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Geofysioloog Westbroek: Paleontologie is ztak van de toekomst
dc diclwc p.lconiolosic gch.cl
tot hun rcchr zullcn komcn.

h.ltt goed onnrlkkeld. "Men

eer plan voo. wefeld$,ijde
slmenserking en wl]aN.]n dc
gel!tschiete6 ondei de indruk
zuller zlln. (Zle kader 1)

n'snen zich atlccd nuar
Londen aanpasseD aaD rcrandeingen ln hel milicu, nralr de

Mars en Gould

Nu is het n.rtuu.lijk roor iedeF
een leuk om veel surde.nrg
er geld loor gedane lrbeid te

kirg€n malr s hei rner de
gcsicid js als Wcsibfock

do.i

geloven? EcD stccds brcdcf

publiek vindt dit !aL tuch

j!isl

$tl

De paleontologi€ heeft het moeiliik, Beleidsmakers willen
nameliik niet luisteren naar paLeontoLogen, Ze zien deze

wetenschappers nog vooraL als verzamelaars van steenties.
Die steenties stoppen de wetenschappers in doosjes en die
doosjes gaan voorzien van ingewikkelde namen in laden en
die laden weer in kasten. De paleontoloog heeft riien van
die kasten op ziin kamer en weet precies welke onooglijke
diertjes en ptanties er tientall€n milio€nen iaar geleden
hebben geteefd. Hii heeft echt€r geen besef van wat er in
het heden gebeurt. De meest'ge6ngageerde' paleontologen
proberen de evolutie te reconstrueren maar dat kan
tegenwoordig ook met DNA. Pateontologie is niet echt
nodig en dus geen tak van wetenschap waar ie als
beleidsmaker nu eens lekker mee kunt scoren.
"Ondeizoeksnanagen zullen
waa6chijnLijr Doori helenaal
bcgrijlrcD wai ccn cnortnc prcs
tatlc hct is on de systcmriick
vh een fossiele diergrocp te
beheenen. om een 1bslieler

oli.. .e

.n

d.

l.. i

inLeresslnr. De.ntdekkln
gen dat mereorieiindagen een
grore invloed hebben op hei
aadsc lelen is al lans ioi de
popuLair wcrcnschappcliikc
tijdschrift cr cn k.lntcnbijlagcD
d.o.gedurgen En 00L de
boeken yan schrijlers rls Step
hen J. Gorid gaan.h wlime
broodres orer de ioonbanl<. De
spcculaiics olcr moecLijt Leren
op de plancct l,lars sprckc! toi
dc yeltreelding. Het is d!s nicl

tuscD lict lclctr cn dc
mondialc d!!anick ccni.ral.

"De eenzijdigheid is doorbroken en ook de geologlsche
kachr van her lelen komr aan

een her st{filge imago heeli

|otlc

Vcstbrock: " l ocn

1k

laatst €en

n-jo!rDalisi liilcedc hoc hcr
leven de geologie bcnlvloedr.
hoe dc Lrnnogic een ondefdeel
ls lrn de ge.logre, wed hij
boos en zei dar dat naiuudiik
helernaal geen lnieresant iiem
is voof ccn populai. ircien
schappclijk tv-pNgramDr..

199? was \Vcsib.ock mei 180
collcsa-palconioiogcn bijccn in

aaDDenell,k mag rjnden, roor
dc wcicnsch.p is hci c.n groor

Frdnkfu.t wlar oDder aDdere

1.r

dlnamlek re besiuderen."
ln dar !ak. de nieuwe paleon

ro drt pdleontd.gen bij iedcr

"Nogal$,iedes, dlt $rdpt tocir
iedereen", .elgeerde hij. Ik k.n
hem narweliiks neer uldeggen
dai her giote publlek dat dan

.l. rd- . r'd- ir - ..

aciieve r.l !!n he! leven in
gesieeniencticlus, de geo.he
mie en her kllmaai werd schro
DcLijk ondcrschar. Daardooi
blecf dc !alconicnocic ccr srcrk
beschdjvend v,1, een soori
hultwetens.hdp roor de echte
ge.togen dle 2ich lmmers $el
mei de dlnamiek van onze
planeei bezig hlelden. lk kan
dar radie naloelen, wani de
docl va! mijn vrk, dc gcolLsio
loglc, is D! juisr de enorme
belekenls voor dc mondlale

"Pas drn kon jc tot cchr
niculrc nuichtcn ovcr bijvoorbeeld het Liinaat. Een cchtc

togen hun best doen om de
beleldsm.ke6 de wearde !an
hun vak ie laren zlen. ljind

tc kcdDcD cn zo leraniwoord vak rer sprake kw!m.
Droeclijk iD tc dclcn". rcrzucht De uiikomsi ran de bljeen
prot d. Pctef \Yesitrrcck, komst ' 'Prlcontoloey in ihe
hoogle.llr Geotsiologic aan 21st Ccnrury' - \ras ccn IJLan
de Rijksmnersitei! Iiiden.
voof de ToeLomst. EcD Dlan
Desond!nks galn de trleonlo war.nec de mogelijkheden rdD

eing c. aLtijd van uri del olea

Een heelklenr beetje gclijL wil
Wesrbtuekdie beleidsmakes
en weienschappers daarom wel

gcven. De paleoniologie heeti
aliijd ccD ccnziidie bccld scsc
vcD ran hci lcvcn op lrfdc cn
da!rcD is hel vdL maar voo. de

is nu het ondc.zoek naa.
de deep hot biospere sraiin
hei sreeds duidelijker wordi d!i

cf nicrobioLogjsch le!en voor
komi ioi op gfoic, hctc di.ptc
\\:!t berekent d.t voor hci
on1s1r!n r!n het leven hier op
aarde, s.L betekent dat

welllchi !oor het !oorkomen
Yan evenmeel lelen op Maci
Zr cf nisschicn op ,Uars wel
op gfotc dicFrc lcvcD? Dir
sou1! gen los je niet op door
louLe. op edn dis.ipllne te
lbcussen. Het gaai ons om een
rerregaande lniegraiie van de

biologje jn hel aad!eien
schapFclijk ondcrzock. Hci
g.ootste Frobleem loor ons is
dus dar we moeten opboklen
regen her gevesiigde seLen
schappelijk denken, de geves

dedc wcleDschappeljlke siruc
turcn cn dus opbokscn icgcn
de screstigdc gcldrcrdclcn".

E@A

Emiliana huxLeYi-centrum
Samen mcl nLcropdleontoloog
pfor dr J. lan Hinre, ihe.re

ris.h bidooe prcf. df. S Koo'i
mxn, bcide lan de VU in
Amsrcrdrm cn dr Y. le

Gil lan

her Franse Laboraiore .lc
llnnoglc nr.rine dc Concameau.
hceft \i cstbroek daarom een

!oorsr.l

geschrcve'1

toor

een

Di.uw onderzoehsc€ntfum dat
d$.6 door allc $ercns.haPPe

lltk. dis.lplires gail en ior d.el
hecft om dc

lciliretr

van de

dodcllci van de
re ncorporctn

biosleer in
aafde

ofwccr rn opl$sLng gaan) rs de
llg bovendien een sleurcl rcL

n.i .nirafclcn

his(
"o!s

van her

khnaai. (rie kadc.)

sch

Ernilian!-modcl brengt rllef lci
disciphres bjj clkeaf: sedLncnt
seologcn, ecol.ge!, islci,

molccLLlrif bnnogcn, isjolo
genr ei is cigenlijt geen rak
lrctcn-qchc! dL€ nrcr n hct
project zou Passen Dcze
aanpak sieh ons ln stcrt om
cen aLomllitcDd model of cen
reeks vD modellen rln dc alg
maken. Dat is wai ik !€std
ondcr geoflsnnogic, de Paleon

Het ldcc dlen cx,r is cieeniljk

iokigie lan de roek.nNl: een

ontsraan bij dc'onrdckkins
!en dc speciale eigcDschePPen
van hcr algic Emilj.n.r hutley'

heden de

$aar Nesrbrcek zii,r in l99l
lcrschencn boek 'Iile as a
gcol.glcal ftncc' (Ned. !.r

t.ling Dc dr-'nanlek lin de
alrde) loor ecn grooi deer aan
heeft gcwiid. De.Lg Ftuduccert
kalkschlldtes en omdat d. alg
ln z!llte grote geiale toorlomt
n de ocean€n, sPeclt Ltn'liana
truxleli cen cruciale rol 'n de
koohiolcy.lus. Doordal de
kdlkschildjes na het afsLen'c!
!d dc llg afb,nkeLijk lan de
klidaatomsiandlShcden scdi
nrnreren op de oceunbodem

vak i!.rr liei
neutcllomr rool

pe,.es-oienrcd

Groep enthousiastelingen
'tol nu roc komi lreL gczelschap

lan Emjlian! huxlell ivcten
schappcrs dat cllt mer cen

.fzondc.lltk onderdccl ran hct
s)siecn bezjg is, jaarliiks bri
elka.r of hct kasicch,e tan
Van Hlnic in Zujd-FrlnL<iik
Dadr wofden dc nieuwste
rcsultatcn bespfoken en Lrek€kcn
\rr. dat laxr de lndcre disciplines berekcnt. Dezc ftanjcf
van scrken rs dn oi me€r
toelalhg en door cnthou$asme

stoftcn, !aDdrar hcl ondcr-

ortsraan. Ilaar nu is dc tijd

zocks.enirln. Hct idee is dli
dit cenlr!m de condnulieil

gckomen om er \tal mccf
r.sliehcid ran te gevcn, vndi

Westbrock.

moei gafrn.ier.n meef mei

"llct drjjft rllemall

behoud vrn dczelfde llcxibilirc'l
Ik hoop bovcDd,en dat een

op ecn groep en|nousilsreliF
gen. D.rt secft weliswrai ccn
hecl flelibclc organ$ailc rlar
als de indivldueLc ondczoeke$

.enrrum wrt nindc! dlhankclijk
de
zal zijn lan de tonb.la
'cn
wctensch.psbeoof delinscn, dat
verllg€l
hct hei onderzoclt

de cc! ofandeie rcden
stofpen, - ik 3a bljloorbeeld
over dde iaar mei PcDsben -,
dln ka! dles zo nau in €lLdrr

olr

'ers

.','.ta
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MnnrrrE vAN

H ELD EN

NEEMT AFSCH EID

Geologen zijn prettige mensen om voor te
werl(en. ze houden van vijheid,

onarhankeliikheid en ziin avontuurliik. op
feestjes en veriaardasen verteilen z€ met
vuur over hun b€levenissen in het veld
Eei sisaadje in d€ ene hand ei een boriel
in de andere hand. van Helden hoorde
vaak dezelfde verhalen wanneer zii met
haar. inmiddels oveneden man, op geo_
losenveiaardagen- en feestjes kwam
zij heeft studenten zien komen en gaan.
Die studenten promoveerden en ziin nu
srote iongens. lvleisjes zijn er ook steeds
meer. Er is zelfs een beginne.d vrouwen'
ietwerk binnen het KNGlVc Van Hetden
zat binnenkod niet meer ten dienst staan
van de geologen en hun organisaties.
Ze is nu zestig jaar en gaai met FPU.
"Nu alleen nog buiten ziin en tiid voor het

"In tlaais r'!n kaa.len h dit intenjcw

{ei handlg, rnr.f

graag doe ik hct niet

"

iu.ricke van Ilclden doct beschqden.
sciruift ongcmlkkeliik heen cr $eer als de
turog.rxfzijn werk doer nasf is Les€ljlL
hccl gemaLLelijk u de omg.Ds en ccn
vlolte pnrcr Di€ cigenschaF heeli z'r
hrrd nodig gehad nl de ll irlr djc zrr n

diensr van de Ncderlandse ge{rlossche
senccns.hap $erkie. Zii $as sccrekrj
.atsmedewcrLer !!n de Ac!dctns.hc
R.ad loor dc Ard\relenschaFpen cn
voor hei KN(iI1G. Als ecn s.on vlcesge

ivo.den ceftent fcisdt

zij!!n

tergatletlng

nuibijccnkomsl. Nier rllcen om !ersleg

rallo^ s-rmp.sia cD
ltersclijke bijccnkomsrcn f{rof te bere!
den. "De iossc elndics .]m elhar
bopen . Doemi Van Heldcn dri
''Ik ben gcen siudiehootd. Na een liahe
ooleiding voor sccreiarcssc, een p!ar ler.

te do.n mrar ook om

funstnjj"lerhcirlschool cn een
hei buitenland ntesr

*

er

in

loor'cfblijl
rorgeD

dai iL cen baanlie rond. Dli we..leen
adminniraiicve tunciie bij dc fuennul'ge

raad !oor de ,A€fts erensch aPPen

Rijksgeotogische Dicnsl o! I de.ernbcr
1965 ging iL< drli a i de dag
Zc k.ees lccl lriihcid lan haar supcncu
fcn en ko! ro zelfh.lr "baanrle ortrv'k
kelen". Nd tlen j!r. trobeeide z', hlar
gelut biiddcfc s erkgc'es Daafwaszc
snel uitgeketcn. De gcologle trok wecr'
Zo kwdn zjj nl 1979 blj de subtrculicil
v.D de Leidse geologen lerccht wa.f 7e
ooL had latere echlgenoot leede kcnnen

(ARA). Vrn Hclden werd !rittrne recrctarilat$nedeifcfker laD de ARA en
laler - kreeg zii dezelfde func c roor hct

KfiGl\'lG
Centraal adres
Toen in l.elden definliicfhei dock !lel,
werktc Vrn Hclden nmiddels voot velc

"h dle riid
Ze
brietpepjcf"
dcht
soo.ten
had it
wcrkte inmiddels in Amsrcfdrm in her
lerschillendc connissie's

Dc herstu.turefi!g !.n dc,\lrdweten
s.happcD bracht de Leidse geoLogen naar
Uircclrt. Dat pn).es b.rtuie ht.f geen
zofgen. "lk dacht, ef tomr vast Nel ircef
ecn ,nder baan!e ' Drt optjmclne cD een
dosls ioeval bracht hdar in conreci met de
Conmhs je Geologls.h€ \Vctenschappen
ran de KNA\\'. Deze connissjc sing oP

'IriDDenhuis aan de IaovcDiersb!lgNrl
"Hei moonie stxltie Amsterdatn, te mooi
om te werken cn meer ges.hikr om rond
Le wandelen". rlanncc Van Hclden h,rr
lietdc roor archtiect!u. n
l€n ofbeikcn sre.L<t.

M.!.

nl een llndelljkc k.ep.lr de Acadenne
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:r

dezc

B)oie ongevitrg belennerde

"Nu alleen nog buiten zijn

en

tijd

aoor het aersierde le,uen"

h.er werken \oor cn russen dc gcologcn.

''lk rnoei bergschoenen en rugzalkcD
tcscnkom.n De vedulen horen, weren
rvlr er spcclt. Zo kiram ll lrarirlme.p de
Ulthoile.echl. D!r iras in 1987. Vanuir
die b.ade nr Utfccht rcisdc ik m.i mh
kolleriir lan vergadc.irg na.f bijccn
Nu \rerkt zli alweer ja.en vanlit HraF
lcnr. 'Ilci reizen lrerd me releel. Geologen dra!'cn d.ar huD hand niet !o.r.n.
Dle reizen de wcrcld fond. G€lulkig is
Haarlen nu hcr ccnrralc ldrcs. Nici
inhoodeliik mlar s,el roo. hcr sccrcrari
aaf'. verklaan Van Helden mer gcvocl
loor dc !.rhoudnrgen tussen Amslc.dam,
Ul|eclir, Dclfi, Lciden, Haarlen en
Vanuir Hla.lem besricfdc zij de laaisie
iaren ook de,e nieu$sbdcf. Zijmcmo
rccri dai her genooLs.hdp sinds ts12
bcsiaar cn dai hei iijlts.hrifL Gcologic cn

Nlijnbolw Dict lllccn

dieDde

\oor her

lrcrcnschappeilike bi jdrd
gen nM. ook als orgc.n voor huishoude
liike dededehrgcn cn acruaLiiciicn. ln
1975 ryeden die hlrsre catcgoriceD
ondcrgcbrachi ln een nieu$slrriet "EcD
n'cuwsbfjcl \rordi ahrjd nlr dc $lkLel
gehllld cn sch.ch hci lerqften vrn alle,
lei k)stLrarc mlilings om actilrieiien aan
f !bhcc.er1 !aD

"Lenr (erd her nog gcdNkr mad laier
neei een qesrencild blladjc. Itci

rvas her

hail hct uirerlijk en uiNhling !a. cen
clutrbhd raD dc korlbah ereniging. i\'ld!r
ik heb icts mci prpiu en hei uiigelen vrn
zo n nleu$sb.icftc$'ijl ik njci rli de
wereld lan uilgeven of jouuulisiick
Lom." Van Helden's rnotivatic zir hcm in
hci bDd.Dde dar een nieupsbicf- 'dic is
er roor cllc geoloog" in 7l.h k,n

Vln Helden blcck door haar tun.de

als

seoeiaria!6nr ede$ e1Lcr cn haaf behoelie
otn 'onder de geologcn tc zij ' ccn
gcschikic coresfondenr en reddcrie-assis-

rcnt. Zij licp regen voldoende Dieus'rjes
.n
pcsonen am *urmee dc
.ol 'nteressanic
rdn de licunsbricfrneer ge\ri.hr kon

kiigen. TenslorLe srs hct roorolphl d..
Sall. Kroonenberg die ln 199.1de Lreslin
scndc zcl eafloor de fi.e liii lan d€

nlcuwsbricf ior ccD roLwassen journalis
riek eD trehoorlijk rofmgcsc!en product.

de ander onders.helden Zij hccfr onrzas
roor de geoloog die een handrolgruis
kfccg cn kon deiimireien on s.clk
gesteenre hci ging. "]ji zaien hele bljroD
de.e mensen iusscn. Maa

Fascinatie
De beirokl<enheirt

wil ik nle! lureD. Anckdorcs uir hear
besraan als notulist wcer zij Dicr 1 2 I op
ic lepelen. "Vergadeinsen t!sscn acadc

rrn Van HeldcD is ccn

!ooNaarde geweesi !.or hel re^ullen
ran haar fol als secreiarlaaLsmede*erLer
en organisatof. Djc berokkenheid en
inre.esle 1!g nict op hci jDhoudelljk llak

nici rerloten meesnl.ustlg."
''Hcr \rcrk js veranderd. Vroeger zat
rcdcfecD aan grole houien ialels te
werken. In \Vaccniqcn twarn 1k nog wel
eens een hond regen. Dic lag dan ie
slapen onder een bu.e!! Dar pasi bil
tniin beeld van de a\.ntuu.lijLc gcoioog
dic lccl in hei leld is. Nu rit iederecn
Daar ccn bccldscherm ie ruren." Dat belc-

ondanks bet hclpen schdjrcn ran beleids
ralporien en n.Lule.en van olrclbarc
rcrgadenngen. "Her liefst zo bondig
rnogcliik, schrliven, brie\en oFsrellen is

Lc.r n'cr dri zLirva6 h van.omputers.
Inregendccl; crnail is ccD oDnlsbaar
insrument n1 huf rcl ak rcgcincei
"Oh. nee. Dar is een vreselijL bcgfip'.

Ondlnks rutrn dcnig ilar werken mer en
roor se.iogen achi zij zich s.he€l nier
deskundig in dc geologic. Uncrarrd keni
z1j de begripten en k$ de^ enigzins
plraiseD "Her is geen rak drt gemakkclijk bcklijti ,\L.i archrre.itrur .l tunrle.cn
is dal lnd.rs \a!rc! lan pla.ten blijleD
zo

hrngc., dc gcologic js ioch

een

Taarten bakken

sinl

Hcr o,elniscrcn is bnnenkon voorbij.
"Het $erken voof cn nci mensen is lettk.
Dai mrakr ddninistf!tiefwuk zo aanirel<

Z1i r lvel sef!\.ineerd doof hcr rak 'lk
wcci nlei tre.les {!L ne aantrekt. Hcr
zijn dc lreDser zell." v'ar bereft her vak
steh zi;: 'Il dcik dal hei glar on hel

kcljrk Carnere maken kun jc cr

b!s!lc dat in dc scologre ondeNery van
onde.zocL is Hci brcnet jc r.rug ror de

.rls ecn bcsraaD als

inreresse in hcr rak vtr1dr
zc ruisi een bellngnjke eisenschdp.

'Andcrs v'il,c j. ieveelbezig houden mel
de i ioud. \lijn taek iras de zorg !o.r
bljr.o.bccld bci vcnocf, drlrked. eier,
de badges en het regclcn van ccD

bedlnkie voor sFreLers." Hccl gocdc

herinnerinqen beNad.l ,j !d. hcr ccfsrc
Ncdcf Lardse A!rd*erens.h!ppe1i jL
CoDgrcs dal in 1992 werd ge.rgDisee.d
en gedragcn doo. a1l. r€leenle orglnlse
ties. "Icde.cen w.s cf on op onrspanren
manier re prrter ovef het rik. \.ruurlijk
was dai nlei mlin idee. Mlar ih stoftic Dc
d nelhelemall op. WrnL ik hechr grotc
aaD

reririjl

z1i

haer ene hand lc.stupt iD dc
leiru.digd stoffen

cndcrc. ]j€n neiies

hocsjc. passcDd bijhaar liledinq, rerbergl
een gek$elstc vDgcr. lk heb ne gesne
den blj hcr snoeien"

pe6oonliike uirNlselhg."

Van HcldcD krn dus nog g
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huisliouw."

De rust glar {ecflcrcn roor de ln \iijl< blj
Dtrurstede $unrdchrigc Van Helden
gai vallcn
Daar zal zij nier een
tnaa. zich bezig houden^,!rr
mct her
''vcfsicrdc lcvcD. Zo noem je drL toch. De
leuke dingcn; mancn blkken, botuiureD,
muriek rnlltc!. truiicD ziin en genielen
van her landscharr. NlijD iuin kdjsr ook
eer illnke beu.L", rc.tcft VaD Hcldctr

Halr 'beperkre

q'airdc

Dicr mcc.

M'rD wdk heeli aliljd in het teken gcsraan
ran dc ca0crcs len lnderen. Her is nct

i

.'---
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.e aenlrc
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n euwsbrief nummer 6 nl
lL. ln rret
semeld werd op 9
kader van het ntematlonaa o.e
anenlnar 1993 de wetcns.rrapsma

Toah

jui

nlrcstatie NederLand5 0ndetaek:

le hoog

!

Stand van
7a[en van het Nedenands zee.en
Gcen zee

kusl.ndero.k gehouden

i

5.

en

New MetroPoLls in

voarz tter van de nterna
tloiaLworLd Comm sslon oi the
0.€ans (lWC0) gaf praf. dr. R.F.&1.
Lubbe6 een uiteenzetting over rret
werk !an .le .ommissl€. Hli glns
telens r op eei aanln aarbeve
Lngen van h€t Gpport van de
wco, dat dp r septemb€r roor de
ALs vlce

vootr tter (4ario 50ares n

L ssabon

is aanseboden aan de VN.
v€rvoLgens pre5enteerden dcrll€n
N€derLands. ond€rzoekslnste Linsen
hun mecst spraakma<ende restLta
ten van de Laatste vifFar: Froi dr.
W.P M. de Ru jter gnt een Presenta.
tie over het ondcrzoek van het
lMAll (LlUl over de reLatie tussen
0.eaancii.ulal e en (Linnat. Prot.
dr. F.I.W. d. Baar ging in op d€
resultntcn van het N 0U onderzoek
over de ro vai llzef in de C02
(lngLoop in de Antar.tis.he 0.e.
aan Pr!f. dr. C.F R. B€iP {NlOo)
Liet de eeEtc mond aLe s.hattirg
van denitrif.atie zien d e door m d
de! van modeLler ng s opgesteLd.
Dr G. l. (omen (KNN'll) s een Pia
n er op her gebied vaf het goLion
deroek €n heelt nrn de bas s
ge5taan lan de oftwikkellng van
het zogenannde wave ['lodeL
(WAM) mode, e€n .omputermodeL
vooi de !oorsFeLLing !an de scLf

hoogtc. P.ot dr.lr. (. d'ansrenond
ftLlD) Liet zien weLkc beLang l(e roL
Nedenand speeLt bli de ont$ k<e'

Lirg!an ontwerprormuLes van gotr
bre[e6. lr. ].A van Fage€ lwLl
tooine aar de haid !an.onFut-.r

eei

nleuw vLi"sveLd

!oor de kust

net ziclr meebrengen. Dr. A.J.F. van
.ler Spek beaitwoor.l'le de vGag
wat de gevoLgen zuLlen ziin van een
zeesF egelstjging voor aize kustllin
Dr. l. snlt [VL]) gins in op de gelo
sen van meteor etinslagen. Dr G.l.
de Lange (ULrl Liet z en hoe droge
en natte kLimaatpeiodcn 1!ordei
weerspl€ceLd in de nariene afzettln.
gen in de ooneLijke MlddelLands€
zee. Prof .r. j. DronLeB (R KZ) zette
uite€n hoe het orderzoek bij Rijk5
waterstaat ste€ds neer gerl.ht s op
'Lefen van ne natu!4. Prof. dL W.l.
Wolff lRLrG) ging ln op de vraagl
Biodiversteit van d.7ee en wat we
cr elsenLjk van welen? Fr.i. dr.
R P.&1. Bak (LlvAl Liel z ei dat

koraal iien z.er se!oeilg,

ji

vo.r

veranderlng van zeewaterkwalite t.
Di. I.hr.D.rn. Henfi lng (Rlvol taonde
aan aat er nog e€f lange weg Ie
gaan ls naar een duurzame vlsserij.
De samenvattingen lrietuan aLsmede
bes.h lvlnger van aLLe NedefLandse
lnnituten oP hei gebeLd van zee ei
[!ston.]erToek zli in een !P€.aaL
bae(jc opeenomen. cdereen de
ge ntere5seerd ls (an her boe(je
opvrasen blj: ALw, te . o7o l44ollio

modelLen dE sevoLg€n die de aan
Leg !an de Tweede MaasvLakte en

TJNIVERSITTITEN
- Utre<htse
Geologen Verenigint G€ovusie - Mijnbouwksndite vereniging
KNGMG

Tjdens €en !ergaaenns van de
KNG&]G

.ontad.omm ssie, de

UCV.

Ce.vur e en tulv ls he( rdee geoP
Per. om Le7 ngen te organlseren
met aLs afsl! tlng een botreL. Deze
lezingen uu Lei georganiseerd iror
den door ile geoLogls.rre ttunen'
tenverei glngen uit Ameterdam,
!rre.ht en DeLft. flet doeLis te zo.
3en voor een Leuke integratie tu5

t!n nldenten ei

(NGN'16 Leden.

Daarom nodisei

0il, dc Utre.htse

GeoLogen vereniging, ederuen van
hate ut br deze eerste n d.lag,
die n het tekcn z.lstaan van geo

KNGMG-UGY middag
De

Lltie.htte GeoLogen Ve.enrg ng

organiseed ln sam.nlveft ng m.r

het KNGr,rlc twee lezlrs€n aangaan
de de geologe ir oman. DE. a.
D lkstra spreckl aver de beroemde
Onan oplrio et ei DE. A.5.huLP
geefr een lndruk van z in onder
,oe( in omai iaar bolter vai
dinosaur dB. De lezlns€n zuLLen
plaatsviiden op 27 nlvenber, aan
!an315.oo, (Lcin€ ..Llege zaaL,
Fa.ulte t Aardnetene.happcn, un
veElte t Utr€.ht. Na atLooP zal er
om ongeveer V.oo e.n boreLzrln
om de m d.lag goed aft€ sLuiten.
Voor ne.hr iv ng cn meer ioforma'

tle

bel.lo

2517o19

!fe

naiL

A KELLEQMANN 5LolEMA(ER
H1.I5'U9 DER UTF€'HT9E GEOLOGTN

Examens cn promoties
Eramcns aug!stus/scpiember 1993

Univcrsitei. Utrccht
doc t.rad te ! ! D t., h'sis.hc

/1d.

dor
R.T.A Adriaers.

N4.5.

var

BLaauvr.

A

hl adt. t a'rc n !..J]''s tta

BemmeL,

I.W B€rgvrerff. l.A Berter5.
1"1.

t. Iad k xnnrt, !eotoe t.

5.A.G. K st, w.M. (ronemciier. .R.
de Lugt, R.E. Meiler, A. RoLl E.A
RosendaaL, B J a. Stcirr5

Boosrna.

A.r,l B.rshul5, l.R. Burema,
K.Jll. Cohen, 1.5. croque,
Do.yenbureh.
]\r.S. De&5en,
JllJ Doftest.yn, T. van Dr e,

I

.lo.toraolrxat n. n t. orh.rn

e

P.l. vnn FeL!aort, Y. 5asonsko, 5.

L

Yriic Universitcit Amsterdam
do. Io ft a l.!an e n Jt'si s.: hr

A G A. lanssen. I

r!1T. GronLor, f.l. llleerueLd, /0.
lUusk.ns, S.A. Saras, T van der
5.hrlek, V.E 5tork, L. Vot, l,rlF.

JL. Drogend ik, A.(. E!ers,
G. Foppen, .W. !an GeL.len,
lD. 6ossen, R. Fle.rken!,
Jrrl.

van der l<nirff,

l. de (nmer, s. vai t Laa ,
M.M J L€rdfe6, A.l.l. [4a iin tsen,
[4.]. M.kIin[, ]. lVoL, R G. N ineiler,
M. 0dyk, J.G otte, G B.J. 0!erbeek.

W erda lte!ens rnill€uwetens.haP

N.D.F.L, PA5SAU, T

B. Drij!er,5.1.(.1.

5
[4.

]

PTOV L'],

Reittma, lll.F W. Rottjers,
V!rve6, D E. vai de vlag
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6

g e. ,.P1.
Fr.tere, S D.
(eesslra, LL.P. KL.even, E. !an der
5.hars, A.S.5ch! p, (. van Vller

.1..t

artol.!.Dt e,

Publicatie Global change
ondezoek in Nederland
De

GBP Commlssie

van^1AB/5C0PE/
de koninkllike NederLandse
Akade nie van wetensclrappen
heeh onanst een bra.hure ulse
bra.ht de eeBte in een reeks
over een zesrarzogenaam.e Kern
projecten van het nlernationaL
6eosprrerc.B osphere Programne
(6BPl Deze kenp,oieden worden
toes€ll.hl aan de hand van irteF
v ews met deskund s€.ommis5ieLe
dei op het te(ein vad veranderin
gen ln (, de biogeo.hen e en oce
aancncuLatie, (2J de ch€mie van de
rlnosfeer, (ll lret kLimaat ln lret
ver €den, (41 letrestris.he ecosyste.
men, (5) de hydro ogische krlng
oop. ei 16l kuste.osystem€n.
lMet de bro.hure beoogt de Akade
ne niet aLLeen d€ aanda.ht te !-os
tgcn op het GBP naartevens in
begrijpeLijle bewoordingen inzlcht
t€ vers.haffen in voorloplge resul
taten van de Nederardse biidra
gen. Voor gelnteresseerd€n is een
exenplaar op te !iagen bll, GBP

Overzicht aanvragcn ALw
open

conpetitie

1998/99
Dit jaar zjn doorALW tot l septem

ber in totaaL 22l subsidleaanvra
gen ontvangen voor de open com

Fetitie. De totaaL aangevraagde
middeLen beLopen een totaaLbedrag
van ongeveer f /o nilroen hets€en
heL bes.h kbare budget vai ALW
ruim te boven gaat. Voor seLecue
van d€ beste aanvragen z jn de 196
projedaan!ragen en l1 program.
ma-aanvragen verdeeLd over a.ht
be.o.de nssadvi-"s.omm ssie5 (Bcl.
edere BC behaddelt aanvrasen bin
nen een bepaaLde dis.lpline.

j
0ceanografic/[4cteoroLogie
EcoLogie, Biodiverslteit en EvoLutie

Jo. lti td

aa

d

I. \ n,1. n

n ri

li e u

processen en
Totaal

ALW

struduren

196

5.C.F. Greeuw

nschrlving loor het tVmFotum s
15 novenber r99s via
e ma Lvmsg@geo.uu.nl, !ia lnter
netr zie ttpl/www.geo.ru.nL/-vmsg

14.45.15.oo uur tlree, po5tersessle
16.00 t7.oo uui: 1e V^45G Le.tu e
door prof. dr.I.l,'1. Wahr met ale

of teLefonis.h: o:ro.25l5ol.

is,

waarln rle ndiv dueLe Leden van de
onderzoeks.hooL hui onderoek
presenteren flet sympos un :aL

Irel: Tntt-tt,idbL Guln! linl
nr

GRACE S.Lltut llnsn,t: Vnar
t.ll r abatt thc Ednha
17_oo-17.15 uur: sroiwooro

til i

Vening N,leiietz 0nderzoe[s.raoL
voor Geodynami.a (V[|SG) (Ulrechv

Delft) houdt op ,o novenb-+

j\

propeftes. Sprekef dLl.F.P. de B€sser
14,25-14.4t uur: The crust/
llthosplrere system. Spreker: prof.

De

vanaf 12.oo uur.en symDosum ln
het Edu.atorlum (TraLTheatroi) ,
Leuvenlaan 19, Uithof lltr€.ht. TiteL
van liet tympot um
I,tnzr,,
rlc Drr,,,r tJrlr"Tirdens het
sympos um ,aL lret onderzoek van
de onderzoekschool bellcht worden
vanu t vier veischlLLende invaLshoe
ken. Daarnaast ls er geruirne ujd

37

worden afgesLotei met de ee6te
V]!l56.Ledure, gehouden door prof.
dr. lvl. Walrr. van de Universite t
van Co orada, BouLder. U.5.A.

nogeljk tot
Vennrg r\leinesz O.derzoekschool voor Gcodynamica.

33

* incluslef4 Antarctica aanvragen maar excluslefSRON aanvragen.

I

u.tenschaFFe,

5

Biomoleculaire en ceLlulaife

conmissie, (NAW, teL. o2o

a e.de.gier@bufcau.k,rw.nL

nm dd€ls ziin de aanvragen ter
b€aordeLing aan ongeveer zo n
rloo externe reterenten ve.stuurd.
Voordat de beoordeLingen aan de
BC's zuLlen worden voorgeLegd,
(rijgen de aanvrageB nog de g€Le
genrreld een wecrwoord te schrj
ven. n de.ember zullen de BC's op
bas s van reiercnten oordeien en
weetuoord een p o te nssadvlee
uitbrengen aan het ALW bestuuf.
De aan!ragen zijn als voLet over de
diverse dis.lpllnes verd€eLd:

12,oo-1l.oo uur: onrvangst met
koffie en broodies, registfaile en

Voor meer lnfornaile: z e nternet
http://www.geo.uu.nL/-vnsg of teL:

13,oo.13.15 uur: weLKomsrwoo.o

dooi prol dr. [4.].R. WorteL, dlrec
teur van V/!156, nLeidlng door de
dagvoorz tter, prot if. K.F. waIker,
voorztier vai het bestuur van vJ'"1sG
13.15-13,45 uur: Earth orlented
space research. Spreker: prof.
13.45-14.o5 uur: Earilr's deep lnte.
r or. Sp.eker: prof. dr. R.K.5r eder
14.o5-r4.2t uui: Earth materiaL
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ntvEnSIN
Vatentiin Penning voor Thomas van der Hammen
pa J'n. og s.i. .ursu!s.n
0p r4 nrei iL rierd ln Amslerdam
!.tr.rg.]e. van 196/ toi , n
door de Tri"!b Mants.rrapp I rranr
.neritaar ln 1949 fras r Le.tor.n
Codden Va €it in rneda
LLe

! tger. kt aan enerlLs noogreraar
paLti. og e pror. dr. Th.5 vai der
flannei, d. !.or (er.
g.Legenhe d 5petiaaL ut zri

wooipLa.t5 Bog.tr, a.Lonb a Nar
.verge(onren. ilrornis vai n.r
flanm.n siL.leerd. 3€.Logrc n

Ledei. raar

h

iir

!etuolg.n. ro.gLerair

pal\'noLos e

r le6itelt !an Annerda,n
f'errl lr.n de vai
I\rat.r..lroot var der Cfa.rt

aan.l.

i

u

1974

ErcF€ni ng !ar.is Gcroots.haP
toeBelienC. !;n der Hannrei

!eN ef ifte

nallonaLe bekendhcid

1951

dls. pLna rc E.. An..s
pr.le.1, eei sarnc rfer(ng5

promoveerde op een Pro.f5.hrllt

muLt

'late gla.lal fl.ra and pcrieia.lal
phenonena in lhe Ncthenrndi

verbaid tussct NerlenJn'1,

pronroti.onderzoek !35le ga5i b
fet Nat!ra Do.et Futeud n
Denckanrp,

saar

aoLombia en ne uies.o
cnreritaat vi.rd h j b.roema tot
Ridder ln ie Nederl.nd5e LeeuN
llnrrlat d. Treub m.atsdraPD
Blr u jn

j

I o.(

t.t

oprlchl ne vai
,akc

.nder dc .ngere geoLosei w. nis
bekendfcin s.h jnt te genlet.r,

vooEteL .leed

.ndaiis

6eo!hr/s s.h en Ai|rroooL.g 5.rl
ondetro.I d€r (.Lon en, voonoPer
van dc lvlaals.happ i De i 189r
9r al5 e€rste do.r oe N1aii5.ra!P l
g€orgar !eer.r. grole erpP0 t e
h.d rL5 do.Leef iaIUUtr!eten

her iet nal z jin hcl
!eneden veel g.oL.g 5.n

oide z.ek h..ft gesPons.rd,

voLgt

k.

e g.s.h efen s
hicronrler c.n
De ree.l5 meer dan horder( larr
beslaaide parti.uLicle I reub
\rlaat5.happ I lreelte b liraar
oprl.ht ng i 189. '[4aat5.haPP ]
ter Ecvodering van het Naru!r
(! rd g 0ndct.eli.Ler NederLan.l
s.he KoLoilcrf, en !r.rd aLsPoeorg
d€ Maats.happij m.t de Lang.
naam'g.n.ern.. n r9n tte'd de
Laige n-anr oli.i.eL!ennd.rd n

cer'a.mm ssl€

s.rraFpeLij

(.

i

en ethnoerafis.ne

verkeinlne vai

re.lesl

.15 vr iureL

g€ieeL oibelen.ie bi rneiLanden
van a.ntraaLBonre. De e{P.d t e
sroid.rder L€ldirs !an G!5raat
l,4olengraatf. Tlln uilgebr. d€ ei
nos trLlild ,cer leesbar. re tveELag
'GeoLog s.lre

!ertenn neen

|

n

Treub f.laats.hap! , iaar.rc

aerlaaL30 neo lrcrd

irotini.us M€l.hior Treub, alred€ur

de Nlaats.raPPil gcFUb .e€rd

vri

s Lands Panlentr

B!ienrorg, ale

r

n

19oo

.l.or

An.lerc be angr lie .nden.nrrngen
(ar.n ce 5ibogi erpedltic n 13t9,

n

1337 een

VAN DE VOORZITTER
gaa, de hel.n hooglelaren daarmce doenl

Her't u eenaraanofbcrtubezig aan een roopbaan? Ilebt Lzich dit ooit afscrraasd? Hel't u
ooil.an l.opb.anplartring gedaan? En.
i€slltaat een bcctje naar \reN?
AI$ di€ ze1frcr?€kerd ltcseren dat zii hun

In xeet zek€r d.1i( geen dtzond€rinAbc.
Boyensiaard yoorlopis loopbaaDv.$laF
h.ngt van toeval aan ek.ar, en is daarnr heel
g.soon. z€ker voor nensen

tie, de huidiscm -lifers, sanr wij studeer
dc, nrde mccst s ereldrreemde tiid oon. D.
boDren Srociden de heDel in) icdereen stu-

nitseDd terlopen caniare aan.loclgerichtc
looDbaanpla' ns te dankenhetrber, {ordcn
door mij niet seroofd Dat {il ,ier zeAger dzt
iL denld.tn als 0otsam in dc SaraAaso zee

door hct l€v.n gaat

ofu

nu 6v€*chill€nde

Zoals recl jorgeren net de hippies

huidigc generatic stD.tentcn

zat d.ar tu o! 1. wachtcn? Op
datmoment stond er toeldlig ccn inrngcrcDde uca.ure in de trant. Ik bcnoot miin vraas
r€ toetscn, *anritrist zetei dat je 8ec! Da.n

kreegvia dr kratt - mijn
stens ccninlercssant gesprel o! lelcren
Twcc maandcn lzter *crkie i]{.ls advisenrin
.cr minist.riele denktantwad riemrnd ooit
toctsnrgzou hoog_

lan geologic gehoor.l nzd Ord-colleg.'s rerer vonden d.t ii( mijr
klarrden
'neyoor s.!
loophaat (l) versooide, lt bcL€r u ec.liikdnl

tcn ze eyen vcrziin - inhouderij(cn €dotion€el - s\rijdestiids in 3i endaarn. mocten
ze concurreren mct.lhar (want ze zijl md
reelmecrdan wij toen) op ccr arb€idstrarkr
die ilccns odk nog vol HBO'ers ziL Het cY
Rdadt dan dol geachl opgetuigrl tc ziin m€r
r.lcvar te ncvcnac ti! itci ter ' ljn onderttrssct
moeten ze horen d.idc ks.lit.itvan de
gemiddeldc dsludccrder geilaald is

olbezndag afgelo georgnniscerd door
siudcrtenvefcniging Gcovusie cr ur
KNGMC, Ruim 200 studert
schappen uit:l slede. Lerden oll deze dag
at Bedrijren, wor(snopsi lezingeq enreel
a

rrdwc tens ch.pp c lij ke

pen 2 okrob€r aan d€

llct $erd ec. rerbijslcrend leezame perio-

dc. Ey e]ng ccD nieusc qereldvoorme o!c'
(?o onsevccr 3ls rocn ik seologie gingstuderen), en i* s€id err.s'oorbetuld ook
Ruim nvee jaar lat€r Yond .rijn hni.lige * err_
gevcr mijn cv

re arfogantic !er{eet.I'r t ja.rstudie noc-

oyer dezc (en.tdcre) zak.n snrs her op de

$at all

hel ecn Dris}]eu, w3s? Datr Lonikniet meer icrug, , .
het doodeng!ond,

lan weleer

wenijtcn datze hut idearenlcrgooid hcbten, zo zox ikhct nierrrecmd vinde. als de

$ie

crgnutrig voor€cnl.stige khs

enboodmc cc' ta!1or-mdde' baan aan) mijn
hlidige! ec. baan dic iL Tonder Drijn geotogi
sche-c(m-beleidsen arins niet had kuntc'
behappcn. Pl3ming? N elnee, ie r€nstc

le6

We dedenccn snele

Herc' hooglerar€r

hrd acad€mici nodig en *achtte uictrdelijli
tot hci.N behaagde studcnt-af te sorden,
om oDs d.d ftlks om rc kned€n tot elTrcidntc

Zo'n i jaa. geleder t.o€g il meineens afofik
nbrrhaupi byui(haar zou zijn buit€ndit%r'
watlon ik eise.lijkn.ll iaar seolosie (d
{as hetnielvoot I *erlscver)i behalwe .

\latdnn?

enqu€tc onder dc .an$ezigc srudenten (uit-

7 n 8 ja*, et van het $oordpl.nnen
hadden rve nog nooii gehoord, s2n1 dc {ereld

Maar doelgcricht llanren - daar g€loofik

i!

and€rs?

.leerde

bane! neblgehad ofmaareertie, r us
ondcrl,e*aLstzijr I'estecd. u er aand,chr aan.

gcologie?

M€er seorosie (meervar heuelfde)?

lo

\U,

toorlopige conclurie - wc Tiin ef noglan*
nier uil Intercssrntsle vraa
siraks in d.i 5. \ludiciaar? Immcrs! geologie
mag, s.m.t neide andereb-r.LL€'i !.naf
rolg€rdjaar een 5-jarige studievord.n. $a1

klsrrs als nieuwsblief folember 9E I

- daar gnrgherook

oler

Niet.lecn overhcrct hodqleraren, m.aroler herct nr hei algemecn
ot

2

oLtober.

Eigenlijk niet orerhcreD, maarorerhei ontLreken van dames. Op .le { ertvl{}er dar'
*ant si,rds zo'n 10 iaaris 1/3 var de atgeshF
deerdc a3rd*etcnschapp.rs Eou* trt,zr d!
de wcrklloer tro€i ie zc met
kcn: inde putlieke sector is 5%van de a.rdsetensch.pp€lijre wcrknem.rs !ron* (tul
yronqelijl. hooslcraren), bij c.r srooi
b€drijfals shel is dath€tdubbele (uaag: Rie
is er co'seivaticf) Ruim r0 jonse vrorsen
(en 3 mid-Uli:rs, wrdonder ondergeiekcnd.)
bog€' zich ove. dilr^adselin ccn $orlshop
'vrousen in .ard*etcnschrppcn', geleid door
tlaDnekc Gieske

ra. NITG-'INO:

een

unicnn

- ecn dcrgeliikeworkshopscrd in qeoloeisch
\€dedard nooit eerder gchotrden
BelangrijLsre uittonst: studentes ct ab s
aards€tenschappen zouder
om het niet gesoonzo! lukld cn zijn
naieuriij( st'mvefbaasd lls dc ciifers lateD
zien d^t hun kans op !erd*ijning nier door
gebrek aaD !.lent verH.ard tanrordtn

lcttordt rijd cxt'liciet aaDda.hl
..n deze onbalans te t'csted
$c.'etwer( aard{eretschappet G in oprichconclusie:

tirg. Uleest erfreeroY€r in

dc rolgendc
Nienqsbrief. Gericht nadenlcn olerjc doelen! {cnsen en capacit.ilcr is zinnig. l{€t
be8dp r'l{}opbaa'planning)' is oazi.trig!
2ekr loor vrols€n: hlt kansen zijn Dier
gcrchteerdaan hun talcnt d.ar azn des dui

geo ogitdre !eLdparlys, dle sonrs

e€n NleuuJ 6uinea erpedltic ond.r
le dlns van rle Lltr€.ht5e hoog eraar

v,eL 9o drage6 benodigdei,.eeril
hjCe Lezer mee op vier reLdwerk

seoLos e Wi.hmann in 19.2, x!€-"
expedilies iaar zu d N euvr Guinea,

ondcro.kei in

ve6.hiL eide
5ireken van ail.normc gcbi.d
West On n, Bonggo. de Bnlenk oof

voor ner ee6r .e
..u\( ge sneeuw werd bereiki, een

rlaar n
geo

1910

!gs.lr on.lcro.k

van cefam

door L.,tl.R. Rutten en de bekend.
o.eanogrsfs.he SneL us €xF€dit e
n 192r, waar Fh. f. (uenen
baanbrekeid on.lerzoek vetr.htte.
De laatste grote erpedltie vonrl
pLaai! i 195b, freoerom naar

Va€nr n nredai e werd ir r89r
igene d en ie vern.€md raar
Fra.!o s !aLeitijn (1666 1/27) dl€
op 19 jarlge Leefiid ah pre.lkait op
de l"loLuk(en !rerd beroepen.
Vacnlji werd bekend door zjn
De

aantaL topograns.he kaadjes

u,:noun l.
Tltbnu.t.rdtfii m,t 7t'
r.I. u.!rL,,r,

itrrdrtr i r",1,.

!ai r! (ai

nou.en, en vreezen,

imposante v ifde ge .n.!.Lop.di.
'oul N euw o.st nd
n dir
Lijv ge staidaad!rerk, uaar n al€t

g.cn gor. neef rouoei (unnen

!i

er'

rat tot

die tijd over rsu ide
be(end wa5 wordt vemerl, konen
ook nlcrcssante geolog s.lre
e.gevcns !oor.lo vefmeLdt hil n
rel de de dee n her hoof.lsiuk
'3e5.hrVVlnBe !an Borr€.'
diamait, jrer, k.per, I n en

goudvoortomen5 aLdaar. 0p de
groi. u r5laan.re kaart van lret
EyLind Born.o staat b jvoonreeLd
r ret Kor nkrijk jalho. bij.cn
gro.r me€r aarq€gelen: ts er var
veeLsaud froer€l d€ lekst
!!aa6.hurt: B nien 5 het Land

geoLoss.he kaa.t tlldenr her ezei

van [,lel konpas en parans

ontmo.tingen met (rokoniLLen,

nndpLeegl, k.nrt ook de
nteressnnte geoLogis.he oFbouw
van hct geb ed tot Leven. De

..mblnatie ran c.n spann.nd

en nt-aressarte

re iversLag

gds gebru kt hebb€n?

retens.happelil( onderzoe( ii rle
trop.n llrcubmaats.happijl
vereenl rog iLljd 5ub5ldies voor
zuiver en toeseFast Netens.happeLik !ndetroeI n trop s.he

geoLogic

,er! d.or !nze voorganSert

v;ak

pubLkat es van MoLeigraaff
(Geo

ogis.he Ver(ennlngstochten

r

a.ntr.aLgorneo. Lelden 19ool, ol

rr-akt een

Wal|r.r lDas

lohannes

Wurtenbild!ng

aaiadese Bre X MlneraLei
naats.happil, d e een ilet
ocsrranoe enornre gou!voo(aao
van ,oo m Ljo.n troy oui.e bil
Busang n Borre. ze te rebb.n
'ontdekt', mis!.hien Va €ntijrs
aLs

N lde a!ln-"n, irse.rer en w Lne
FapDeaetammen. GebruiIn]ak€nd
!an Cata na narer!Lieglu gei .m
de basislampen te bere ren en
!cruoLgen! !an heL.opteE en
!Lotlcn onr d. Lrovcn opetr !an .1e
ri!erer n het CcrtrrL. BcrgLand te

paiDrama van r! Ld€ natLUr en

Zo! de v.rig iaar van de erootst.
rrarde operatie n de mijrbo!w
ges.hiedeiis bes.hu d sd€

boe(

g.Lrcrgt.n,.n aLomne net zuL(e

opgenonren 1:15oo ooo

word.n. We wornen !ergast op

t!n ren . rder20eten,

r!5sen 1/24.n 1/2b gescnr€ven

ii

fesults of the erplaat oi lor oi
Nc|r.rlatrds New Guinea, (5DLl,
19621 Als men dc danri)r

lunnen.eze to.hten gevolgd

b..mkaneoeroe., .asuarisscn,

Laf .ll l. 1rD .1.r H,1,r|r.n
rnt,\u 4t tl. l/4l.nir!.rrn|E tx

gemaaki tr.rd€r door dee XX van
dr VerhandelnBen van het kN6MC
nog eeis u t de ba€tenka5t
te!ao6chiln te-ha ei:'Geohs.aL

Lngen en lraretoaren aan ois o.g
voorblj. loor degenen d e nog het
vootr..ht hand.n orn aLs !cLd
georoog n d. r opcf ic u.rkcr.

Vorze

kofl €n veLe rostaLsis.he
hernne nsen blver. Vo.r d€

!akllt.rrtuur

Gesetz der
Cegenlvart un.l
n d e lerv osen

ir

t, 19o.).
tllder giiger wetent.hap

en

s.hone letteren vaaI n]oeiteLoos
he aas nlet zeL.en

gekernr.rkl door v.fdotrlng

en

j.ngere geol.gei, die hui
on.etroet lee al a.hter een
.omputc'5.herm !eni.hten, vrordt

Dewerei (D.r eei venoren gegane

du d.Llik rvat hct wj0eL!.norei
Segane beroep van vedg.o oog ln

,!ctcn5.happellji€ publ.atie uit

nSerider geronFel. Van Foss!m

Het s voo. geolas€n iammer dal
Vao Roe5unr

reli

F

R !AN !rE\

g o,rer ae

!an zijn .nderroek
m.cd..Lt, maar dit (an goed
resuLiaren

gebledei,ln het bjror.ler dp het

n.hr. cr a[. g.

boss.hagi.n
bedeIt, dat er niet do.ri€ konen
s, wordl lo.h een na!vrkeur ge

bes.hrlviig g!geren

5.happcn .n de taaLen voL(en
[!]d.. aan afgcst!deerde onder
z.ekeE Voo I f,5 p.r laar [an

om

's (onipgs goudpoeLle berel(en
Na ctteLjke dagen per praw, lvan
3a rn.rmisslnl r !lerop!raats te

HniruCtli

n.n h.t Kon]ntrij(
lath.€. Daa stapr nen t-a ard el
f0li] n hangmatter o! t Sebergre
9 or lo ernaar !erc ge.Es€n,
daaf nren au !eE.hei.leie d.rpen,
oovcn op..n zeer noog genergre
heeft N er!ar
a Le.n leeL
!lofs.ud, maar dir nireran .ok
niet groote 5t!kkei, voorrs neni !k

aanmeLden blr ret
5e.retafaat Treub i aals.happ r,
pfot. .r. H N.A.Pr en, Arti5

de

atstraomen.ie ri! er n nederslDrl
I vr..t.]ar hierln !tu((en Nan 1.,

r5 70.n nr.o Doiden gelonde.
?li. do.h het water n d.7c poeL
,rtIoud, raar.nr men de n a]d.r
be5waarLyk er

t!e

krysen

tar,.nl

ret er ut Ie haei, ei as zy.l t
rogrLdoen, ruLLen z!, ult eed
bvgc oot, nooit aan de

.rro7.

8ro.re (Lonp.n gou..u en
:aaken, ai,oo zy dt voor d. vad.r
en nr.ea€r van t nirder eo!d
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Geochcmischc Kring

CeoLogisdr r",lus.rnr. Postbus
2016rr, looo flD Amst.rdam.
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sati.

n
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mrlor a.ntr.l,

5E.RETAF s

Dul!.ndraL 9,

Datum/i ld: !rildag 4 de.enb€r
1tts, aanvang 1t.lo urr

Met kompas en parang

Tne\a: Skrtisti.k ilt ae Eco.hrtlia
5pr.icf5, attillaties, titeLs voor

tioslum, d€ var 195t,

t.t

13.30-14.15:

lientt

var

iLU!!',iTC] Srar sti5.r€ meihodel

l'rrt l,t!!i,rt.,1t t.trh,i

Bdb

lai

rls !eLdgeoLo.g

n

prot dr.

r

A.

5t.

n

de NNGPI4 n N]e!r GL nea !4rtte,

hc.rr eai de hfid vri ziln
dagb..k.n .n brl.v.n ccn sprnnen.l
lersia3 vin zln omTrefrlng.i
de Derfl.Lden var hei reEen

il

No.r|ge ai lr.r'a gelrhreler.

Na

i.elding o!er rle ge!.h erlen r
!an Nederrnds Nieuw G!iiea en
d. !rgaiisatie €n Log nie( ran

!n.enairt/ iririns

16,15-17,oo: .16. L.L N1e jer (LLlwl:
'Frdor iial\'se en .llrede oprldaL

9

(o

a aardb.virg.nl.

ez n3 wordi

loige,

Br

hou

ris co's van deltstotfen

Dc

seho!den n Flotel .lc

iIrtradt

op d ns.ag

l
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Neder

di. een boelend !erhaaLzaL

dci o!cr dc
0infing

14.15r5.oo: dr s. P v ei.l (LrLll:
'5tati3t e( eei ftu5trat e?'
1t.3o-16,1tr dr [1.F. Ram!ey
ilnp.r a Colcg. LondonJ: Itf.a5
urcmenr

Noo(

begint h.t nicufle !eiroen
met e€n ezlrg georear seer.l il
samenvrerking nrel de NGV Gror n
gen Spre(er ls de heer I.x,l van
Fer( (Staatstoeu.ht o. de [1]rneil,
Land

,

1..7

op

FF.EN.TEL 015 16t6!;,0

GR

PLaits: aonlereni eraaL i5R C llnler
iatlonaL5o L R€teren.e and Inior
Dc (NGMG Ald€ ng

lrtr
s

lai

Welen5.happe jke b jeen[omit
de Geo.heni5.he ( ig

r.t

d!or

ru

r.h lr r.vdor

_ezen, b€rel[r

n zelere poeL, rlaar het

f,

n

0593ltir056
losrE KRrE.r.
5E.rErAF s A.oEL NG N.oRD
llAl"l

BLI 6RoN !ciNrfro.GEzAND

STARINGLEZING

Vier-evenementen op 66n dag is schot in de roos
sl-a.hts hec! even ven ep de orga.
n sate !an de utetekend verlopen
'4 evenementeidag op 16 oktober
in Nat!raLie andeE dan geda.ht.
De aanb

erlng van helsur nane

boek glng goed, het sympos um
aver regeLmaal er var ane was
spannend en ook !e u lrel(ing van
de Escherprls slng volgens pLan
A Le.n pfof. dr. Aaft Brouwcr weel
even van het protocojaftoe h i
as dank voor de aan hem uitge
re kte Van Waterschoot van der
Gra.ht penning aanbo.d on het
proefs.hrift var Staring u t het
Latijn onder zlln reda.tie te vcrta
Len. Als bewijs'daarvan bood hij
aLvast !e ve aalde ttclpagira aai
[4€t d€ schen(ing i5 851" van de
[ostei gedekt, het KNG]\4G zou
voor de rest moeten zorgei Dlt
gebaar d.ed de b€stuurdetr van
het (NCMG €ven bLozen: e€n der
geLjk groots sebaar,ras onver
wachr. w€lkofl maar zcker r et
b€graot. Binnenkort zaL het n hei
Latirns ges.hrevcn

le vemaarde
!oor edcreen

proefe.h it van

5tarins hopeLij(
toesankelljk rljn.
[,len3en kr]lsen het eteeds dr!kker

en daaron ls h.i steeds noe Lil(er
om belangsteLlenden te krigen
voor €nkeL en aLleei de StaringLe
zing, cen pr ituitreik ng ot de pr€
s.ntat e van een boek. Eclrter. als
le een hele dag organise€rt, bLii
ken veel n€nsen daar opeens wdL
illd voor te h€bben Dat blllkt
weer eens op deze soed bezo.hte
dag. Een toepasteljk apenings.
woord !an (NGl\4G voorzitter ELisa
beth (orte6 bileen bijcenkomsl
over tlld, regeLmaat cn .elatlviteil.
Fet zalweLmet d. reLatie nuttige

Ltr.rrn.n.n.nlir: b.hdl1. it!t'tutu n.ut€er aaotal hlt L!.1
nnt,,rdn! ntl nlbtD.l.n r\'dtrrd/n trl993
bi.ding van de ee6te drie exem
plaren .an G Gemerts, hoofd geo

tird {Ler ngenJ cn nulteLoze llld

oeis.he en mijnbouvrk!nd se

(reizenl te maken hebben
Het o.htendFrosGmma benond
uit ie feest€ljke aislu ung van
blina t!vintie jaar vr€t€ns.haFpeLiik
werk aai h€t boek lhe history of

die.el van Surinam€, aan

eanh s.lences
maLg

i

5urirame. voor

lootrlttervar de.omm ss€

Ges.h edenis van de Aar.lweten
schappcn van de (NAW prot. dr. E
den lcx memoreerde de woeLige
ontstaansgeschiedenis va r het
boeI dat neerdere majen b ]na
was afgebLazen rnaar relkeis to.ll
weer was opg.pakt dodr eninou
siane wetcns.happe6. Na de aan

G.

Doeve, oud.dlredeur van dlezelld.
dlenst.n H. Prade, oud directeur
!an de Rekenkafrer in Surinane,
gaf prot dr. S. (roonenbers een
hlstors.h overzi.ht vrn rret onder
zoeI aan het Guyana s.h ld. Fi]
s.hetste daarb i de !ers.hlLLende
vses dle er n de Loap der -oeu
wen ziln gewe€st op de ontstaans
g€s.hred€nls !an dit gebicd. Prot.
dr. Th t!ong bes.hreet vervolseie
d€ div€rse wetens.happeLirke
onderoekingen arn de Iustv]akte
en het offshorc gebied d e uitein
ileLjk tot de onvetuvarhte ontdek.
kingen van e.onom s.h w nrrar.
hoeveeLheden ole hebben geleid.

Hcl Starinssynposium over'Varia

tle en regeLmaat: perodi.teit

n

het aardse slstecm' s m ddags
werd ingeLeid door 'pubLieGlleve.
ilng astronoom prof. df V .kc.

Dr.

l. 5mii beson

z

li

!erhaaL o!er

neteor etinslagen met e€n beeLd
van de r€.eit u tge(omen uLnr
Armaseddon. De lnsLag van de
€norfre steen nas.,h€r enLge zn
iige n de iLm . De rest van de
llm s pure f.te, lindi Smlt. Smit
is spcciaLi5r op het geb ed van
meteorl€t nsLagen en hun inv oed
op het lelen op aardc. Zo t hl
van m€n ng dat d€ rc.enieLirk oit
deIte Ch.tulub irrslag n Yu.atan
een enorme lnvloe! heeft gehad
op de biosfeef €n te relateren valt
aan de Krllt Tedia r grens. Deze
Laatste wordt gekenm€rkt door €en
belangrike omsLag ln het even op
aarde het ! tsieryen van onder
m€er de l/lesozois.re saur d6 en
de opkonst !an de zoogd eren.
Recentc ornerzoe[en hebben vo
gens hem aangetoond dat de
lns asen van l5 miljoen laar seLe
der in Siberid en ne Cherapeak-"
Bay n de VS weLiswaar tot grote

lrsndei en voeten en een enkeLe
overheadsheet wi5t .ke het

sterfte moeten r€bben geLe d maar
i et tot ma5s.l€ exlictles.
Dr. F. Dlikstra maakie aannemeLirk
dat de..eaien e€n bcLarsrirke
lnvloed hebben op varlat es ii het
aadse (llmaat. rtera.nes tu55ei

publlek lnzi.ht re seven in de r.La

de ..eaan en de atmosieer zijn

tvitelt !an tijd en

vennt,"roordeLij( voor natuunijke
varintie op tildschaLen van enkeLe
jarcn tot enkeLe hondeiden lrren
A.t!€Le voorbeelden h ervan z ii EL

pedom€r praatte hll
het pub eL bilover de roLdle tlrd

Als een ware

n de sretrei(!n.le speeLl. Alet

ru nrte

GEOLOGIE VAN HET VADERLAND

Nlno ei de sneL op elkaar voLgen
de kLimantvarlaties in het Noord

De 5tarinsLezing zelt werd gehou
den door dr. F. HlLgen d e onLangs
een Nwo/G0A Plonlcrplaatt w st

le b€macht gen. ziln onderzoek
naar de relat e tussen .y.L.iteit
van de anrde er sedinentatle.!c

i

staat bcs.hreven n nieuwsbriet
nummer 6. Aan de hand van
nauvrkeurge metingcn. at en toe
geardeerd met schitl€rende d a's
van 2u d Si.Lie toorde hjeen zecr
.onplete rc.ord van sedlmentatle

I\ri,lrA. lJrrrtrr,,

a |:aturdlls,

199t4

nicuwsbrief novembet 9E l0

cydl.0e

invLoed

vai

Pre.ess!c, d€

!ariati. van dc cquifor en de
e.certri.leit van de aards€ baan

The history of earth scieicer in

onr de zon werden daor Fisen m€t
de pre.s e vai eei micro.hiturg
ontLeed. Een5 te meer het bewijs

Wons, Th.E,, D.R, de Vletter,
L. xrool,J.t.S. Zoueveld &

dat na!wgezet veLdwerli tot uiteEt

nlcr.ssant. r.sultatcn kan L.ldci.
D. n ddag lrerd bedlndlgd mel de

!l

eiIine !a] de E5.herprll5 en d€
!an Watere.haol van d€ Gra.ht
peii ng. GeG(l (laver rle, nameis
het (NG[1G en iaar nodig onder
3leund door ziin .ommlssie, de

ngczond.n ciidso ptics hc.ll
beoordeeLd, wns van meiing dat
van BreukeLen5 (zl€ Nieuwsbrief 7)
proeve van bekwaamhe d boven de
andere nzendlngen !iclak onder
neer.oar de oorspronkeLjke en
b€grilpeLij<e yrjr€ !an her toepas
s.n !an mod.Llcr ng in groidvralcr'

Vero

tdir! ti\l II: ] I'/L;-INa),

trlal m neraL5 hydr..arbonsli de

d€ daor ae.enn

ges.hi-ad5.hr ivlns r et stopt brde
Surnaanle onafhank€ jkhe d in

a

aaihoudeide bedrrvigheid, de uit
gave lan dt bae( tot nand heell
doen (omen.0e Nedenand3e aard
!vctcnsclrappcf kcnncr o'n w.rk
u

e.nre rog
m 53ie zi.r

n er,

n!pant
De editors en s.h rvert naakten

Srrlnane

deeL u

t

lai de

(oLon

L5ereide" geneenschap en

okle6.heid ng, naar oo( dat

rji

betro((enhed bij het !a(gebled
iog mmer reer groor s.
Ioci hij h.t hoofdbest!ur van hct
KNGj!l6 vetraste met Tiln aanbod

om Sta ine's proefs.hrft order
weLiswaar mel en ge geLdeirke
steun van het (NGlMG, zo.ht de

vootritter onder de aanwez gen
5 reL rnar de pennirgrneester!an
het enigsz ns arm asiiee ceroot

r.hap.

Een

defnitefia [\!am

nrer neLeei, een Loezeggrig

Tij.l.ns de gezelLge bon€

afo.p

er

on

na

ed d. geauuJ.rdc Brou.
w€r door een gro.t aanlaLvan zijl
dua sludrnten uit hel Le die gef€
.iteerd Na ver sla/ng synipos a
(ij( le aL,!eer ! t nanr het LLEtrunr.

d

diamonds indur

vrerent.happe jke iifrastr!.ruur.
Fet be!at een overzi.ht van de
onirl(ke ngen ln de Sufnaamse
organisntie5 op het gcb.n d.r

NaruraLis

te L€iden. Noe

tect

relv€ is h€t wef( lan

vit

!lcn pcrsonen, wa.rln hct e.u!ven
dee gele!erd is door hel vlftaL dai
tevens aLt edltofvan het boek i5

kngDg I

sepa ate ovetr.rrtskaa r sta3r d€
voor[.mens aans€seven met bi]be

i'GeoLogle e eben" wordt een

oler de aangrenzende

wrard bijeen volgend bezoel

r r

AMSTRDAMI

ivlinelal und Heitwaessetuoi-

a;.rt

En.rr

t,rJd,d

lllnlalr1, LrfJA, 1rr3 ^

Lii:

/rrtl

F E, R.NDEEL
{VI IE L]NLVER5

E

T

AM5I!RoAM)

D.\122.rn

(;r,L{rJs 1-nrJ.nur r\'.rdr,. n]
l11rtd/,,,, /.,tld. 199.1

Geologie en n{ijnbouw
laargangen 19141993 van Geo
Logl€ en [4i]nbouw zijn grntis ai

te haef biiG, van RoeIeL,

Veen

derweg 19, 6721WD Benne[om,

ut Nordrhe n
w€sttaLen staan te wa.hten ofr oF
de gescheikenlr5l gepLaatst te
rorden voor de (omende feenda
T!ve€ Leuk€ b.ekje5

Fet cc6t. w.rkic b.schrlift dc
crtreem !itgebr€ide en rllke v.o.
(omens !an m neraar en genees
[ra.htigbr.nien i Nordrhen west

ongeven.e geb eden (oo(
Nedenand en EeLgiel De rome rei
naakten er aLgebru k vaf, cn tot
op dc dag van hcdcn n.m.n deze
faLen en

rerk 5 ii

drle sedes opge
deeLd. Na de introducrle !e6.hah
de eerste !e.t e l22o pp.l lnzlclrt ln
Het

$at.r kwrllt.ilsgegevens 0p e.n

kommen in Nordrhein-Westfalen

Ur vrRs

I] L

wefk.lln.k ook omdat dc

0e

seoL.s sche eenheden, !vaarna in
een se e tabeLLen de nd lidueLe
!oor(omens warden geiass R.eerd
en be5.hrelen mlddel! oen aatrta

Michel, G. U. AdaDs & C.

(VR rE

t u tgevoerd, en over het
algeneei voonaneLilk van h sr.ri

D€ r€kst bledt een beknopt ov€r

Nordfi eii(.lWeniaLen. nraar teven5
geb e.len.
[4e.r dnn vjtentw]nr g Lo.at.s n
N.d.r a rd Nordei bes.hreven.
[4€t het bo€lie (i] zakformanl
vrardt een breed pal€t v€rkregen
aan Locates net e.lu.atle!e ge.Lo
gis.he waarden. Ze(er de moelte

aLs

zvrart w

grote lroe

RONO'EL

i
r

naar ro ver moge lk naar
hel hedei s !oortgezet. Fie{in
getu ge de u tgebrelne bibLiograU€
die tot het hcd.i doonoopt. Zo
Ir]igen ook de re.enrere dlamnn
tortdekIi]gen €n pelro eumexFLo
ratie a.tiv te ten rulme aanla.ht. ln
feite ir het boeI hierdoor ni-"1
aLleen te bes.houfren aLs een
ges.hieds.hrj!lng, maar te!ens aG
..n aLg.nrcrc nirodu.ti. n d.
an d!vet-"ns.happen in S!rlrame.
H ervan gelu Be.ok d€ opname n
het baek van dr pracht ge. i kLeur
!itge!oerde 1:1 5oo..oo g-.oLogi
5.he en mineralei €an van Surl
nanr., atkomstig uit.l. PLanatlas
var 1988 De arbe€ difgen in het
boek z in ver,ler lits ! t€nd n

i

!.o.

s.he bibLiograile (lo ppl en een
inder besLuitcn hct lrcfk.
Net boek ls ondermeer v..[r iebaar

j

nraar tevens binnen de econonr e

opsomming gegelen !an Lokatie5
met DUbLekeLij(e toegang tot geo
Logls.lre .ol c.tics ei voorkonr.ns.
[4u5ea, mij]€n, srotter en s€o oeie
ser€lateerde lndustr €en, aLtmede
de typsch du lse L!erpalei, rior
den op sy5tenrat 5che !,llre
be5.hre!en wanmee toegang ont
staa tot 5oo m Ljoen jrar aa,dge
5.h.d.nis, tot roo. jrar miln.
bolwg€{lr edenir €n 2.. raar
ndust.e.0oI dt boeIie bevat niet

aardlvetens.happe r: de C€oLog
5.lre €n lVllnbourvk!nd g€ D erst
i[4GD], de Dientt Bodem(a er ng
(DB0 ed her ceirGaLBureau
L!.hikaa eing (aBLl Een geolog

b

.ot

Itl5,

wai met,le

zl.ht van de onders.h€:den hVdr.

eersre en eenmaLg ov.rz.n val
d€ ses.r eden s van de anrdweten
e.happen in Sur name, en Levert
h €rmee eei beLais i[e b ji]cge
aan het historis.he belrunziln van
de 5!riiaanse aard,!eteis.happer.
Flct ls d. loorlttcr van .le KNAUI
.ommlssie voo de ses.h edenit
!ar de aard$eters.lrappen, E. den

h.rerid5 !oor Lei.ler ln pliat val

ben, zeer.ontent

hydroseoLogy re.onnais5an.e and

-bauxite .go

(Ht,

zodailg is het boei een un ek

lwvdG peniing en de tulmte voor
een dan(floord. H erin et lril niet
a h.n b ikcn iat hij, na aanvafk.

nr gebott€L.r\!ater

Dit. zoluist v-p6.heien, pradrl g

Dll. 164.00

movendl lndu s, en de erkenn ng
van.le vootrtt€r nat een (€!ze
hee

volgordePre.ambrlum geo.hro
nolog c - .oasta pLa n and offslrore
' g.ornorphoLogy soiisurvev

lltgegc!.n bockwcrk L.vcrt.cn

l\i[:

Tex, se$eest

..k

br.nnen €en beLansrlke paatt n
b nnen de Du tse rienis.he zorg,

tweede sedie (16o pp.) gaal over
de erpLontie en erpLo iat e a.tl!i
te ten !an nineraLe huLpbronnen
(mlnirrg L.glsLation-so d m ncrah

gens was de eer aar E sa
b€1h (.sters, de voorzitter van hrt
(NGl,4G, on proi. ar. Aart Erour/er
te eren net de van lllateB.hoot
van de Gra.ht penning, de hoogste
ornetr.lre d ng !an lret 6eroot
5.rrap Na ner neno e er van de
!eLe verdiensten van pr.i. Brouwer
roor ae NederLaidte geoLogenwe
ielrl, rlln !eLe publ.atlee en pro

Urre.hr a.hterar bezien

de welens.happeL iIe vooruitsans
van v€B.h lLende aardwetene.haP
peLijke di5.ipLines, en welin de

al* l nicussbricf

november

198
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Vanwegc pLaatsgcbr.k in d t
nummer !an de nieullsbr ef.
treft h€laas seen b jdrase van
een .oLLega overzee aan Vanai
!oLgende keer ual eLk numn€r
weer e€n zak-on olerz€e bevat

!

DE FEDA.i

!

Vol rnet geoloscn is hetl,ock De koekock ir Tiin klo} vln de ch€micus Judicus v€astescn, een sleutelrotuan ovcr
het Ce.losrsch lnstituut van de Unive.siten van Amst€adam in de roedse
iaren zestis. Het hocL wcad destijds in
beslag gcromen op verzoek van twee
eerbicdwaardige dames die zich nr€enden tc herkenncn nr t*€e naakt net
e[..r dansendc personascs Nieltemin
kan ie het gewoon len€n bij dc openbar€
tribUotheet. Otto Simon aakte mij
daarop attcnt, en h€t klopt Maar hct is
een v€avelcrd humofloos boeL, cr
enige diepcre g€dachten ov€a hctvak
hcb ik er niet in ltrnnen vinden. Dan
liever Onder Profcsso.en.
iltijn Michael (1973) van de IsraClische
schaiiver Amos Oz is hei rclaas van dc
mocizame tiefde tussen tte€ in zichzcr
scLeerde ionsc rnensen! sezien vanuit
hct gezi.nispunt van Channa, de
uouw. Itichael is geoloosr zij bewondert hem maar net vaL is haarwczensvreemd, Het doet haar den(en aan de
boelen vanJul€s Vcrne die zc vrocgea
las, en de vea{antschaF lusscn seologie
en litcratuua is dat ze beidcn dicp mocren sraven! ma.r de geolosie is toch

openinsszin voor een roman schiint
daD ook te zijn "Jesus, taLc your hand
ofirny leg! said thc painccss)' Wat dat
tretreft spreken seologen mind€a tot de
verbeelding! al ziin er misschien excDrplaren te vnrd€tr die mct at die dric
zaken iets te nraken heblren. Itaar er
zijn ooL prachtige vcrharen ovcr vuillismamen, zoals Il rnondezzaio in de
l,trndcl Racconti Romani vm Albeato
Mo.avia (vlilnisman wil zijn be.oep
ve.trersen voor zijn vriendinnetj€, hii
gccft zich uit voor iets anders, h€t gaat
uit want wicrdtunetie wou alleen vuilnismdn). $adom dus niet over gcolosen, hetrbcn een ttescheiden aantal literatoaen scdacht. Bii de openins van het
2le Intcmationate Geologischc Congres in MosLou in 1984 serd zclfs een
hele scologische opera .pgcvoerd, met
gfotc witte tentcn op het toneel, en
bassetr met haarden €n zwaaiend€

net het
Hoefiize. (1933) lan A. dcn Dool.ard
moetkopcrerts gaan zoekctr in dc
D€ scoloog uit De herltcrs

gloen-uitseslagen bcrseD van AlbaDie
en raakt verzeild in een bloedwraakgeschiedcnis. Het is ccn Katl May-achtig
v€rhaal uit het land der Skipctaren!
wa.rin de e:ploratie vooral als rnnctic
hccft de aanwczisheid van d€ toofdpcrsoon in onhe.beagzame staek€n

vooml

de

en

d. bdefvon dc loorn$er vrn

gcnoots.hrt. in de huid,gc
opzet vrn d. niclFsbriel. w.rf
schijdrjk ..k icdere kc.. b.ier z!L
le! sc.r... M.ar niemDd ka..f

ncL

pen

un d.

reelziidighcid

eD de

erudric vin Sallc, ziin.nikelen
tin aliijd ve.nrh.l|L e! gevd
!ooral een lrrfrissend .fv.d.s
beeld rin oDze hobbY, de
geolos,e. Ook zo,in hitste bijd.a
se, d,e n uniek. Uni.k ii dit rril.l

s.!d

is

o.k h.t pror.ce.cndc.slrecL nci

Lrelr.ldiing rot h.L nodellere. van
seologische n....sscD

als een

tocsestuurd Laccs van Bert Boekschotcn naar aanlcidhg van ecrvorig stukie
(h€t columisteN.hap is onbezoldisd!
maaa zo afcn toe is

oudeac zusies, dochters van een seoloog
de zcventigea iaren. Pappa is er vandoorAegaan met de wouwvan €en

ieusdvriend' MamDa raakt losseslasen
€f, z*e t samcr methaaf $oezelige

Gestalt-gocroe en zes vcnuilde tinder€n in een turquoise camper d.ofhct
"aUes-moct-kunnen" Amerika van
Easy Ridcr, Maar dc kleine Katc is een
kind van haar vader, zii leest dc kaarten, 2e LleDrt de soudsteen uit ZuidAfaika die ze van hem heeft sekrcgen
sievis in haaa h.nd als ze hcm misl, en
ze s€el-t geolosiecolleges .an haat ver_
vcclde Tusjes. Het boek cnrdisr ars zc
verdwaald zij. in de Grand CanvoD. '!lk
stelde me ons drieEn voor als fossiclen'
opgerold in onze slaapzakk€n tcser de
rotsen hicr aangedrukt) slmen met de

tnlobicten

ook iederc

stc.iiehe gcol.s!

^sctrc rorn, tcn.L.lta, een scdnnen
trir Lrekken of..! stru.tLrcl. zet
inrs Hcr nir.nrdel,jkd doclraD ecn
oDde./oclr h oDr d,e un1.itetr te

!rrd.l&.n.

Hoe

srd {ij

hje.bir L.

Bij de $ud,. naar de g.olo
gis.lc ge$eldh.id r.n het r.rcn,
olrx! de ondcgrcnd, Inldp.eie
rc! {lj ouc obseraiics lcsen de
?

a.hte.s..nd ra! on^ ncnnis en
onuc d.vrdngeD Nunnate d'e
ofc.bousde kennn g.oeit en onz.
vcld.rrarmg odn.cmt. lrenad.ir

r'nn de sc.llrsi
sesL.lhcid treeds meef

i.rein
d.lve*ehjH\c Daarbiirjnver
scliikingen n.t cefder oPscdxne

kennr css.nrie.l in dt bccldvor
ning Op d. bxsi! vd deze helnsrii.h. bcn.de,ing s.d ons modcl

nr..r.n neerhct beeld vln d1.
uni.ke Rcll \\'ofld 1.3h dat nr
GIS va{k s.nocmd lvordl. Te!
mnr$e.trL dclken air. llct rel.le
re vln r. i model rvdd xin iedcr.
seol(r,s lvcl een! oF piillijke
mlni.r duidehjk scmaakt als dicu

!v. gcgeve.s .fc.n
J. ifteI!]rcraLi. olde.un hnnlde
Iluidige ordcEoeken, r.nh het

nieuvc rhcore

proce! r.sponsie R)d.11.ren s3r.!aa, sdl. refereefl, zijn in fetc
een

!.oftzetlng vin

ceD

oudf

$erklvirze OF brsis raD gedchil

kneng lalwl nieuwsbdef

november

en de crinoiden, {lc

brachi.-

p6dcn en de mollusken. Lwijtseraakt.
En zelfs dat vond iL niet ers lk sterde

b..ld (D.d.l)

srhc

aangenam€

in

alsoizijn slimlach hct enige wccnoord

ons

ertat

faDnaili Bert, bedankt!), Hel is hct verhaal van de a.hijarise Kate en haar

holstcrvln zijn ordoordains-

hdpmiddcl in dc geologsch.
bceldvomins. Het {h inst i. toi
orerdenknrs en in niin Acral u
een rv.dcNoord .1 lQntteken'ns
Uitnrrd is red.. ncDs unrek.n

rv€.k

Veel iDteressanter is Engelentijd (199r)
van Martha McPhe€, een bock dat ik

hare wereld, "'Hoe is dc aarde eigenlijk
ontstaan! Michael?' vroegiXmijnman.
Michael slimbcnte mij ten antivoord

Salle's uniciteit, een wederwoord

betrc-n. alhoe$el.l. coaer{ory

mczelf ternssctrok(en Ik voelde me
ziek." Wie Black Boxvan dezellde
schriivea Lcnt *ordt tcteurgesreld door
ditboek, cn Atuos Oz liikt even wcinis
afrnitcit met de seologie te hebben ars

ef,ploraticg€oloos zal zich erir herken-

g€l€zcn: religie! adel en sex. De beste

Dc pop!lanrcit ran Srlllr's
coluDn A ontcgenzesg.liiL. Een
enq!!r. hccft dn oldrddleliik

vea*acltte En ik reNachttc
indcrdaad gecn antwoord.Ik had m€ in
was dat ik

alnnemcujk te makcn. Maar dc thr r
ofdiscovery is goed weergegevcn) en de

Heel veel rornans hebbcr schaijvers als
hooldpersoretr, ol schilde$, .f rijkc
zak€nlui! of.oyatties, Een boek moet
altijd dric dingen bcvatten heb ik ooit

l9E l2

lc..dc reldofnxm.s en !! o.L
gcbruik Dak$d.

!.n ge3!D.c.l

d. $.tisiisLh. rnaltses.n icLeD
nlodeller, \ ordt er een P.gnrs

gedisn om proce\sen r. reF Ken
Den cn d. daxruit !.ofiloeiend.
gc.logische .pbouw te kunnd

b.s.ijpe! !f vo.spelba!r

1.

Een ieder, .n iaaa$cnirntlik ook
Sxlle. al h.r hiernec c.ns zrr.

Walr li$ daD hei Ftubl.enr? Drl
zirhttn in de do.r Salle gesugg..e..dc vercndd*rclliDg dj lrcr
d..1van een mo.lellerng zoals dle

lnn

de

dclu in het Tr.mP Gmu5

bekken,.ns de ane.Ildnt z.u
kunnen g.ten voor ccn ofandd.
delra in de we.eld (cn da! LIi voo.
keur !i! die ditp bcamYen llgt cn

.li.dr.send is). Tcsen

een dcrse

me voor dat die richel daar bovcD ors

tou instortctr en ols opsluit€r) vroes

se afwaarwc

miliar.l

daD over een

jaarzouden ritten. In een ande.e G.ote
Discodantie?!' Kate's g?etigheid is heel
herkenhaa. voor q i€ zellzdke f.inderen
hccft ofzclfzo iss€$eest. De oorspronkclijkc titcl is BrishtAnscl times, wat
oo} op de Brisht Anscl shalcs in dc
Grand Canyon staat - dic woordspclins
is i. .re Nede.lan.lse titel Enerelentijd
The Faench l-ieutenatrts *oman (1969)
vanJohn Foqtes speeh in her nidden
van dc vorige €euw, H€ttr.e( is ook
vcrlilmdj ma.r h€t enige dat ik mii
cnan hcinncr is een keuris setled€
heer die mct ccn srotc postzcsellotrpe
een wagenwicl van ccn ammonictzit te
bestudcrctr aan een ovcriscns volstrckt
l€eg bureau. Charles SDrithson) cen
welgesteld€, belercn en bereisdc Draa.

lans aatr het enrd van dc picr staar tc
wlchten op de Franse luiterant dic haar
heett v€rlaten. Cha.les is e€n DaNinadept, hii (ent ziin I-yell en maakt zoektochten langs d€ rolskust, triet naar
ammonieten maar naar ze€Egels die
hoscr op de klilien voorkonen in het

Krijt. "lvith fclow-hobbyists he sould
sar indisrantly th.t thc Echinodermia
lsicj had been'shamcfuuy Dcglcctcd', a
tamiliar iustilication for spcndins too
nuch time nr too sDrau a field," Als hij

nog niet erg levenswiiTe dertiser met

natuuawetenschrpp€lijk belangstelling
bctandt in Lyme Regis arn de Engels.
Zuidkust, Lymc Resisl ledere deelnerncr a.n scdimcntologische ercursi€s in
de zestiser, zcrcrtiscr jarcn is er
ge$eest: zelt! de huizcn zijn cr van
aninonrete. gemaakt want) zo zegt
Fo*1€s die zelt in Lyme ltesis woort:
hier dagzo.mt d€ Blauwe l-i!s. Ilaar.le
fossieldndplaats is oo( een metafoor
voor hctVictoriaans€ 1€ven 2.1f, menscn dic vasts€roest ziin in doapse palro-

deze Sarah, bijsenaaDrd Tragedy in ecn

onherlt€agzafre kloot tegenkomt etr zii
hem tqee prachtige zeeagel5 overhan-

disl, vcrlest het doel van zijn zs€altDchtcn zi.h saandeweg ran de dod€
laar de lcvcDdc matcric. Zozeer dat hii
zijl welscstcldc rnaar conventionete
tiancae voor haar laat schictcn, Uit

vrije wil, Dleent rij. rlaar ars hii ziir
Trag.dy dat besluit *il Dededclen) is zc

nen) nr dc vcaulins van verneende
plichten als naastcnlicfdc (maar a!€en
o.<ler setij}en, niet tesen pcrsonccl)!

verdwen€n.rrHe was one

lijk. rl..hr.1inrg vr.rrt hir/ich en

.fderzoek moseliik m.ken olecn

!o.r

.rh!.g geren aln een Yerder
.ndr.ro.k l)rrmr3{ d,ene. ril
oN rt L.1rig.n.lhet drn nnier
diad nict m.g.lijk z.r kunn.n,jn
dxt cf op cc! g.g.r.n .gcrblil
rn.hgieen rorrten.aDeetf of.n.

h1i oF

..n sclhtu{ rgrrssc\.

Wtze ee! serc rfgxmcni.n rin
rviaruit het dFxzc nn .cn drgclirlc
d.elrtellins moge irlijken. En tercchr

\rildrL,.u inde.daid

idiote rer

ondcstcllng 2ijn Alhoe{el(?lln
ae eerte plaas

nb.l n!,gclirkenv,js

Je doel$elliDg tan procclrcsFons.
modelle.ingen gedelmie.rd ro!
rlrn l)ar is. m,jns rnzieDs, aller

..sr..i d.

vln

{x.r

n.nug.n b 'nreryrrerone
xndi. {ftic ninder
beke.dc)

.tcltri r. Lunn.n ni.llcn

cn ,.teqrfeteretr

r.n

d. m)Jellernis ran

dc

de

hind var

deltar.n

'lr.Drr (irru\ e. vrn.l die.nderc
.1ch

s

$ri.\in cen hoge grad Y.n
r rcrgmrd Dit mei de idee

kennE
om tot Doaclljkc rcrg.lirkn,gen

koDe!. die e.n

lcdci g..i.hl

re

oflit!'s vic-

tims, one moae amn.nite.lught in thc

die het mogelijk DrakeD om een
trridcl isedeelrelijk) bnnief zekere
gr.nz.. 1. t.rn\rrone.en Hrernee

cchtd !i.r {tllcndt drldr.n.
.leltr id.nti.kn rin dc andr..,
laruurlijk nici i.d... d.in n
uriekl \'laxr binre! de do.lsrclh
gen vrn eer Fradjlch onderoek is

h.lzdid.. hvirlel nNgel,jk dat ren
.dzicn lrn cd xrntrl /rken ge.e
ralrsxtics lrog.n {.rdcn b.g.Fr{

raardoor e.D g.lijhn.lhrs m.t ccn
rnaere snuatieqel {ofdr gcN.hF

ni.nisd. Er

daamee zij! \riJ.

pe.spectiefvaak
overstiisr m€1 nash-tbryarals traar.le
huidige tijd. rr$e can 1ra.e the Victoriar scntteman's t est qualities brc( to
thc padit knishts and rtreux chevaliers
ofthc Middlc Ascsi and trace rhem forward nrto the nodcrn scndcman, tnat
breed we cau scientist! sincc thatis
un.roubtedly *her€ the river has run.
(... ) rh€re is a link lbctween theDr]: thcy
atl reject th€ no.ion ofposscssion as the
purpose oflif€, {h€der it bc ofa
woman!s body! or ofhigh paolit at all
costs! of ofth€ fisnt io dicrare rh€ sFeeal
ofprogrcss. Thc scicntist is hut one
lbrDri and $iI bc supcrscdcd". Die
laatste opDrerkins laat rnc Dict los. Nat
komt er tra alc wetenschappcr_i Hct
sordt lijd om 'l he Etr.l ofScience te
lezen, Als d€ wetenschap is uitonalerzocht! dan bliift h€t beel.l vatr.te geoloog tenminste nog lev€n in de boeken
var dic schrijvers die zelfoo( d.or de
aardc ziiD acfascinccrd.

go..l b.z1cn. $..r rcrug bilh.t un
gingspu!t: h.t cln$in.crcn lan
n.trNrlijke ieromener. de znr of

.cn hulpmiddcl

liclr.nn.grn

d{

ons

i.te4rret.

rcle mrlen heeti ler

Voof hen, die
slechrs hei,.dtr1d! rls nirgarqs

d glon. kf ,rn vr.
.ns g.ologs.h h.m... n.niF.r I
cnardo iho. lerarlik rht S.11..

rnnr },rbb.n. is,cde.e cl!5ritiune

dlor ".ltiid

ccn mnshg

\inFclc mns

Je onzin

hienin

o! d. uni.(.n !d L.L
n nidx. roof rnrl.r.n n hct..h'
ter ook de elise

lralicr.n cc!

/.-ke.e (!.actis.he) orde te sche!
pen nr ccn clnple\ eeleelYan irdi

(ir.r!1..s. it..){rusieli.

relien

m.d.11.n,.t... m.k.n hcl.ns
lroselijk dc rxriibclcn, gcrnct.n i.
hetleld, te an.lrseren, het tootrt
.n5.ehries die lvijrier kendeD ol
rlld.n innuneJ rcr)nde.$eldef .
htL s.h.rld. m.gel,jtneid on
nbd.ll.n L. miLcn r rb,nn.n
d.z. minb.lcn r.n ligscn Hcris

kdsng I al$ I nieu$sbrief
lt
'o.e oe 98

groot cn drt

eD

ranreer" ofhct
unerf k]i

?). s1j

us.h llir!cn :rr3n tegcnoler hei

utcn .liiLc..snhul dil o.Lreer
..n

mo.lcl is lnn dc s.rlclljldrrid.
die altijd .neindig g.coD!.1iccdd

en teelzijdiB G. Mx.f ji, dit is..n
(ercnschap die jij.ls reldseoloo8
rl !ind\ rJen kent In iedere nle!
{. on6luiling r,rLs ra je m.del
xrn dc Di.ulvc Nrrmcming cn
tueed je j. Drodd in i. h.srF op
b.sis lan die laatste lraxDcDins ol

/ucnt

re reYreae! eD je zegt: zie jc

R.B 5oErER5. TC, Drr_T

KNGMG

+)
!an het .ongres , jn

Groningen Conferentic l1

een viertaL

tlrematis.he sessles gepLand. De
thema s,

nmiddeh heeft elk Lid van het
Cenools.hap de 1st c rcular van

het.ongres Groninsen

cataLyst

ior the North west European 0l
and 6a5 ndustry" ontvangenLD€ze
6l Clr.uLar ls in een oplage !an
265oo leBPr€ld onder d-" Leden
van het (N6^4G, de PG< en het
Europese Ledenbesrand van MP6,
EAEG, PEsGB en sPE ( - 22too
adressen). Daarnaast wordcn vla
de sponsors en de "losse verkooP"
nog eens 4oo. exempLaren ver
5inds ae ee6te aankond g

het

nglai

Cronlngen' .ongres n de

N euwsbrief van

februar

s er ach

Ier de schermen een noop wer(

verct.

EEn d

zuimd:

Ll

ig

se.htcrver

van de !ooftgang

vai

de

o.gan sat e op.le hoost€ te hou
den. Bijdeze danl0p 23 Apr L is
de silchung Gron ngen catalysl
for the North west European 0i
and Gas Inrlustry'opgericlrt door
het Genoott.hap en de PGK. Een

ter

st.hting kan

sne Ler besLui
nemen en !erpLi.lrtlnged aan

aparte

2iln: ExpLoEtion',

du.tion",

gaai .ran lwee 5amenwerKenoe
verenlglngen Bovend en s.lr€rmt
de Stichtlng de beide noederv€I
enlgnger ar wat betreft de risi.o's
dle onv€rmildeLiik aan de arsaiisa

te van een congres verbonden zijn.
KNG&lG en PG( befoemden €L(
drie van de z.s bestu!6leden. Fet
St.ht ngsbest!!r is aLs !oLgt
samengesreLd: Evert van de Graaff:
Voorltrer namens KNG/!lC (ShelL
nternatlonaLE & P B.V)i L€.
AlbLai, V.e voorztter namens
PG( (Amoco Nethenands B.V.)i
De lan Feenstra: secretar s
namens KNGMG (Nedenandse
Aardolle (4aatschapplj B.V.J; Ka d
Welsenborn: Pennitgmeester
namens FGK (lMlnisteri€ van Econo
ms.he 2a(en)i Fans Dronkert: Lid
namens KNGMG (Te.hi sche Llni
versiteit DelftI Peter cu(le: Lid namens PCK lTe.hi sche Unilersi
tet Delftl. n de begnlase van de
voorbereid ng de€d [4aaike KooP
mans een hoop lan het we , maar
d.ordat zijkorl na de opr.hting
vai de Suclrllng moeder werd,
werd Gronlngen te veel in combi
natie mel werk en moederschap.
Sinis e€n maand ottw.e heLFt
alrrls Terwogt hard mee met het

tiig en

Pro

Downstream aid Lrlarke
society and Energy sup

Er zlin onsetwjieLd KNG&lG Ieden
dle e€n b id€ge wilLen €veren aan

de invuLllng van de programna's

feeft u een lnteressant v€rhaalte
vertellen, stuur dan een trteLen
een samenvatting naar het 6ronin
gen Consresb!reaul (N.8. rret adres
!an het coigresbufcau enverdere
detaiLs etaan ln de 6l C r.uLarl.
n de aigeLopen maanden hebb€n
wil, aG organi5atie conit€, een
hoop tijd besteed aan het Leggen
van .onta.ten nel inst€LLirrgen €n
bed,iven om geld en inhoudeLjke
steun vo.r het.ongfe5 biieLkaar
le praten. llarde to€zegg ngen voor
seLdeLil(e steun zijn antvangen !an
NAIM, Gasunle, EBN, Ano.o, VEBA,
FaLLibuton, S.hlumberg€r, 5tork.
Deutag en 0dnie Nassau. 0e loe
gezegdE steun, waatooor we zeer
erkent€ljk zjn, neLt d€ sti.hting in
staat diverse verpL.htingei
betrefiende het .ongree aan te
gaan Ve,dere sFoneoring bLift e.h
ter zonder meef noodzakcLjk en
bespreklns€n net andere b€drirven
zijn gaande. Conta.tcn over nhou
deLijIe ste!n aan "Cron nsen" zijn
ge€sd net ondcr and€re NITG
TNo, NOGEPA, R0, aLVde, Wint.15
hall, TR05/TELEAC plus natuurlilk
de lrovengenoemde, sponsorende
beirli!en. De ldeeOn over lnhoud

die onder andere ult dle .ontacten
konend€ maanden litgewerkt wor
den. HleNoo. zal een Programma
aomitd worden lngesieLd dat €en
hoop werk te do€n lriletlGem kt
wordr op het in februar Laten ut
[omen !an de Tnrl [n.ular (met
onder ander. de uitsewer(te pro.
gamma's voor de thematis.hc se5
5ie op de tue€de .lagl.
Daarvoor, ln ne lanuari N euws
brlef, zal lk U echter weef birpraten
wat betreft de vooftgang van .1e

"0h, dan virrd le dat ze(er w.L

L-"uk

ha, die Beruw€ljn [4et aLdie oude
potjes en wat ze daar nict aLlemaaL

''Nou nee, dat ls te ions. Harder
gesteente. Rotscn en bergen €n
waarom dle cr ziln enzo," prob€cr
ik dan een beetle u t te leggen.
''Ja, ja. stenen. (ui ie daar dan
Afhankelilk van de wargsteLler
baEt k dan los, bcgir lk enthou
slart net mljn armen te zwaaien en
steek ik van waL over bewegen'le
.onIrn€nIen, o e. gas, war€r,
dlno's, kllmaat, ALpen, l'losa5aurLs
sen en ga zo naar ooor.
Antwoord heb ik dan nog nlet
geg€ven. "!!e€t lk veeL!" komt er
voof mil her di.ht5t b j. floog tijd
dus !oor wat oopbaanorientatie.
Dat dat nlet all€en voor miigeLdt,
bL€ek we u t de overyeldigende
opkomst op de le Aafdwet-.n
s.happeljke Loopbaandas oP 2
oktober iL. Lle€r dan 2to st!den
ten, alo's en olo's uit Utrecht,
DeLit, wagen neen en Amsterdam
kwamen naar de VU om het vo Le

dagprogramna bljte wonen. Een
programma rlat be5tond !it Lez n
gen, bed ifspre3entarl€s, w.rks
hops en een forumdit.usse over
'De roekomst van de werkgelegen
held ii de aardwetenschappcn'.
Gedurende de heLe dag stonden €r
stands van uiteeniopende bed l
ven die aardwelens.haFPe6 n
d enst nenen en fa.floop wern er
naaf goed gebruiL seboireLd en

bedri,v€n waarvoor het ni<s uit
maad wrl ie gestudeerd hebt
E6n var d€ vooafgeneLne doelen
was her d.hter bij eLkaar br,Fngen
het
van studenren €n zijdie dat
(vefte) verledei geween ziln. D€

ii

vaag of dat gelult is kan k mei
een voLmondlg "Jal beantwoorden.
Na de Lun.h [onden de decLnemers
€6n van de workshops volgen,
!arier€nd van Bodemonderzoek

€n ondeN is {rMuse
soLLi.tcren €n vrouwen
in de Aardwetens.happen. VooraL
deze Laatste workshop he€ft Lat€n
zien lroe beLangrljk die .onla.ten
kunnen zijn. 0nder Le dlng vai
lT&A Radaa

ot tot

T6.TNOI heb
zich oler
d t onde €rp gebosen. foe a.tu.
eeLdit was bleeI weLrit het teit
dat de uilgelrokken 2 uur veeLte
kort waren on dt ondetuerF ln te
behnnde en. l\4et aLs thema Als je
naar wilt, dan kom ie er weLL?'
krlst deze worlshoF dan dus ook
een aardlg staanle in de oprl.htins
!an een netwe.k. ll lroon !an ons.
ALs .cntraLe afslu ter was €i de
forumd s.ussie. 0nder €lding van
de voorltter vnn her (NGA4G ELlza'
belh (oste6 bogen afgevaardigden
van universiteit, ovelheid, bedrijfs
leven, genoots.haP en eer !itzend
organlsalle zl.h over e€n aantal
prikkeLende neLllngen o!er de toe
komst van de werkgeLeseiheld ii
dir vakgebied.0p v€rzoe( van het
pubLiek werd deze dlscussle met

Harnele
b€n de

G

eske

(N

2t deelncem5te6

De organlsate van dit evenement
NAMENS HEr

5r.Hr

NcsBE5luuR,

EVERT VAN DE GRAAiT

Loopbaandag 1998 "The key
z.als U n de isr Clr.lLar he€ft
kunnen Lezen is h€t progamma
van de cerste dag vangeLegd: a.rrt
u tgenodlsde sprekers die Gronin
gen" ln een breed perspe.tief zul
Len FLaatsen. Voor de twe€d€ dag

L&tbd.tuld( t993

''lii studeert 1o.h Theologle?'
Dl€ vraag wordt n j regeLmatis

' nformeel' was het sLeuteLwoord
voor de man erwaarop de oLd eiu
deil€n met hun e gen .onsuLun.y
bedrirf of namens de muLt nauonal
waarbilu jtere.ht sekonen zijn,
studenien de hele dag te Yroord
stonden. Een groot vetrchiL met de
reguLiere, vaaI wat (iLLe, b€d.i!en
dagef . waar aardwetens.haFpeG

''Elr, nee, Geologie, Aardwetei
s.happen' antvroord ik dan.

het vaak mogei steLLen met dat
ene oLebedrjf en verentachilg T

kosms tal$, nieuu.brief ro.embF qB

'r

Lag

in handei van Geovllsie

en

KN6/rfG. Een nauwe 5ameiwer( ng
d e naar mijn menins

vo.r

aLle

berokk€nen haar vtuchten afge
Er i5 gebLeIen dai er b

i de hu]dige

student aardweiens.haPPen ze(er
een behoefte bestaat aai nlorma.
tie over de mogeLijIheden b nn.n
€n buiten hel vnnsebied. Een
oridnterende dag aL5 deze lreant

woardt aan

lie

vGag. Er 5 loor

d ge dlversiteit aan

studenten geen betere inlormatie
bron dan hun loorgangeE, de
Loopbarn ais key to lhe future
Volgend iaar weer dus. Mlss.h en
n er in Amtterdafr fraar,1! e weet
n

domeinei dlc dc

te(tonls.lrc

heLe aardges.hie

denis bestr iken vnn het vroes€
Ar.lrai.um tot lr€den. Een aantaL
seaLogls.he versch jiseLen 5 uolek
en van inmens wetens.happeLijl en

economls.h beLang (b.!.

rltre.ht, Drift ofwageningen.

ne

Great

Dyke'i het Bushv.Ld compLex"j
ANoUK CREUSEN

6eoVLlslc tcl.

o?o.444l4r

Geolosische excursie naar
KNG(4G Leden hebben een

ufleke

kans op een unickc excu6ie. Twee
van onze Leder, dr Paul Dnks en
dr. F e Ie ]eL5ma, b€lden werkzaam
aan de seolosiefarulte t van de
un ve6lte t van Z mbabwe in Fara
re, zijn ber€ld om een geoLogisclre
ercu6ie doof Zlmbabwc t. organiseren, en lveLeinrl juni/besir iu

lret Witvratersrand bekken"i de
ArriIaanse rift systemen] ek.l. n
Zimbabwe zln een aanta ui eke
seolog srhe geb edei pn.ht g ont
sLoten. flet grootst€ deeLvan Zlm
babwe bestaat uit het Ar.lra!clr.
Zimbabwe Craton, wat een goed
voorbeeLd ls van €en sre-"nstare
granilE t€train", rijk aan 3oud,
"base metaLs', asben et..
Goed oit5Loten greenstone" gor

zoas de Bellngw€ EeLl worden
wereLdwlid aang.lraali wan,eer de
vro.gc arrdgesch edenis wordt
bedls.!ssieerd. Rond 25oo Ary
s€leden werd het Zmbabwe Cratoi
deLs

geiihodu.eerd door de Great
D\'ke'. een van de grootste en

Het voorste s vo.r e€n ex.u6 e
van onseveer 12 .lagen (lidusiei
heei en terugrels) loor mar maaL
l4ooo, . eronder een kort€ inLcl.
ding van de geologle van het
gebied ef een aantalmoeeLijIe

m-oest spectacula r ontsloten

I

De seolos e van zuideLik Afrika

lvordt gekennerkt door een geweL

g€laagde (ultra)maf sclrc intruslva
op aarde, rijk aan patna en
chroom. HEI Zlmbabwe Craton ie
amr n3d door een aantaL Fre.am
brlsche nobieLe gordels zoals de
L nrpopa Belt (26oo lla, en €en
van de oudne gebergtegordeLs op

ANTWOORD5TROOK GEOLOGISCHE EXCURSIE
NAAR ZIMAABWE
Wanneer? l! nl/luLi r999
Hoe lang? cn. 10 a i2 dagcn
Prij5? Jllarlmaa f 4ooo..

l! !.hr

A

drm H

aLL

fi4ozambique Belt (11oo 5oo Ma) in
het oosten en de Zanbezi BeLt
(3oo 5oo [rla] in het noorden. Met
nnme de \!csicllikc overschuiv ngs
7onc5 var de /uozamb que Bet zln
pra.lrtig ontsLoten anss een hose
sebergteg.rd€ angs de greis va.
Z mbabwe en l4ozanbique. Tjdens
het geheLe Phaneroroicum werd de
te(tonlek van zu deLilk Atrlka
behecrst door extensiefasen, over
wegend g€re at€er'l aan rret oFbr€
[en v.n Gondwana Land. n lim
babwe heeft dit geleid tot de !or
diing van het Laat PaLeozois.he tot
Mesorois.he (aroo Be(ken en d€
spe.taculaire ZambeziR ft VaLLc,
ook bek.nd om dlnosaurus vird
pLaatsen, verste€nde Metozols.he
boss€n en srote haev€eLhedei
re.entere w Lde beesteo PLatea!
basaLt-pn aan de strat graflsche top
van de Karoo vormen de resistente
Laag waarover de Vi.toria Watervaf
Lcn, c.n !an de giootste ter
wereld, nai bere'len slorten.
Een s€oLogis.h bezoek aan zn
babwe zou de volgende stops (un
nen bevatten: de Great Dyke',
''Gre€nstone beLts" (BeLinge, 5lrurugwi, [4 d ands), NilkeL en goud
miinen, Dinosaurus v ndp aatsen €n
versteend€ b.sse r (ir.ombinat e
met €en bezoek aan eei safar
ii de Riil vaLLeL E.lageten in
de Zambez BeLt len boot latari op

pa

La(e (ar bal, (afoo basaLt.n, vic
toria w.tervalen. de [4ozamb]qLe
Belt n de ch manimar Nlounlains
Znrbabwe llst sem ddeLd vrijhoog.
en de w ite6 {juniljuL 5 nid win

ln

al il

e vv: LDirrL

aarde) n het zulden, d€ [fagondi
E€ t (19oo Ma) n het wetteni de

tea z jn dan aok n et a te wah.
ove(lag een prett ge romerdag,
'5 avonds een rrui aan De natLur
l5 spedn.uLanlHet Lnnn is gocd
lngcsleid op tocflsne en heeft e€n
u tstekende nlra5truduur. De Logls
tiek zalin handen zjn van een
.odmer. dLe lour opeGtof, zodat

u verlAkefd bent van goede kwaLitet

0m een en ander goed en tij.lig te
kunnen organiseren, is het beLang
rii[ dal we een dee [f]jger van de
mogeLirke de€ name. Daarom, aLs u
.€ Kans dat u mee zo! gaai op
ffeer dai 5oo/o schat, graag onder
elaande strook invuLlen en opsiu
ren naar KNGMG (zle aoLoton

Nieuwsbriel. n de Llnkcrbovcn.
hoek van de erve op graag Zin
babwe. Ele.tronis.h mag ook. U
kunt de tektt van de aitfJoord
5lrook olememen lals platte
kngmg@nltg.tno.nL. Vermeid op de
'\ubjed'rregclvrn de +ma L zim
babwe .6aame Eageren va6r 10
€derc€n a e reagee k lgt het arti
keL"Z mbabde and lts geoLogi.al
hl!tory an overyiew" van prof. J.F.
!\r]Lson, oo( $erkzaam aan dc
fa.u teil geo ogie var de !r vers
leit van Zimbabwe n N.rare, toe
sestuurd. Bij voLdoende sebLeIen
b€langstelLng ieenl KNG^4G .on
Gcr mer u op om veroere organ5a
te en registratie te voltooi.n. Bij
onvoLdoende beLangste Ling worden
degenen di€ posltief reaseren daar
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