Van Waterschoot van

Hat Vl [het zesde Nederlands aardwetenschappelijk
Congres] krijgt dit jaar een eztra feestelijk tintje met
de uitreiking van een ldubbele' van Waterschoot van
der Grathtpenning. De genomineerden Dirk Beets
lpetrologie, Universiteit van amsterdam] en Peter
Westbroek lpaleontologie, Universiteit van Leiden]
hebben, ieder op hun eigen vakgebied, grensover-
schrijdend werk en vernieuwend onderzoek gedaan
en hebben daar grote erkenning voor gekregen.
Twee geologen die, opgeleid in de jaren vijftig, de
grote veranderingen hebben meegemaakt in het
geologisch denken en de onderzoeksfatiliteiten, van
de ontwikkeling van de plaattektoniek tot de
mogelijkheden van biochemiseh en immunologisth
onderzoek bij fossielen.

Beide heren zijn blij niet de nominatie
voor de penning. Zij voelen zich vereerd
en zien het als een erkenning van hun
werk. Zij zijn alle tiwfee echter ook een
beetje verbaasd. Westbroek, als paleonto-
loog langzaam van het geologische pad
afgedwaald richting hitiehemie en fysitilo-
gie, stelt deze erkenning, juist van geolo-
gen zeer op prijs, maar vindt dat Beets als
“echte” geoloog er veel meer recht op
heeft. Beets, vanuit de petrologie uitge-
groeid tot een breed inzetbare tfeltigeoloog
en begaafd docent, is van mening dat zijn
eigen bijdrage aan de geologie niet
vernieuwend is gen-'eest (zoals Westbroekis
onderzoek dat wel was) en vindt dan ook
dat Westbroek meer roem verdient.

Foram-sedimentologie
En zo wordt de eregalerij uitgebreid met
twee geologen, die beiden met pensioen
zijn en ook daar hele verschillende ideeën
over hebben. Peter 'Westbroek stopt rigo-
reus met de geologie. Hij heeft (in ieder
geval op dit moment) geen ambities om
zich in aardwetenschappelijke problemen
te verdiepen. Hij laat het onderzoek met
een gerust hart otter aan een nieuwe gene-
ratie en ziet het als zijn grootste verdienste
dat zijn tak van onderzoek voortgezet
wordt nu hij gestopt is. Hij heeft de mooi-
ste vleugel gekocht die hij kon vinden en
hij speelt piano, een levenslange hobby die
jaren ondergesneeuwd is geweest. “De
vleugel is zo mooi. Ik kan dingen spelen
die mij nog nooit gelukt zijn."

Dirk Beets musiceert niet en gaat gewoon
door met de geologie (“ik doe het liever
dan een crjrptogramjfi. .i-kls student petro-
logie aan de Univfersiteit van amsterdam
volgde hij een bijvak sedimentologie bij
Prof. lidacGillavry. Hij ontrafelde met
behulp van foraminiferen [sedimentolo-
gieil] de stratigrafie van Jurassisehe kalk-
eomplezen in de Franse Alpen. De
samenwerking breidde zich uit tot een
onderzoek op Curacao naar de turbidieten
van de Midden-Curaçao Formatie. Via
deze turbidieten, het onderzoeksterrein
van ieder zich zelf respecterende weten-
schapper in die tijd (de jaren zestig),
belandde Beets midden in een enorm
pakket basaltafzettingen en de plaattekto-
nische implicaties die toen nog ontdekt
moesten worden.
“Ie moet je goed realiseren dat clit alle-
maal speelde in het pre-tektonisch tijd-
perk. Hartjv Hess was in lElü2 de eerste
die over ocean-floor spreading schreef.
\foor die tijd waren er mensen die de mid-
oceanisehe ruggen \vel hadden gelokali-
seerd, maar van het bestaan van troggen
niets af tvisten. Vorming van nieuwe korst
was mogelijk, ja, maar over het verdwij-
nen van loude* korst waren nog geen
ideeën. Het hoge zeeniveau tijdens de
grote Midden Krijt transgressie vrerd wel
als bewijs gebruikt voor het uitdijen van
de aarde. De hoeveelheid water is gelijk
gebleven, het zeeniveau is sindsdien
gedaald en dus moet de aarde groter
geworden zijn.” Beets” oorspronkelijke

onderzoek naar de turbidieten heeft weinig
bijzonders opgeleverd: de ontsluitings-
graad was te slecht. Zijn Caraïbische be-
langstelling, zo vroeg al in de plaattektoni-
sche historie, heeft wel geresulteerd in de
organisatie van het SE Caraibisch congres
op Curacao dat was opgedragen aan
MaeGillavTy ter ere van zijn zeventigste
verjaardag (in lflTT) en Beets heeft in
Nature gepubliceerd over het ontstaan van
de Curaeacise (picritische) bazalten uit een
mantelpluim (Picrites as parental magma
of MüRÂB-tjfpe tholeiites).

Stekels
Beets sloeg, geologisch gezien, steeds
andere wegen in. Na de Universiteit van
Ptmsterdam en het Carafbisch gebied is hij
bij de Rijks Geologische Dienst de tinder-
grond van Nederland gaan karteren en
heeft hij zich later verdiept in de Neder-
landse kustontwikkeling in het Holoeeen.
Peter Westbroek heeft de omgekeerde weg
bewandeld. Na zijn promotieonderzoek
naar de evolutionaire ontwikkeling van
stekels langs de schelprand van braehiopo-
den, is hij zich gaan verdiepen in de bete-
kenis van kalk in de ontofikkeling van
zeealgen.
“Ik heb in mijn afseheidsrede al gezegd
dat alles begonnen is met fossiele braehio-
poden waar stekeltjes aan kwamen. Als je
wilt weten wat de functie van die stekeltjes
is, dan kom je uiteindelijk op een onge-
looflijk verhaal uit. Een brachiopode heeft
twee sehelphelften die aan de rand een
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l der Grachtpenningen

links.' Dirk Beets
tijdens een excursie
iran de Seefirnentele-
gische Kring naar de

4. ,eet veer de liltijiter-
|

Rechts: Peter West-
ereel: in afwachting
van cie eclips.

zigzag vermen. De
schelp heeft ze een
betere centrele
ever het in- en uit-
sttemende ivater.
De binnenkant van
de schelp meet ten
slette scheen blij-
ven. Bij *mijn'
Paleezeische
brachiepeden
greeiden de ribbels uit tet stekels die
naar binnen staken [dus de schelp in).
Dan meet de schelp in twee fasen
gegreeid zijn. Eerst in de lengterichting
en daarna in de breedte; anders past het
niet meer. Up een bepaald mement raakte
die schelp helemaal in de ban van de
stekels. Die gingen in een keer plat lig-
gen, de schelpen gingen rechtep in het
zand staan en kenden zelfs in medder
leven. Hun zeefapparaat was ze verfijnd
geiiverden."
“Een heel aardig verhaal", relativeert
Westbreek, “je gaat het snappen." En dan
zijn beide heren het rtierend met elkaar
eens, want eek velgens Beets is juist dat
het meeie van dit vak. “Snappen waar het
em gaat, recenstrueren hee het svsteem
werkte en hee de wereld er teen uit zag."
En die bekering begint bij het karteren,
neg steeds de basis van de geelegie, maar
wel een meeilijke. Beets: "Tijdens mijn
eerste veldwerk had ik, na weken pleete-
ren, alleen van die kleine gekleurde stipjes
ep de kaart gezet, die ik pas durfde te

verbinden ep de dag dat de staf langs
kwam. Dan meest er een geelegische kaart
zijn".

üngelukkige keuze
Na de brachiepedenstekels raakte West-
breek in de ban van de enerme pakketten
kalken en delemieten die afgezet zijn en
ging hij zich verdiepen in het entstaan van
kalk in recente erganismen. Dat bete-
kende een nieuw vak - biechemie - leren,
met alle frustraties van dien. “Brachiepe-
den bleken wei een heel engelukkige keuze
veer dit seert enderzeek. Je hebt iets
nedig dat je in een bakje kan kweken en
*aan en uit” kunt zetten. Dat vierden
ceecnlieten. ]e meet heel precies werken,
terwijl ik een kleidderaar ben. Niets lukte
in het begin, na tivee jaar hadden we ntig
geen publicatie. Pas na drie jaren begen
het een beetje te lepen. De eerste friüil
experimenten mislukten en pas teen kwam
er een deerbraalt. ïireselijk."
Het vakgebied van Westbreek zweefde ep
de grens van de geelegie, bielegie en

chemie. Het was niet altijd makkelijk em
de verschillende specialisten te esertuigen
van de interpretatie van de resultaten (is
er bijiteerbeeld, deer het gebruik van
immunelegische technieken, werkelijk
vastgesteld dat er neg tiinesaurus eiwitten
aanwezig zijn in fessielc betten?}. Het was
vaak net ze gecempliceerti em iedere
specialisatie te eitertuigen van de kracht en
het nut van dit enderzeek.
'iililestbreek is dan eek gestept en speelt nu
ep zijn vleugel. Zijn dcicher is zangeres,
maar em die te begeleiden, is neg wel erg
meeilijk. Beets is neg druk bezig. Hij
speelt geen piane en heeft geen zingende
dechter; wel een ztitm die geeleeg is. Zijn
veldiverk ligt dichter bij huis dan vreeger.
Curacae heeft plaats gemaakt veer de
entwikkeling van de kust van Nederland
(zijn huis is dan eek gebeuwd ep een
back-barrier). En dit enderzeek is, deer
de samenwerking van verschillende ever-
heicisinstanties en universiteiten net ze
grensverleggend als de megelijkheid van
het herkennen van dinesauruseiwitten.
De nvee geelegen die dit jaar de van
ilfllfaterscheet van der Grachtpenning krij-
gen, hebben in hun werkende bestaan
enertne entwikkelingen binnen de geele-
gie meegemaakt. Beets heeft dichtbij de
evergang gestaan van het starre idee van
de geesvnclinale naar de dvnamiek van de
plaat-tekteniek. En Westbreek is met de
teegenemen technische megelijkheden een
grete stap iferder gekemen in de kennis
van levende mechanismen en het ender-
scheiden van verschillende evelutielijnen.
Beiden vinden dat de aarde een unieke
plek is en dat de wetenschap zeveel meeis
te vertellen heeft. “Hee kunnen we dat
aan het grete publiek deergeven", denkt
Westbreek. "Er is ze weinig waar mensen
zich tegenweerdig aan kunnen erienteren,
teriafijl wij ze°n fantastisch verhaal te
vertellen hebben. Wat kan daar nu tegen
ep? lviensen willen weten waar ze vandaan
kemen, waar ze naar tee gaan. Dat zijn de
grete vragen. Dan blijkt daar een heel
betekenisvel verhaal achter te zitten.
Wetenschap is breder dan alleen de
teepassingswaarde ivaar vtij nu ep afgere-
kend werden. Het heeft eek een culturele
betekenis. De ivetenschap is ze meei. j-'e
ivferdt ep je plaats gezet in het grete
geheek”

nei-zita Nauta
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COMMISSIE BEROEPSBELANGEN

Hee de Nederlandse
endervrrijsrimhiee te lijf
te gaan?
Een leerling die tijdens de basis-
verming [eerste klassen middelbare
scheel] bij de aardrijkskundeles
zijn hart verpandt aan de geelegie,
kemt in de tweede fase van de
middelbare scheel bij de keuze van
zijn studiepreliel veer een bijzen-
dere situatie te staan. Hij meet een
paar jaar zijn geliefde vak vaarwel
zeggen ern zich ep zijn teekemst
veer te bereiden deer het prefiel
Natuur en Gezendheid ef Natuur en
Techniek te kiezen. Nlecht hij en-
middellijk vertreuwd willen raken

KNAW
Biegeelegie
De KNAW heeft, zeals U wellicht
gemerkt heeft, een nieuwe verken-
ning gestart. Het enderwerp is
ditmaal bij uitstek een terrein veer
deze Nieuwsbrief; het betreft name-
lijk het gebied waar bielegen en
aardwetenschappers kunnen sa-
menwerken: de biegeelegie, ef ze
u wenst, de geebielegie! De 'ver-
kennings Cemmissie Biegeelegie
tvCBGl is in december zees
beneemd deer het KNAW bestuur
en inmiddels begennen met haar
werk.
De verkenningen van de adviesra-
den van de KNAW richten zich ep
de analvse van wetenschapsintrin-
sieke entwikkelingen: Wat zijn de
mendiale trends en entwikkelingen
ep een wetenschapsgebied? Waar
liggen nieuwe richtingen van en-
derzeek? Waar kunnen deerbraken
werden verwacht? Welke kansen
veer cembinaties ef cenfrentaties
van benaderingen ef disciplines
zijn er?
De Bielegische Raad en de Raad
veer Aarde en Klimaat van de
KNAW hebben beide uitgespreken
dat de Biegeelegie een terrein is
waarep zij nieuwe kansen en deer-
braken verwachten. Een verkenning
Biegeelegie kan nieuwe kansen en
uitdagingen veer dit wetenschaps-
terrein inventariseren, entwikkeiin-
gen signaleren en keuzen veer
teekemstig enderzeek veerstellen.
Speciale aandacht zal hierbij wer-
den geschenken aan de internatie-
nale taakverdeling en samenwer-
king. Dek zal expliciet aandacht
werden gegeven aan de transdis-
ciplinariteit van het biegeelegie-

met de glebale precessen die enze
aarde regeren. dan meet hij het
preliei Ecenemie en Maatschappij
kiezen. Dit is een prefiel waarmee
hij de epleiding geelegie niet zal
kunnen velgen.
in het licht van de glebalisering
van de maatschappij en de milieu-
preblematiek, die zich al lang niet
meer beperkt tet enze achtertuin,
is het niet veerstelbaar dat de weg
naar het glebale multi-disciplinaire
denken van bevenaf niet epenge-
heuden werdt. Het is meeilijk veer-
stelbaar dat de welvarende, Neder-
landse maatschappij zich niet
gereepen veelt em een klein deel

enderzeek, dat wil zeggen de
specifieke evereenkemsten en rela-
ties die er zijn tussen de bielegie
en de geelegie. Waar werdt succes-
vel samengewerkt tussen bielegen
en geelegen, waar gebeurt clit
[neg] niet, waar liggen er megelijk-
heden?
De VEBG is ender leiding van
pref.dr. GJ. [Bert] van der Zwaan in
januari zeez begennen de veer
haar relevante infermatie te verza-
melen via drie wegen: enquêtes
per e-mail: discussie met experts
uit binnen- en buitenland; deer het
epstellen van pesitien pepers per
deelterrein.
De Cemmissie kijkt inmiddels terug
ep een - deer Eiieiegische Raad en
de Raad veer Aarde en Klimaat
geerganiseerd - geslaagd Biegeele-
gie svmpesium en een interessante
discussiebijeenkemst, die de Cem-
missie zelf erganiseerde met verte-
genweerdigers uit het Biegeelegie-
veld, ep B februari j,l.
Hier sprak de VEB-G tijdens de
echtenddiscussie rnet enkele veer-
aanstaande *biegeelegie enderzee-
kers uit de v5.: mevreuw Lvnn
lvlargulis en de heren Paul Faikew-
ski, Andrew Knell en Kenneth Neal-
sen. Deze biegeelegie *bereemd-
heden' haalden zelfs de landelijke
pers, getuige de interviews in NRE,
'lielkskrant en de vPRUl
Een everzicht van de samenvattingen
van de svmpesiumlezingen is ep te
vragen bij het RAK secretariaat.

Enquête
veer de enquete stelde de cemmis-
sie ter beschrijving van haar werk-

van haar epieidingen structureel te
richten ep glebale vraagstukken.
Hele pelitieke pregramma`s staan
in het teken van de keelstetpreble-
rnatiek, maar als je je daar als leer-
ling ep wilt richten is het niet me-
gelijk ern je er ep veer te bereiden'.
Er gaan miljeenen naar entwikke-
lingssamenwerking e.a. van wege
het zeetwater tekert dat ep aarde
dreigt, maar het pad naar de eplei-
ding hvdtelegie is veer een leerling
nauwelijks teegankelijk.
Als bijna machteleze teescheuwers
stenden enkele genedigde geele-
gen ep B februari jengstleden bijna
te juichen teen zij een bijdrage

terrein een kerte enquête ep met
een werkdefinitie en enkele biegee-
legie 'tepics' ter aanvulling. Deze
enquête is per e-mail ze breed
megelijk verspreid ender enderzee-
kers actief in het biegeelegieveld.
Diegenen ender u die alsneg aan
de e-mailenquëte van de VEBG
willen deelnemen werden verzecht
hiertee per e-mail centact ep te
nemen met het secretariaat.

Samenstelling
De vCBG is als velgt samengesteld;
Bert van der Zwaan, veerzitter
Nice van Breemen
Philippe van Eappellen
Henri Heeghiemstra
Riks Laanbreek
lan de Leeuw
lanine Dlsen
Rens 'tieesenek
Alice de Gier, secretaris
Bij deze samenstelling is veeral
rekening geheuden met de disci-
pline waaruit het veBG-iid afkem-
stig is, met inachtname van een
evenwichtige verdeling ever Aard-
wetenschappen en de Bielegie, als
eek de achtergrend "marien" en
"terrestrisch". veer deze cernmissie
haar taak begen, is deer een
KNAW werkgreep een startnetitie
epgesteld, die is te lezen ep de
KNAW site ender publicaties:
ffwwwknawmlfeepublicfeeegahtm

Atrcc er Gite, seceerariiaar vcEtG
auce.eeerceeeueeaukrraw
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mechten leveren aan het teekem-
stige aardrijkskundepakket veer de
tweede fase van HAVD en vWD.
Dankzij de deeltreffende en gericht
inzet van enze zuster-vereniging
het KNAG zal de geelegie in clit
teekemstige pakket tech neg aan
de erde kernen. Veer de inzet van
het KNAG wil ik treuwens mijn wel-
gemeende cernplimenten maken:
zelden heb ik een discussie ze
epen zien verlepen, Het KNAG
heeft van Staatssecretaris Adel-
mund de epdracht gekregen ern
het vak geegraiie in de tweede
fase aan te passen. Het bestaande
pregramma had namelijk weinig
samenhang en de herkenbaarheid
van het vak was erg gering gewer-
den. De veerzet van het KNAG be-
vatte al enkele structureel nuttige
elementen. Het belangrijkste ele-
ment veer de aardwetenschappen

BOEKBESPREKING
Inland fleed hazards: human,
riparian and aquatic cemmunities,
E.E.Weh1 (ed)
493 pp., Center-idee Urrf-trerstfl tt.'
Press, 2tlütl, ,f FU. UU (Hier)
e-5z1-eza19-3

Twe papers in Nature (Palmer B
Raisanen, zeez, Nature 415: 51e-
514, Millv et al., zeee, Nature 415:
gta-gtfl addressed recentlv the
issue ef predicting ektreme events
in precipitatien and asseciated
fleeding in the future. Beth cenclu-
ded that there is a verv high preba-
bilitv that the frecjuencv ef extreme
events rnav increase in the nekt
hundred vears er se, as a result ef
climatic change. The secietal cest
ef these, the less ef eceiegical
functiening and biediversitv, re-
main, hewever, still hard te quan-
tifv. Measures aimed at mitigatien
thus need te be develeped fer
large parts ef the werld that mav
petentiallv suffer frern these fieeds.
The beek "lnland Fleed Hazards",
edited bv Ellen Wehl, aims te pre-
vide a state ef the art review ef
inland fleeds and wants te address
these frem an interdisciplinarv
perspective. This perspective is
reeuired as net eniv the hvclrelegi-
cal functiening ef watersheds
needs te be understeed, but alse
the effects ef fleeds en eceiegical
functiening. And, perhaps mere



was het besluit em de verweven-
heid van fvsische en seciale pre-
cessen naar veren te brengen. Het
tweede fase pregramma dat be-
spreken werd, bestend uit een vijf-
tal demeinen: een lvsisch geegra-
lisch demein fzl, een seciaal
geegrafisch demein [z] . Nederland
[3] een andere regie ep aarde [a] .
en het demein vaardigheden [5`l.
Een geed begin, zeu ik zeggen,
veeral eek emdat besleten werd
de Nederlandse landschappen, die
mijns inziens de allereerste ingang
tet geelegisch denken zijn, weer
terug te brengen in het demein
Nededand.
Heewel het advies neg niet uitge-
bracht is heb ik geede heep dat de
ingeslagen weg zal leiden tet een
advies aan de Staatssecretaris dat
niet sterk afwijkt van de discussie
neta die wij ender egen kregen. Elf

impertantljr, the secietal centezt.
The wav in which men shapes the
envirenment needs te be under-
steed in relatien te the natural
facters befere adequate mitigatien
measures can be suggested.
The beek is divided inte eight dif-
ferent sectiens, aleng a classicai
line: sectiens range frem phvsical
centrel in fleeding te secietal cen-
trels. Altheugh the beek claims te
be based en the jeint analvsis ef
three large river basins. the Cele-
rade basin in the United States, the
Tene basin ln japan, and the Gan-
ges and Brahmaputra basin in
Bangladesh, l feund the treatment
definitelv biased tewards the Hert-
hern American perspective. There is
fer instance hardlv anv mentiening
ef fleeds in Africa and Eurepe,
whereas beth regiens have seen
large areas fleeded in the last twe
decades, in the case ef Africa asse-
ciated with censiderable less ef life.
Apart frem this bias, and the seme-
times annevinglv peer qualitv ef
the figures, this is a beek werth
reading and using in classes aimed
at undergraduate and graduate
teaching. The beek succeeds in
bringing the interdisclplinarv appre-
ach acress, witheut leesing sight ef
the required detail in beth the
natural science and secie-ecenemic
appreach. üne ceuld even argue
that a little mere attentien and in-

dit betekend dat de bevengeneem-
de demeinen eek daadwerkelijk de
kernen deelen zullen zijn van het
Centraal Schriftelijk Ekamen blijft
een vraag. De kerndeelen werden
ep het egenblik vastgesteld ender
leiding van de Stichting Leraren
üpleiding. ln de kerndeelen van de
kemende twee jaar is geelegie uit
het pakket venvijderd.
Het verbaast mij dat als je als kind
later mensenlevens wilt redden, de
weg naar het vak van arts vanaf de
middelbare scheel al uitgestippeld
is. Maar als je de hele aarde wilt
redden deer te leren nadenken
ever de manier waarep je de mens-
heid van energie veerziet, hee je
haar derst lest. ef hee je haar afval
minimaliseert, dan meet je met een
machete je eigen pad vrij maken.
[lit kan niet de bedeeling van Her-
mans geweest zijn teen hij met de

depth treatment ef the ecenemic
cests ef inland fleeds weuld have
been benellcial te the everail treat-
ment ef the beek.
A kev questien when censidering
the pesslbilitv ef changing precipi-
tatien regimes in a changing
climate, is hew geed the infrastruc-
ture can cepe with these changes.
The chapter en medificatien ef
drainage basin characteristics is a
particularlv realistic and geed ever-
view ef hew human and natural
disturbances create fleeding and
ezacerbate existing preblems. The
chapter en inundatien hvdrelegv is
ekemplarv in its use ef medern
micrewave remete sensing techni-
cjues in estimating the ektent ef
fleeding.
ln cenclusien this is a geed beek,
fer prefessienals in fleed manage-
ment, fer researchers and fer
teachers at universitv level. The
price is semewhat high fer indivi-
dual purchase, certainlv given the
hlerthern American bias and cjualitv
ef the graphics, but this sheuld net
step libraries frern purchasing it. As
an intreductien ter-tt te an interdis-
cipiinarv treatment en fleeds, it ls
a great step fervvard frem the clas-
sic "hvdrelegv enig" tezts.

Peer. De. A.j. Decaan
[Fncucrv er EnetH alle Lite Sciences.
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stichting van het vak Aardweten-
schappen, de geelegie en de fvsi-
sche geegrafie bijeen scheef. Hij
meet tech beslist het plan gehad
hebben ern veer het nieuwe univer-
sitaire vak aardwetenschappen eek
leerlingen te werven deer scheel-
prefielen geed te laten aansluiten
bij de universitaire epleidingen. Het
kan Hermans bedeeling niet ge-
weest zijn em langs natuurlijke

DIVERSEN
Mineralegie is everal,
eek .in vreuwenbersten
Een beetje aardwetenschapper weet
ltegenweerdig bijna: zeu meeten
weten ...l dat men everal ep aarde
met mineralen te maken heeft: de
in de natuur veerkemende heme-
gene vaste steffen die gevermd
werden deer anerganische preces-
sen. Dit laatste enderdeel van de
definitie maakt dat de vaste steffen
in het menselijk lichaam strikt ge-
nemen geen mineralen zijn. Maar
het calciumfesfaat van enze betten
en tanden is cjua structuur en sa-
menstelling te vergelijken met het
mineraal carbenaat-hvdrekvl-apatiet
leef, wat een naamll, en het calci-
umcarbenaat van enze middenber-
beentjes (hamer, aambeeld en stijg-
beugel) is geween ca lciet. Omdat
de enderzeeksmetheden van vaste
steffen dezelfde zijn, engeacht hun
enstaanswijze, heb ik in een grijs
verleden eens enige henderden
nierstenen met rdntgendlffractie ep
hun samenstelling enderzechl
[meestal fesfaten en ezalatenl veer
het preefschrift van de echtgeneet
van enze huidige minister van ver-
keer en waterstaat.
ümwille van cesmetlsche laefik:
berstvergretingl ef medische lzefi-li;
herstel na berstverwijdering] rede-
nen werden prethesen ef implanta-
ten ln vreuwenbersten ingebracht.
[le prethese is een zakje van silice-
nenrubber gevuld met silicenenge-
lei ef een andere vleeistef [sejaelie
ef zeut water). Het lichaam reageert
ep het inbrengen van dit vreemde
ding deer een kapsel van vezelig
bindweefsel rend de prethese te
vermen. Als het kapsel zacht en
dun blijft, dan is er geen prebleem
veer de vreuw, maar als het kapsel
hard werdt ef gaat krimpen, dan is
een vervangingseperatie nedig [in
3 tet zeffa van de gevallen). Elveri-
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selectie uitsluitend die leerlingen,
die zich een weg weten te banen
deer de Nederlandse enderwijsrim-
bee, te verwelkemen bij het vak
aardwetenschappen. Hij is geween
vergeten em het pretiel Natuur en
Aarde in te richten!

lsaeet van Wnveecrv,
Eemivlissie Benet-:eseetnrieeu en

Weekekeee Annes En Snmeeteviue

gens hebben de meest recente
berstprethesen een ruw eppervlak
em de kapselverming te verhinde-
ren. ln 1991 heeft een Canadees
team van de Université Laval
[üuš-becl zez van die verwijderde
implantaten ['ezplantaten'] ender-
zecht, waarvan er 155 een vezelig
kapsel hadden. In z1 daarvan
waren vaste steffen Fmineralenü
gevermd, meestal het eerder ge-
neemde apatiet. Maar in twee ge-
vallen entdekte men in het kapsel

schelziet. Rara, waar kemen die
vandaan, wat is de bren van het
zink? De silicenen van de zakjes en
hun inheud bevatten geen zink,
uiteindelijk bleek de lijm waarmee
de zakjes afgedicht werden zink-
heudend te zijn. ln het menselijk
lichaam gebeuren vreemde reacties!
Na de asbesthvsterie van de jaren
zege (en die nu neg veertduurt]
entstend in USA in de jaren zege
een kwartshvsterie nadat een ever-
heiclsinstantie kristaliijn silicium-
diezide (Engels: 'crvstalline silicafl
ep de lijst van kankerverwekkende
steffen had geplaatst. lvlen had
lengkanker vastgesteld bij een paar
mensen die een eztrerne verm van
steflengen lsilicese] hadden. Maar
ep een gegeven egenblik meesten
zelfs vrachtwagens met zand veer-
zien zijn van waarschuwingsberden
veer het verveer van gevaarlijke
steffen. Het meenemen van een
aantal ambtenaren naar een zand-
strand heeft gelukkig de ergste
hvsterie kunnen veerkemen. Maar
ja, de twijfel was gezaaid, en de
gelijkenis van de Engelse weerden
“silicene” en 'silica* vereerzaakte de
fabel [aangevuurd deer een paar
pseudewetenschappelijke nitwits
die neg neeit van mineralegie ge-

'lielvelg ep pagina te
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hoord hadden] dat je van siliconen-
prothesen kwarts in je borst kon
krijgen, waardoor vrouwen mogelijk
een tweede keer borstkanker zou-
den krijgen. Er moest in i999 een
uitgebreid amerikaans team van de
Washington Urriversitv lSt. Louis,
Missouri] aan te pas komen om
aan te tonen dat er in vrouwenbor-
sten [met of zonder prothesej aller-
lei vaste stoffen voorkomen [apa-
tiet, calciet, cholesterol, zetmeell.
maar absoluut geen kwarts. weten-
schap en de moderne mens, dat is
helaas wel vaker een probleem.

Eer-ist Boeke
WU entsrseonstj

International Graduate
College "Prorcies in
Earth History"
The Dutch and German Science
Foundations [NWO and DFG] have
started an initiative to strengthen
Dutch-German scientific coopera-
tion. ln response to this initiative
the Netherlands Research School of
Sedimentarv Geologv [NSG] and

the Geoscience department of Bre-
men Universitv [GeoB] have combi-
ned their efforts in training and
research bv establishing the Euro-
pean Graduate College "Prosies in
Earth History" (EURDPRDI).
Understanding the historv of natu-
ral variabititv of biological and
phvsical processes and their impact
on climate and oceans forms the
major research challenge of the
Graduate College. To this aim the
most advanced research facilities
available at the Geoscience Depart-
ment of the Universitv of Bremen,
the Facultv of Earth and Life Scien-
ces of the vrije Universiteit and the
Faculties of Eliologv and Earth
Sciences Universitv of Utrecht are
joined to address these fundamen-
tal questions of vital importance to
modern societv. The European Gra-
duate College offers a total of z
new postdoctoral positions and tz
new Ph.D. positions starting in
zoot, together with an ambitious
scheme of advanced training, direct
access to high level analvtical facili-
ties and substantial possibilities for
staff and students eschange be-
tween the participating groups. ln

Advertentie

I- I- Il I

ARGO
The Quality Geoscientists

Sectrrrrclrrrerrr Sr-vz-rfcrzfzijfer' rlre EåF' frrrlrtrrrrrgt*

The in-htiuse consultancy ivith ntorc thr-.tn ltl vears ekperience in:

I Seismic Interpretation and Mapping
I Reservoir' and Production Gcology
I Stratigraphieal Studies
I ErÉtP Team Support

I Geoseienee Data Management

Argo Geologica! Consultants
Tel. +3l tülšlll bi-.l Lili lñll
Far'. +31 lüiäü bij' 48 ltlb
E-niail infoü* rtrgtr-getrseieneoctint

Hacltlttrtti 4b
flïlib HD Zeist
The Netherlands

For ttttire irtlcrrntttticin visit our internet site:
frrrj-r.vkir-n'n'_trr'_err-_eerr.tt-fz'rrt e. teint

this wav the European Graduate
College will develop the future
researchers readv to address to-
morrows complicated research
questions that can onlv be solved
in an international research envi-
ronment. The European Graduate
College forms an important step
towards consolidation of research
and training facilities in Earth
Sciences on a European scale.
From Februarv zy-zll, the first
workshop of EURDPRDN took place
in Bremen and was a huge succes.
Manv PhD students and postdocs
showed results of their research or
their plans for future work. More
information regarding this initiative
can be found at:
www.geo.uni-bremen.de or
www.geo.vu.nlj'usersfnsg

De zonnebrand van de
oceaan
lUit NWD Dnderzoeksberichten 1,
maart zooz]
Ionnestraling is van veel grotere
invloed op het leven in de oceaan
dan werd gedacht. Uit onderzoek
van het Koninklijke HIDI blijkt dat
Ulft-straling acht keer meer organi-

AGENDA
S oprit' EfJDE
"Nature and ürigin of itllillennial-
scale Climate variabilitv". Ter gele-
genheid van de start van het pro-
ject van Hans Ftenssen in de NWO-
vernieuwingsimpuls zal een 'kick-
off meeting' georganizeerd worden
onder bovengenoemde titel op
maandag B april zooz om 133d u
aan het instituut voor eardweten-
schappen van de vrije Universiteit.
Naast enkele lezingen door Neder-
landse en buitenlandse sprekers
over zowel numerieke klimaatmo-
dellering als geologische klimaatre-
constructies zal Hans Benssen zelf
een overzicht geven van zijn onder-
zoeksperspectieven vooral in het
licht van de integratie van beide
aspecten van het paleoklimaats-
onderzoek. Er zal afgesloten
worden met een borrel.
Programma:
Dr. Natalia Gerasirrtenko llíiev,
Ukraine): The Late Pleistocene
climatic changes as recorded in the
Ioess-palaeosol seouences of
Ukraine.
Dr. Maarten Prins lvtl): Climate
change inferred from the size distri-

kngrng |a1vv| lctfg |nieuwshrief april zooz l1D

sche koolstof verbrandt tot kool-
dioxide dan plan kton. Tot nu toe
gingen wetenschappers ervan uit
dat juist plankton de grootste
producent was van EDE.
Het is voor het eerst dat op open
zee de hoeveelheid organische
koolstof is bepaald die door Uv-
straling wordt verbrand tot kool-
dlortide. De onderzoekers kwamen
tot de conclusie dat Dti-straling
jaarlijks twee tot drie procent van
de organische koolstof verbrandt
tot kooldioxide. Dit lijkt weinig,
maar is nog altijd acht keer meer
dan het aandeel van plankton in
de bovenste tien meter water. Dok
is het twee keer meer dan de rivie-
ren aan koolstof aanvoeren. De
onderzoekers doen hun uitspraken
op basis van metingen die ze uit-
voerden op het schip de Tvdeman
in de Atlantische Dceaan.
Uit metingen van de temperatuur
van de bovenste honderd meter
van de oceaan bleek dat de boven-
ste twintig tot veertig meter uit
lagen bestaat die overdag niet met
elkaar mengen. Deze gelaagdheid
zorgt ervoor dat het plankton, maar
ook de organische koolstof de ge-

bution of terrestrial and deep
marine sediments.
Dr. Bas van Geel lUvej: e solar
origin of millennial-scale climate
variabilitv?
Dr. Hugues Goosse: [Louvain-la-
Neuve, België): Decadal to centen-
nial climate variabilitv in the
climate model ECEllLT-CLID.
Dr. Hans Renssen: Nature and
origin of llllillennial-scale climate
variabilitv: a new research project
at the vrije Universiteit amsterdam.

9 oprit' EDGE
Dp dinsdag 9 april organiseert
KNGMG-Noord een lezing door Dick
Nieuwland over Faults and fractu-
res: new insights from analogue
tectonic models. De lezing wordt
gehouden bij de Nellrl in essen.
Dpgave vooraf bij de secretaris: tel.
ob-sfillazbzj lwerk] of
josjekriesllšiordinaazl.

la' er: I? aprii' .Élflflš
Nell vl in veldhoven. informatie
over programma. organisatie en
faciliteiten zijn te vinden in Nieuws-
brief 1 en z.



hele dag bloetstaan aan zonlicht.
volgens de biologen is het plank-
ton nog wel bestand tegen de gre-
te dosis zonlicht. vergelijk het met
het verbranden van de huid door
de zon. Als de zonnebader weer uit
de zon gaat. kan de huid groten-
deels herstellen. Als het plankton
echter te veel en te vaak Uv-stra-
ling krijgt te verwerken. kunnen de
organismen het niet meer aan en
sterven ze. Dverigens nemen dan
waarschijnlijk nieuwe soorten hun
plaats in. Hee deze seortenver-
schuiving de voedselketen be`|'n-
vloedt. kunnen de wetenschappers
nog niet zeggen.
koolstof in de oceaan vormt na
koolstof in de bodem de grootste
voorraad van organische koolstof in
de biosfeer. Heterotroof plankton
neemt deze koolstof uit cle oceaan
op en gebruikt het deels voor de
groei en deels veer de stefvrisse-
ling. Deze omzetting van organi-
sche koolstof tot kooldioxide levert
het plankton energie. Het kooldio-
.i-:ide verlaat de oceaan en komt in
de atmosfeer terecht. Daar draagt
het bij aan het broeikaseffect.
ltterndl. EJ.. l. Dbernosterer. zooz:

2G en 21 oprit' 2332
Erfgoedweekend vlaanderen zooz
'verzame|en. verzamelingen. verza-
melaars'. lnfo: Coördinatie erfgoed-
weekend. pia vereniging van
vlaamse Steden en Gemeenten.
Aarlenstraat 53jlz.. 1ozjo Brussel. tel.
oz z33zoo8: tak oz z33315z: e-
mail erfgoedweekendfivvsgbe

22-26 april' 2tit§l2
ggld International Svmposium en
Archaeometrv. Amsterdam. Web
site: wvrwarchaeometrjicvuml

.EJ-IH mei 2302
AAPE Hedberg Research Confe-
rence "Deformation. Fluid flow and
reservoir appraisal in Foreland
Fold- and Thrust Belts". Palermo -
Mondello lSicilv. ltalv). info:
Rudvöwennenäifpfr

H5 n-ret' 2ttti2
Svmposium van de Kring Aardse
Materialen. in het gebouw van
Technische Aardwetenschappen.
Mijnbouwstraat 1. Delft. Sprekers
zijn Drs. l.C. Zwaan. [NNM Natura-
lis. De geologie van smaragdveer-

Uv radiatien and pelagic bacterie.
in: Ecological Studies. vel 153. Uv-
radiatien and arctic ecosvstems.
[Ed] D.D. Hessen. Springer verlag.
Berlin. Heidelberg. zzj5-z5ojl

Praet. ee. Brei-laan Hein-tot lNcoi-:etanos
instituut vooe Dnecirzeck een Zccj

E-iaail. ntervetüruozovt

Verdwenen Europese
delta voorspelt toekomst
huidige rivieren
[uit NCIW Dnderzoeksberichten 1.
maart zooz]
Delftse aardwetenschappers heb-
ben de afzettingspatronen opgete-
kend van de grootste rivier die
Europa ooit heeft gehad. voor het
eerst is de Europese oerrivier Erida-
nos in zijn geheel bestudeerd. Het
onderzoek aan de miljoenen jaren
oude delta helpt bij het voorspel-
len van de lange-termijn dvnamiek
van huidige rivieren.
Twaalf miljoen jaar geleden stroom-
de de Eridanos door de huidige
Uestzee langs Scandinavië. Noord-
Polen en Duitsland over Denemar-
ken en Nederland tot in het huidige
Noordzeebekken. Daar vormde zich

komens in Zimbabwe - implicaties
voor het ontstaan van smaragdj.
dr. D. Lieftink lPlugpower. De
mineralogie van katalvsatorenj. dr.
E.W.F. de Roever [Dndeo Nalco
Europe b.v.. het gebruik van mine-
ralen tijdens de fabricage van
papier). en dr. l.H.L. voncken [TU
Delft. fosfaatproductie uit apatietl.
Het svmposium wordt besloten met
een borrel in het Mineralogisch-
Geologisch Museum van de Afde-
ling Technische Aardwetenschap-
pen. Informatie: M.M. van Toeren.
tel: o15-z;›'8i5ez1 of
M.M.vanTooren@citg.tudelft.nl

25 :nei 2902
Buitendag KNGMG + Algemene
ledenvergadering.

3.! 1t1e1`2tiltt2
U kunt zich tot 1 mei opgeven voor
de KAM excursie. o.l.v. Dr. R.
vogels. naar Philips Lighting.
Roosendaal. "van grondstof tot TL-
buis" bij dr. T. Nijland. tel: o15-
zïdgz1e of t.nijland@bouw.tno.nl.
onder vermelding van uw naam en
adres. De deelname is beperkt tot

een reusachtige delta die de hele
Noordzee in beslag nam. Dngeveer
een miljoen jaar geleden tijdens de
ijstijden vernietigde landijs de rivier
en ontstonden de Noordzee en de
Clostzee.
Delftse geelogen reconstrueerden
de afzettingspatronen van de Erida-
nos-delta aan de hand van seismi-
sche gegevens. vanaf een schip in
de Noordzee stuurden geotvsici
geluidsgolven de bodem in. Hydro-
foons vangen de weerkaatsing van
de geluidsgolven op. Wiskundige
bewerking leverde seismische lijnen.
die geinterpoleerd konden worden
tot kaarten van de lagen die de
Eridanos heeft afgezet. De kaarten
geven inzicht in hoe de loop van de
Eridanos moet zijn geweest.
Deer de kaartgegevens te vergelij-
ken met klimaatgevens van de laat-
ste negen miljoen jaar ontdekten
de geelogen dat het klimaat van
invloed was op de rivier. In een
warm. vochtig klimaat kwam rela-
tief weinig sediment in de rivier
terecht. In koude en droge klima-
ten moest de rivier veel sediment
vervirerken. ln zulke perioden ero-
deren de hellingen namelijk snel

15 personen. Aanvragen worden
behandeld in volgorde van binnen-
komst.

:'i-15__fur|t'2t`]lf§l2
First National Soil Svmposium
"BodemDiep" in Conferentiecen-
trum Woudschoten in Zeist. De
bijeenkomst wordt georganiseerd
door het onderzoeksprogramma
TRlAS in samenwerking met het
TND-WU Kenniscentrum Bodemsa-
nering lKCBBSJ. Nadere informatie
kan worden verkregen bij SI-lEl in
Gouda. tel: otaz-gzjoego; e-mail:
skb@cur.nl.

Ejttttt' 2tlifit2
Svmposium ter ere van pensione-
ring Prof.dr. H. visscher “Past
Ecological Crises: A Phvtocentric
Perspective". Universiteit Utrecht.
informatie:
http:j'rwnnv.bio.uu.nl.l~paleojlAgend
aAiisscher svmpzzozhtm

12-2! Jïuru' 2tttt2
om international Svmposium on
Cultural Heritage in Geoscience.
Mining and Metallurgv. ldriia.

kflgfllß l 31W | kïfg lnieuvtfshrief april eooa lll

waardoor riviergeulen dichtslibben
en het rivierpatroon verandert.
De resultaten van het onderzoek
vormen de basis voor het ontwikke-
len van numerieke modellen die de
rivierdvnamiek voorspellen over
periodes van honderden jaren. De
modellen kunnen helpen bij ant-
woorden op vragen als "Hee ont-
wikkelt de Nederlandse delta zich
als het klimaat veranderti" en "Heb-
ben klimaatveranderingen gevolgen
veer de natourontwikkelingsprojec-
ten langs onze grote riviereni"
Het onderzoek valt onder de para-
plu van NEESDI. Dat is een groot.
door NWD gefinancierd samenwer-
kingsproject van de Nederlandse
Faculteiten Aardwetenschappen.
NEESDI staat voor het Netherlands
Environmental Earth Svstem Dvna-
mics lnitiative. Het Nederlands
instituut voor Toegepaste Geowe-
tenschappen [TNü-NITG] stelde
gegevens ter beschikking.

m. lama Dvcaccivi
institute tea Aectic ano Aten-ic

Rcscrurci-i. Bouterse. Cecoeaoo
E-Mait: i_ovceccrn@vauoo.coin er

ininrcovceccrvßcotoeaooeou

Slovenia. Info: Tatjana Dizdarevic.
lclrija Mercurv Mine. www.rzs-
idrija.si

22-2fíj1rrtf 2flfl2
Eight International Conodont
Svrnposium held in Europe. ECUS
vilt. Toulouse - Albi. Information:
mfperretläciclhfr

23-23 _j`u1v1` 2tlti2
CMWRzooz. vlv international
Conference on Computational
Methods in Water Resources. ln
Delft. For general information:
e.bakker@fd.tudelft.nl

s-zcrfito' zooz
IAS. international Association of
Sedimentologists 115m international
Sedimentological Congress. Johan-
nesburg. Zuid-Afrika. informatie:
httprlfaeneral.rau.ac.zafgeology.ilAS
zooz

Eljuft' 2902
Armadillo Research Services. Micro-
Science zooz. New Purpose-built

vervolg op pagina :z
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EaCei Confernce anci Exhibition
Centre, London. informatie: A.
Winton, R. Morclen, tel: +44-
1365248? BB of
ailisonämrsorguk.
rebeccaürmsorguk

3-10 sepife-nrber 2002
ECMP congres over (oppervlakte)
delfstoffen. ECMP 'oe [Third Euro-
peen Conference on Mineral Plen-
ning), ltrefeld, Duitsland. informa-
tie: wvrifl r.gd.nrw.defecmp. The URA
First international Postgraduate
Paieo-environments Symposium,
supported by the ICG is held from
the 11th-13th September eooa at
the University of Amsterdam. The
symposium is designed for postgra-
duate students interested in all
aspects of Cluaternary research.
Following two days of oral and
posters presentetions in a stimule-
ting but informal environment.
there is a field eacursion to the
province of Noord-Holland. Un this
occasion there will be two guest
speakers: Professor Kroon from the
Mrije Universiteit Amsterdam and
Professor Burrough from Utrecht
University. The registration and
abstract deadline is the 31.o?.oa,

hut the 'early bird' registration
option before the 31.o5.oe will
guarantee all your accommodation
arrangements. Registration fee is
i'3o only [this does NUT include
accommodation). Check out:
wwwfnrinuvahifsoiliqrai
symposiumhtml or e-mail:
URAeooaAmsterdamfi hotmaiicom
for more information".

.II-IS september 2002
Geologica Belgica, Leuven
(Belgium). International Meeting
"UN THE CRUSSRUAUS". info: dr.
Patrick Degryse, Congress Secretary
*Leuven zooa', Fysio-chemische
Geologie, Celestijnenlaan eooc, E1-
3oo1 Heverlee, Fax: +32 16 33981,
Tel: +32 115 32397:. E-mail: patrick.
degryse@geo.kuieuven.ac.he;
www.icuieuvenaobefgeologyi
leuveneooai

23-2? sepievnber 2002
INQUA Subcommission on Shore-
lines of Northern and Western
Europe NE-Germany Field Meeting.
Holocene Evolution of the South-
Western Baltic Coast Geological,
Archaeological and Paiaeoenviron-
mental Aspects, Inst. of Geograpy,
Greifswalcl University. informatie:
lampe@n1ai|.uni-greifswald.de

3 tirrr 10 oktober 2002
ECMP 'oa [3d European Conference
on Mineral Planning) in ifrefeid,
georganiseerd door de Geologi-
scher Dienst NRW, met als onder-
werp: "Raw-Materials Planning in
Europe - Change of Conditions -
New perspectivesi"

22 november 2002
5e Symposium Mening Meinese
onderaoekschool voor Geoclyna-
mice [MMSGL Universiteit Utrecht,
Educetorium, Leuvenlaan 19: eael
Megeron. Informatie: i. Csikos, tel:
o3o-a535o31 of csikos@geo.uu.nl

12-1? mei 200.3'
TNU-NITG organiseert met de Lini-
versiteit Utrecht en de Mrije Univer-
siteit Amsterdam GEUFLUIDS IM
“Fourth intemationai conference on
fluid evolution, migration and inter-
action in sedimentary basins ancl
orogenic beits", campus van cie
Universiteit Utrecht. vrw1w.nitg.tno.nl

23-31 joh' 2003
MME INUUA Congress "Shaping the
Earch: A Uuaternary Perspective",
Division of Hydrologic Sciences,
Desert Research inst., Reno, USA.
informatie: www.dri.eduiUEESi'
|NUUAeoo3iinoua_home.htm

Au :ist-us 2003
itMt international Congress on the
Carboniferous and Permien [XM ICC-
P) and 55th Meeting of the interna-
tional Committee for Coel and
Urganic Petroiogy [55 ICCP). For
more information see:
http:1"1'www.nitg.tno.ni

Internet:
Faculteit Aardwetenschappen van
de Universiteit Utrecht
(www.geo.uu.nl]. Under *nieuws en
agenda' een overzicht van congres-
sen, symposia, promoties etc.
Price of clean water: The EU Water
Framework Directive:
httpuiieuropaeuintfwaterfwater-
frameworkfinde1:_en.htmi
Des Geologische Landesamt Nordr-
heinland-Westfalen geht in das jahr
2oo1 als Geoiogischer Dienst NRW:
http:,fiwww.gd.nrv~r.de
European Union of Geosciences
íStrasbourg conference):
http:ii'www.congres-
scientifieuescomfrocc!
Stichting Weten: www.weten.n|
www.oertijdmuseum.nl

Nieuw lid

drs. l. Eggenkamp [G]
NAM BM
Postbus aßooo
pabo HH Assen

H. Eeaahiri (Ks)
B. van de Poiweg 3a
2628 AW Delft

Adreswijziging

dr. G.A. Bartelds
The Birches, Pitbee
Pitcaple, lnverurie
AB51 5]H England

ir. H. Brekeimans
1 Station Road
Bieidside Aberdeen
AB15 oUP United Kingdom

ir. J. j. Dijkstra
Hornwaard 1ao
1814 Si Alkmaar

dr. M. Freudenthai
Naturalis
Postbus 5:51?
a3oo RA Leiden

dr. A L.W. Lips
BRGM
Mineral Resources Division -
REM ,i MADD
3, Av. C. Guillemin
BP eoog
a5o15o Urleans ceder: e

dr. F.j.M. Majoor
Wingerd ye
245115 MU 's Gravenhage

RJ. den Tes
Hendrik Jacobsastraet 16 lll
1o;r5 PD Amsterdam

drs. A.l. Menveerd
Rudolfstrasse ,v1
D-5aoyo Aachen
Duitsland

Adres geeoeht

drs. H. Braaksma
Elandstreat ao
1o1o SG Amsterdam

Examen
UU
Geoeh-emie
R.i.H.j. Mootaeiaar fa 5foefoe)
Geoiogie
DJC. Munsterman ie5ioafoe)
Fysische Geografie
M.E. Castemiller {31-1a-o1)
j. Delfos [aB-oa-oa)
N.H. van Diepen (31-oa-oe)
R.M. Frings [31-1e-o1)

drs. M.H.M.P. Brouwers
13 Crathie Gardens West
Aberdeen AB1o oBU
United Kingdom

drs. l-i. Polling
P.C. Bothstraat 55 i
2Bo5 RB Gouda j

i

D.F. Lagendijk [e5-oe-o2)
F. Meijer (31-1a-o1)
J. Meliema if31-1e-o1)

MU
Fysische geogrqfie
LM. Heijmenberg [13-3-oa]
A.l. Markevisser [13-o3-c1e]
Geologie
M.U. Koning (13-o3-oa)


