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Een geoloog die rekenen kan
Binnenkoft ontvangi de maihematisch geoloog dr Ged-Jan Weltje de

vistelius Award voor ziin veelbelovende bijdrasen aLs jonge

wetens.happer aai de ioepassingen van wiskunde en informatica in

de aardweienschappen. H;j ldjgi de prijs van de Iniernational
Association for I athematical Geology. lA]\lG. sedimentair-g€ologisch

onde12oek moet reproduceerbaar worden door verschiinseten te

kwantificeren, vinCt de priiswinnaar.

Naiuurlijk s Yrcltjc blij net de
prijs. ijD hiiircci ook weldlt
zijn i'isL<urldig en stalisrisch
nrcdcllecNerk niet .}llcdalgs
is.'Mui, .ehLlveed hii
meteen,'elgenlijk berelk ik mel
nljn werk resultaien dic clkc
geoloog heelnornurl cd
vanzctliprckcnd vindt. Alleen
docn zo q'ciDig geologen het
ooL< daadwerLelijk'. Geol.sen
zijn rolgcns \relLje re veel
berg meL louier hei beschrij
ren van siiuaties. ']jr is in dc
loop ren riid cndcloos rccl
geolog;chc L<cnnis orrgebous.d.
VaD bijna cli<c rrieL op dr.de is

b.eide Lres.hrij\'lng gemaaki en
ziri .le gesteenren ioi op dc
mlneralen nauwkeurig ecaMl!-
seerd. ijr er zijn ook cvcnzorcel
int.rprciatics genaalit ove. de
Faarecnomcn rerschijnselen.
\{!df ik 

'ind dll niet genoeg,
ilt sil peren hoe hei zn. Ik wll
peLen wai her \r.argenomcn
p(du.r zegi o!€r d. procc*cn
die dearaan !oorafzijn gcgaan.
lk denk dar jc on dat $on
vragcr rc treanl\roorden eersr
hccl goed n,nneel en kwaniiia
tiein.eL gaan beschrljven wai
er zi.h lrecres eti!€eli. Op
basis lan d1e fonnalisatic ku!
je looBpclljugcn doc! cn
hrpodlcscD bo!\ren orer bij
roorbccld dc onsradngeschie
deDis ldn een situade.le noer
ie als se.ioog, nei als andere
naruu$etenschappers crgcnliji<
ook docn, rlgcm.nc vragcn
sicilcD q'arrna rcnangens )e
tilcortc! ku!t loc!assei op
sFccillcLe locaties of siLuaiies.'

Veltjc we.kt parL tine loor de
Delft se nLbfactrlteit Technl
s.he Aatutweiensch!ppen, dc
andere hellt ran de iljd wcrkt
hijbjj het NllG-TNO. OF de
Delfisc,\Io-zoldci steeLl
Vclrjc onniddcllijk een
cndrousisdsl bet.og af oler zijn
llsle o! de geologie als i€ hern
viaagr naar hei hoe en waarcD
van de Vlsielns award. LIjl
!eer nog siccds njci iv'c hcm
hccft voofgcdfagcD !oor de
pdjs Daaf hij is e. zich 

'anbcwust dat hlj nei name mer
rijn proei-schriii u1r 199.1 dc
nodige iiiam heeli olgebouwd.
Hi, prornovccrdc op ccn
oDdcrzock Mrr dc kwantit!-
dclc aDahse van de slmeD\rel
ling vln 1lndigc sedlmenLen
De rninerdl,)gls.h pelrograil
s.he slmensrelling van zand
wordt al meer dan 150 j.af
besrudccfd otn dc hcdenst
vatr hcr matcri!altc !chte.h!
lcD. Volgcns \!eltje heeft hel
on mec.dcre.edenen lange
tijd dln een k\rlniit.deve
benadering geschori. 'Het is
denk ik nr ccNrc insr.nric ccD
gebr.k aan Ncrcssc van de
mccstc gcologen. \I/iskunde,
statisticlt en nodelle.en ziin
rechieken die bulren hei dnecre
rltkgebied !an de geoloog
liggen en worden daarom
naowehjks gebruiki. Ilci licfst
zoekcD zc oplossingen van dc

ecologisclic pfoblemen bhnen
hct eigcn laLgebied. Als dar
niet lukL, dan s.h lven ze her
p()bleem ie vaal< ier ziide als
zlinde 'niei echt inicfcss.Dr'.
Dalrnaasr cn d.r kun jc dc

generatles geoloscn !oor nij
natuurli jk Dict lcNi,tcn,
rucisi dir soort $'e . heelleel
rcncDca!ac'terr vrn conpurers
en die is |as de laarste iaren

Reproduceerbaar en
statistisch significant
EiD var de belangijktlc resul
t.r.-n !!n het lroefs.hiili is lte
sratislls.he ontmengingsme
|hode. Beschorw hei zand rn
een sedlmenibekt.n als ccn
rerzameljng vcsccrd natcrF
aaL uri vc6chillcndc bronneD.
Dc miDcralogische-rel.ografi
sche sanensrelllng is re bepa
len, mear meesial is her onbe
kend uir welke bronncn hci
materiaal oorspf onkclijk
afkomstig is.'Dc moDsteb lan
ccn bcpaaltlc locatie bevaflen
clL< ccn mcngsel ldn lers.hll
lende $o.Len niner!len. De
r.ug N nu: wat zegr dli oler
de geschledeDs lan hcr scdF
rn€nti Waar komr hci vandadn
cn hoc is dcze mengre.houding

De s!mcnstellings ari!iie kan
rolsens V'el!e mei behulti lan

cen iDveruc modellcerle.hniek
$,o.den uilgedrukr ah her
resultali van mengrng van
mareiiaal u1r een aantll sedi
menrbronncn. Dc uiikonst
ran hct rcl<cnwcrk kan ccn
nn naal aantaltrroDnen zijn
s'aamree de vri.rtie is le
verlthren.'Om deze model
leerie.hnlek te roenen heb ik
een giooi sanial Donsrcrs vrn
.ecenic zandsirandc! vad dc
,c.dri.tischc zcc scaDalyseerd.
AaD dc hlnd vln hel ruinte
lijLe Fatroon vh de berekende
ftengverhotrdlngen kon ft
looispellen un welke rlchiin
een sedmcDt s'crd aanscrocfd
cn langs irclkc wcgcn het
biDDen bet beLkcn se.d
rersp.eid. Di1 leidL Lrt de
..n.lusle dai de larieiie is te
lerkhren door aan ie nernen
dar er vier belansriik€ b.onncn
zijD lan hct scdnncnt. hcig.en
hccl aafdig blijkt te ltlop!en
Dret de gcologische siLu le in

Weltie ben!dntkt hei belang
van reproduceeibaarheid vatr
hei onderzock, rcis war 

'n 
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lijk lras. 'E\perimenien ltoen ls
er in dc gcologic mccsial nier
bij. DNlrom hccfi d. g.olosje
iltljd ge$e.kr met nncfpfcra'

schijnhjke !erklaringen'. ElLe
$crcDschappo k.n zltn eiqen
!cfh!.l opbouw.n rond een
fd!o.iel coDccr.t!.c1 nodcl.
\!eLenscbdpelijk discussics krjj
gen daa.d!o. hel ltllibe. ran
lrrn wooid regen rirr \too.d
llci kwarduiieve re.hnieken
drc gcbascerd zlln op tisis.he
Froc.sbcschnirjne€n N hei
nogelijk oni sradsiisch oDder
b.trwde infornatic ovcr scdi
nenien Le k.ijgcn Jc kui
daarnee nog iiet .rltijd bewij-
zcn hoe hei rre.ies zlr nraa. jc
kur raak wel een alntrl ft.se
lijkhcdcn unsluricn en ln leder
gev!l.eFrcd!cccfbar. oploss
fgen leijgen.' Inniddcls hcclr
hij deze oorsp.o!Lelijkc
onimengingsnethode grcndig
r€rbererd en uiLgebreld ner
siarlsiische iesrs, lv!ar.1{n de
mcpasbaarhcld aanzienliik ls

Experimenteet geologisch

Als h1j de nogelijkheid cn dc
middelen had. ddn q'i\t Gelr-
Jan licltj. her wel. Hij ,ou
ticntallcn n.ns€n aan het werk
kunncn lioudc! on al zjrD
ideean uit te s'cflcn, bcweeri
h1i. In feire kuneD hecllccl
ondeNerpen uit de geologic
'opDleu!!: onderTo.h! rf ordeD.
,\,!aar cr zlrn ook lnierssrnte
niculrc icrclnen ie oniginnen.
Zo Fublicccfdc hij mei andere
onde.roekcrs van dc Unirersl
reiL Urrccht dir j!!r nog jn hcr
rlids.hiiii Basln Rese..ch ccn
anikel waaiin een kFrntird-
tjcve ben!derlng wordL gcf.e-
scnicod ran reNering en sedl
nrenrroming. Dn is Qn grooL
bel.hg onnl.t hci qpc cn de
snelheid un scdiDcnraadlocr
een zr!a[ stemPel drukkctr op
hei karakrer vln een bekken-
!!Lljng, rnaar ftiersr noeilljL
d'fcct 

'n.eibaar 
z1jn. 'var we

dedcn n hccl nauwkeurls
kijlten hoc dc scdtrncnilomng
in zlri werk gadr cD q'cllc
iacioren .urrbij vln iDrlc,cd

ziin. Dat begnrl Dct hclc
simpele aann!mcs Toals hoc
iaiger de iitd lusen de flsc
rin tnoed€rgesreente L()t drn
scd'mcnmiic, hoe rerder de
vcnvering. Dc srmcnsielling
ran her \ednnent is aflrankeljrk
lan de rard ldn hct nocdu
rnateri!al en de klin!tdogi-
sche en bsiogralsche omstdD-
drghcdcn. Door bij!oorbeeld
hct rcliafals maar ie nenei
!o.r dc vcfblijfiijd, besin re al
ner het k$antific.rcD.'
'ook de nrloed ldn bijroor
beeld de legetdrle hcbtreD \rc
tncegenomen in.ns nnrdel. Als
zo n tnodel de \rerkeliikheld
roldocnd. dichr benedert heb
Jc natuurlijk icis heel rnoois ln
haDden. Vlnr d.n kuD i€ 1n

1e1ie exterinlerrecl gcolc,gisch
werk doen. In het nodcl ziiicn
als hei irere kloppell $l!r je
ian kunr draaier. \!rr ls
bijvoorbccld de inrloed !an
klirnaaisvcrandcdngen ot sedl
nenrl!.'nurg, \tat gcbeuri er
ah de neersldg o.Dccnn ofde
i€mperaruur afneenrt Ecn
dergelijl<e benader g is niel

alleen lan wa:rrde roof lool
spellingen m!d. bledr ook ccn
obicctielere kiik.p de
onrsrarnsgeschredenis !dn
best.anllc s.diDenier. In liite
rs cen nuDicnck modelran een
sedlmenlrir $\rcern nicis
ande6 dh een ingc\rikkcldc
hrpofiese. De toegevoegdc
saarde van een llergelijkc
.anpal< is dai hrennee o.k hct
gcdng !.d cre ingelrikkelrte
slsLenen kan \tordc! roor
speld, wrlrbij her iniuiric!€

waarnerner reko.l schict !

\\'cliie onnanct.le p.ij\ tijdens
hci jaarlijks congres lan de
IAIIG dat lan 5 tot 9 okrober
pldrt$lndt iD kchi., lialin.
welrje rullijdcns hci coneres
een kernore lc.tu.e houllcn
!rei de rlrel'(l()mpo!idordl
and ic\iunl heier.genei!! of
dctltal scdinenis: tdlads !
qu!nntaii!c lraur.work 1br
sed'n.Dtary pcirologt .

De Nieulvsbrief is een sezamenLiike uitgave vai
het (oninkllrI Ned€rLands ceoiosis.h 

^riinbou,kurdlg Genootschap (KNG,vlG) en het NWo
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zoek van N\ ro (coA N1.(r0).
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Staringsym posium 15 oktober, Naturaris

{}eologit: oan Swrinante, aan LVaterschoot aan dez' Grseht penning, Esclzerprijs

ZoaLs ir de extra Nleuwsbrlefvan juLi is aangekondigd, organi
s€erl het (NGl!'lc I samcnwerkirg met NatLralis hel twe€de
5taringsymposiunr. i sanreiharg met dll s\7mposlrrn zal ook
eei aantalandere ev€n€menten plaats \i ifd€n: €e,r f€est€llike
bjeen(omst n verband met lret verschiinen var het boek The
hlstory of e.rlh s.ien.es in Surlname', de uitreikirg van de
Es.her pr js voor de beste scrlptle gemant door studenter ver
boiden ain NederLardse ofderwiisinsteLlfger met €ef aardwe
tenschappeLiike ftlrtlns, en de ultrelklns vaf de Vaf Water
schoot van der Gricht pennlng aan Pfoi. Dr. Aart Brouwef.
De gehele dag zal zich afspelef ln en rond het Auditorium van
Nat!rilis ln het oude deelvan het museu'n, het Penhuis t€ Lei

Naast d€€Lrame aar het o.dersiarnde prog.amma, behood een
rondleid ig ln NaturaLis tot de rnogelilkh€den. De rondLejdingen
zultei pl:ats vinder tlssen de ve6chlLlerdE onderdel€n vaf het

Aanmelding voor h€t symposl!m dlent plaats le vlnden VOOR
VR JDAC

9 OKIOBER 199E

Gchrlftelii(, teLefonis.h of per E m.iL) b jlret seoetaraat vai het
KNGI/G).
Let op: lret audltorium b edt pLaats aai mar maaL 15o deeLre.
ne15 €n aarnreldingen zullen behandeld worden n volgorde van

De kosten verbonden aif het symposium (inclusief lunch, kot
fe/thee en €en arsLLritende botr€l) bedragen f ao, en i,o,

10.oo.1o.lo uur: ontvangst rnet kollle
10.lo 12.1o uur: pres€ntati€ The history ofthe earth scienc€s ln

12.1o 1l.lo Lrur, lunch
1l.lo 17.oo uur: Starlng symposium Varialie en r€geLmaati
periodic ieit i het arrdse syste€m'
17.oo 17.45 uuri ultr€ik ng Escherprils en Vaf Wnterschoot van

Ochtendsessic - I'resentatie bo€k
De commissi€ ceschledeni5 van de Aardw€teischappen vin de
KNAW org.niseeir een feestellik€ biieen(omst ln verband met
het verschiiren v.n hel bo€('rhe hlslory ofearth s. er.es rn

Sur fame'. : spre(eE z!LLer een toel chting lroud€n:
prof dr. E. Den Tei, voormaLls

voorzitt€r van cle commissi€
prol. df. 5.B. (foonefberg (TLl Delft), (orte schets van het

onderzoek iran het cu ana s.hlld in sLrrinane'
prof dr th.E. Woig (NrTG TNO, tlU), Korte schets van het

ondetroek v.n de (ustv akte en het offshofe geb ed v.. Surlna
me'. Er zaloo( een leine tentoonstelLing van boeke., foto s er
(aarien over dit ondetuerp te bez.htigen ziin.
'Th€ hlstorrj of tlre eartr sci€nces in Surinim€' is u tgegeven
door l(NAW en N TG TNO, €i geredige€rd door Th.E. Wong, D.R.

de Vletter. L. Krook, J..5. Zonneveld & A.l. Van Loon en 2al op
dere dag met een.a.trekkellike ko'ting te (oop ziif.

Middagsessie - Stariras)mposium
Voor de derde aclrtereenvolgende maalzaL de Staringlezing
pLaais vlnden I de coftext var eer sympos um. Dt laar lreeft
hei synrposiunr de tltel:
'Varlat e ef regelmaat: periodiciteit in het aardse eyn€em' me€ge'

Tjdens het sympos um zal een viiftaLsprekers vers.hillende
rspecten var periodie(e variate op (or1e en (zeer) lange tijd
schaLen vanuit versdriLLefde dls.lplines rai de orde ste Len.

Sprek€rs zijr ln ieder sevaL Vliceft c<e (astronom e. Uiiversl
telt Leiden), Peter Dljkstra ( l\rlAU . nstitute for lr/arin€ and
Atmospheflc Res€arch, UtrechtJ, lan Snrit llistlt!!t voor Aardwe.
tenschappen, Vrje Unversret Amsterdarnj en Frits Hilgen ( nni
luut voor Aardwetens.happei, Un versiteit Utrecht).
DF. 3F g .3d3d.6 /o 6,doo, lg"..d"d
jaar oo( e€n NWO/GOA P or er plaats wist te bemacht gen.

U kuit z.h iog steeds opgeven door onderstaande bon n te !u Len

g.r.du...rd it!d.ircntar.l

g.rft r.lr op !.or dc 4.v.i.nr.nl.i dig in

.l1,be, rq95 Hel re6Lhtr d sae b.d,j! t4.,

NatlraLs rc Lr d.n op 4
df 2o. J . .o 15 oddLe,
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Dns Bonrs vnru BnEuxrrrn I wrnnaar trscnerprl,s

Bois vai Bre!ke1en krijgt cp 15 okrober de Escherprljs

voor zijn rcrlptie over d€ invloed var Rijiwate nfiLtraLi. op

hydrogeochemische pro.essen in de Amsterdamse

waterleidingdLrinen. Voor dit proj€ct hoefde hij se€n slap

in de duiien te zetten. let gfootste deet vai zijn l3 weken

dureide afstudeerproject zai hij a.ht€r de compuier om

nreetgegevens uit r9a1t€ modelleren. Ah
milie!weteischapp€r had hiiiooit veMacht een prjs ie

kijg€n !an het l(Nclr.lc.

Geloh doof.cn srlgclefgoedhg vrn 600

euldcn pcf D and vaD de (l
icidingeD Arnstcrddm had Van Breukelen
oo.spukclijk v.or een ander atiiud€cl
.ndeNerT, gekozen 'lk ke€g van ccn
nudielriend de il! dar ccn aio lict DlruuF
iljk voorkonen ra! arsccn in Noord-
Holland onddzochr.' Vdn Bfeukclen
reseldc dai hij als stasili. Lrlj her Ansier
damscw!terlcidlngbedri,f k.n meedraajeD

In het reekend loor de sran ra! zijn
\rlgeperiode had echrcr dc hclc pcrs z'ch
genori of hei loo.komcn
her grondltarc. ondcr Schiphol. 'Het
warcrlcidugb cd djf zag c. toen vaiaf.m
..n nrilicus'etcns.hdpter, die nisschien
mcr de peb r.tr glan fliten, onderzock ic
larcn doen nlar hei voork
nr de Amsterdarnse waicrlcidingdrincn',
bllkt Van Llfeukclcn icrug. 'Dc lers bhrsl
zolets enorm op. A6ccn Lont un DrLure
loor cn bij hgc concenl.lLies rijn e. hele
nrail gccD F.otrlenren.'
Door dit vo.nal noen Van Breukclcn
$icl .r r.ek nlar een ardef ordcnvcrp.
Hij ko.s loor hei iocpassc'1ran .cn
h,!drogeoch€misch modcl !an ziJD begelel
der o! d. \tijc Unircrsircit, dr Toni
,{!pclo \hn BrcnLelcn sllde met dat
modcl rcdox.elciies, kdtnrnunwisseling.n
ond<alking in de $!rerleldingduin.n
nrodelleren. Vemroed lr€rd d.l.lcrgcl'rkc
.e!.ties plaaislindcn in dc duircn, ond!t
daar Rinwarcf wofdt gcufilneerd mct een
ander. chcnischc samcnsrelling !ls hei
oofspronkclijLe duN.a1er, d!lriik ]s aan
CaIICOI.

0ud Riinwater
Norm!al zaki !.org.zuircf .1 Ri,Nr'!tc. vi!
lnfihraii.kanalcn dc duiDcr nr en $udL
hei dfi. maandcn hter f.i! l,ger gelegen
drauagcL.naler Fee. dfger.erd. In een
LlciD gebicd nr de Anrierdarnse naicrlci
dirgdunren liggen lnlhrarlekanaal cn dfaj-
nagekrnxrlrchrer zoler uji clkaar det cf
nog .trd Rljn\ui.r uii 1!57 !.n\rczig is,

dai s h.r ccrstc jaaf dat dar. infihrrde
van RijNrrte. rrlursl)nd. Dli ls een

rr.!clitige onde'oekslo.arie !oor ht dro

De samen{elhrg !!n het Riinlrricl

'arieer!te 
d.or de iarcn hccn n!nielijk

nogll en hei cf.ci licnaD oF hct grond
wai€r i! dc duincn vali nr dit sebled te
bcst!dcrcD. ()0L de 'erblijliii.l 

lan her
w.rcr in de duinen is re betelen. orndar
oolt de con.entraiie nn de incftc stotTc!
tritiun en.hldnte in hci Rijnwaicr doof
de jaren heen rariccrdc
Van Breul<cl.n g.bruiL<rc voor,lJn n.del
I€rjDs ncctgcgclcns ran d. Pieterlan
Srulfzcnd St!!fr!nd had rljdens zijn
pfonotic.nder-ek in zelen puften langs
cen centrlle nroombran in hei dujngc-
bied zo n hond€rd w.t.rnonstcfs gcno-
men, nrr oli zon lccrug nctcf dieltc.
VaD Brcuk.lcn nodcllec.dc de lrocessen
dic dc !c!.ndcdrg hebben ver(lvaakr nr
dc rlarc a'alireit \dn dlL Riinrater radli
ber /ich nr de l.ot der jlren lla de lraiu
r.erende lagen door h€r duinecbicd hccft

'Je kuDi aen hcl modcl bijroo.bccld
opdrachifcscls tocrocgen wdrr sLut d!i
k.Lk nrocr ncerslrln dls he
zcdigd is', lichr hi'heL modellerlngspfoc.s
toc. En !o,)r de uihGseling lan karloncn
nroc' ie bijv.orbeeld de gesch.tc lffili
relr ran bodenideehj.s voor k.1j!Dr.
.alc1um. DairtrLn cn megncsium rnroe
r€n, .vcDais dc cap!cilei .,u k!tune.
binding cn dc constlDLen vo.r hei uitvls
scliDgsprccc! Die tafuneiers kun i€
uileindelijk vo.r de sirueile in d. dxjncD
p.e.lerer betllen door hci nodcl i.n jc

Eentonig
Djj dc modcltrcrckcnnrg eebrulkre Van
Brc!kclcn de gemiddelde .hemische
s.nre.slelhrg vrn her geinfi hreerde
\r!te. per maand, waardoor hii ook
selzoenslnlloeden !re. ko! nctncn.
Vdaf 1980 was d. maandclijkse siDren-
srellus !en hcl infihraric$atef beschre
vcD in dc jaancnllgcn 

',n de \rRK, de
DraatsclorrFij die ro.g d lgr !.or de
voo'uneing van hei Rllnwaiei en hci
t.rnsporr nlar de d nen. \roor dc
naandgegevens vln 1957 tor 1980 

's 
h')

in hei lrchiefgcdotcn v.n hct Rizd dlt
d€ Rjjis'atcfkit!litcit monitordc.'Drt
iras hccl ccnionig $e.k. {dr ik r$ee i
dric dagen nee berlg srs.'
Venangens !.erde h1j ook nog all.rlei
core.ties uii om de iraicrkwalirc't orr
heL noneni lrn infilrmiic rc schatten.
'lk heb rccl iijd gcstoFt i. !1 die corcc
iies c! bcn mc p.s aclllc.lfgarn atu.!
scn ofcl dic co,fecties weln.dlg $artn.
Ik dccd drt mcer uiL een ge!.el lan
pc.fe.tle. Ah lk her nog een ke€r zou
nreien doen, zou jk dar bctcr bckijtcn.'
Enl<ele dlgen roor d. dcadluc hccft Van
Br.ukclcD nos bchoorliJL Docten
zirctcn. Zijn modcl lierr r.,{rtdureid lasi
n. cnLclc urcn relteDeD. Vd BreL|kelen
lild clnd ausustus 1996 rls deadlin..
ondrL hij anders zljn siudlerrcuF zo!
rnoeren rerugberelen. tljt zou den
inners !oof dai ja.f ic !'cinig sludle
puDicn h.bbcD schlald. 'In die rljd
siond ik zclfs s r!.hr\ or ,)m re confole
fcn ofhet nodel her nu eens goed dccd.
Ik hcb n,eD heel hrd noeie! rv.rk.n,
wlnr je nll' je lerslag r{rch n'ct
rlill1ele.. Uneind.]Ljk hcb ik dc rcs!lu
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i.n lan cc! ccnro!digcrc nrodclbcrctnrg
noctcD gcbruiL<cD.' V.n Brc!kelens
on d cvocLs esu ll!ren $uden binnenkorl
gepublice€,d in een ste.ille dtgxle lan
dc lournll of H!dr.log,\.
Voor z1i. scripiie hoetile Van Breutelcn
hei duingebled nauircliiks r. bcifcdcn.
1lij krccg ccn fc,ndlc ine door bcr gcbied
cD bij dc 7!i!ed.gsinstlllatie. Ve.der rds
hij!l\ srdsirn veDli.hr.n een! ter
!rllDd |ellbuiTen Le peilen loor andere
onderzoekeF. lnei een luiootie un d€
z!ak'. V'el'lerl<ende' hrj regclnaijghcl
duineebi.d op zjrn hardloopschocrcn.

Vuilstort
Snlds rnde.hrlfjrar {erkt Van Breukele!
ot de VU lls toegeloegd onderzoeker aan
de naiuurlijke ahame lan ger.arlijkc
srol]in in dc omg.rjng !an ruilsiortpl.at-
scn !r Noord Ilollaful. Utrcchi cl
Br!b.nt. D!ar scbNiken $e zorccl

re.\chillcnde benn,nsreringsLechnieken
drr ik mijn gebrek arn prakft.he erlaring
tijdens nlln !.rDr1e wel heb lng€haald.'
'\le nemen loor dn prol.cr watcrtnotr
ste6, bor.n grond c! wc probcr.n dc
mjcfo ofganiencD in hct scLiincnl lc

cntificefcn. Zo Lrestudc.en $e of e.
nltuu.lijlte rnr.uh plMNvindL en ofer
3rrLle rn vedunnlng plsaaundr Door
die pr.cessen re niodeller.n prob.rcn irc
lasr ie siellen afdic lroccsscn sicd<
g.locg zij! on lc$pfc ing vaD dc giftig.
stotrcD t..scr ic eacn. Hij wcrkt d,lrbij
samcn mcr micrcbnnogcn 'rn de VU en
mer hel advicstrured! \oor $!rer en
milleu I\!A(lt).

Van Llreukelcn. di. zich bDrcD dc borcn-
bouwstudic Milic!wcrcnsch!prreD srreci!-
lisccrdc ni bodcD- cn grond\t!tc.veront
rciniging, heeft niet vcelrn()eite hoe\.en
d,)er orn rijn huldige bMn lt vinden.

'\. mjJn scfjp c w'Ldc ik nog irii rrccf
hldf oloeicrakltcn docn. Tijdc.s ccn
ercubic nur Po.rugalhoorde ilt lan dir
pr.je.t, mxlr L.en $rs heL nog niet zeker
.l her d.orging. Ik ging onderiGsen door
net hydrologische lakken er ben atges
deerd ioen rk. beiaald, e.n llcreischalpc
lijt a.rikcl kon schriircn ovcf nljn scfip
iic Ik h!d rccn al gcnocg st!diepunteD
gehalld. Du,na ln)egen re nc !o.r dere
barn.'Van B.enkelen ls aangesreld rls
roeger.egd.nderzoeker, rnaar is irel lan
plan uirend€l1ik te promoreren op dii

Orcf zijn pfijs rar dc KNGMG q'as VaD
Brc!kclc! crg lerb.asd. 'KNGIIG is

eigenhjL helern!,lrnijn rlub niet. Ik ben
e. n.oiL lid !!n ge$eesr Vo.r zorer ik
reet rl.ht het zich \reinlg op htdrogeo
cheme. lk had noori lervachi daar..n
prijs ic wnncn. Van ts.cul<clcn lrjst ook
hcLcnarl ci d.r zijD scripiic \ras opgc-

Y'al glat hlj mcr her p.ijrengeld doen? 'Ik
kh her !.or een rekanrle gebnLil<en, maar
ik ber ner of lal<aniie geweesi.'Dan
bedenkt hii opeens dai hjl cr ook ccn
mooi pik lan L<.n kopcD on dc lrfijs Dlcc
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{l'J$M* €€J

Geologie en Miirbou*
Ecgin d t lJar hebber,! I Ll lia de

Nl€Lwsbflel op de hoogte gcbE.ht
var de besprekngen tus5.n r€t
Glioots.hnp en N TG INo odi
geran.n ii[ €en aarduJeternhaP
p€llk tj!!.hrllt t. gaan uitge!ei.
Dit tildt rit zo! ir FLaaLs (om.n

!ar GeoLogie.n [4]nboult en 
'le

[1eder]eLng.r R k! GeoLogis.lre

D eist. di. do.r ruspe.tlcveLllk
(NGMG er N lG TNo word€n !t
gege!.n Na n daa{ lan Geioot
sdraprraaa en Lencrverga(er ig
hcr gr.€ne L.ht t. r€oben gekr.
gen h!eit het Foofdbestuur ne

onderhandeLlneen nret N TC TN0

over 5am.nue k ng bijd. lltsave
vai een r lds.hrift !oortgcz€1.
(oft 5amergevat zili de restLLrtei
Nan de ondelhandcllnsen aLe !o gt.

KNC[4G ei N]TG-TNO zulLen gcTa

'nenllk een stlchr nB Dpichrcn lde
fe teLjk opri.rrtirg zaLe id s.piem

ber/ b.glr aktober p aat5v ndenl.

n lret bestuur!an de nieuge 5t.h'
tlng 7! Len namens het (NG[lG

dr. W I E. van dc 6 iaff (v.orzitterl
en dr. W.F.5t.cnken z itrng
n€irei, tetrlllL N TG TNo verte

gen!vootrligd zaLt!arden d.or r.

I Rldder en dr. F.['1. van &1.itftan5

lseociar 5hein ng,nee5terl. De

ni.hr nB zaL naFcns kNGllG en

NITG IN0 eei nieuu aardwet.n
5.lraFpeLil( lids.hrift grat !ltge

se!ei nret aLs titeL'NetherL.nds

l.!rna or 6e.scien.es . Fet n eu

re tids.hfft heeft a! aanda.hts
gebi.d d€ geoLog c van NlderLand

ann .le Noordzee, n. u! ef de gco

w.renr.happeLijk r€levante orngc

vins. De nieuw. lr.ofrlreda.tc!r
{ordt f,. ). sn 1 iVLl) And.re
redrdieL.d.n zlln dE C. Kaste
(VUl en p.t lr Th. worg
(N TGlINai en LrUl. T..hnls.h eind

reda.1€ur zaLde hcerl. van Lool

men:, de vraagneLLirg van het

voorgeromen on!.rzo€K nrel een

tocll.htng die de pLaats !an rr.t
ue k ii een ruim€r verband du de

lllk naa c, 7) de me|roden en

te.hnieici uaarnee m.n lret
geneLdc pr.bLeem wi .arPaIken,

t dc !F kpe o.e, al de naan van

het n.tituut .1at mcn Neisl Ie

b.z.elieii . e ian!.ager . Leii
!.orafna te g.an ofhet beoosde

onderoe( irdefdaad aan rret

se(ozen nstit!ut u tg.!oerd kan

$ord.r,5l eei kostcnbeerot ng

ievent!eeL €kletr ra rs€vrargae
fnan.ieLe sleunl.6r kort ei(eL.
p.rso!nLil(e g.gevens n€t b.tr€k
k ng tot de onderzoekse arne van

d€ aan!rager. Bir longe ond€rzoe

ke6 worlt /l een gemotlleerd

.ndcrste!neid letoe[ !3n hui
on.lerz.€isbegelci.le verwa.hi.

Startsubsidies Fysische

0nderzo.i.rs en onderToek ntleL

Lngei kurren aanlrager n. enei
voor stirt.ubsid es !oor n eutte

ondetroeIlen]en birrei het pro

gramna F\'sis.he B aLogie. Fi.rvoor
ls 4,3 nriLlo.i euLdei be3.h kbaa..

De subs dl.s ri.hien ,ldr ot on.ler
neuniig !in (n eutlel cid ngge

zijr. De uitgave van GeoLog c -"n

Milibouw, .n de'[lededeLing€n'
zaL g€staakt !.rlen. De pre.ieze

datum !.n afroiding van de uilga

!e !an GeoLogie en /tlllnbouw en

opvoLeing door'NetherLaid5 lourr'
al .f Geosclenc. s nog een onder

!rerp van ondc handeLlng.

D€ produ.t. van Neih€rLands

lou aL ot Ceasc en.es 7. aan een

protessloneLe u lgever uirbesteed

wodcn n argunls Tiln lr e oe

u inod E ngen tot ns.hr iv ng voor
de verzoBing !.n de u lgave van

het nieude t i.ls.hr ft veEtu!rd aan

e€i ,enaL retens.happeLijke u tge

ve6. Begir 5eptenberuijr de

lns.lt jvlnBen .ntvangen zo.aL,

naar v.ilra.hting ron.l begli o(to
b.r. een keure uit de aanbieding.n
gensakr nroel k!rren !voroei.
Dlet .le (e!2. !.or eei sanr.nwer

t ngsverband nret NITG INO is

naar de ov€rtu gng van rel Ioord

venle ond.rToekers gerl!r.nde tei
hoogste !iifraar v.or h.t folmeren

!an n.uw€ oidetroeksroePed.
Hel ALW/F0Mr'NW0.prosramna
Fysls.he Blolog e 1r.eft aLs doeL her

iritlirei van iisls.h b oLogis.h

onderoe( dat,oweL!anuit ryr 5.h

aLe !anu I b o os t.h oogpurt ver

n eulrend s liei bePerkt zi.lr lot
oid.rToek naar coLL..i ev€ Pro.es
sei ot rtraceLLuLa r en nte(eLLuLalr

ilveau, net een b o ogi5.h h,'sis.lre

De stadsubsid er kuinen worden

aange!rargd door Lel. ingge!en.le
oiderzock€ri d e re.cit een Dider
zoekk.rr zli gestan of d t b nn.n
lot eaan doen {sLuitirs!ilatunr ro
okt.brr 1t981 .r do.r onderToek

ntteLLiigei dle !an plan zln een

onrlerzockk-"rn .p het gcb ed vai
de Fy5!5.he B.Logre t. srsrl€i
naar nog Bee. Qid.laat hebben

tsLuit ngsdatun t1 niart 19ttr.
H.t trogranma kent n !rnaasi 5ub

s dle! voor nlcrdis. Plna fe order
z.ekproje.ter. Beg n lrL Tijn de

eeEte !llf proierten g.hor.reerd.
Elnd 1999 begr 2ooo r. st voor

.ezc vorm van sub5ldie e-"i t|re.

Voor meer nlormal e klnl u .on
ti.t opnemen net me!r. dr F [4.

bestuur e€n van de statuta re ta(en
!an het Gen.ots.hap, u tsave van

ecn nard$etensclrappe lrI tijds.hift ,

op lange termlji veills geneLd Llit

de enqu0te ln 5eptember l99/ ove

de loekomst van'GeoLogi. cn &liln

bouw'l! d! d€ilk geword.n dat

veeL L.d€n h!t jammer 7!LLen v ndei
dat Geolosle en lvljfbouvr verd!vlit.
Als aardweten5.rratpe15 zLln we.r
..hter aLlennaL mee verlrouwd da1

socrlen ont5laan, bLoeien en dnn

u tsterven om door ainere 5oonen

veNangef te !v.rden. voor r€t
(NGtolC [lnnen we ons dan o.(
gc.n b€ter afs.he d van GeoLogie

cr Mjnbou0'voor51€ Lei dan dc

2Ete ee!!l n t. gaan net een

iantre((eLilk, nl€uw tilds.hrill net
uilsteken.l. toekomstperspc.r even.

r,!.1. LvErr vAN DL GRAAtr

IN ]AN 5M T

ji.ltHeL ALW

Subsidies voor onderzoek
aanbuitenlandsc Mari€n-
tsiologisch€ lnstituten
De (oninkllk€ Nederlatrdse  ka.le

m e !an wetens.happer sl€ll
komcnn raar een aantaL bru2en
be!.h kbaar loor het !etr.htei
var mar ei blolog 5.h.ndero.k
ain bultenLandse lnnituten:
A. Eei bep.rtl aailaLDcurzen
v!Dr eA,arcf .ndedoe (.rs ten

behoevc !an een sabbal.aLLeav.'
!in:nai nraaLtwan t maanden

B. Be!Een loof longere .ndctoe
(cr5 leveitueeLvo.r ex.e LenIc

.lo.toraaLnudcften) dle op het

vakseb ed reed5 de nodig. etua

ring hebben opgedaan. vetblrG
duur bil voorkeur ien tot dr e,

D. beurzen omlatten een re sko5

t.r, eei verbLijfli.itri ei Tonod g

ce r !ideizo.k5kotlenvergoed ng.

Aanvragei loor de,e beurTer !d.r
hel laar r993 | enen voar 1 no!em
ber a.5 | lr t\.ieelou.ll te wd(en
gedi.nd b ide (oiir[llke Ned.r
La xlse A[adem]c !ar Weten!.haP
pen, Se.retariaat AfdeL 

^gen 
Lette.

k!rde en Nairur[uide, Postbut
r912r, 1o.o Ga Annerdan
Aai!fag.r wafaen aL1.er benan

rleLd \!a r r€er naann s.pgeno

van Pirxteren, tel: l.lot 1joo1 r7

7r, email p nrt.renrOfon.nL, oi ne

r€er dr. W. 5p€1, teL.: loTol r44 oB

i5, emalLste[@iwo.nL. De v. Led ge

lect lan de oFro€p s te vindei oP

! !w.iom.nL onder Aarvragei

'Gen-omgcvingsinteractits'
ALs g.vog vai de stfateglen.ta Ken

n s lerrirkt i1995) s vor g laar net
prog amnra Gef-omgev n95 nterac
les lan nrt gegaan. fel piogran

na wordt gc.lfagen door d. NWO

sebieden Medi!.he Wetens.rr-Ppen.

Aard cn L€v€ns!leleis.happen en

Maats.happ j en Gc.lrasiweten
!.rrapFen. n navo g n3 vai oe e.r
ste subs d eronde vo gt hierb i de

oPraep !oor hei

aaineLdlnger voor de tw.ede !tb

Lre do.Lst-"Llng !an hct procr?mma

'Gen.omseviigsintcri.t ei 5 hct

!.reroten !an (.nr 5 nret betr.kk rg

tot ntend e tu.s€n genei sche ia.
io.ei en fa.t.ren uLt .le oneev ng

a e een ro speLei bil het .ntslaan
vrn variatle! n

no€f neen !an organ tmen.'
Dlt r.rdt fugenreefd door vernie!
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Europcan Union of

De EllG, waarbil (NGMG lornreel ir
aangesLoi.n. seefl het tjds.hrlft
Teffa Nova ! t. Tera Nova i! siids
lanuar vorig jaar van een n euvl
jasje en een n euwe rormuLe !oor
7ren. Fet tijds.lrrlft beo.gt de Euro

Fese legenhanger vai GeologJ' te
!vorden. Hocvr'eL, zoaL5 !eLen !an u

z.h berust z in. de stnrt lan rret

i er!v. Tetra Nova wat mel lr.dei
ei storei t verLopcr, is de EUG

vasl loorienrens om z.h iet ut
het v€lrl te laicn s aan. (NGN16

5teuil hen daarir. WilondeEteu
nen rlaarom nevenstaand b.n.rrt
van de vootritler vrn EUc, Frot.
Al Fofrnan l[4ar Plan.( l]stlut tnr

The nevr sty ed Tefta Nova r:"Laun

dred last year as the E!roFean
journa of Earth S.en.es in.oLla
boraton !r lh 13 iationaLso.etes
i! deveL.plng w.Ll. ne!ilably ihcre
ls a Lead t me n .e.e v ng a{L.Le5

of lhe nevr shoner ei\iLe so thal the

f6t ls5u.s have been relail!eLy

th n. The.€ lrave been sone teet
hlng troubLes with establsh ng a

tast r-"view ain returee nc pro.ess,

bul thir has novr been streamlnea
so that 0r€ jourrai i5 on targct to
offer fast plbL.at on with n 5 monhs

We nrc rovr approa.hlng the serond
year ofthe lournalwhi.h s a.riti
.al t me for enslring ihat t i5 fuLLy

!p ard runnlng wlth a stead! lLo!!

of h sh quaLity rrti.Les..ming iI
am writing to say ihat we fould
very mu.f weL.one your help n

ensurlng thal the loLrnaLls indee.l

kLaiten !an dit.entrum. fet.el
rrum wordr sedeeLteLij( door NW0

en gcde€lteLik door dc tlniv€rslte t
!an Amsterdanr gesub5ldieerd Dlt

mia[r het mogeLil om de fac]Lit.i

len d veeLge!aLL-4n kosteloos ter

SARA <an u op ve6.h Ll-"ndc s€b e

dei ond.6reunen. zo s fer b i

!oorbe€ d mogelili onr omvaigrl<
rckcxre.I le paraLl.Llseren en u t
te vo€rei op oin van de super.onr

Furers. ook (!x u LetterLij( exlra

d mens es loev.egen aan uw wer(
iloar !lsuallsat €5 uit te voerer n

de aAVE. h€t enlge !irt!al r€aLity

B.nt u nre.le!1erk.r n d€nst van

een insteLLing voor lretedsdrappe
llk onderzock (rnlveE leit, NW0

nstitu!t,.t.) of werd u bijeen
n5teLllng die pad.lPeert ir het

Nat onaaL Supercompuler nitiallel
dan kuni u tubsldi. aanvragen
voo gebtul(malire van de bij

5ARA oidergebra.lrre natLonaLe

fa. Litelten. Mcer infomat e o!er de

aanvraagpro.edure en ae aaro van

rle dlenstueneniig lee!t u ir de

bro.hure d e u kunt aanwasen bl:
SARA,leL. 02o 592looo,

p€n5*NALt,q

Voorsedrasen voor het lid-

Kruse, I.A. Fanertweg 2oA, 8416

Haot, dr. AA.A1. van Burgenees

ter 5drifralstraat 12, t427 SR

BR N(, Dr. a E. TEN SpaakLaan

oVERI,IEEREN. Drs. R.A VAN P/a

NTG TNO. Pottb!s 19/, ?ooo AD

VoCEL, Drs. P I. W Bar€ntzslraat

Geaccepteerd a1s lid:
Biemen, A. !ani aoeven, A.F;
Gleske, drs.l.&1.1; Hoe(, dr w.z.!
(eesstra, 5.! (ooLr i(, M vanl
K!nst, drs. S.i Llgt.nb€r3, dE.lll.;
[4urkede, !]i P.eler5, Lr FoeL,

F.S.L. van deri 5roLk, P.C.!!res,
S.T. de; WlLLenrse, d6. N.W.i wuL

lnk, A.l.i ze denrust,

DR. EL sABEI] I. KO5iEF5

a 5rc.ess, by submltlng n paper

and en.ouraging your..Lleagues

also ro subn t papers lr the neaf

As you know the Furpose of th.
i.unral i3 to pubL5h nno!atlve
aft.L€s of rour Pages ln Lersth ot
lntefcst t. a wde readership. Arti
.Les shouLd be 5ubmited ta o!r
p!bLirheB, BLa.<we 15, .f l. the

approprlate 5ci.nrlf. Ed lor.

we look ionrard very nuch to
hea ng ffom you in the near future

and !!lLL app ec al-a !our suFPort ii
this Nay. The lournaLlras lr€
pot.ntlalto be.om. the Lead ng

Eatlr S.ien.e jounrL in Europe.

AL I]o'IiANN, P{.5 D€N1O. EL]G,

hROF A BRELHi W HOFMAXN.I AT

PLA!.( Ner iur F afEM E, l"1A t,
GIPMANI]

conia.tpe.roon dE J.P. ro Lenberg Rectilicatie
or NWo/ NCF, teL. oro l44oloo, fleLaas is n lr.t lorlse nunmer v.n

fix. .io 135o97r, de i euwsbrief een u LeEt vefreLen

€maiL: nda4nuo.nLi de iolt gesLoPen. De besprekln8

.onra.persoon d. P.la. Aerts van dc boe[en De vormi]g van

lnterneiadr:"ssen, hetLand'enF\'sis.hgeogransch
http://r vw sara.iL of onderz.€k' is niet voLled 3 afge

http://ww!v.nwo.nl/n.r drukt. Bovend en Tiir ze d et
besProken door Gl Boekschoten

lai de VLI Anrsle.dan zonL! ver

meld, nraar door A BrouYrcr u t
0esqcest. rier !olgt daarom nog

het luisr€ ei !oLLenigc eirde van

d. boekbeePreking 0nz€ ex.u!es

...1n een boek 7o duideLik op

Nenerhnd geri.ht, had aand..hr
noeten Tlin voor de stru.turele
po!itie !an Drs Lan.l arn de raid
van een sed nrentatebekk€d met

een indru(rek(.nde sedlmentsta.

F€1. van De!oon 0) t.t SubatLanil

.um. En nrct ToveeLnanru( op rr€t
(waftair lrad €en aantalaLgenen€

aspedcn lan d t intetoaL nreer aai
daclrt ver!ieid. [4et ccn wat b.n.]
ger stlrLzouden daar niet meer

bladzjden voor nod s ziln gewecst

we rd, grens!ertegge rd ei lnternis.

lel tolaaL budgel van Cen omg€

v ngsintcra.ties bedraagl6 m Ljcei
guLnen. waarvan nog 2,1 n rroen

voor de t!vee.le rondc te. b!r.hl(
(lng sraat. Dit bedrag zaLrorden
b.5teea aan t,,ce ; dr e re at et

er.te subsidi.! onderzoeGVoo

eteLLen voor dir pr.gnmma 7u Len

ii eer5te nstantle aan dc lrard van

de looraanmeld ng.n geloettl wor
den aan de c teria nie verneLd

staan n rle progiamnabeschrlj!lng
DF siu tiigsdatum voor het iodi.
nen vai vooraanmeldiigen is vrll

De programmabes.hrijv ng en de

lormuLieren voor de vooraanfrel
dlng kunt u.pvrag.n bll het NWo

bureau, nr. 5. vin Dlk,leleloon'
nummerolo 144.744 of E ma L:

NatonaLe dlen5tve eiing op het
gebled van supe(omPUtrrs en

D€ Sti.ht ng A.adcmls.h Feken.en

trum Ansterdam (sARA) ls een

narlonaaL erpert 5e.entrum op het
gebied van Hlgh Ferforman.e com
putlng ann Nex(orking (llPcNl.
Lln !.r5ite ten en grote te.rrnoLogl

sche nttitulei r ji d. b€langrllGie

kngrng lalw nieussbrief ocober L9E t
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Maashagedissen, Laat-(retacei.
sche ilosasaudels uit Luik en

Limburg
Bardet, N., R.W. Dortanss,
P.J. Felder, D.Th. De Gaaaf,
J.N.It. Jagt, II.Nr-M. Ktrijpers
& H.H.G. Peeters. 5j pp, l3

5,rtur{,\',r,!?!br&rirj
Lribtrr,,lldannJt, I 993.

F..Lrat rn.len kennFn 5taar5
b oenen. sraatsd €r€n &lasa!
a!ru5 zou het NederLands€ staaG
fossieLkuni!n heten. Fet is dus

€en goede geda.hle vad lret
Natuurh nois.h Genoots.hap n

LmDurg om een aairaLn eu,!c
pubLi.atics lc bund.Len n dit .on
vo uui over nrosa5a!r €15 lrorden
beLarsste Lerden en verzameLaa.s

op d€ h.ogle grba.hl vai i euwe

vonilstei, werkwiizei en nr drten.
Fei a(ent n de brndeL Ligt b j de

4l pag na s teLLende inventarisatie.
vnn .lrlc pub leke .n tlen privF ler
7nnr. ins.n in de uiide r€eio tu5
sen Bonr en Boxte.In een negen

ta plalen m€t bes.hrirviigei wordt

taiden en ne eLs van Mosasaurl

den u i Llmburg een goede glns

loor wie . eze minst zeL.Dame

!onosren op naam wrLofengen.
Dc tw.ede b idrage besliat 4 pig
na s en behandeLt de srratlsrafs.he
positie van de ve.maarde r osas

aurutkop, seded 1/94 ii het
[4u5ae te Pari]5, het type exen
plaar. n de derde b jd€ge, even

eens 4 pagrna's groot, !!ordt ecn
PL opLat..arpuslrcN.L mct . ger'
aard se eroever .p her neurale !it

fossiel retrant vai eei naaLtjrl lil
dens lret lVaastfl.hten !ai een

aasvretende hondshanl a.hr ge

De bundeLbiedt de verzameaar de

rog.Lij (hcid tot d.lcrmincren .n

w jsr op het belang !an 5trailgrau
5.he en paLeobio ogi5.he obserya
ties. Voor de .o Le.l onneurs een
asrrader En voar d€ Fa€ontoL.eie
een aanw net: aLdut bllft beter
ged..uneileerd mate aaL behou
den [lateiaaL, dat gezien de ein
d ghe n van groot5.heeps€ la (

st..n!r nnlng ln L. mburg, nog nraar
rv. nigc d...nnla gcborgen 7a

c.l BoE(s.H.rEN
(!R rE uN !ER3.E r AMSTERoAMI

I

'vaaron zou ik ciccnlijk lid van
KNGNIG noetcD wordeliblijveD?' Die
v.aag $Drdt he det enige fegelmaat
ges!eld dooreerbiedwaardigeleden
ner veel .cademische sraus die !l iaien
lid zljn, door studenten die nos nooit lid
zjjn seweesi, en door nid-carccr lcdctr D
binncn- cn buitcnla!1d. Onvcnnderlijk
srcck ik dan ecn gloedvol betoog afove.
hcr belrng van dn Gcnootsch.rp. Hele-
hral f.ut, en lk ga he! nu lech|zerien.

Her LNGMG is geeo A^-WB ('u
beraalt, wijslcpen'). \ve bcstaan bij dc

siatie van dc inzcibaarhcid van dc lcdcD
idr stukjc is dus - llweer - nler gericht
tot die ca. 75 leden dle veel lrn hln liiie
tjjd aan L\G&IG besteden). 'var heb
il< eiaen?' is de verkeerde vraag. '\(/ar
kan jk biidrasen?'de socdc. AllccD door
uw bijdrase kan her Gcnoorschap icts
voor de lcdcn bctckenen en krn deze
organisatic de goedc kanl op gtsD. WIrt
vcNr.ht u dan? Dat eeh do.r zun'er
toevsl tot stand gelomen HooldbesMr
1400 indlvidoen van slegioomtaanies

Wai zoudcn s'c voor elkaaf ku.ner bete
kctrcD? Eerst een stuLje bepcrking. Tot
minister Ritzen een iaa. of 10 geleden
het begrip'onderoekschool' inirodu
ceerde, was her KNGillG dai zowel een
$retens.happelijke als een professjorclc
opdrachi heeii - looral rcadcmischc van
aard, ctr wcl zodanis dat dc profeslionele
cn mcatschappelijke taken !.ijwel
onzicbtbaar wa.en. Nu de onderzoel<
scholen zl.h 2(] su.ceslol georganlseerd
en geprofileerd hebbenj is erloor die

academische agenda veel ninder nood
zaak wmrom zorden $e dubbel werk
doen. lvar anderen rouwens bets doen?
Dus is hel hooe tijd dat we de vetraar-
loosdc naarschappclijkc cn professioncle
ascDda oppoeisen. \vaaron eigenlijk?
Ondat de \tereld d,- hatste 20 jrar dEs-
tisch verande.d is, en geo{letenschap-
pers dlr]lr hun rcl in moeten herdefinia

ls dar nodieus selaakcel? Ik dcnk hct
!iet- llcr grootstc AardretcnschrrrFc-
Iijkc Genootschap van Europa, de Britse
'Geolosicrl Society'.,vijdde er onlrngs
een bijeenkomsr lan. Ook lersrokie
oude rotren slenrden ln met een koeie
Dijzislne: ran a karned Socici-v almosr
eniirel! conccrncd widr academic
mirters aDd relucrant ro difil ns hands
on aDyrhhg alplied' (d.w.z. zonder
mratschrp!elijLe agcnda) naar '! GeoS
cience Society dtar inreryhases rvirh poli
dcllns, declsnx make6 and soc1e.-v ar
large, coniributing ro brin8ing geos

cience ro sociery (togcfief wirh musc-
ums and drc mcdia and not.,nltr th.ough
uiycrsitl education), corrdbutug b
plntessnrml ac.redlration, and actively
seeking dlalog wl|h L\ose involved in e.g.
public health, biodirersity conseranon
and land desradarion'. Dic kocfwijzF
sins vcrcisr ivcfk, cn ook de tamelijl
wclvarcnde Geological Socjety krn dat
niet zonder i!/er r{n hen dic halr
d.ager: de leden zelt.

Dir Genooischap is een federatie. Aller
lei deelaserda's lomen, niddcls onzc
(semi)-z.lfstandisc Kr scn, aln dc

otde. Uw Hooldbesluur ls actiefbezig
aansluiring te zoeken ner pioies$onele
sroepeo jn aanpalcrdc domcitrcn {land-
cn watcrbchccr). Als u lindr dat'gcolo-
gie'daarmee veNatef, z€g dan voo.al
!w lidBlatschap op en slujt urelfop in
een nuseum (om q kdolgens a.hter re
komen dathei er ook daar rolaal anders
uirzler dd 20 ,aar seleden). Maar u
kmr ook een bijdrase levcren (org.d-
seer een crcursicl), q'ant 'gcologie'
liden we allehral de unieLe keli lan
de zrak. Als u lindt dlt we bezig zijn
onze academische kw!lirei! o!erboord
gooien, zeg dan ook alsiublieli ulv
lldmaaischap op en sluir u op jn dc
univelsirci$bibliothcck iom $ aldaar
achter tc komen dat u er rict meer onge-
limitcerd glatis mag zilten). lvlsr. u kunt
ook eeD bijdmge lereren dooi een debar
(e o.ganise.en! daar komen gegaran
deerd een hoop mensen op af, en w€
helpen u er graag bit.

Olcr dcblt gcsprokcn, lls u dil s Lje
leest is het eetste 'public s.ience deblre'
a.hter de rug. Het wo.dt op 2 oktuber
.p de Lhllersiiejr Twenre gehouden en

Saar orn de vraaghoeveel vcanNoofdc'
lijkhcid 'hct ondcnrijs'he.ft voor wcten-
schapscducatic. eD vaar en hoeitel onze
nationale s'etenscharrpeljjke cert.s (de
nrusea !!aarjk in j.]nu!ri.!er schreel)
d.ur een biidrage aan ku
ieve.en. Zo'n debar is jn dez€ ii'd van
eminenr b€lang, voor de samcDlcving cn
!oo. hcr KNGIIG.

kDgmg I a1w I nicrwsLricf oL(tober 198 8



*ivgR5€il

Structure and prospects ofAlpi-
ne basins and foreland!, Peri

P.A. ziegler & F. HoF (eds)
M6moires du Musaum Ndtion-
al d'Histoi.e Naturelle 170j

/SBN: ? 8-i6i-r -irl ,

Th. synposiun Stru.ture and Fro

spe.ls ofA Pin€ bas ne and tore
Lands,.ha red by the edio6,
dur ng the !ttt nlernationaL Con

feren.e or the AAPG in The Fasue,

r!a5 the nart ig point tor as5€m

bllng the z4 papcrs.on5titut ns

this book Tlre b.ok aimed al (he

pub i.allon of data, a..unrL at€d
ma nLy by the petro eunr industry,
!rh.h it vaLuabLe tor understan,lirg
ol the e!oLutlon ot thc ALplre

[4ed teranean foLd and thn]sr beLt5

and assoc at.d basln5 The !pe.iaL
iiterest irr tr. Ea5t European pa

of tlre Tethys r€aLir fomed an

important tlreme at that t me.

SeveraLbooc, io.uslng on thc
hydro.arbon habitat ot Easl and

aentral Europe, w.r. pub iihe,l n

the Last l.fr ycars ov€ LapF ng Lar

geLy with the rpe.trum.overed .
tlr. Pcr TelrVS tulemo r 2.

The P€r Ielhys or Apiie Medter
ranean orogen. belt, ro!gh J'

ronp ses the rrea b.[v.c] E!ro
pe, Afrl.a, Arabia an.l the [4 ddLe

Lan, in.Ludlng orogens Lke R I
Bct G, Pyrerees, A p!, aarpalhians,

D narldes, AFenn nes aid lhe Cau

.asus. The €d toB suc.eeded i

..ver ns nost oi the geographlcaL

area oi the Fer Tetlr!s region Ir€
l^trodu.toD papcr lby ziegLer &

Roure) rc!icNs the Fetr.Leum habi

tar of tf. basirs ssto.atel to the
ALplnc svstenr n relat oi io the

seodynam. evo uli.n oT the area.

Pa eo geograph. re.onnru.tons or
the Merliteiianean reg on .re pr€

seited n 13.oLolr p ates
5!b3equ.nt paperr pre5€nt the
hldro.arb.r snrat or n.orib na

ton fith the t€Lton. e!olution ot
rdividual res DE. Tlro .ontribu
tons.o!er the ertensioiaL axl
ronpre5s o^aL evoLutlon of ihe R f
orogen. The geophysi.a and 3eo
ogi.alpc.uLiartics of the ValenL a

TrouBh,llre GuLf of L ons aful tlre
 q!itaine ba5 i are outLne. n the
Light or olLand ga5 peEpe.tivcs.
5e!ern fapeE to.us on th. cvo !
tion of the ALps ard PVreree5 n

.onrblnation $ith fo eland basin

The !voLuti.n ofthe Carpalh an

Paiionian systenr ls the iopl. ot a

totaL ol 8 papc6, l Luslratins the

speciaL atientor.n Eastern Euro
p.an hydro.a.bon eett ng5 PapeE
dea ingwith petrDleun synems ln

ItaLy anil Tu e! and te.toil.s ot
ih€ ALbai de5 and the Cau.asus

..mpLete the coverag. of tlre Perl

l ost paperi pr€sert vaLuabLr new

and origiraldnta n.t assessabLe

hitherto. fLawrver, .lue to the
re.ent appeaGn.e of a nunrber ot
booIr on htdro.arl]of rrabitat n

Easten Europe somc ovcrLap €ins

The pfcscnt.tlon of 5€lsm. nes,
pa nspattl. re.anstru.t ois airl
nap5 ar jl en.Loeuree on Large

.oloured rolil outs aids .onsidera-
bLe lo the vnLue ofthe book ard s

pededLv 5u ted tor a rvork ng
group Like tlre P.rllelrrVs Fror€.t.
The te.hn.aLrcaLisation of the

book .o! d hale been better. BLac(

arn whne raiter lmager are in

many .ases uireadable, Legend

.oLou6 do iol.ofespond to inap

..LouE. Manf Large toLd o!ts are

filLed wrh severaLsrna Lng!res.
whi.h indivld!rly wo!Ld hale ft
ted oi ihe pages oflr€ b.ok reeLf.

The bifdins .f tre booI s .i Loir

q!a it!: my ropy .jlslntegnted \!it
lr n three day5. The name otth.
ee.oi. editor s m sspc en on tre
.over orthe book Wih tlre et.eP
ton oftnc poor quaLir! ar the fgu
res, nro510i rhe te.hn.aLsnod.o
rn n95 oftre brok lo D.r de.rease
it' s. entlf. vrL!e. Tlre l.w quaLity

.f the pr it ng s probabLy |r. .om
pronlse ma.le to (eep tlr. prl.e
Loh, although, the loso5 of eight

!ponsorifg orgar snrors on ltre

covcr of the b.ok do n.t i.lrate
5!.h; need. n my oPidlon the

stardard of the pre5ented !rori
de!€.ves berter Prnting.
for tho!e nor(ing in tlr. P.ri
Teihys Drol..t itscLflh5 b..I i5 a0

absollt. must s n.e I pr.lides a

n.te of the art overvieN oi the

A. LAN(iF]ET iVR I L]N vtR5lE T

AMs-EForMl

Lcidsc Geologische

De nalaa6.ontactdag !an de LGV

wordt g.lroud.n oF zondas 3

novcnber 1998 te Amslerdan Er s

.cn dubbel thema: Pin lunger us

er Gerard Gdrggrjp ruLlen een !er
handelng houden oler de a.hter
gronden. beLe d en u tvo.rlng net
betrekking 1ol hei bchoud vnn d€

aardkun.lig. oaarden in Nederland

Daarna zrlWim Dlbe.ar lN TG

TNOI na €en nleid ng een ge.Logl

s.he ex.uu e houded door de bin
nenstad van Anslerdam, waar n

aanda. ge5.hon(ei zrLword.n
aai de hef(omn en cig.ns.lrapF€n
van ve6.h Lenrl. in bolwvrerlen
gebrui(lc nat!uEteer, zoals de lra

v.rtlln in het Nati.naaL lrlonrment.
De das besint om 11..o ln het
v.arma g GeaLog sch nsttuut !an
de Llniverslte t van Amsterdam,
igang Nieu e A.htergrachi 166 en

elndlgt.a. U.oo uur net een b.r
reL in dc Hc.r.nknme van lr€t

V0C-.af., 5.hrei€rstoren, Fr. Hend

rlkkade 94. Daaria t er geLegen

he d eezameiLil( te dlneren n res

laLrait be a, (adij(spLeln 16.

.v m toegang tot de co L.geTia
en bespre(e[ !an lr.t d]ne 5

opgeven vercisl hij: sabel van

\{a!ercn, te. o715i7ool5 .f.11
t68/686 ot p€r e ma Ll

Waveren@NatuGLis.nnnr nL

fet b€stLu..nt! ng 6 aanvragen

tol een totaaL lre.lrag var j 79.15.
De bes.hi(brre fondsbaler hedroe

Dezc 6 arnvrag€n zlr. a dan n et

onder vooturaarden, are genono

E€n aanv.aag 5 ia.lerhand weer
ngerro(kei llegen! ree.s ofrvan
gen toerei(ende subsid. ul her

VLI GL0BE tonds. A.n de overg€
!ijr aanwagen zlln de v.Lsende

1 Aar de heer Andr6I Veldnreil€r
(sattmelewer(er bij her NNNI te
Le dei) een bedng ad. f r.roo,
!oor een paLeontoLogls.lre 5r!dle
reis lvLicg.nde reptieLenl naar

2. Aar mevrou$ lvlarjoLein van

D.nsei (RULI Fys s.he 6eogratiel
€en bedGg ad I t.75o, voor rr.t
veLdrer( t b.!. een scqu.ni e 5rra

tlgrals.lr onrlcrToek an r flys.raf
zetting.n {Pote5 turbiditesl n het

r. Aan nevrour! Ankie [1euw ssen

{RLlLrCeoiys.al een bedrag ad. f
6.ooo, !oor een studic!.rbLijfaar
de Penn statc Llnivcrslty ir r€r

ladcr !.n een redor.r./e rh
onderoek aar de t.ans pressloneLe

rubdu. t e z.ie vai Ner! ZeaLand.

4 Aai newaud N ne{e ocncmrns
iRUU Geotl'5i.a) een bcdtrg id
14./16, !oo, c.n nud eve b ir aan

Ca T.ch on s.i5m 5.h .ndetr!ek
te doen aan een a.tieve vulkaai.

5. Aan mevrolr! (.A Belntema

lRLlLl AardRetens.happenl ..n
bedrag an I 2.6io,. t.rvereoedlrq
van de vLlcgkosten samen lrangend

mei..n ttr!.1!r-"e k nem3ti5.lr,
ra. oneir5.h en PaLaeo magie
1s.h onderzoek ii rle FiLbrra cn

!an alLe ge!rbs dlc.r.le a.tlvieiten
d ent b ni.n aan ianr ra ontvanssl
van h.t s!b5id ebedrae veBLag le
urorden eedaan 3an hel Sli.htiigs
b€stuur. fet gesluur vetuoe(t n

het blzonder de begeLeldeE van

dere adi!teiten, oD hct rakom.n
!an die rapport.gcp i.ht te, Llen

FEr 5ri.r r N6s6EsruuR

DR K ]AA9, AM31. 9E.R

Petroleum-gcologische
Kring
o.tober 28, ledrre by Pi.t. a.P.l.W.

van (iu rsd jk (Tll DeLlll: No!.1
le.hioLogy to .jeve op ol & gnt

Toekenning jtltolcngraaff

let Bertuur vai de St.hting
r,'l.LengGafi Fonds heerr in Tiln !.r
gadeing d.d. 28 april 199i1 de

iondsbarei !an 1997 ove eenlom
stlg.l. doeste Lirsen van de stnh
t ng toes-awezen. D€ fonlssubs
n es zlln n princFe beetenrd voor
aardvrei€n5.ha.peLil ( on. etroe (

(n.Lut ef rle pre5entntie van de

resL taten op een .ongr.5) onder
nonren op cigctr iIitial ef en buiten

h€t v.rp .lxe .!r .!Lum valLeid.
R.guLler do.t.raal .nderzoeiveLd
!rer[ k.mt dus n pri( pe niet
voar !ubs d e ii aanmerling. Arn
vragei voor a.tivteiten .1. rc.ds
zirn u rgeloerd worden np i.pe

kngmg I alw nieuesbrief oktober 98 9



::A:itr.N *ttit;r.rIt

Geologie'Down under'

Hoewel iedefeen er welwat van weet, is Austrati€ eigenlijk toch een tameliik onbekend

land. De indrukken die soaps als'The flying doctors'ei 'Neighbours'geven ziin

waaBchiiniiik even bezijden de waarheid als het idee dat AustntiE een srote woestiin is,

omrinsd door eindeloze zonoversoten stranden. Er ziin weliswaar einde{oze (half-)

woestiinen, maaf er zijn ool( uitgestrekte bolsen en regenwouden. De wiiter in Metbourne

is kil, sonber en vaak nat en ook menig zomerse BBq veregent hier. Geologen zuUen

meestal ook weter dat Australi€ een oud continent G met grote ertsafzettingen Dat is zeker

20 e. na een opleidiis in Europa waar ik nauwetijks een Precambrische steen heb sezien' is

het wel grappig dat men hier in sommige gebieden spreekt over 'the Phanerozoic cove',

als is het zoiets als het filaashichtien.

I-ixl ik coi toglrg ir.gcn otr.cn rndrlLk
Le gc!.n un d1i grotc Lrnd en bcsn en

mci icrr te schrijlcn o\er lrijzclf en hei
olJcrroeli doc! in Atrliralii Snrds 1992

!ro.n il Ln Mclb.nrne (dc nveede stad

1'!n Ausifilia met tuin drie nlllo.n nnlo
ne6) en wcfL ik bll hct DerxrimcDt of
Exrdr Scicnces lrn,Uonush UD1lcfsnl.
Allerccrsl rus lk.f gosi, $anr d. *!s nog
OlO \! nlin prolrorle ln Utrccht kreeg

1k ccn AR(l (Anstr,liet Rcscarch (](run.il
c.r sr.it N\\rO) r.srdoc cn lert.lg.ns
kfceg,k €cn door \ionash betrallte

Bente bancn heb lk lcNonen zotrdcr
sollLcicrcn lk h€b zc ge.reaerd doo. een

beurs lrn le !,ragcn ro.r loon cn war
ondcvfeksgeld Dll krn hicr lrij g.ed

iils je geluk trcbr ..). Vrijrrcl alle! gaai hicr
ncr 'granrs'. Als .loc.nt L.ijg ie €.n
bu.eau cn cen sLoel cn kuD je ond.nr,)\
ge1,en, mr!, rl! j. crig onddzocL $'ilL
do€n. !roet je z.lfecld $err.n - udeF
h.b tc gcei c€nr. ooL nrer roof Fr.nN
rcrdi r1 ilerdc-j!!.\ !ntdcDtct i'Honour
dcg.ee'r. (ictd is,Dder aDdc.e te kriigcn
!u de AIILI m dels 1 of I ixlr g..Dt\,
nur blina icdereen \tc|fl o.k g.ld !!n lie
mitnbouw o1 .l1e,tlncn,gx! seclor d,e
r.m.n in Atrsirelii roor een lors deel!!!
h.t n.donarl inkonen zorecn.
Lr ii ccn tendctrs on een dccl ul te romc!
len de groi. poi (AR(]. mnlislerLe lan
onders!s, crc.) en h.i lfijgekon.n gcld Le

sebtulkcn lur stecjalc ccnr!.n zo Z.
hebb.n \r. bil\urrb.cld'ke! ccDtrcs ,

'!p.ci.l rcse!r.h ccnl.es en crnlaborailt.
rcs..rch.e.rrcs'. V.ij(el njcnraDd !'..1
pfccics Lie r.Achillen, nrar lls ie erin zn
komr hei g.Ld *el. ook Mon!\h doct
cndrousllsi Fce lrn d.zc l.end en ikzclf
heb mei zcs andere! ccn S\tLRf-g.unl
.n(!ng.! rrn)r h.l op/erle. !.n cc'l
nieuq"flu lh Proccsses Sinml.rion Labo
ilior' (SNlURf = Steclal,\londslr
Uni'crslr! Rcsc!..h f urd).

Nier rile.n kun je geld kfirgen roor rc

orJerz..t. jc kuri ooL bcurzen.aDlrrsen
r.or l. .jgcn iikolrcD cn hei !oordeel

dadr\rn LS dil je |re.Lcs Lunr .loei rv.r rc

?cll\11 (als je su..es h.trl mer l. a.nnddg
neiuulLjlt .. - tro..!t krns r mci ro
re.l). ,\RC tosidocs iL) I laar posr PhD
errarurg) ,jn mocilijL te krijecn ltor
buitcrl.rnder. Du, ARC Rcselr.h
tscllo$shlfs srarn ceheeL opcn !.or
buncnlendc$ cn ledefcctr nler i 8 iarr
!osL PhD cn'ung krn .r cen .anlragen
\I:ie d1i \ril pr.ber.n Lrn het b.sic. ru'n
\oor dc fcb.ufl sutNiss$r daic. cont!.i
opncnen mer hc nslrluui \taaf ne!
hoopr le gaaD ltcrlen. ljr is slcchLs e.n
zcc. gcring.!nr!l fr.rnodc!ladrsen
bcschikbear roor buienl.nders (iwtrnis
clk jlar loor geheel Monlsh). \\'i. hct {11

pn'bercD Nan hei bcnc !1 mel luri poren

riale bcgcleide6 hi.r !anschrlrvcn onr .!er
eer Li.n$!|did on.ler{erp tc otderhan
dclcn en ie zofgct dxL dlc bcgcle er dc
kandidltuu. 10lr tNceni vc.dedigi b'r dc
'.anlting . Uiistelend. siudierestrharcn cn
extrah, zoais rubllc.tics, Tiin noodzrkelijk

Hci s!\reem r.! ondeLoeL$cu.ren en

oDdc.roeksc.nlfnterkiurisrckend !oor
dicgenen dic cf N.ces m.c hcbben, itanl
rln de.nc sranr konn dc nDdere. \txr
!n.ler.n dic trulten d. bo,,L tlllcn. is heL

furuuflijk $rt nilrdcf Zekernn !tneGL
re1i.n cn iedef..n F.el bezujn'gen (ou.
nnnisicr vln ondc$i's zel dri als (]rooi
llritllnnla 10 prclenL kan beTunligen o!r

on(]tnL]1"(. d.. kan,\!str!lii dar ook...).
Een radcclldn her srsiced F ltcl d!r re
.le h€lc tijd bezlg rrcnr mtt hei sch.,rlel
\,.D ondcrroeksroorslellelr (AltC S aLl.

ARC Llrge, S\lLIRF. RlLl_. trlIF,
SPIRT, ..r, Lrlhcr.tzeticn nn een of
.ndc. iietlr ccnnum iKC. SR(].
CRC, ..) .n !lruurlijk licb jc .ok nog de

lrrtgllgsrlFfon.n cn , crie\ts G.!r
Ned.rlijrd .ok dcz. Llnt.t?
Ik liag gell,kklg zcggcn dar iL .r 7el1 stl
bll r!r. Heb,c ccnmulrl.ld. .lln rordr
.r n.u$elljks ncc, gek.kcn hoe je h.i
uiigeeli en zo hcb lk nijrD otderzo.Lr

nelijk ne.f cigen b.Lj.!.n kmnctr
srurer. Iloctfel ik ej.scn!ijL Lrego! !ls llh

en.onDtrtef slructlreel g.oloos, be! ik
hicr rl snel !.ldrvcrk gaaD.locn. Drt is

ftluurlitk !oof mur e.! bccie buiicn
mcns ianiasiisch in Aunrlliil Een ultgc-
sreki laid, 2:0 maal zo g.oot lls \cdcr
ldrd, m.!. ner ee! n.u\elijks erolc.c
belolkjrg, die bolcndlen bline gchetl n
dc palr gr.r. srcdcn soonii ccn groie
lccgrc mer scDcn walr nog (etnger op
g.$crki h.bbcni k!n!.rcn in .reek bcds!
ItlDg.erocs. (1,nrbars. LiodL s, rar.lcn,
een mooi !suL1m.ni nireAt gltiisc slan
gen. !ll.rlci !og.ls cn cindelozc l.nds.hrf
pe! cn dll llles ondc. eelr nrilcnd bl!!w.
h.mcl dl! je r.lmnrrLe het j!isic gebied.n
scizoen kr€st. Vcld\(erk js @k een gocdc

Dunler om hcr hnd re zicn: rlleen al om
Daxr nn,r lcjdgebied in de Kobcrlc!\ te

.ijden jn N\\: Atstraiil bcn ik i 6 dagen

,{ls jc drn Alstralia dt*r. dcnlt je al ercl
aN de'Aborigines . H.t is nleL g.nelaie
lijh (im de.f in eetr kort N'liltel lcts oler ie
\rhrlrlc!. $!nr d. sit!ltle ln A!slrlha 1s

reer gcconflr.e.r.l cn nlei lcls qarro!.f lc
e!.n tNrs een pr.. rfine! scllijli \\rcfLc-
looshcid.rd.f,lc Ab.rleircs is laak in tie
ijcnt!!len !roccnlen. hun lc!en!!€r'!ch
rins it rlm:0 jurmindc. dan!oofbl,D

kngmg lalwl Dieu*sbricf oktobef 198 10
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t,,: ...

ker, knrdchle.fle i\ re.selijltbrdr rner
Irne detule $erel.ilhden en rNlrLcn
Dllen een buiren trofonles gtuoi deel
r,d de gelangensb.dknrg utr Hier
h.cti Aunralit g..n crkcl .:cxxs voof.
lraar hct is ilcl gocd dc ziaL< in ccn liisro
risch f c6pccdcf r! Fl!rrscn.

Toer ik n1 1e6l in S!.lne! geb.rer *etul
r Nededlndse.rdrr. $erd ik ah

blank. onrnni!tellijk Ausralisch sr!arsbul
gd Abonen.s. dc ooApronL.lljk. bcilo
!c$ lin d1t land, h.dd.n roc! nog sccn
rollcligc b!.gcncchtcnj (l!i L(Nm FN\
een rur ju, latef Fen rrxr jur gele.irn
.leed her ho.ggere.hLsh.t eetr hi!idi!.he
unstriik: de b.!one. !!n Au!ir!lii
b.zeic! hci li!.1 loord.r d. Lldricn n
i788 t\remc!. L.! opcD.lcu? \ccD.
ulnr lior rlas cf Jlr isch !.n nii gcguD
diL h.t 1trnd rNn nio.rnd rus cn d!s r.ij-
elijk door de bllnken in berir gen.men
hon norder.'The lhiL hiL Lhe hn'zegL
nrcn hj.r: opc.ns werd erkerd dar hei
Ind rtcprlit rvrs m! dc oo.sprcnkcljjhc
rerh r n n tige .iscnu6l D czc cfkcDDirs
krlri reel 1e la,l D,,. s'c lijn nu dar
c! eliil.r neg ndrr een o rssnrg Dxlr
js nailtrllik nlel iedrreen bllj nreer hnd
bdrlr.rs z1.n hm llke.rechr of hei la.d

bedreigd en mlrnboure.s n.eLei ofeeis
rekeningh.uder n)eL de.io6pr.nkelljke
elgen!3n lan her lend en soni zelii
rot !hrs beulen. Ged arnde.lhoudcr
staer dafu om ic spfjngcd. ]jr zjiD.l!s
conscfriic!. rcgcrlifrchlcn cn b.i
t econcililri(nr' Frcc.s gut langrum en

De heh \vereld *eer ru dit..k nii een
nelro u!! l.nnaai, Le Per hebbo en een
hoop 'r.d nccks'. 1och. ils irc z1.n hoc
rcr Ausiralit !r l0 ji.r eckcDcr is,licb ik
hoop drrsc nalr ccn oplossirg,vcfzoc-
nirg L!rnc. k.mcn Voo. ons scologcr
en DrlJDboNlrr\ heLekeDt ddt nrLuurlijlr
$el.rkedng houden lrer arderen er der

tL hoc,p d.r dc l.zcr nu i.is mccf iDzichr
hccft nr A!st.alia:ccn niooillnd ncl
cigcn tl,,r! en tuunu, cigeir scologie. eigen
nn,gclljhhrden en elgen ]rniblemen. nrdxr
ot zn nFi een fintasi(ch !3ka.r1ehndl
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Helmut R., een drul'.kerstoecht uit
Aulkirchen it Bcieren kreeg begi!
dit iaar een boete lan 800 mark
wegens di.lstal vd een steen. IIij
had op ziin erf cen addis rotstuintie
aegelegd, etr toen hii bij e$ warde-
lnrg in Schondorfaan de Asme$ee
ecn mooie Feldstein zas, een flirike
kei van l0 bii 60 cettimeter' dacht
hij: dooie aanwinst voor miin rots_

tuintie. iltet twee dienden is hii hem
op gaan halenr maar iuist toen zii de

ste€n ir ziin auto wildcn ladcn wer-
den zij door een voorr'iisangei aar-
sesprokcn. 'Dic steen mosen jullie
niet mecnemc!', zei hii"die steen is

van .te semeerte Schondorf.'Der
Stein gehai1.t dem lieben Got.'! .nt-
woordde der HelEut, en reed net
zijn sieen ladr huis. Ma.r een Paar
<lagen ta.er lag er een dAgvaarding
wegcns diefsta! en de politic som_

meerde hcm p€r telefoon om.le
stecf terug te brengen! andcrs zou
dic op zijn kosten uit zi,n ro(stuinlie
woraten uitgegraven en naar Schond-
orfteruggebracht.

De schiik sloes mij oD het hart
toen ik dit las in dc Welt am Sdnntag
van 22 februri 1998 (in de trcin vird
ie gclutkig niet altiid al1een daar de

Telesraai) Mas te dan niet zomaar
ee! steetr oprapen? Die mooie rode
kalkrolst.en uit de Nosuera P.Uare-
sa achterin de .uto! die taPakivi-
zwerfstecn uit Emmerschans, die
winaU.anter van d€ Veluse! gladgepo-

liist dooa wind erbroekzak' die plat-
te cordieriet-vleklei van het strand
van Tr€gastel, is dat a1lemaal die{_

stal? Kaiis il ook eenboete van 600

mark voor de steetties in dc protiel-
zolen van mijn Pallabroussc, voor
dat strandzard in miin sotken? Of
zijn die soms te klein? Mad ovct
kleine df grote stenen staat niets in
ile wet. En als het nu eens eer dia-
mart is, in diit Profielzolen? Heb il
die dan oot vom lieben Gott seke_

'Cailloux dc toutc nature' varen
volgens de oude NaPoleontische
niinwet van 1810 ondei de cdri'res'
de steengroeven. Voo! het openen

vd een steengfoevc heb je alleen
toestehming lan de eigcnaarvan dc
grond nodig. Wai bezit de eig.naar
van de slond volsens het Burgeiliik
Wetboek? Een potsierliik bric-a-
brac: (a) de bovengtondi O) de daar-
o..ler zich bevindelde aar<ltaseni (c)

het gtond{ater dat.at dc opper_
vlakte is sekodent (d) vijversi (€)

sebouwen en {erkcn die duurzaam
det de srond ziin verenigd, voorzo_

vef zc geenbestarddeel zijn van een

ander onroerendc zaaki (0 met de
grond vercnigde beplantingcn. E
staat niets overlosse stenen'!die nie'
duurzaam met de grond zijr ver-

Voor de exploratie en winning van
delfstofien moe. je een coDcessre

aanvragen. llaa. dan moet ie wel

eerst die aLamant in ie Profielzool
hebt,€n gevonden Prol Ben Taverne
stelt in zii! Beginselen en VootbecF
de! lan lt{iiffechr en Mijnbouwpori-
tiek (Deft, 1990) dat 'het aannemclijk
is semaakt dat de Franse samerstel-
te$ van de Miinwet 1810 van mcDns
wafen datr voorafgaandc aan dc con-
cessieverle'ing, dc delfstof ir de

onatergrond een zaak is die aan nie-
mand toebehoort oaar
bezit ookdoor nicmand opgci:ist haD

woralen, het 'res nullius stelsel' dcr-
halve. Zii hebben echter naselater
od dit besitsel in dc nijnwet vast (e

legsen'. Res nlllius, ofwcl dem tieben

Gott. Dat zou betekenen dat ie dus
ser wiierijk nonsters zou mogen ver-
zamelen. Voor hct oprnPen van een

steen ga je geen concessie aanvfagcD
Had dea Helmut dan toch selijk_a

Geologen hebben zo hun eigcn
rotstuittiesi Dct genummcrde stenen

ncties in lader en kasten opseslagen'
Dat zijD ge€nlossc slencl' ma.r svs_

tematische co[ecties gc

sters verzameld lanss qcginsniidin-

8en cn in sroeve>, korrdm. in \iru. cn

dus in Dnncipe sel eerst bezit \an de

eigenaar vdn dc grond. Als je gaar

bemonsteren is het vaak nuttig or
behalve de eisenaar en dcrn licben
Goti ook af,dcren toestemming te

lragen. Ee! brietc van de Colsejo
Superioi de Investigaciones Cientiti-
cas, de locale u.iversitcil, dc burge-
meestef of zetfs maaa van rc welkge-

nieu*sbrief oktober I 98 12
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Th€ se.and re.ipient ot tlre
w.F.longmans medal is dr.

x4aurlce StreeLwho re.ent V retned

a5 protelsor of PaLeobotany and

PaLneontology at the Unversty or
Llige {Belcium). The longmans
awnrd wae eetablLished four yeau

ngo by the Dutch Foundrllon ot
GeoLogy and PaLacontoLosy io
honour disunguished eartht.ient 5t

and to.ommemorate the Lie and

work of prore5sar longnans. 0n
spe.n r€quest.f the boarn otthe
Foundat on tlie announ.emcnl was

made by proi. L. 5tu.hllk, the

Fresilent ol rhe organlzine
.omn ite, during llr€ 5rlr European

PaLaeobotanl.a Pa ynoLoglcaL

.oifercn.-" held n rune ln Cmcow

0laur.e StreeL finished his stud es

as a botanlst ln 195/ by mapPns

lhe v€getauon ot rlre lliutes
Fagnes, a tamous peat area In

Belglum.0n lh€ bars or hls strdy
thls area was d slgnated as Nit!re
Reserve. Aiter graduntirrg he spent
tw. yea6 n (atnnga (conso/za rel

where, as an asisteni for botankal
expeditions, he prepared his PhD

[1961) deaLi]s with the !egetauon
of th. iLlwiaL p aiis. n the mean

time prot Le.Le(q was .ondu.t ns

h.r weLl kiohn researclr on lhe
ll d.lLe Devonian CLadoxyLops da.

She thought 5trceLth€ risth nan
to erpLore the,lhen, new fieLd of
abundant disF€rsed epores in the

sampLes. H€ .an.entnted on tlrc
Devonian/aa|bonlierous transillon
nnd hit meit was also to irr.orporate

dala form narine strata where

reference taunas are tound.

^4oreov€r, 
h. wor[ed n dose

co Labor.tion tlth other erpcrts in

different fields oi geoiogy. 5tr€eL

has away5 been an advo.ate of
iterdiscpLnary stud es. He wae

su(esfuL n estabLi5hins palvnolov

as an .sseni a .ompoienl n

muLtldi5clpl nary research as .atrled
out in lery d fferent .ounues a L

n 1914 he was desigiated

Froies5or at rhe univers ty of Liege

and head ofthc department. The

Ln of publlcations af lVaur ce s

lmpressive, en.ompassing now
more than ane hundred and ninery
papers n.Ludlng h s 1981.7 Land

mark w th a conprehensive paLy

nozonauon ofthe Dcvonian of the

Ardenno Rhenan area wlth i3
2ones dlfnci. fli5 other dLties

incLudcd 5e(etarv GeneGL ol the

aomm s on nleriationaLe de

l\,licronore PaL6ozoi.tue lc &lPl,

foLLowed by a tivc year r€rm as

Pres dent. fle re.e ved s€veraL

d nidlons, of wh.h a prestlglou5

one in B€lgum: he was eLe.ted

rnenber of the RovaLA.ndemy ot

G.F W. flefngeern, Nctlrerlands

nsuiute of AppLied Geos. en.es

Nauonal GeoLogi.a 5urvev ana

Seoetnry ofrh€ Foundat oi oi
Geology and PaleontoLog! He s

ob ised ro df. Lrlurlel Fairon

DEmar€t {Lligel lor provldlng
nfomation and mak ng the teit of

the Laudat o and to dr Henk W.l.

Ameron (K,efeLdl, Presldenr or the

!€r kaD wonderen doen.
Soms is ook dat niet g€locg. Dat

ondcrvonden de Fransc onderzoekers
Chali6, Guichard, Giannesini en Jili-
Dovski roen zii boringcn deden in de
Kaspische Zee om dc receDte lJi-
naa.geschi€dcnis te reconstrueren.
Hln *ed€Naardigheden staan
bescbrevcr in een artikel in de in Ast-
rachan verschijnende krant Volga van
31 juli 1998, van de hand var cnc G.
Bogatsjcva. Dat artikel heet
'tSeschem de rester€ndc krachten
vnn Rusland', en begnrt aldus: 'Wat
eeten wii van onze cortraspionage?'
Met die opening! cn ook met de vet-
gedrukte opdracht: 'Bij de 80e ver-
jaardas van dc Astrachanse FSB'litc
Federale vcilisheidsdienst, d€ opvol-
ger van dc KGBI is de toon gez€t. Het
komt cr op Dee. dat in plaats van
€chtc spionnen er in Rusland nu
allcilci oensen rondlopcn die onder
cen legale wetenschappcliike dek-
Drantel stiekem orzc dclfstoffet wil
len foven. iuaar oEe .on aspionage
slaapt nietl Hun taak is nog steeds
hetzelfder buitcnldDdse spionnen
onschadeliik maken. De aandacht van
de Asftachalse contraspionage is
silds 1995 det name gedcht op een
groep Ffanse ondefzoekers van het
Straatsburgse instituut voor Radioac-
rief Onderzoet< €n hct Laboratodum
1'oor Zwatk€ Radioactiviteit van het
CNRS. En het zijr et aleen Franse,
maar ook Elgclsc eD Ho]landse

oDderzoekers die h de lvolgadelta
zosenaamd ond€rzock doen naar de
zwakte radioactiviteit van Tsjeno-
bd. \Yaarom dic *dioactiviteit?
Daarmee tan meD de aanwezigh€id
van olic cn gas op gotere diepte
opsporcrl Dc Fransen hadd€r toc-
st€mmnrg van de Russiscbe A.adc-
mic vaD Wetenschappen om bodern-
cD watemonstefs var de Kaspische
Zce te verzameleni hct Ministerie vaf,
Defensie stelde ccn schip beschik-
baar, Ze hadden ook toestemling
van de Academic van Welenschapp€n
om de morstc$ mee te

het buitenland! maai niet van de
Federale Organcr! Bii een 'steek-
proef controle op het vliegveld bleek
Guichard bodem- en watemonsters
in zijn basase te hebbenl Guichard
paob€€rdc hen nog'spaghetti om de
oren tc h.nsen' (de Russische uriart
var to pull soneone!s leg en tomarte
el pelo a alsuien) door te zcgscl ddt
die voor zijn professiorcle colectie
waren, maar hij vermocdde Diet dat
die cortrole seen t{,cral was. Gui-
chard wild€ geen vcrtJdring onderte-
kenen dat hij gcpooBd had ilesaal
monstefs hct laDd uit te smokkelen.
Daarop stuurde her rUinistede van
Buitcllandse zaken een paotestnota
aar FraDkrijk. Glichard is de vcrdcre
toegang tot Rusland ontzesd. Ecn
ionge stagiaire van Guichard had
later rneer seluk toen hij bij dc doua-
ne verklaarde dat de $atennons(ers
die hii bij zich had drinl(
'Onze gebrekkigc wetgeving staat nog
niet toe 'drinkwater' van passagiers
te coniisqucrcn' staat er letterlijk.
'l-iefdc c[ respect vooa Ruslandl Hoc
z€lden spreken en denken wij daar
nog ovcr!! eindigt het artikel mct ccD
zucht. 'Gelukkig ziin er nos rnclsen
die onzichtbaar en onhoorbad over
haar riikdomm€n waken'. Der Hel
hut is e. nos genadis van afgekonen.
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i hel afg.LoFrf jaar ls er een

deeL5 vcrnieu$d hoofdbeni!r Per

4 aoriLr994 aan de sag gegian.

Dat b.teIent enc.z ir]5 !r..r nieu

lleo.eenenn.Auvr.on,.nlei'
andetrirde hct niel vanu I de rug

gcg iat automai s.h aLl. il.pendel
Taken vloei.nd kunn.r aftan.lc er'
6e u(k g ,orsden .rc oveige
benlu6Leden en hd.ide6icu
nend s.(.trrlaatsbureau !oor de

Een aantalto.h NeL.ru.a e asPe.

ten van het xNGl0G is door lrei

hoofdbestuur !erder aa rse.ai(t Dlt

b.treft .ie vcrn etw ng lan de lla
tuten en.lc t.ekonrn vo!r Geo o

sie en rrlllnbouri. voortbordurc rd

oP voorgerteLde rizs igei uit het

verLedcr ie een !tevge arfTer
gegevFi tot e.n staluten!r z gng

Nlet on5 tilds.hrft GeoLoeie ei
['l ilbouri gaat het niet goed Er

iomi te rein s goede koo I blnien
on he{ tld5.rrill regclmatLg urt te
arei (onrer. voon! Legl de utga
ve !an c€oLDgie cr ,illibouvr -"ei
oievenredig besLas oP de midde

Len van hel Genoots.haP. Mede

iaar aarLe dlng !an een.nqu0te
zjn be!prelngen genart nel
NTc TNo or te lionen t.t een

geTanreililk bLsd a15 !-arvojg op

6€0LDg e .n Nl jibouw en lrledcde

Ligen NITG (RGDl.

De Conta.taag i997 van h.r
(NGMC is op 4.prlin hct ! te6tc
ruider van NcderLai. gerourlen bij

gastreer EBN/DSM in Fe€nen en

!!.rd .loor cir.a r.o benngste!L.l
der b igefroonl. i de middag

!rerd per rour ng.ar het petro.he

nr s.h .ompLer !an D5lll b j GeLeen

bero.ht €n rierd ainslu leid €en

bezo.k seba.ht aan de vuursteen

niiln van Rij.ihoLt i het 5a!eL5

bos. lr het i cuvre gercsraureer.e

(ant.orpand !an N TC IN0 n

HeerL-"n ,!crd de middac beslolen

mei ee0 botreLen d. dag arge5l!
tei ne1.en.lner i| nei aargrei
zen.e bedriri!resinurant !an rret

485.
ooi .€n groot 5u.tes !ra5 het sta

ingsympos um (Sea LcleLand

Fi.tiai') op 2) okiober li het

Ansterdan!! TriPPenhu !, geza

menLijk georgan scer.l door de A(a

.lemlc Raad !oor dr Aard0eten

s.hapten vai de (NAW cn lret

KNC[4G. (enr !an het sYmPosium

!ra5 de StarlnsLezig !an dr' 5

lK e0 lelg.r.ma, d. aan tret. nd

lai de dag aok de Van Wnrer

s.hoot van der Gra.rrt pcnn ng

Ill.lens het stir ngsympos !n wcrd

ook rle Es.herF ls riteere (t aan

dts (.1!l ikarii) 5.ha [wi](, Yraar

mee h.t KNGIIG haar oiners.he a

de voor d€ ben. do.lonaLs.riPt e

van het afgeLopen laar ln de Aard

fetcns.happen (ute or s.attered
surfa.e !1a!es ro dete.t shaL.\!

llet (N6[4C teLt 19 ereLedei, van

rie er 4ln Lelen 7in DeVan

\11ate6.ho.l van der Gn.rrl Pei
i ng i.15 maa verLeendi lan de

drag.ri zlln er 17 i Le!.r' Pei l1
dc.€mber 1997 teLde her (NGMC

rn94 gerione lr.en en 44 DuIcf

FI]iA^*CtEl'l

De ln rel begrotingsvooslellt9T
geraamae in(ontlen, ad

ht2.5oo,, zir sereallseerd tol.en
bedrag !an. r.a J149.oo. De in

het begrotinssvoo15t€l rt97
seraamde u tga!en, al. Ir56.1oo, ,

zin mct eei eer.a seerd !iteaven
totaa van fut2./21,49 aanTienLil(

overs.hre!l-ai. TegeivaLicnde poe

D. Nleulvsbr eri leze Nas begroot

voorlz3 ooo en 5ons nreieiirs
eebra.ht tot 116.187,2s

De door hel (NAW in reker nB

gebra.hre a.ht.6taLLige 5aLir s (o!

len !oor het s..retar eat ov€r de

jarcf 1t95 ei 19t6 ad tr61,3li
d.7e waren orvootlen
M€t deze tNe€ o!e6.hreden
besr.tlngsp.5Lei is rret ve6.rr L

tussen beef.ling cn reallsatlc 19t/
.P en(.Le ronderden guLdcfs na

In cen vo.rgaard !ersLag r5 er

re.ds oP geNezei da|ret Genoot

s.hap net Tlln hui.lige n vear !an

a.tiv telt.n €n pub .atlee str!.t!
r€eLop te erDte !oer Leell cn laar

ik5.a. f25..oo n]€e . A5 daari

seen !e sndeflng [an forden
gebra.ht, r ieii lret Genoots.haP

de bns t.ontr bltie oPni."ur te vcr

hoeer, d rnraaLmet c.r berrag
!an 125, , aLdur het frai.iee iaar
verslag o!er rt96. Na rle brdeeto
veEchrln ng !an 1996, nr.t nrini

ito.oo., heeft rret Genooi5.raP n

1t9r opnleu!r 7ln bu.g.t rors

ovcrr.hrerlen, nu iet ruim

iroo.o. Daarmee riln de Lquidc

tifanr -dLe r.5er!e! !r lweL igc

teerd. E.n vo gen.lc tubstaitia e

bu.lget ove.s.hrildlns zaL het

Genoot5.hap dwineen rijn ctte.ten

De begrotirg Loor 1993

6ezien d. boveigesdretst! oituik
keligen i5 !oor 1998 eei sorr.re

begrot ng €n een sirenge D€gro

tiigsdls. pL.e m.er nan oort noad

za (eLij[. f]et Geiootsdrap ontk.nrt
er niet aan rl.h in fet jaar!an rret

4e NAa garant re neLLen vo.r eei
bedrag van F..o.o, ieer garanl

sreLLig hoch e.hter gcen effe.ieve
uitgave rc !rorden. De lrooldpostei
vai de besr.llng (G&rl, Nlewrs
br el .n adnrin nrnr eve onoe.5Leu

ninglcn behoeve !an 5e.retaris en

penr nSnee!Ierl lggen I e.v
aGprakrn nog voor m..rd€re rarcn
vi5i. De b.7! niglng noet daafom

g€zorht $orden n de resterende

kLe nere posrei Ecr meer dctirt e

v€ oPLoss ng voor onze Unan.lilr
oibalans \{ordt ve wacnl van .r
ge!rljTigde oprcl van ons tijdschr ft
daato€ than5 Teer .onocie FLan

nen worden ort!vikkeln. Tot die

tiid d eit h.t s€iootschaP oP ecn

of andere !r ze nnan.leeL het

h.ofd boven uaterre rrouden. fet
Beetuur 7aL zich n7€tten om lret nu

voor 1998 voorzicne iadeLig saklo

zo Laag mogeLijk te rrou.r.n

(ieo.hemisch€ tilins
D. Geochemls.he (r ng ls eei
beroepsorganisatie dic vaLt on.rer

de (on nkLirke NederLandse Chcrn e

Vereniglng €i h€t Koninnil( Neder

ands 6eol.gis.h en rVilnbourvkui

dig 6enaDtschrp. De a.ti!lte tei
lan rle (ring bestaan ut het orga

ii5eren van erIeLe Lez]neenfr dda

gen perjaar De Lezingen betrefiel
,etens.hrFPeLii (e presentaties op

het tenelr vai geo.lreme en aan
,re(rarte d 5. pLnes f eesta .laal
6en thena.entlaaLoP ecn ezr
gerniddag ei !eelrLdraaet het

!esiuur laf de (r ng Torg voor dc

orSail5ail. van de 1.7 nSei en 0.
irvtatie van ile sprcieB De Ce.
.heml5.he k.lng tcLt . r.r r.

Bod.nrverontreln giig. Jr, natuur

Ljl i6 nel r99l, 5R a, Wagenln'

gen. Lr(a l5 mensen a3n{e, g.

Biogeo.hcm sche aspe.lei bii il
situ reiflgns van !ervu Lde grord.

Llil!eE 1€it utre.ht. Lllre.lrl. a ra

Paltn.logische (1irg
Hcl elentaL !an de PaLYn!Log 5.h€

Krlrs 5ln de Loop lan hel laar
il.hl gegroed van r87 ide.emn€r
19r61 tot 192 lde.enber l99rl.

G!roaf,t.Lttf)tr.hr 0!! 1997 Tildens de laaruersanerlng van s

tPrlL, gelroud.n oP neI Laborator

um van FaLn.obolanie er PaL!noLo

Gcgevens nit Afd€hrgen, g e vai d€ ur vFGt'ir ran utr'nrr'
Kringen cn Commissies st.n.l in fer lretens.happeLil(

sedeeLt. het DnderToek aan Tcrtia I

Afdchrg N_oord Nedcrland materiaa .entria De ttecd_" vDor

De voLsende advitelten hebben raa6bij.enkonst vooil pLaits op 10

DLaatssevondcn: lunl n Fel Van Steenlsgcborfl'

Er.urse45oktoler.HelTe lalr van het Rili5rrP h; rmreLeden

!.n Belgld w€rll bezo.hi onder le D. r7e BeLgi"h ed'r indee Pai'r

d ns van NoeLVan.lcfberghe. Leu no.geidagen ziln door o"e 
'o 

e

vei $erd aL! ultvaLsbas ! gcbnr kl ga s vaf de Rliksdi'nst loor h€i

rez ng 2 de.enbcr Roberi van lru.lhe.lk!n.l g B'demondctoek

ngen, T&  Radar, Anisterdam seofgar teerd 7' voiden pLadts

'Noi destru.t eve seoiysiscr€ .p 25 en 2t' scptember t' TieL ei

bod.noirletroek! lechni.k€If ha.lder nL! thcnrar De B't'xrerou
ie: eer Pro€ftuin voor P ojedmatLe

Er hebben n het afgelopei !.renl
g ngslaar eeei a.tivteten pLails

0F 25 november !ond .e nalaars

bleen(omst plaats oP ne v!

Gcophlsischc Krins Mnrerrlosische PetroloEischc

GebLeten is d.t er helaa5 niet vo Dclfslolkundic€ I<1ins

.lo.nde rnlnro i5 loor een elg€f D. KI ng s s rd5 lw'c rarr rna'r er

nationaLe (i3 D. h.t SebLe.l van

de geoi,si.a; de N.derLaidsc se!
li/5.1 hcbben .p i|temationaaj Sedimentolosisch€ Kdrs
lLa( L.!erdige ci freque|te aLier De a.tiviliten !:n llF 5'dime^to

iatl.len. lled]o 1!9/ lr.ch het Logls.he (ring ir 19tl beitdndel

hoofnbeslLLur.lan .oi !eshlen tot lit .en

ooh€ffiig lan de Geoprviis.he dredaagle ci' 6iF naar de Bo!

Kr'rs lonnais {Noord Frankrllkl en 
'er
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5edim€ntoLog sche Dag. De ci.!r
sl€ vr€rd van 25 tot en mct 27 apr L

sehouden en vo-prd. naar de luras
r sche (usia12ettngen weLke grof
weg trssen cap Grlz Nez en 8o!
ognc sur JUEr aan d€ Noord Franse

De Se,limentoLogi5che Dag w.rd oF

ro oktober gehouden bijde Fa.!
teit Te.hnis.he Aardwetens.happen
van de TU Delft. llel o.hr€ndFfo
gramma was 5amengesreLa u t een

aantal l.Tirgen ter nageaaclrten s

ann lh.m Roep. n de middag
we d er €ei gevarleerd gelrecLvan

v!orlra.hten gepresentcerd

Iogcnicurs-Geologrsche (aing
De Krlng h.cft ln 199/ veBrheide
ne cr.ursres en Lez nsen georgan

vrairbir de opkamsl behoorLijk was.

0p :l1decenber 1997 had de

0e lnarvergaderlng van de Ingeo

kring yrerd gehouden op 2l apriL

De volgende a.tiv te ten zljn geor

!6 raiuar 199/: L€z ng
'Iioo,ooo,ooo was th. damas€:

whither res.a(h in ih€ 19t2 Roer

1, r5, 2r, 29 me €n 4, n jln 1997:

6 lezingen over 'Eiv ronmentaL

i. jui 1rtl: Lezlng Wiid and

Wave Data Galhcing and !s ne

1l oktob.r 1997: Lezins rD G S

8 dec€mber 199/, Lez ng nduced
vlbrat ons n Euild ngs: From Peop.

13 decenber 1997r Nlilcubagser€n
ii (et€Lmeer Ecn busex.u15ie naar

het meest v.rvu Lde neer van

NedcrLand, waar de baggerspecie n

.cn e rorn .irIeLvornr]g depot ral
!vorden oFsesLagen. De NewsLetter

kvranr in r9tr l!!ee keer !lt.

Gcomorfolosische Kring
Geen bijrltrge onrvarg€n

I'edoleun Geolosische Krins
Ih€ PGK annual GeneraL [leeting
wae anen(e. Dy sone 5o mern

be6. Chanman Leo ALbLas gave hi5

rev ew ot the 1997 P6K i.lvitie5
and 5rated thal 199i had b€en a

p osperous year. spe.almeitoi
,as male of the ex.ursions ta
0nran aid the EiffeL. The se.retn

ry s reliew ot 1997, ii wh.h tlrc
sc.rctary mcnt oned . P6k nember

totn of41l byire end of199r,
!v3s I. Lovr€d by the Frcientatioi

of Nlaaike Koopmans' treasure15

rep.d. she gave an olerv e!! ot
PGK'9 n and outgo ns pavmentt,

nate of sporsoEh p and menbeE
hip s due5. 5ubsequentLv lhe aud

tlng.onmttee,.onrning ol E!ert
!an de Graaffand Wlm Peet ack.

nowLedged lhat the books provided

an ac.urate and reaListl. picture af
the PG( s unan.iaL position.

Dc jaar ikse aontadrae (nmldd€15

d€ 27el werd op 4 aprLgehoudcn
in zuid LinbuB. EBN trnd op aLs

gastheer loor het morgen.er eel
gedeelte van het middagp oeram

na. feI programma was zeer nLe

ressant en !eelzijdie {lez ngrn.
rondL.ldlng per bus over het DS[rl

.hem e.ompLex ed eed berae( aan

de wuuteenniln n Rlj.khoLt onn.r
Le d ng van Werner F€lderl.
N TG TNo bood de botr.Lain, il
het nleune kaitoor. De aonla.tdag
werd besLoten mel eer geaulmerrd

dlner. Dc aorta.ldag !verd aoor
ruim 9o dee nemers brzd.ht, d e

her gebadene zee. hebben gewaar

deerd. Er s vanut de Conta.t.om-
m tse het inilatief geLancccrn om

le infoimeLe.ontact.n tussen de

Leden en buitengewone ed€n t€

Nrthnal \eting Committcc/-
Commissie Bcrocpsbclangen
Voor de Conmiss e Berocpsbe an

sen was 199r een jaar !an her

oridntate op d. taakste Ling en

evaLuati. var de !!erkzaanrlredei
tot nu toe Ter annzen vdi ae

beharr sing van de beroepsbean
g€n lverden de tn.ls rttS door de

HelpDrek van de Commlssie ondcr'
ionen mobiliteitsa.t !itc t.n gea

vaLueed. Llit.le c!aL!rtlc vo gden

adies om bidtrge, van de hden
bil h.t vinden vnr va.alures te ver
groten er d€ daadwerkeLjke mat

drlrg 1e pr.f€rsl.naLseren door het
inr.hake !n va. Randnad R&D

De tweede hootdraak van de com

nris5ie betreft hct nrnrens hel hoof,l

bestuur vri het KNGNIG ve.zorg!i
van de fo nle e reLatie m€t de Euro

Fear F€derat on of GeoLogi5ts {EFGI

!vaaronder begrepen het nr.hten
en n staid hou.en lan een Nation.
aLVetting aomnr ttee ten b.hoele
van de !erenlng van .le llteL Euro
pean 6coLogist. r 1997 werd aan

vi.r NederLa rdse aardvret-ant.hap
pe15 de tit€l EurDFean Geologn
leneend. waamee hei totaaL aan

tal Nede andse t teldng€rs op I

ffi

Genootschapsrek€ning 1997

A.hr6r Lse.o xr lrlthrl

ii0mnen rd i6 zjB i5 l.id Brwi ei
coA bl{rg. i. i5 n.o, lir.L Brw)

pPt t i12ie7: ln t67,

id I5.oDo. ,red ork

l:1?1rll

l:1li:ll

5{r/Peni D. h + HIrLrn
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XXIVe SCOR General Meeting

ID dc cersre $eek rln novcm
ber zal bij Konlnklijkc Nedcr'
hndse Akademle lan \rcteD-
s.hrppen (L\Aw) een
belangijLe iDr$naiionale
bijeenkomst s,ordcD gehouden.
Hei r een grore ecr dai her
inrcrnaiionale ScieDtifi c
Commlliee 1br O.caDic
Rescafch (SCLIR) n1 lqsE,lici
UNESCO Jaar !!n de
()cer'ren, ran I ior €n mer 6
no!embef haar Iw.eJaarli'kse
General Mcerine bii de
KNAV' in Amstcrd.m zal
houd€n. Plnllel hieraan zal
ecn stm!os1um woroen gcnou
dcn mci de diel Bioseoche-
tulstn'of Iron in Seaware.
SCOR is ccD organisade dle de
behDgen trchani$ lar zowel
nationale als i crDarion!le
werenschrppe$ iD dc oceano
gratis.he $eienschappctr. ]jen
bclangriike tark van dc SCOR
rs lcr opzeren en $Dsrurcn
r!n rnic.nationale grcotscha-
ligc ondcrzoel<sprogranm!'s
op hcr gcbicd lan bllvoorbeeld
de CO2 opnanc ven de
oceanen en dc nlrlocd daarlln
op de rissund, narr ook
onderzoek geicht op dc rclaile
iussen kl1maal, dtmosfccr cn

Dc lcdcn van de narionale
SCOR conmissles !eehl
r.lrcye ondcrockcs op het
gebled vlD dc occanogratie
doen iede. jrlr.l-6 loorsiellen
!oor klelne, ko.te tcnnjjD

@
Redactiecommissie Geolosie en

rn 1997 versdrenen van het tijl
s.h ft de nummeE /5r'4, /6/1+ 2

en /6/t. H€r aaGte nummer van
de jaargang 199/ zaLin het !oor
jaarvan rtts vers.hiinen. Het zal
gevuLd zljn mei de Extended Ab5.

tracts van hei sch!rmann Sympos
um. met ecn aantalReguLar PapeB

het aanbod van kwalltatlei redeLil

Ke nanus.r Fren was oo( n 1997
weer te aag om het tird5.hrift te
vuLlen. Dit jaar werden 12 Regulrr
PapcE aangebodei, waatoan er l
werden atgew€ren [4onenteel z ]n
15 nranuscr pren en een aanLal
Ertended Abstracts en 1shoft
Conmun.ation n divcrs€ nadia

\uking gfoups'. Ieder irlr
worden e. 2-l \rorking grcups
roesewezen tljdeDs dc General
Nlceiing. De .nderzockcn lan
dczc x'oiklng gr.ups hcbbcD
ulk bcirckking op lctuclc
r.aagstul<ken'hot ilems' -
2owel oir hci maaischappelijke
rls her wercnschappelijke vhlt.
Bllvo.rbeeld ondcrzock naar
de ecolose vrn dc ijszce, de
bc\rcglng !!n golven in hogere
dclcn van de o.ernen, inrich
tnlg van l<usren en de onnrik-
kel'ng rin transport, risse j cn
L.eismc ofdc invloelt lan de
mondlrle vcrindcringen op
kor.alrilleD. Dc rcNclillende
worKlng groulrs Frcscrlrcren
huD onderzoeks.es!hltcD in de
vorm van een rers'rg en ner
orgamscren lan een $ o.kslop

Symposium Biogeochemistry
of lrcn in Seawater
Irarallel lan de XXIVC SCOR
Gcneial Meedrg /!l ecn c\ira
sympostrLr van 40 ex!ens uii
mccr dan achi landen !laltF
rnidcn. Dir syrnposnm vnrdt
plrlts naar aanleding lxn de
onlangs opgcrichtic SCOR
working gnru! Bic,scoche
misrv of Iron in Scawaicr.
FIci eleneni ljze. (Fe) is c$cn
ticcL loor de groei vrn dllc
lcrcndc organsrnen. Voor
l!ndbnni is run voldoende
ljrer (gemiddcld 6'tl,) aanwezig
in de boden vrn continenren.

In de waleien van dc open zee
cn occaan ls echter maar zcer
$,einig ijzer beschikb!u,
nnnder datr 50 midog m Fcl
I'ie.. IJze. is hci belang.ijkste
spoienelemenr voor alle
levende orgaDirncn, eseniieel
voor alle planreD, baciojen en
dicrcn, incluslefde Dlcns. Blj
gencrcD concenLnues ran
nrinde. daD 6en honderdstc
mlctugran pcr ljier zeeNater
kunnen de eeDcclljge algen in
zee nlet groeien. Hun fireile
van koolibxide (C02) uri.te
luchi door tbr.ll'ndresc kan

Aldus rcmen de o.eancn
'slechtj dc hclli ran (l02 uit
fbsslelc trraDdsiotren (steen
l<ool, arrdolie eD aa.deat op.
Alsen zijn.0L dc basis van de
rocdselkeren, 

^ddr 
hci ijzeree

bfck ienslofte .oL lllc hoscre
nircau s ioi en mer $alriscD
en zecvogcls reguleerL. I]rerlc-
ko.1nr .109/o van de oceanen.
dus pakweg 289i van hei !a.d
opperlhk, $!s eD is ccD
belangriike lactor ir fcgulerjng
ran CL)2. ktimart en ecosrsie

'ncn 
in verreden (ijsajdeD).

hedcD cn ioekonsi (fcl of
geen bfocikascfteci i).
Tijdens her synposium konen
aan de order nicuwsr. meiit
sen lan nhrahsc ijzoechalies
in zee, rol un ij,c. in foiosys
tcnen van de cel, excrcdc raD
i jzcrbndende slde.oforen,
ijzerbchocfte van alsen. b!ctc-

rien cn hoblvoren, ccosyn
reem-$n!laie modellering
van CO2-oFdame. Telen\ 4l
worden ges'erkt aaD een boek
tc rerschijnen iu ccD IUPA(I
scdc bjj u'lgeve.ij John \tiley.
Hct sr_mposlum wordr opgezei
doof Proi D.Turner
(Z$'eden), rr.of K.A. Hunrcr
(Nleuw Zecland) en Pror
H.l.\1. de Ba.! (Nederllnd).
Op donderdag 5 nolcmber
l99E zullen rijdcns bcidc
L)Jcctrkomsien een !aDtaL
openbarc I€zngen pl!atsviD-
den. ODgarc liervoor en
nrde.c lDformaiie bii nerr.
Hedwig van der Zlraal,
I(}iAW, rel.: 020-55108i19 of

scor98aa,bure!u.knaw.Dl

Plenaire sessies Key note
ledures op 5 november
10.15 l0 .15 - Gcocheml.rl
consequences ofiron and oder
co-limiring ir.tob in HNLC
fcgioDs A.J. \ialson
10.45 - 11 i5 Posible
.esponscs ofde tbod chain to
Fe rdditions ro ihe h\E
Strbar.tic Pacific Epsodic Fe
Lnpurs !s grlduallons jncea
scs, P J. Ha.nson and
P.W.tsoyd.
l l.l5 - 1l.il5 ElsL,{sia aDd
Wcst Pacific: Ilonsin history
n nrrgindl scas, P Veng.
11..15 12.15 - The discolery
ofAnraicrlcIr !s rcflccied in
maps and.ha.ts, \X/.Ligrendag.

van behandeLing, c.q. v.orberei.

De besiuu6gedeLegee(]!n lan Snit
en Even vrn der Graaff overLeggen
met de hoofdredadie over de loe
(onst van her ljds.hrrft. De krap
pe nnan.iaLe situati€ van hct
Genoots.hap en de al iaren voort
rlurende te ge nge in5lroom !an
nanuscr pten vraagt.n een wijzi
girg van het b€leid. De !oorLopise
.on.Lusie uidt dat het tjdschrft
aLleen beroude,lan bLijven wan
neer er gefut€erd wordi rnct een

Reila.tie NicuNsbrief
r 199l wef.len de geplanae 9
srue5 van de Nieuyrsbrlel uitge
bra.ht, vrllNe rlcmaaL op tijd. fet

aantaL Pag na s vareerde zoaLs

gebruikelljk tussen de a.ht cn zes
tien. De redade ttreeft naareen
vast aantaL!an zest ei Faginas.
Va5tsesteLd dlent te !vorden dal d€
inkomj€n door advertentes dit
raar gerinser waren dan ln i996.
199/ was vooD ee, jaarvan

behoud van het soede, zo bLeef de
column van SaLLe beh.lden,
ondanks zijn aftrenen ale voorztter
van lret lroof.lbenrur vai het
KNGAIG. maar kwam als nielwe
.oLufrn die van de ni.uwe voorzit
tef, ELirab!th (asters. De b.tro(
kenhei.l !an de n euwe !oorTittcr
bil de Nieuw5brlelwas srooi.
0m dc betrok(enheid vad zowe
(NGM6, aG C0A en de Akadem€
v€rder re vergroter, (wam de vrj

$eLvDlta Lige reda.tie met ve e
genwoordiseE van d€ drle groepe

nnsen samen op een eindejaaE
bijeen(omst'. H ef werden pLannen

en vooEteLLen uir de seheLe gloep
b€5proken. Order mee. werder
zaken aLs ecn buitenland.oLLmn,
boekbesprekingef , .ompany profi

Le5 (id het Iad€r!an ad!ertente
n<omsteil en themanummers
be5prc(en. S.nn ge var de gcno-om

de Taken zljn in de eeute numme6
lan 1998 reeds geatlectueerd.
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Het !oLe.is. jar rrirg i99i n op le

! ice, r iher rerdirird vrn hd
(NGMC, LY LamDo0 r.L o:j rroo:.j


