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Geringe instroom van nieuwe studenten is bedreigend
voor het vakgebied

De instroom van nieuwe studenten in de geowetenschappen is dit iaar
weer minder dan vorig iaar. Eigenlijk weet niemand precies hoe dat
komt maar veel tijd om dat eens rustig uit te zoeken is er niet: het
vakgebied kan zich niet verjongen en de betreffende faculteiten hangen
bezuinigingen boven het hoofd. Behalve verbreding van de studie, extra
voorlichting aan scholieren, meer geowetenschap in de vwo-
programma's is het nodig dat de samenleving zich meer bewust raakt
van het belang van de geowetenschappen.

Begin september zijn weer constateerde die commissie De commissie constateert dat
ruim honderd studenten, toen ook al, zijn er wel heel erg er een schikbarende afname
verdeeld over vier universitei- weinig nieuwe studenten die van interesse is voor geoweten-
ten begonnen met een univer- dat inzagen. De neerwaartse schappelijke opleidingen als

sitaire geowetenschappelijke trend in de instroom van de Geologie, Geofiisica en Fysi-
studie. Volgens de visitatie- afgelopen jaren zet zich ook dit sche geografie en dat die afname
commissie die vorig jaar deze jaar weer voort. sterker is dan de landeliike
studies beoordeelde hebben Voor de commissie Beroepsbe- trend in de Natuur-opleidin-
deze studenten een goede keus langen van het I(NGMG was gen. Alleen de afname in inte-
gemaakt: de geowetenschappen dit de aanleiding om de nood- resse voor de opleidingen
staan op hoog niveau en leve- bel te luiden. De commissie Miinbouwkunde en Petro-
ren prima studenten af die stuurde decanen van de leumwinning en Geodesie zou
goede kansen hebben op de verschillende faculteiten een wel verklaarbaar ztin met de
arbeidsmarkt. Helaas, en dat brief waarin zij de zorgen uitte. landelijke terugloop in inte-

resse in de Techniek-richtingen.
\X/el voor de op milieu-gerichte
opleiding MeteorologielFysische
Oceanografie is er een stii-
gende interesse bij scholieren.

Betere vwo-cijfers
De eerste vraag is of een derge-
lijke teruggang eigenlijk wel zo
erg is. De voorzitter van de
Commissie Beroepsbelangen
dr. E. Oele is daar heel stellig
in: een beperkte instroom heeft
op termijn wel degelijk ernstige
gevolgen voor het vakgebied
omdat het vakgebied moeite
zal hebben met het 'verjongen'.
In de briefaan de decanen
schrijft hii dat dit spanning zal
opleveren op de binnenlandse
arbeidsmarkt en het aantrek-
ken van buitenlandse specialis-
ten op die gebieden bevorde-
ren. "\Vij moeten er als
beroepsgroep voor zorgen dat
het beroep groeit. Dat doet het
nu niet, dus moeten we ons
ernstig zorgen maken. Daarbij
komt nog dat het kleine aantal
studenten de opleiding zelf
aantast. "
Decaan van de Faculteit Aard-
wetenschappen van de Vrije
Universiteit Amsterdam prof.
dr. \7. Roeleveld, voegt daar-
aan toe dat een vakgebied zijn
identiteit nu eenmaal voor een
deel ontleent aan het aantal
studenten: "Er is een behoor-
lijk reservoir aan nieuwe
mensen nodig voor het vakge-
bied. Iets anders is het als het
gaat om de bedrijfsvoering van
de faculteit. Ik denk dat we
dan op korte termijn geen
gevaar lopen omdat wij qua
middelen beperkt afhankelijk
zijnvan het aantal studenten.
Maar mocht het de komende
iaren blijven dalen, dan zalhet
uiteindelijk toch aankomen op
snijden in de capaciteit."
Van de andere kant denken



verschillende decanen wel dat
de huidige daling in een pers-
pectief geplaatst moet worden.
Er is een cyclus van dalende en
stijgende studentenaantallen en
het is evident dat de geoweten-
schappen momenteel in een
dal zitten. En misschien zit de
instroom binnen een paar jaar

we1 weer op het oude niveau
van een aantal jaar geleden.
Het enige echte lichtpuntie dat
vice-decaan van de subfaculteit
Technische Aardwetenschappen
van de TU in Delft, prof. dr.
C.J.P.W. I(ruiisdiik zieL. is dat
de instroom gemiddeld wel
beter is. "De gemiddeide wvo-
cijfers die de studenten haalden
zijn hoger dan andere jaren. En
daar zljn we natuurlijk erg blij
mee. Dat neemt niet weg daL

op een gegeven moment de
inkomsten voor de studierich-
ting lager worden als het studen-
tenaantal lager wordt en dus
zullen we er iets aan moeten
doen."

Breder perspectief aanbieden
Achterover leunend afwachten
op weer een opleving in de
instroom, dat lijkt niemand
verstandig dus is het zaak om
zo snel mogelijk en zo veel
mogelijk actie ondernemen.
Het probleem is echter dat het

gissen is naar de oorzaak van
de achteruitgang en het daarom
ook moeilijk is om de oorzaak
aan te pakken. Het ligt voor de

hand te veronderstellen dat
scholieren minder interesse
hebben gekregen in het vakge-
bied. Roeleveld: "Het is moet-
lijk om daar harde uitspraken
over te doen maar ik heb de

indruk dat de aardwetenschap-
pen erg gevoelig zijn voor fluc-
tuaties in interesse die samen-
hangen met hoe men in het
algemeen tegen grondstoffen
en milieu aankijkt. Milieu rs nu
een beetje uit dus is ook de
aandacht voor de geoweten-
schappen minder. Deze verkla-
ring zou stroken met het gege-

ven dat we eind jaren tachtig
en begin jaren negentig een
grote instroom hadden en dat
die nu flink is gekelderd."
Prof. dr. E,.A. I(oster van de
faculteit Ruimtelijke weten-
schappen van de Universiteit
Utrecht meent dat scholieren
daarnaast vaak een eenzijdig
beeld hebben van de beroeps-
perspectieven. "Ik heb wel
eens het idee dat scholieren
denken dat je na een studie
geologie alleen bii de Shell aan
de slag komt." Maar of het nu
het ei van Columbus is om
scholieren te bombarderen

met veel informatie over het
vakgebied en de arbeidsmarkt,
daar gelooft eigenlijk niemand
echt in. Begin iaren negenLig
toen er beduidend meer eerste-
jaars studenten waren) was de
voorlichting echt niet veel
beter. Er zijn andere dingen
aan de hand. Prof. dr. J.E.J.M.
van Himbergen van de faculteit
Natuur- en Sterrenkunde van
de Universiteit Utrecht ziet dat
bepaalde opleidingen, ondanks
de interesse die er bii scholie-
ren bestaat, toch minder
aantrekkingskracht bezitten.
"Dit kan wel eens aan heel
andere omstandigheden liggen
dan een gebrek aan voorlich-
ting en informatie op het
voortgezet onderwiis. Ik vind
het opvallend dat studierichtin-
gen die in de voorlichting het
meest beroepsgericht lijken,
zoals Mijnbouw en Petroleum-
winning en misschien in iets
mindere mate Geologie, de
grootste terugloop kennen,
terwijl anderzijds de interesse
voor de opleidingen die een
breder perspectief beloven stii-
gende is. Blijkbaar hebben
studenten een voorkeur voor
een opleidingstraject die meer-
dere vrijheidsgraden toelaten in
zowel disciplinekeuze als

beroepsprofiel. "

Aardrijkskunde in het vwo-
programma
Voorlichting cn promorie ziin
dan misschien niet de oplos-
sing voor het probleem, wel
zien decanen graag meer
aandacht voor de geoweten-
schappen in het vwo-
programma. Vroeger bevatte
aardrijkskunde veel meer beta-
achtige elementen terwijl het
vak nu veel meer is gerichr op
de sociaal-wetenschappeliik
kant van het gebruik van de

aarde. Maar terwijl iedereen
graag meer geowetenschappen
in het vwo-programma zou
zien, is er al wel meteen de
discussie ontstaan hoe dat dan
moet. Oele stelde namelijk ook
in zijn brief aan de decanen
voor om te "streven naar een
(keuze)vak Geowetenschappen
in het vrije deel van het nteuwe
vwo-programma ter vervanging
van het huidige (keuze)vak
Aardrijkskunde". Met name de
Sociaal geografen en het
Koninklijk Nederlands Aard-
rijkskundig Genootschap
reageerden fel tegen dat voor-
stel. Oele: "Ik denk niet dat zij
verontrust hoeven zijn. Het is
uiteraard niet onze bedoeling
om het ene vak te bevoordelen
ten koste van het andere. S7e

hebben inmiddels met het

De Nieuwsbrief is een gezamenliike uitgave van

het l(oninl<tijk NederLands Geologisch Mijnbouw
kundig Genootschap (KNGMG) en het NWO

gebiedsbestuur voor aarde en levensweten-

schappen (NWO/ALW).

Verschijnt 9 maal per kalenderjaar
ISSN r389-3o4r

HoorosEsruun KNGMG

Mw. dr. E.C. Kosters (lTC Enschede), voorzitter
lr. J.-A. Boswinket (NITG-TN0 Delft), secretarls

Dr. G.J. Weltje (TUD), penningmeester
Prof. dr. G.j. van der Zwaan (UU en l(UN)

Dr. W.J.E. van de Graaff (SlEP, Den Haag)

Dr. J. Smit 0VA-VUA)
Dr. P. Stienstra (Zuiveringsschap Dordrecht)

Rroncrtr:
Drs. Th.H.M. van Doorn (NlTG"IN0, Delft),

KNGMG, hoofdredacteur
Drs. R.M.L. Schorno (NWO-ALW)

Dr. H.E. Rondeel (VU Amsterdam) boekbespre-
kingen, lr. L. SLobbe, A. Boon,

Eindredactie: lr. G. van Duinhoven

VORMGEVING EN ADVERTENTIES:

Grafisch Atelier Wageningen
H. Harsema, M. Saaltink
tel. o3t7'42198o; fax o3t7-425886

DRUK:

Drukl<erij Modern, Bennekom

REDACTIEADRES, TEVENS AFZENDER EN ADRES

VOOR AANMELDING

lidmaatschap KNGMG:

Caroline Stamhuis
p/a NITG-TNO

Postbus 6orz, z6oo JA Delft

Iel. ot5-2697oo6
fax ot5-25648oo
e-mail: c.stamhuis@nitg.tno.nl
postbanknumme( 4a517 tnv KNGMG Delft

ADREs NWO-ALW

Laan van Nieuw Oost-lndid r3r
Postbus 9372C,25c9 AC Den Haag

tel. oZo-344083 7 lfax o7 o383zt7 3

email: schorno@nwo.nI

BESTUUR NWO-ALW:

Prof. dr. F.K. de Graaf (voorzitter)
Prof. dr. S.A.P.L. Ctoetingh
Prof. dr. S. Daan

Prof. dr. J. Greve

Prof. dr. W. Harder
Prof. dr. E.A. Koster
Prof. dr. W.P.M. de Ruijter
Dr. H. Speelman
Prof. dr. ir. P.J.G.M. de Wit

SLUTilNGS- FN vERSCHtJNtNGSDATA

ryf n resp. 9ln ry99

KosrEN LIDMAATSCHAP vAN uEr KNGMG

f flo,- voor gewone leden

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

het tijdschrift Geologie en Mijnbouw. Het lid-
maatschap loopt van r januari tot 31 december

Opzegging dient drie maanden voor het einde

van het kalenderjaar te geschieden.

kngmg lalwl nieuwsbrief oktober lgg 2



KNAG een afspraak gemaakt
om te kijken of we tot een
gezamenlijk voorstel kunnen
komen ter verbetering van het
wvo-onderwijs ten gunste van
alle geowetenschappen. "
Daarnaast krijgen r,rvo-scholie-
ren tegenwoordig het nieuwe
vak Algemene natuurweten-
schappen. Ook daar zou meer
aandacht voor het vakgebied
kunnen komen, menen deca-
nen. "Dat vak moet een meer
natuurwetenschappelijke bena-
dering krijgen. Ik kan mij goed
voorstellen dat de aardweten-
schappen daar dan a1s een
soort kristallisatiepunt funge-
renr" meent Roeleveld.

Meer voor het voetlicht
De faculteit Aardwetenschap-
pen van de universiteit Utrecht
heeft in juni van dit jaar een
onderzoek laten uitvoeren naar
het imago van de aardweten-
schappen. Onderzoekers van
het Centrum voor Marketing
Analyses vroegen schoiieren,
ouders, decanen en docenten
naar de wijze waarop scholie-
ren een opleiding kiezen en het
beeld dat zij hebben van Aard-
wetenschappen. De resultaten
zijn nog niet openbaar gemaakt
omdat de faculteit het imago-
onderzoek gezamenlijk met een
plan van aanpak wil presenteren.
Ook Oele denkt dat de uitein-
delijke problematiek het imago
van de aardwetenschappen is.
Daarom moet, zo vindt hij, het
15 jaar oude plan maar weer
eens uit de kast worden
gehaald dat in opdracht van de
KNA\7 is geschreven. "Dat
rapport signaleerde heel duide-
lijk dat de aardwetenschappen
niet leven onder de bevolking.
Men heeft geen idee wat de
ondergrond ons te bieden heeft
en welke mogelijkheden en
onmogelijkheden er zijn. Men
gaat nog nauwelijks het debat
aan waar we straks ons zand en
grind vandaan kunnen halen
als de huidige locaties leeg zijn.
Wat doen we met het gas? De
Nederlander denkt dat onder-
gronds bouwen onbeperkte
mogelijkheden heeft. Al die
hoogst actuele onderwerpen en
vragen zullen meer voor het
voetlicht moeten komen. En
dan zullen ook de scholieren
eerder inzien wat de aardwe-
tenschappen allemaal te bieden
hebben, " aldus Oele.

Grenr vnru DurNHovEN

Maar, en dat verbaast Veltman niets, de
universiteiten zijn er duidelijk minder blij
mee. De A\7T stelt nameliik dat er
momenteel te weinig studenten instromen
in de harde bdta-studies. Vooral de
studierichLingen wiskunde. chemie en
fysica zijn er slecht aan toe. Het is daarom
niet langer effectief en efficient om op alle
algemene universiteiten deze studies zelf-
standig te laten voortbestaan.
Nu is een dergelijke 'noodkreet' niet
nieuw: de laatste jaren is dat wel vaker
geroepen en de studierichtingen doen er
ook van alles aan om meer studenten te
trekken en het tii te keren. Scholieren
worden voortdurend voorgehouden dat je
voor dit soort bdta-studies echt geen 'nert'
hoeft te zljn, dat je er een gewoon sociaal
leven op na kunt houden en dat ie met
een dergelijke studie ook hoge functies in
het bedrijfsleven kunt krijgen en dus goed

geld kunt verdienen. De meest opvallende
maatregel van de universiteiten en de
minister om de bdta-studies aantrekkelij-
ker te maken, is de verlenging van deze
studies van vier naar vijf jaar. Ook de
aardwetenschappelijke richtingen kregen
er een extra iaar bii. Tot nu toe hebben a1

deze acties echter geen resultaat gehad en
was de instroom dit jaar weer lager dan
het vorig faar. Blijkbaar is dit niet de
goede aanpak.
De A$7T veegt in het in september
verschenen rapport 'Vitaliteit en kritische
massa' dan ook de vloer aan met de tradi-
tionele middelen om de insLroom te
vergroten. Maar daarvoor weerlegt Velt-
man eerst het wijdverbreidde idee dat het
buitenland, en dan met name Duitsland,
een veel grotere instroom in de technische
studies zou hebben dan Nederland. Door
de studentenaantallen in deze richtinsen

,#- ;ll:lr'rl

s
s

AWT: B6ta-studies moeten fuseren
om te overleven

Over gebrek aan publiciteit zul je prof. dr. ir. B.P.Th. Veltman, voorzitter van de

Adviesraad voor het Wetenschaps en Technologiebeleid voorlopig niet horen

klagen. Met name baarde het feit opzien dat minister Hermans aanvankeliik
niets met Veltmans AwT-rapport 'Vitaliteit en kritische massa' zei te doen. Dat

de minister uiteindetiik toch de hoofdliinen van het rapport in het ministeridle
onderzoeks- en onderwilsplan HOOP opnam was groot nieuws. Dat stemt
Veltman uiteraard zeer tevreden: de minister erkent samen met de AWT dat er

nu echt iets moet gebeuren met de leeglopende bEta-studies.
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van zowel het wo als het hbo bij elkaar te
tellen blijkt Nederland echter helemaal
niet achter te lopen.

Stim kiezen
Vervolgens bestrijdt de A$7T de veelge-
hoorde klacht dat de instroom in de
bdta-wetenschappen de laatste jaren is
gedaald. De instroom is niet gedaald,
ncc er ziin grote verschuivingcn opgetrc-
den. Zo hebben bijvoorbeeld meer
studenten voor een beta-achtige levens-
wetenschap zoals medische biologie
gekozen enztjn andere studenten de
informatica ingestroomd in plaats van te
kiezcn voor chemie, wiskunde of fysica.
Het opmerkelijke is volgens de raad dat
deze ontwikkelingen in de instroom bij
de verschillende studierichtingen goed de
arnbeidsmarkt biijken te volgen. Een
afgestudeerde wiskundige, hoe klein het
huidige aantal studenten dan ook is,
komt nict sneller aan een baan dan vroe-
ger of dan een medisch bioloog.
Veltman: "Blijkbaar kiezen scholieren
hcel slim, ze volgen heel precies de
arbeidsmarkt. Ook a1 zeggen de exacte
bdta-studierichtingen nu dat ze een
nijpend tekort hebben aan studenten, de
arbeidsmarkt is niet veel rooskleuriger
dan elders. E,en scholier stelt zich name-
lijk de vraag: "wat wil ik gaan doen en
hoc bereik ik dat?" Welnu, een groot
deel van de technisch geschoolde acade-
mici komt op goede posities tercht in het
bcdrijfsleven. De beta-richtingen probe-
ren zich daarop te profileren: 'I{om hier
wiskunde studeren, dit is een heel brede
studie en je kan er alle kanten mee op.
Maar waarom zou een scholier daar voor
kiezen als hij of zij ook via een doorgaans
veel gemakkelijker en veiliger weg,
bijvoorbeeld via een studie ecomomie of
bedrijfskunde datzelfde doel kan berei-
ken? Dc technischc richtingen slaan te
boek als moeilijk. Dat is bepaald geen
pre voor een scholier. Een scholier kiest
zeker met de krappe, dwingende studie-
beurs steeds meer voor zekerheid.

Opleidingen verbreden
In de A!flT-analyse lijkt er eigenlijk
verder niets aan de hand te zijn: Neder-
land loopt niet achter bij het buitenland,
de totale bdta-instroom blijft redelijk
constant) studenten kiezen wat ze graag
willen, dc arbcidsmarkt is niet extreem op
zoek naar afgestudeeren. Iedereen geluk-
kig? Veltman "Er ziin een aantal speci-
fieke beta-gebieden waar wel tekorten
kunnen ontstaan zoals in de informatica.
Maar een groter probleem is het dreigend
nijpend tekort aan bdta-docenten voor de
middelbare scholen. Ik vind dat dit acade-
mischc geschoolde docentcn moetcn zijn
die zelfonderzoek hebben gedaan en aan
scholieren dus kunncn vertellen over dat
werk en de jongeren daarvoor enthousiast
maken. Dus pleiten wij toch voor het stre-
vcn naar cen groterc instroom."
Maar marketing a1s instrument om de
instroonr te vergroten heeft geen nut. zo
heeft volgens Veltman de laatste tientallen
jaren we1 geleerd. Studenten volgen de
arbcismarkt en dus zal er vanuit de ople-
dingen zelf iets aan het arbeidsmarktpre-
spectief moeten gebeuren. "Universiteiten
zullen hun opleidingen moeten verbreden.
Afgestudeerden moeten een breder maat-
schappelijk perspectiefhebben dan ze nu
hebben. En dan weet ik wel dat met de
invoering van het vijfde jaar de opleidin-
gen verschillende studievarianten hebben
gemaakt, naast de onderzoeksvariant ook
een maatschappelijke en een
leraren/communicatie variant. Maar daar-
van vragen wij ons ernstig af of die wcl
voldoen aan de eis van kennis in de
diepte, vaardig in de breedte. De onder-
zoeksvariant liikt te vaak op de 'oude'
studies. terwiil de studenten van de

$s$w&&NKsNs$s$Ns

andere varianten eigenlijk weer te weinig
een op de discipline gerichte ondergrond
krijgen."

Aardwetenschappen als voorbeeld
Naast de verandering van de studies zelf,
vindt de A\X/T het nodig om op de een of
andere manier studies bij elkaar te
voegen. De raad legt de grens bij een
instroom van ongeveer 30 studenten per
jaar. Is dc instroom structureel lager dan
zouden studies met elkaar moeten fuseren
of moeten een paar studies ophouden te
bestaan. Als de universiteiten daar onder-
ling niet uitkomen, dan moet de minister
dit maar ter hand nemen want het is hard
nodig, vindt Veltman. De geologie-studies
zitten daar wel eens onder. Zouden deze
studies in de ogen an de AWT het fusie-
en concentratieproces moeten voortzet-
tcn? "Die dcrtig eerstejaars is wal ons
betreft helemaal geen harde grens. De
grootste problemen doen zich echt voor
bij de wiskunde, fysica en chemie-oplei-
dingen. Daar is de instroom in een aantal
gevallen maar een hand vol. Ik denk dat
de aardwetenschappen eerder een voor-
beeld zijn hoe een proces van clustering
gestalte kan krijgen."

GEERI VAN DUINHoVEN

Het rapport 'Vitalitei ett kritisclte ntass(L Strutegi.
i:oor dc nutttur- ett technische tetetlschappen'is te

besrellen bij Sdtt Fullilnrcnt, Postbrn 20014,2500
EA Den Haag. Tel 070-3789880 oJfax 070-

3789783 onder rernrclding rdn het ISBN 90 316
3721 7 en een dtrideliik afleaerttdres, o;f tia de AWT

uebsite uuu. aut.nl.

Onlangs meldde het tijdschrift Economi-
schc Statistische Berichten dat technisch
opgeleiden niet m66r verdienen dan de Gems from a Century of impact in their respective scientists.
niet-technische geschoolden. Dus ook Science [Centenary lssue of fields. Work is included of Reprinted artictes of: G.P.

voor het salaris hoeven scholieren geen the Proceedings of the Royat twenty famous men who al[ left Baerends, A.J. van Bommet,
beta-opleidingte kiezen. Tenslotte, en Netherlands Academy of Arts their mark on the development L.E.J. Brouwer, H.G. Bungeberg
dat is een grote fout van de universiteiten and Sciences] of zoth century science. The de Jong, J. Bonner, J.M. Biivoet,
en de minister, zijn nu juist deze richtin- L,M. Schoonhoven (ed) articles are reprinted in their H.B.G. Casimir, L.L.M. van
gen uitgebreid met een extra iaar. Het 1998 378 pp. ISBN 0-144- original form and are preceded Deenen, H.J.L. Donl<er, Eug.
duurt de studenten dus ook nog eens een 85822-9 :f 40,- by introductions by present-day Dubois, W. Einthoven, C.

jaar langer om uiteindelijk hetzelfde te experts who provide a context Eykman, E. Gorter, F. Grendel,
bereikenl" Het liefst zou Veltman de This centenary issue of the for the reprinted artictes and C.H.T. Heemsl<erl<, Ejnar
minister willen adviseren om die maatre- Proceedings of the l(oninklijke place them in a tradition of Hertzsprung, H. l(amerlingh
gel zo snel mogelijk terug te draaien Nederlandse Akademie van continuing research. A generaL Onnes, J.C. Kapteyn, A. de
zodat elke studie weer gewoon vier jaar Wetenschappen brings introduction sl<etches the back- l(teyn, A.J. l(luyver, W.T. Koiter,
duurt. "Van zo'n advies zal de minister together, out of the hundred ground of the Proceedings as a R. Magnus, A. Pannel<oel<, A.F.
niet gediend zijn, vlak nadat hij de maat- volumes pubtished, a selection medium for communication of Peerdeman, W. de Sitter and
regel heeft goedgekeurd." of thirty articles that had a high an international community of F.A. Vening Meinesz.
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VAN DE VOORZITTER

Een vereniging is de meest democrati-
sche gemeenschap die er te verzinnen
valt. 'I'ot die conclusic ben ik na ruim 2

.laar gekomen. Een vereniging bestaat
bij de gratie van leden. Als het je niet
interesseert, ofals je niet denkt dat er
iets te halen valt, wordt/blijf je geen lid.
Dat is nog eens iets anders dan staats-
burgerschap. Dat heb je gcwoon. Soms
verruil je je paspoort voor dat van een
ander land, maar statenloos wil
niemand zijn.

N{aar je kunt best verenigingsloos zijn.
Als je geen lid bent van KNGN{G,
bijvoorbeeld, kun fe als geoloog heel
best functioneren. Toch zijn ruim 1500
Nederlandse (en een paar buitenlandse)
aardwetenschappers lid van KNGMG.
Dat is ruim _ van de geschatte totale
populatie! Het KNGMG heett even veel
leden als de beroeps- en u,'etenschappe-
liike geo-verenigingen van Oostenrijk en
Zwitserland samen (en daar hebben ze
tenminste behoorlijke stenen om plezier
aan te beleven).

Zonder vereniging geen leden, zonder
leden geen bestuur. Geen hoofdbestuur,
maar ook gcen bcsturen van Kringen en
Commissies. Allerlei lieden sloven zich
soms jaren achtereen uit voor het
Genootschap, voor hun vakgenoten.
Waarom? Uit loyaliteit, vanwege de
gezelligheid (eerlijk blijven), omdat het
interessant is en leerzaam en omdat ie
ook wel eens een bijdrage wilt leveren.

Als bestuur kun je alleen maar functio-
neren bij de gratie van het groene licht

..)

._': - :"' " .

Examens

Utrecht
tir:oiogi*
A. Barnhoorn (3o o8 gg)

L. Bouw (3o-o8-99)

M. Dekl<er (3o-o8-99)

D.J.J. van Hinsbergen (;o-o8-gg)
B. Hulscher (zl'o9-99)
M.l.H. Moermond (3o-o8-99)

M. Mone (lo-o8-99)
W. van der Poel (3o-o8-99)

A.A. de Ronde (3o-o8-99)

5.J. Spiikerman (3o-o8-99)

S.T. de Vries (to-o8-99)
A.J. Wegerif (:o'o8-gg)

{l **r}:e ttri*
M.S. Godschatl< (3o-o8-99)

F. Headst (;o-o8-99)
A.G. Jongl<ind (3o'o8'gq)
P.F. Middeldorp (;o-o8-99)

{i**f3,sic:r
R.A. Boeve (3o-o8-99)
j. Engets (3o-o8-99)

N. Hemstra (;o'o8-99)A. Meuwis-

sen (3o-o8-99)

N.L.M. 0erlemans (3o-o8-99)

E.M.P. Paulusse n (zl -o9-99)
j.T.A. Reynders (3o-o8-99)

J.G. van der Weide (3o-oB-99)

M.l.G. Witlems (to-o8-gg)

Vrije Universiteit Amsterdam Promoties
*:vsis*frt: {i**e**ii*:
l.L. van Nieuwpoorl (zz-9-t999)

Universiteit van Amsterdam
Fysis*he {ier:gr*rlie
L. Botwidt (to-og-gg)
M. de Haan (:o'og-99)
R. Haring Go-o9-99)
L. Holleman (;o-og-gg)
C. Lambregts (;o-o9-99)

0. Levelt (to-o9-99)
K.J. Raat (to-og-99)

P. Snoep (to-og-gg)
R. Wilms (;o'o9-99)

I. Wuite Go-o9-99)

dat de leden je geven. De vereniging is
van de leden, de bestuursleden treden
na een poosje weer af, en worden weer
gewoon lid. Als bestuurslid neem je
geen beslissingen op de manicr waarop
je dat in je baan doet. Je neemt alleen
beslissingen a1s de leden het goedvinden
(dit i.t.t. de meeste managers, dic rcgel-
matig beslissingen nemen die veel van
hun werknemers miet goed vinden). Het
gekke is dus dat mensen vrijwillig lid
zijn van een vereniging, dat het bestuur
die leden moet horen om verder te
kunnen. maar dat er bi'ina nooit iemand
naar een ledenvergadering komt. f)c
politiek maakt zich zorgen om de kloof
tussen burgers en Den Haag. maar ja -
die burgers hebben in de meeste geval-
len geen bewuste keuze gemaakt. Nlaak
ik me zorgen over het feit dat er 3tl
leden op de ledenvergadering van 1 juni
waren? Is er een klooftussen bestuur en
leden? Deels wel, deels niet. 38 leden is
vrij veel voor een ledenvergadering, dus
mochten we niet mopperen. Nlaar 38
leden is 2'/, van het totaal en die 38
leden beslisten over
1] nieuwe statuten;
2l het decentraliseren van Geologie en
Mijnbouw tot het Netherlands Journal
of Geosciences, niet langer volledig in
eigen-KNGMG-hand;
3l een contributieverhoging. Als u, die
dit stukje 1eest, gevroon lid bent, gaat u
per 1 januari F. 150, - per jaar betalen
voor uw lidmaatschap, tenzij u bliksem-
snel urv lidmaatschap opzegt, maar u
begrijpt dat wij daar niet op rekenen.

Dat is noeal wat. Maar als 150 kamerle-

den het goed vinden dat het Kabinet de
Noordtak van de Betuwelijn schrapt,
dan is dat 0.001% van alle Nederlanders
en dat is veel minder dan de 2% die uw
contributieverhoging goedkeurde. En
dat is nog een reden waarom ik er niet
op reken dat u uw lidmaatschap opzegt!

\Yij, het hoofdbestuur 1.997 -2000,
hebben nog ruim een halfjaar te gaan,
In het voorjaar moet de ledenvergade-
ring een nieuw hoofdbestuur kiezen.
Hoe vindt u dat wij het doen? U bent
immers, heb ik net geconstateerd,
bewust lid van de dcmocratie dic
KNGI{G heet. Een aantal leden van het
Hoofdbestuur rvillen/kunnenfmogen no g

een termijn uw vereniging besturen, een
aantal zal dat niet doen. Hoe komt een
vereniging aan kandidaten voor een
hoofdbestuur? N{eestal lr''ordt er wat
rondgcvraagd. Maar er is natuurlijk
niets tegen dat u zich ge\4roon aanmeldtl
Het is geen heiligdom, er is niets
geheimzinnigs aan. Hoofdbestuurslid
zijn kost ongeveer (gemiddeld) 1 dag
per rveek, en u doet het voor minimaal
3 jaar. Uu'werkgever moet dus een
beetje soepel zijn en bovendien de reis-
kosten in Nederland willen betalen,
maar u mag ineens al uw ideedn uitvoe-
rcn, u komt allcrlci rcuzc intcrcssantc
mensen tegen, en het staat nog leuk op
uw (l\r ook.

Lijkt het wat? Laat het ons horen - deze
vereniging is van ul Meld u aan bij ons
Bureau (zie Colofon).

ErrsnerrH Kosrrns

:4 seplember drs. l.A. Hoogewerff
"Magma genesis and slab-wedge
interaction across an islandarc-
continent colLision zone, East

Sunda Arc, Indonesia. Promotores:
prof. dr. R.D. Schuiling en prof. dr.

J. Hertog. Co-promotor: dr. P.F. van

Bergen.
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cio SheLl UK EXPRO

r Altens Farm Road

Aberdeen AB rz 3FY
United Kingdom

r&', 7-,/.,{. J-felte}.s
Gevelakkers lr
9465 TV Anderen

ir'"./. l,t/.,i*osirig&
Herengracht 326
ro16 CE Amsterdam

J/.;{. $'prdJc&or*
Mgr. Van de Weteringstraat 53

3581 EC Utrecht

,f*"rf, der: ?'ex
Raamweg 18-ll

2596 NL's-Gravenhage

drs. fi.&'. i'eeruIr*j'
Mr. Beetpark z9

67t6 EV lde

drs.,{*.,M. C. fi''. {''errreessseJ

Bakhuizen v/d Brinl<straat 35

3532 GC Utrecht
di"s. *f.F. &{/ea,{?r"

Cammingastraat 4
BBo2 ZL Franeker

cfr. ,4.it fi" i&r//Ccx&org
Zwaluwenweg r3

3762 VC Soest

drs. f*,f" !{,'r:Ife:'s
Laan van Voltenhove z7z9

37o6 HP Teist

Nieuwe leden

drs. fi,f'.'}f' rcrr flrjf;
Witlemstraat 16-2

ror5 JD Amsterdam (g)

Adres gezocht

dr.t. ,4."f" f{*rgref
C/o Iargel Resources limited
G.P.O. Box 43rB
Sydney N.S.W. zoor
Austrati6

idr'"s, d:1, .5'{cx?die $*'rer'
Rprlaqcsfr;al 1 ?"

3o6l VB Rotterdam

}{.{;.f,}. {.{'r&&*:lrs
Goeveneurlaan 559
254 Cl's-Gravenhage

Recente ontwikkelingen rondom de

titel European Geologist (EurGeol)

van de European Federation of
Geologists EFG geeft aanleiding om

dit erkenningssysteem nog eens

door te nemen door de ogen van

de kritische potentidle aanvrager.

XVxt hoi,rcit qlie lit*l ll{iu
hetrern:xli ill?
De titel getdt inmiddels binnen de

zo bil de EFG aangesLoten landen.
Dat is heel West Europa, een groei'

end deeI van Midden Europa plus

de Verenigde Staten van Amerika.
De titel garandeert kwaliteit van de

betrokken aardwetenschapper in

termen van voldoende opleiding en

relevante ervaring. De "futt"
EurGeoI heeft tenminste zeven
jaren l<ennis en werkervaring. Voor

de recent op voorsteI van Neder-

land door de FFG in ontwikkeling
genomen titel Junior EurGeoI zaI

minimaat vijf jaar opleiding en

ervaring nodig zijn (3 of 4 jaar

opleiding ptus z respectievelijl< r
jaar professionele werl<-ervaring).

TensLotte is de titel-drager gehou-

den zich te gedragen volgens een

ethische Code of Conduct. Kortom:
de titeI garandeert kwaliteit van de

titel-drager volgens een internatio-
nrrl f 

^a+qino<-c\/<faom

Wa;rr tri*n ele Hur{i{:{}X*eicel
11ut{ig "ii*}
Naast als l<waliteitslabel in eigen

land geldt de titel met name aLs

kwaliteits-paspoort van de betrok-
l<en aardwetenschapper in een

buitentand. In de praktijk btijkt een

EurGeol zich, zo nodig met extra

steun van de [okaLe EFG-zusteror-

ganisatie, vrij(er) op een buiten-
landse arbeidsmarkt te l<unnen

bewegen dan op grond van alleen

zijn nationale titet (drs, ir).

Verder geeft de titeI relatief gemak-

kelijk toegang tot de nationate
accreditatie-systemen van de EFG-

zusterorganisaties. Voorbeelden: de

'Chartered Geologist' van de Geolo-

gical Society in Groot Brittanni6 of
de'ProfessionaI Geologist'. van het
American lnstitute of ProfessionaI
Geologists AIPG.

TensLotte heel pral<tisch: EurGeo[-

titel drager kan een beroep doen

op ondersteuning en tijdetijl<
gebruil< van basis(l<antoorfacilitei-
ten bij de EFG-zusterverenigingen

in de aangesloten Ianden.

Vqr*r rvle k*eft qle Xiuv{]e*l-
tit*! cie nn**st* lv;r*rrlel'

Uit het bovenstaande kan gelijk
een profieI worden afgeteid van het

soort aardwetenschapper dat
(vooral) profijt zal hebben van de

EurGeoL-tite[: de onafhankelijk
expert die direct en grotendeels op

persoonlijke titeL haar of zijn dien-
sten aanbiedt of wiI gaan aanbie-

den in de EFG-partnertanden. Voor
aardwetenschappers die via grote

bureau's in die tanden (wilten)

werl(en is de EurGeol-titel meer een

extra kwaliteitslabel dan een nood-
zal<elijke vorm van professionele

accreditatie. De status van hun

organisatie is immers de accredita-

tie.

I-{oe kan ele lisrr{;e$l*titel wl:r*
der* ve::kreg*n?
De titel moet aangevraagd worden
bij de 'NationaI Vetting Committee'
NVC in etk EFG-land. In Nederland

vervult de Commissie Beroepsbe-
langen van hel KNGMG tevens de

roI van NVC voor alte Nederlandse
aardwetenschappers, ook voor niet

KNGMG-teden. De NVC toetst aan

ffi$JHf,ru K*ffiSTf;ru

5-7 novernber Naiaars-
excursie Afdeling Noord
Najaarsexcursie Afdeling Noord

Neder{and naar de KT-grens in Zuid

Limburg. Dit najaar, van 5-l
november, organiseert de Afdeting
Noord Nederland een interessanle
excursie naar de Krijt-Tertiair grens

in Zuid Limburg onder leiding van

dr. A.J.T. Romein. HeI programma is

ats votgt:
Vrijdag middag 5 november vertrek
vanuit Assen naar Zuid Limburg
alwaar overnacht zaI worden in
Hotel de Overiander te Gulpen.

Zaterdag 6 en Zondag 7 november

bezoeken we de volgende lokaties:
- de Krijt-Tertiairgrens in de Geul-

hemmerberg en de naastgelegen
Groeve Curfs.
- Type sectie van het Maastrichtien
in de LNCI-groeve met mogelijk een

l<ijkje bij de vindplaats van de

vorig jaar gevonden Mosasaurus.
- het Natuurmuseum van Maast-

richt: de tentoonstelling "Life and

Death in the Maastrichtian"
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de hierboven genoemde ervarings-
ersen en stuurt geaccoorde aanvra-
gen met een positief advies door
aan de EFG. De EFG CounciI

verleent in laatste instantie de tite[.
De l<osten zijn gering. Voor de

eerste aanvraag, geldend voor een
periode van drie jaren, moet aan

de EFG een bedrag van r5o Euro

worden betaald via de NVC. Recent

heeft het l(NGMG-hoofdbestuur
besloten (voorlopig) af te zien van

de gebruil<eLijke nationale betating
ter vergoeding van lokaLe l<osten.

De titeI moet ell<e drie jaren

verlengd worden. Daartoe is

tell(ens een nieuwe toetsing door
de NVC nodig. De l<osten b,
verlenging zijn n5 Euro voor de

volgende periode van drie jaren,

opnieuw alleen via de NVC aan de
EFG te voldoen.

Voor nog nrcer inJonttatic ot,er EI;G en

het aanxragen tdn de Etu'Geol-titel

teruiizen uii tt naar de I{NGMG-sie
on der adres http : i lu:tt'u. lengntg. nl.

Dn Pterrn Srtrrusrnn, sEcRETARts

CoMMrssrE BERoEPsBELANGEN/NVC.

de Prehistorische Vuursteenmijn
te Rijckholt
Zondagavond 7 november zijn wij
weer terug in Assen.
ho l. ncton hadr:oon r: fol" -*.','.2Jo.'
per persoon (inctusief reis, maaltij-
den en overnachtingen).
Er zijn r8 plaatsen voor de excur-
sie. Alle belangstellenden,,iin
welkom, waarbij aangetel<end

wordt dat leden van Afdeling
Noord Nederland voorrang hebben

Aanmetden voor 19 oktober 1999.

Meer informatie en aanmelding bij:

i.W. Copper, tet. 0592 36$59 of
l.W.Co p perra0 PEN MAIL.XDS

DM. namass.sim is.co m

Startbijeenkornst
Werkgroep Pyriet
10 novernber
Van de materialen die in de Neder-
landse bodem worden aangetrof-
fen, is pyriet van grote invloed op
de kwaliteit van het zoete grond-
water. Zuurstof en nitraat verdwij-
nen onder invloed van pyriet;

Koers voor de toekornst
Na ons verslag over de afgelopen
pianperiode en onze oproep om

suggesties voor de l<omende
periode in de Nieuwsbrieven van
mei respectievetijk juni, wil de
Commissie Beroepsbelangen (CBB)

in dit stul<je l(ort voor uit lopen op
het nieuwe driejarenptan dat we nu
ontwil(l(elen. Later dit jaar zullen
we dit plan ter fiattering aan het
Hoofdbestuur aanbieden.
In de eerste plaats willen wij
verder bevorderen dat het Hoofd-
bestuur een vollediger, up-to-date
Ledenadministratie inricht. Voor het
verzamelen van relevante ledenin'
formatie l<an gebruil< gemaakt
worden van de door de CBB in het

afgeLopen jaar voorbereide lede-
nenqu€te. Aanzienlijk nauwkeuriger
kennen van de leden en hun
wensen is ons inziens een sleute[-
voorwaarde om de belangenbehar-
tiging structureel op het vereiste
hoger plan te brengen.

De CBB zal verder het bevorderen
van arbeidsmobiliteit concentreren
rond een verbeterde reel<s pagina's
op de inmiddels vernieuwde
KNGMG-internetsite (zie elders in

deze Nieuwsbrief . Moderne, deels

geautomatiseerde middelen van e-

maiI en internet zullen worden
gebruikt om vraag en aanbod te

monitoren en onder de aandacht te

brengen van bedrijven en arbeids-
hemiddplinqqhr rrpar r<

In de derde plaats zat de CBB

doorgaan met het ondersteunen
van de ontwil<kelingen op het punt
van'Continuing education' voor
aardwetenschappers in Nederland.
Volgend op de programma's van

de Delftse CTG en de Amsterdamse
NSG zal binnenkort het Instituut
voor Aardwetenschappen van de

Universiteit Utrecht het hele curri-

culum in de vorm van (btok)cursus-

sen open stellen voor geinteres-
seerde. Verder betekent het, op
voorstel van Nedertand, voor
KNGMG-leden tegen ledenprijs
openstelten van de cursussen van

EFG-zusterverenigingen een belang-
rijke uitbreiding van het aanbod.
De CBB werkt er aan alle relevante
mogelijkheden via de KNGMG-inter-

net site door te l<oppeten naar de

teoen.

Tenslotte blijft de CBB werken aan
een herl<enbare en op nationaaI en

Europees niveau erl<ende European
Federation of Geologists. Het in

EFG-verband bijdragen aan de

tobby gericht op Europese en

Nederlandse potitici is daarbij het
instrument. Als National Vetting
Committee EFG zal de CBB de

verbreiding van de erl<ende titel
van (junior) European Geologist
blijven bevorderen.
Centraal in de CBB acties staat het
voor KNGMG mobiliseren err

toepassen van moderne informatie-
technieken. De nieuwe KNGMG

internetsite, die voorl<omt uit een

voorlopige CBB-site, is een goed

voorbeeld van het effect van dat
streve n.

Zoats altijd zijn uw vragen, opmer-
kingen en suggesties op her gebied
van het behartigen van beroepsbe-
langen van harte welkom bij het
Secretariaat van de Commissie
Beroepsbelangen l(NGMG, Mijn-
bouwptein 3, z6z8 RT DELFT, tele-
foon or5 z57z5z8
(alleen 's avonds),
e-mail l<ngmghd@geocities.com.

Nadere informatie over de Commis-
sie BeroepsbeLangen is te vonden
op de nieuwe l(NGMC-internet site.
http//:www.l<n gm g. n l.

suifaat en zuur nemen in concen-

tratie toe. Maar ool< verhoogde
concentraties nikl<ei, arseen, cobatt
en soms ool< zink worden met
pyriet in verband gebracht.
Er is dan ook aI veeI onderzoel<
naar pyriet verricht. Over de hele

wereld worden studies verricht
naar de vorming, samenstetling en

degradatie van pyriet en de

'verontreinigingen' die zich in het
pyriet bevinden. Helaas heeft
niemand overzicht over at die

onderzoel<sresuttaten. Daardoor
slagen we er onvoldoende in om

de verworven kennis in praktijl< in

te zetten.
Een aantal mensen, werlczaam op
het gebied van bodemchemie en/of
grondwaterkwaliteit, heeft nu het
initiatief genomen tot de oprichting
van een werkgroep pyriet. Doetstet'
ling van de werkgroep is de

beschil<bare kennis te ordenen, en

zodanig te verspreiden dat de

l<[oof tussen onderzoel< en praktijk
overbrugd wordt. Deze werkgroep

is een particulier initiatief, en

wordt vooralsnog niet onderge-
bracht bij een instituut of vereni-
ging. ledereen met interesse voor
de problematiek en motivatie om
een inhoudeLijl<e bijdrage te leve-

ren l<an zich bij de werkgroep
aanstuiten.
Aanmelding voor deze startbiieen-

l<omst vindt ptaats bij Hannie de

Ruiter, tet. o3B 4276245, E-mail

J.C.de.Ruiter@wmo.nl. Aan het

bijwonen van deze dag zijn verder
geen l<osten verbonden. Wie die

dag niet l<an, maar toch een
bijdrage wil leveren aan de Werk-
groep, l<an dit ook bij Hannie de

Ruiter melden.

Annual Symposiurn
Vening Meinesz
Onderzoekschool voor
Geodynarnica
19 novernber
De Vening Meinesz Onderzoel<-

schooI voor Geodynamica (VMSG)

(Utrecht/Detft) houdt op 19 novem.

ber vanaf rr.3o haar jaarlijks

symposium in hel Lducatorium
(ZaaI Megatron), LeuvenLaan r9,
Do llithnf Iltra.ht Hat nr^.,-. r,_gramma
bevat naast een algemene poster-
sessie, waarin de individueie teden
van de onderzoekschool hun

onderzoel< presenteren. drie lezin-
gen rond het speciale thema
"Geodynamics in the Tethys

Region". Het symposium wordt
afseslolpn mel de tweedp VMSG-

lezing door Prof. dr. P. Molnar,
MlT, Cambridge, VS.

Inschrijving voor het svmposium is

mogelijk TOT r5 november ry99 via
e mail: vmsg@geo.uu.nl of telefo-
nlscn: o3o- 2535037.
PROGRAMMA

11.3O - 12.3O UUr: REGTSTRATtE

12.15 - 13.OO UUr: LOPENDE LUNCH

13.oo - 13.10 uur: welkomstwoord
door Pnor. on. M.l.R. WoRrEL,

directeur van VMSG

THriunrrc sESStoN
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Oproep - Cornrnissie
Internationale Liaison
Het KNGMG staat niet op zich. Het

Cenoolschap is aangesloten bij de

American Association of Petroleum
Geotogists (AAPG), bij de European

Union of Geosciences (EUG) en bij

de European Federation of Geolo-

gists (EFG). Het Hoofdbestuurs{id
namens de Stichter (Evert van de

Graaff) handhaaft de agenda met

AAPG, de HB-voorzitter (Etisabeth

Kosters) neeemt EUG voor haar

rel<ening en de FIC gedelegeerde

vanuit het HB is Pieter Stienstra.
Het Hoofdbestuur wiI echter graag

nog r dimensie aan de internatio-
nale contacten toevoegen, nametijl<
dio ma+ oon cnorifioLo ornc,.. -.- -'p

landen. Ten eerste zijn er onze

buurlanden: Betgid. het Verenigde
l(oninkrijl<, Duitsland en Denemar-

l<en. Ten tweede zijn er z tanden

waarmee traditioneel veei aardwe-
tenschappetijke banden bestaan,
nl. Suriname en Indonesid. Het

Hoofdbestuur wil een Commissie

Internationale Liaison oprichten,
bestaande uit 6 personen, waarvan
ell< persoon als individuete trait-
d'union naar de zustervereniging in

het betreffende Land optreedt. Doel

van de Commissie is a) gerichte

informatie-uitwisseling (via bericht-
geving in de Nieuwsbrief' en b)

eventueeI organiseren van geza-

menLijke activiteiten. VastgesteLd is,

na overleg met de Genootschaps-
raad, dat de Commissie zal worden
voorgezeten door de heer dr. D.

van Nieuwiand, die tevens ve(e-
genwoordiger voor het Verenigd
l(oninl<rijl< zal zi1n. We zoeken nu

naar mensen, Iiefst gelol<aliseerd in
het betreffende buitenland, die elk
voor een periode van 3 jaar de

Liaison voor r van deze landen wil
zijn. MeLdt u aan! Bij het KNGMG-

bureau:

Geologie en Mijnbouw
bestand tegen Y2K
probleern!
Het is zover! De uitgave van GeoLo-

gie en Mijnbouw in het jaar zooo

en daarna is zekergestetd. Op

woensdag 4 augustus hebben de

Stichting Netherlands JournaI of
Geosciences en Veenman Drukl<ers

het contract getel<end waarin de

uitgave van het tiidschrift voor de

jaren :ooo - zoo-] wordt geregeld.

De Stichting Nethertands JournaI of
Geosciences, waarin het Genoot-
schap en NIIG-TNO gelijkwaardige
pdrtners zijn. neemt per r januari

zooo de uitgave van Geologie en

Mijnbouw over van het KNGMG.

Mededelingen van het Nederlands

Instituut voor Toegepaste Geowe-

tenschappen TNO (vroeger Mede-

delingen Rijks GeoLogische Dienst)

gaat eveneens op in het nieuwe

tijdschrift. Om hetzelfde ISSN

nummer te behouden, wat van

wezenlijk belang is voor voortge-
zette opname in de Citation Index,

zal de naam Geologie en Mijnbouw
gehandhaatd blijven maar net als

ondertiteI Netherlands Journal of
Geosciences. Het grote verschil met

Geologie en Mijnbouw oude stijl
wordt dat het vernieuwde tijdschrift
inhoudeLijk is gericht op de aard-

wetenschappelijke aspecten van

Nederland en het Noord,zee gebied.

Dit wordt weergegeven door de

ondertitel "Netherlands JournaI of
Geosciences".

Na een tender voor de vgrT6rging

van de uitgave van Geologie en

Mijnbouw / Nethertands lournal of
Geosciences voor de periode zooo
- zoo3 is, na zorgvuldige vergetij'
l<ing van de offertes, ervoor gel<o-

zen de volgende eeuw binnen te

stappen met Veenman Drukkers.

Dit betekent afscheid nemen van

Kluwer Academic PubLishers die r5
jaar [ang de uitgave van Geotogie

en Mijnbouw verzorgd hebben. De

overstap van l(luwer naar Veenman

Drul<l<ers houdt in dat de Stichting
NJG als uitgever van het tijdschrift
gaat optreden. Dit betel(ent dat het

hele redactionele proces onder

verantwoordelijkheid van de Stich-

ting NJG valt en dat Veenman Druk-

l<ers de vervaardiging en de verzen-

ding van het tijdschrift verzorgt. Dit

is in feite een terugl<eer naar het

modeI van voor 1985 toen het

Genootschap Geologie en Mijn-

bouw ook in eigen beheer uitgaf.
De redactie van Geologie en Mijn-
bouw - Netherlands JournaI of
Geosciences bestaat uit dr. ian
Smit (Hoofdredacteur), prof. dr.

Theo Wong (Redacteur) en dr. Cees

Kasse (Redacteur). Technisch redac-

teur is dr. Tom van Loon. Het

redactiesecretariaat is bij NITG-TNO

o n dergebracht.
Voordat het vernieuwde tijdschrift
in de startblokken stond moesten
er een aantaL forse hordes geno-

men worden. Om er een paar te
noemen: afiruil<l<eting van het
contract met Ktuwer voor de

uitgave van Geologie en Mijnbouw,
de keuze Iussen uitgave in eigen

beheer of via een uitgever en het
peilen of er votdoende belangstel-
ling is om in het vernieuwde tijd-
schrift te publiceren. Bij dit atles

moet ook in aanmerking worden
genomen dat er vergeleken met

vroeger voor redactie en andere

betrokkenen gewoon minder ruimte
is dit werl< te doen op basis van

"liefdewerk oud papier". Duidelijl<e

afspral<en moesten gemaal<t

worden over tal<en, het te verwach-
ten tijdsbestag, waarvoor gelden

onl<ostenvergoedingen en voor

welke werl<zaamheden gaat betaald
worden.
Afronding van de uitgave van

Volume 7l QggS) en 78 (1999) van

Geologie en Mijnbouw voor eind
dit jaar betel<ent een heeI grote

inhaalslag. Het l(omt erop neer dat
twee jaargangen in een jaar uit
moeten komen. Keihard werl<en

dus voor o.a. de Technisch Redac-

teur: Tom van Loon.

lk ben er van overtuigd dat het

vernieuwde GeoLogie en Mijnbouw
- Netherlands Journal of Geoscien-

ces een succes kan worden. Er

staat een enthousiaste redactie

l<[aar en er zijn goede afspral<en

gemaakt tussen de vele betrol<l<e-

nen bij het tiidschrift. Het succes

zaI echter niet l<omen aanwaaien -

er zaI hard voor gewerkt moeten

worden. Er is echter nog meer

nodig: goede manuscripten. De

Onderzoel<sschoten en NITG-TNO

hebben zich aLs organisaties
gecommitteerd in het vernieuwde
Geologie en Mijnbouw te publice-

ren. Manuscripten worden echter
niet door organisaties geschreven

maar door individuen! Het Stich-

tlngsbestuur en de Redactie reke-

nen op Uw bijdragen.

EVLRT VAN DE CRAAFF

Voonzrrrrn SrtcHrtruc NETHERLANDS

JoURNAL or Grosctencrs

Staringsyrnposiurn
Het Staringsymposium vindt plaats

vrijdag r9 november in Maastricht
in de Bonbonni,,;re en in het

Natuurhistorisrh Museum Maast-

richl. Het rhema van het Stating-
symposium is de r5oe verjaardag
van het Maastrichtien. Het Staring-
symposium is ingebed in het sym-

posium 15o jaar Maastrichtien.
Inschrijving bij het secretariaat
KNGMG: p/a NITG-TNO, Postbus
6o'Lz, z6oo lA Detft

of per e-maii: kngmg@nitg.tno.nI
of: c.stamhuis@nitg.tno.nl

*r'frilfjH{\et{'f,ilns'- t.,*S*.', \L. Y. * 1:,ql

13.10 - 13.30 uur: DRS. fl.
BrJwanno : 'Detailed images of
mantle structures in the Tethys and

other regions'
13.3o - 13.50 uur: ons. F. Bnou-

wrn: 'Metamorphic rocks in the
Alps: a thermaL history and its
geodynamic significance'
13.5o - 14.10 uur: tn. R. Nooueu:
'The Tethys region from a geodetic
pe rs p ective'
PosrER sESSroN

74.7o - 74.r5 uut: introductie tot
postersessie door dagvoorzitter
r4.r5- r6.ro uur: postersessie

r5.45 l<offie/thee

t6.to - t7.zo uur: ze VMSG

Lezing door PRoF. DR. P. MoLNAT

met ais titel 'Ceodelic and seismo-
logical observations from New

Zealand imptying that mantLe

lithosphere beneath continents
deforms by penetrative shear, not
by slip along narrow fault zones

17.2o - 71.3o uur: uitreil<ing
posterprijzen en slotwoord
77.3O - 79.OO UUt: Dorrer

Voor meer informatie: zie internet
http://www.geo.uu.nl/-vmsg of
te[: o3o-2535o3r
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Andr6 Dumont's erfenis toegelicht

De definitie
Tijdens 66n van zijn karteer-strooptoch-
ten door het Maasdal ten zuiden van
Maastricht moet de Luikse geoloog
Andr6 Dumont (1809-1857) op een
zeker moment zijn opgevallen dat er in
het kalksteenpakket van de St. Pieters-
berg een tweedeling te maken viel. Uit
zijn veldaantekeningen biiikt dat hij een
bepaald laagje, het zogeheten 'couche i
coprolithes' grote stratigrafische waarde
toedichtte. Dit dunne laagje, soms
minder dan €en centimeter dik, zit tjok-
vol fossiele uitwerpselen, of coprolieten.
Hoewel ze in het veld misschien een
beetje oneerbiedig worden aangeduid ais
Maastrichtse keuteltjes, zljn deze copro-
lieten door Henk van Amerom in 1971,
geheel volgens de nomenclatuurregels,
voorzien van een Latijnse naam: Coprulus
maastrichtensis. Helaas zijn we er nog
steeds niet achter welk(e) dier(en) verant-
woordelijk gehouden mag (mogen)
worden voor de productie van deze
aanzienlijke hoeveelheid'restproduct'.

Het genoe.mde laagje, dat nu de basis
vormt van de Valkenburg Member
(Formatie van Maastricht), heeft over
aandacht beslist niet te klagen. Niet zo
zeer vanuit historisch oogpunt, maar
eerder vanuit verzamel-technisch perspec-
tief. Hordes (amateur)paleontologen
hebben al hun schoppen, breekijzers en
houwelen versleten op dit deel van het
kalksteenprofiel in de groeve ENCI-Maas-
tricht BV. Wat wil namelijk het geval?
Vanwege het erosieve karakter van dit
laagje, zljn met name de wat grotere (en
dus zwaardere) fossielen, en in het bijzon-
der haaien-, vissen- en mosasauriertan-
den, hierin geconcentreerd. Vette buit
voor verzamelaars dus.
In de St. Pietersberg is het'coprolieten-
laagje' relatief goed ontwikkeld, hoewel er
binnen de ENCl-groeve aanzienlijke
verschillen in dikte kunnen optreden. Had
Dumont iets verder naar het zuiden geke-
ken, in de buurt van Eben Emael, dan
was hij waarschijnlifk in behoorlijke moei-
lijkheden gekomen om de basis van zljn

'Maastrichtien' z6 vast te leggen dat latere
generaties geen problemen bij de herken-
ning (6n erkenning) zouden hebben.
Alhoewel - ook nu zijn er nog meningsver-
schillen. Goed en aandachtig lezen van de
originele tekst in de veldboekjes toont aan
dat Dumont oorspronkelijk ook de onder
het 'couche i coprolithes' liggende deel
van het pakket (zo'n 5 tot 6 meter) er bij
rekende. Dat wil zeggen: ook het bovenste
deel van de Formatie van Gulpen (Lanaye
Member) zoals we dit pakket vandaag de
dag aanduiden.
Maar. Dumont's notities van l3 luli 1850
laten er geen misverstand meer over.
bestaan: het coprolietenlaagje is de basis
van zljn'systdme maestrichtien', en dus
van ons Maastrichtien.
Het jaar 1849 wordt hier aangehouden
voor de introductie van de term, omdat
Dumont in dat jaar voor de Brusselse
academie ziin Rapport sur la carte 96olo-
gique du Royaume toelichtte. Deze
gebeurtenis is nu, 150 jaar later, aanlei-
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ding rot een bescheiden feestje. uitge-
smeerd over de tweede helft van dit jaar.
Dat er nu nog steeds een discussie wordt
gevoerd over de juiste schrijfivijze (Maest-
richtien of Maastrichtien) doet daaraan
niets af. Gelukkig lijkt het Maastrichtiaan
van onze zuiderburen hier in Nederland
niet algemeen aanvaard te worden.

Het typeprofiel
Zoals nu wel mag blijken, was er in 1849
nog geen sprake van de groeve ENCI-
Maastricht BV. \X/aar precies Dumont zijn
waarnemingen heeft gedaan is dus eigen-
lijk niet meer te achterhalen, maar het zal
ongetwijfeld in de buurt geweest zijn van
waar nu het ENCl-kantoorgebouw ligt.
Achter dit gebouw, en direct onder de
hoeve Lichtenberg boven op de St.
Pietersberg, is een steile rechte wand, nu
voorzien van een beschermend spuuglelijk
gaas.

Deze sectie geldt a1s typeprofiel van het
Maastrichtien. Het is op deze plaats dat er
in de jaren zestig op uitgebreide schaal
monsters werden genomen voor met name
foraminiferen-onderzoek. Dit om het
Maastrichtse tufkrijt beter te kunnen type-
ren.
Uiteraard is het in de aanpalende groeve
een stuk comfortabeler bemonsteren.
Bovendien wordt er in handige etages
afgebouwd, zodat het hele profiel zonder
al te halsbrekende toeren goed bereikbaar
is. De groeve is dus als een aanvullend
en/of vervangend profiel te beschouwen.
In 197 5 voerde \(/erner Felder voor alle
karteerbare eenheden in het Zuidlim-
burgse en aangrenzend Belgisch en Duits
gebied een nieuwe, zeer gedetailleerde
lithostratigrafie in. Dumont's'systeme
maestrichtien' (in de
zin van iuli lB50) valt hierin samen met de
Formatie van Maastricht, die op haar
beurt in zes eenheden (members) is
onderverdeeld. Van onder naar boven zijn
dat: Valkenburg, Gronsveld, Schiepers-
berg, Emael, Nekum en Meerssen. De
typesecties van deze eenheden zijn niet
allemaal in de St. Pietersberg vastgelegd,
maar we1 in de directe omgeving, hetgeen
eigenlijk direct uit de naamgeving volgt.

Venijnige bijters
Begin augustus 1998 vond Rudi Dortangs,
lid van de Nederlandse Geologische
Vereniging, in de ENCl-groeve een aantal
nog in anatomisch verband liggende
wervels van een mossauridr, een aan het
leven in zee prima aangepaste hagedis. In
ons jubileumjaar zou dit natuurlijk tot een
prachtig cadeau kunnen uitgroeien. De
vondst heeft a1 veel publiciteit gehad. Niet
in de laatste plaats was daar de schitte-
rende persiflage van \i7im de Bie, die op
een braakliggend terrein voor Naturalis
ll-eiden; de hele handel op de hak nam.
Tussen augustus 1998 en september 1999

is er zo nu en dan flink gewerkt aan deze
vondst, met vereende krachten. Amateur-
paleontologen, beroepslui, buitenlandse
experts, en VU-studenten hebben hun
beste krachten gegeven, plus niet te verge-
ten het ENCI-personeel. Teleurstellend,
als je dat woord al mag gebruiken, is wel
dat we alweer met een Mosasaurus
hoffmanni te maken hebben. Veel zal dit
nieuwe skelet dan ook niet aan onze
kennis van deze soort kunnen toevoegen.
Het belang van deze vondst ligt eigenlijk
eerder op het gebied van de tafonomie.
\i7at gebeurt na de dood met het kadaver
van zo'n enorm dier op de zeebodem? We
hebben het tenslotte over een klomp vlees
van zo'n 12 tot 14 meter (en misschien
nog meer) totale lengte, met een kop
tussen 1.2 en 1.5 meter.
\)fe hebben tijdens de opgraving al kunnen
aantonen dat aaseters het skelet hebben
verstoord - haaien verliezen bij elke beet
een aantal tanden. Zo ook tijdens het
Maastrichtien: verzameld zijn losse tanden
van ten minste drie soorten, waarvan
Squalicorax pristodontus de belangrijkste
was.
Een fikse streep door de rekening bij de
berging vormt de vuursteen. Eigenlilk ligt
het skelet deels in, deeis op vuursteenbank
1B van de Lanaye Member (Formatie van
Gulpen). Ook bij de recente berging van
het blok waarin zich de schedel bevindt,
bezorgde deze vuursteen ons menig bang
moment. Gelukkig ging al1es goed, en
kwam het enorme blok daar 1os waar we
het ons hadden voorgesteld. Tenslotte
deden we dit met zijn allen voor de eerste
keer.
Een mooie vondst in dit iubileumiaar: de

top predator uit de Ifuijtzee . Heerser van
de voedselketen) en een lepe jager, die op
de loer 1ag om een voorbij schietende
prooi te verschalken. Daarnaast is M.
hoffmanni hdt symbool voor het Maast-
richtien, en voor het Natuurhistorisch
Museum Maastricht. Nog belangrijker is

dat de eerste vondst van een dergelijk
voorwereldlijk dier in de St. Pietersberg de
weg vrijmaakte voor het aanvaarden van
het fenomeen uitsterven. en daarmee ook
de evolutietheorie.

Presentaties en posters
Als formele afsluiter van de feesteliikheden
staat tussen 17 en 21 november een
wetenschappelijk congres gepland, onder
de ietwat gewichtige titel, The 150th
Anniversary of the Maastrichtian Stage - A
Celebratory Conference. De thema's van
de voordrachten die nu zijn aangekondigd
vari€ren van plantenetende dinosauridrs
uit het Chinees-Russische grensgebied tot
minuscuul marien plankton. Het ligt in de
bedoeling de lezinggevers de mogelijkheid
te bieden hun resultaten voor een breder
publiek toegankelijk te maken. Dit kan in
de vorm van een thema-uitgave van het

Netherlands Journal of Geosciences. Een
buste van Andr6 Dumont, geleend van de
Universit6 de Lidge, zal in de Maastrichtse
Bonbonnidre acte de pr6sence geven, dicht
bij de verlokkingen van het Onze-Lieve-
Vrouweplein, en niet ver verwijderd van
het Vrijthof.
Na Brussel 1995 werd het wel weer eens
tijd dat er van het Maastrichtien-front
nieuws kwam. In Brussel werden destijds
de onder- en bovengrenzen van de diverse
I(rijt-etages onder de loep genomen; in de
tussenliggende tijd hebben we in Maast-
richt en omgeving niet stil gezeten. Er valt
veel nieuws te melden.

Staringlezing
Ingebed tussen voordrachten over de tech-
nische aspecten van ondergrondse gangen-
stelsels, en dat van de Geulhemmerberg in
het biizonder (Roland Bekendam, Beken-
dam Geotechniek, Maastricht), over dino-
sauri6ronderzoek in het Maastrichtien
(Anne Schulp, Natuurhistorisch Museum
Maastricht), en over de I{/T-sectie in de
Geulhemmerberg (}an Smit), staat de

Staringlezing gepland.

Uiteraard over het Maastrichtien. Hoe kan
het ook anders in dit jubileumiaar. Een
kort historisch overzicht zal worden
gevolgd door een gedetailleerder beeld van
een typerende diergroep tijdens het Maas-
trichtien en Paleoceen: de stekelhuidigen.
\Wat valt er aan informatie te distilleren
over bodemgesteldheid en leefpatronen
(tezamen paleomilieu's) uit vondsten van
zeesterren, slangsterren, zee-egels en
zeeielies. Zeekomkommers komen in dit
rijtje nict vuor. simpelweg omdal er te
weinig van bekend is op dit moment. Een
deel van het taxonomische verhaal is reeds
verschenen (Scripta Geologica, 1 16,
1999), de rest volgt in 2000. Bouwend op
dit frame volgt dan een analyse van wat er
in zuidelijk Limburg direct v66r en direct
na de I(/T-grens gebeurd zou kunnen zijn.
I{ortom: welke soorten verdwijnen en
welke komen er voor in de plaats, en
waarom? En, hoe verhoudt zich dit beeld
met de rest van de wereld, en met name
met de rest van noordwest Europa.
Hierna wordt met de hele groep vertrok-
ken naar de Geulhemermolen (hun eigen
spelling!) voor een aangeklede borrel, van
waaruit in groepjes naar de nu al zo

beroemde I{/T-grens in de Geulhemmer-
berg wordt vertrokken. Het belooft een
goed gevulde dag te worden !

JoHru W.M. Jncr tru Arurur S. ScHULP

NATUURHrsroRrscH IViusEUlvr MAASTRTcHT

Voor neer inJonnatie oter het congrcs:

uutt. n hn mt aas tric ht. nl i nt a a s tric ltti an
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Meer dan 307o extra pro-
iectaanvragen in de Open
Cornpetitie
Op r september zijn bij ALW voor
de ronde Open Competitie
t999lzooo in totaaI ruim 3o7o meer
proiectaanvragen ontvangen dan
vorig jaar. Daarnaast moet nog een

aantal uitgewerkte programma-
aanvragen worden behandeld.
Onderstaande tabel geeft een over-
zicht van de per beoordelingsad-
vies commissie te behandeten

aa nvrage n.

Commissie nr.

1_

3a
3b
4a
4b
5
6

7
8

totaal

proiecten programma's

1"4 1

772
26
21 2

254

22 1

303
397
41 6

257 22

Voor de ALW commissie op het
gebied van de aardwetenschappen
(r l/m 3) zijn er 83 aanvragen inge.
diend. Met name van de door
commissie 3 op het gebied van de
oceanografie en meteorologie te
behandelen aanvragen zijn er
zoveel dat is besloten een extra
commissie samen te stetlen. De

leden van deze ad hoc beoorde-
lingsadvies commissie zijn:
dr. W. Helder, NIOZ (vz)

dr. H. ten Brinl<, ECN

dr. P. Herman, NIOO-CEMO

mw.dr. S.J.M.H. Hulscher, UT

dr. L. Maas, NIOZ

dr. W.A. Oost, KNMI

dr. R.T.E. Schiittenhelm, NITG'TNO

mw.dr. N. Weber, KNMI

Van het bureau wordt door het
forse aantaI aanvragen een extra
inspanning gevergd om in de
l<omende periode in totaal ruirn
rsoo referenten aan Le schrijven en

de beoordelingen tijdig aan de

aanvragers voor een weerwoord
voor te leggen.

Stand van zaken
ingediende investerings-
aanvragen
In totaaI zijn voor de ronde NWO-

Middelgroot (investeringen tot een
bedrag van z miljoen gulden)
dertien aanvragen bij ALW in

behandeling genomen. Daarnaast
zijn er door het Algemeen Bestuur
voor het apparatuurprogramma

NWO-Groot (investeringen van
meer dan z miljoen gulden) zeven
aanvragen ter advisering aan ALW

voorgetegd. Van deze zeven zijn er
drie waarvoor ALW als penvoerder
optreed, de overige liggen meer op
het vakgebied van de chemische,
medische, maatschappeLijke en

exacte wetenschappen. Uiterlijk r
februari dient ALW na de gangbare
procedure van hoor en wederhoor
advies uit te brengen aan de appa-
ratuur- commissie van NWO.

Nieuwe ronde PULS
postdoc programma per
15 decernber
Het aantal posities voor gepromo-
veerde onderzoel<ers die gelnteres-
seerd zijn in een academische
carriere is beperkt. 0m de weten-
schappelijl<e vorming van l<walita-

tief goede potentidle universitaire
(hoofd)docenten te bevorderen
heeft ALW in r99B het persoonsge-
richte programma PULS (Postdocs

Universitaire Loopbaan Stimule-
ringsprogramma) in het leven
sProcnen Plll S henosl pcn Se[ec-

tief aantal onderzoekers via een

drie-jarige postdoc positie in de
gelegenheid te stellen zich verder
te bekwamen en hun talent te
ontplooien. In zijn aard is PULS

primair gericht op onderzoekers die
zijn afgestudeerd en/of gepromo-
veerd aan NederLandse universitei-
ten. PULS 1999 gaat van start met
een vooraanmeldingsronde. Voor-
aanmetdingen dienen uiterlijk r5
december ry99 op het ALW-bureau

te zijn ontvangen. Een nog onbe,
l(end aantaL l<andidaten zaI door
een PULS-jury worden uitgenodigd
om een voorstel uit te werken. De

voorstellen zullen door dezelfde
PULS-jury beoordeeld worden,
waarna honoreringsbesluiten
worden genomen door het ALW-
bestuur. De aanstellingen l<unnen

ingaan vanaf r mei zooo tot
r januari zoor.
InLichtingen en vooraanmeldings-
formulieren: drs. R. Schorno, ALW-

bureau, Postbus 93720, z5o9 AC

Den Haag, feI o7o-344o837184t,
fax o7o-38t9o7,3, e-mai[ :

schorno@nwo.nl. Richtlijnen en

formulieren zijn ooi< te downloaden
op de website: http://www.nwo.nL

iaiwlsubsid ies/down Ioad.

Evaluaties NWO institu-
ten NIOZ en SRON
In het kader van de bestuurlijl<e
reorganisatie van NWO in ry98 zijn
de NWO-instituten onder rechtst-
reekse verantwoordeLiikheid van

het Algemeen Bestuur geplaatst.
Voorafgaande aan toewijziging van
een vaste basis-financiering voor
een periode van 6 jaar worden alle
NW0-instituten in de loop van dit
jaar gedvalueerd. Het gebiedsbe-
stuur ALW heeft bij deze evatuaties
een adviserende functie terr

aanzien van de instituten NIOZ en

5RON. Het gebiedsbestuur heeft op
2 september haar adviezen vastge-
steld en inmiddeLs voorgelegd aan
het AB.

Beide instituten spelen een rol bij
de ondersteuning van ALW projec-
ten. In het geval van zeegaand
onderzoel< wordt dit verzorgd door
de Marine Research Facilities bij
het NIOZ terwijl voor het
programma voor microzwaarte-
krachtonderzoek een speciale
programmacobrdinator wordt
aangesteld bij SRON. In een
votgende nieuwsbrief zulLen we
naar aanleiding van verdere
besluitvorming door NWO hier
nader op in gaan.

ALW intensiveert reis-
beurzen
In vervoLg op het bericht van het
opheffen van de SIR-reisbeurzen
door NWO in de vorige nieuwsbrief
kan nu worden gemetd dat het
gebiedsbestuur heeft besloten het

{J :r.i d* A& **
n r''f'*f$ L;

52e NGMSO-congres op
3 novernber 1999
Alle lezingen zullen gegeven wor-
den in de BLauwe Zaal(Trans l) op
de Uithol bereil<baar met bus rr/rz
vanaf Utrechl CS. In principe is de
dagindeLing zoals hieronder volgt.

9:45-7o:3o: registratie deelnemers
10:3o-1o:45: 0pening door prof.
dr. P.G.E.F. Augustinus
70:45-71:30: Prof. dr. P.D. Komar,

0regon State University(U.S.A.)
'Coastal change - the relative roles

of natural processes and human-
induced erosion'
71:30-72:75: SpEnrrn or rur NAM
(NED), 'Subsidence of the Dutch
barrier system (Waddengebied)and

the possible effects'
12:15-73:t5: Lu r.r cH (Ed ucatori um)
73:15-14:75: on. G.W. SrouE, Lour-
srnrun Srnrr UNrvrnsrrv (U.S.A),

'Current state of the art review of

fonds voor reisbeurzen voor ALW-

projectmedewerl<ers te contin ueren
en ter compensatie van de wegva[-
lende SIR-bijdrage met 5o% op te
hogen. Hiermee wiL het gebiedsbe-
stuur tegemoet komen aan de

toegenomen internationalisering en

het belang van netwerkvorming
voor jonge onderzoekers. ALW-aio's
en postdocs l(unnen loI een maxi-
mum van f 7.5oo over de tooptijd
van hun project een beroep doen
op dit reisfonds. Daarnaast wordt
de regel gehandhaafd dat over
kredieten voor specifiek veldwerl<
en [angdurige werkbezoeken steeds
bij aanvang van het project een
apart toewijzingsbesluit wordt
genomen. Nadere inlichtingen over
de ALW-reisbeurzen en voorwaar-
den kunt u inwinnen bij mw. M.

van der Meer, tel. o7o-344o779 of
e-maiI meer@nwo.nI

the Mississippl riverdelta in rela-
tion to storm impacts and subsi-
dence due to gas exploration'
14:15-75'.oo: rn. R.C. SrErtrrt, ALKyoN
(NED),'Predicting Iongterm morp^
hologicat changes in response to
constructions based on morphody-
namic modelling'
15:OO-15:lO: l(OFFTEPAUZE

t5:3o-t6:t5: DRs. J. DE Rurc, Rll(Z
(NED),'Coastat change and the
coastal zone management point of
view'
r6i]5-16:115i PRoF. DR. P.G.E.[.
AucusTrNUS, samenvatting en

conclusies
16:45-rB:oo: Bonnrr
19:oo-21:3o: DrNER

http://ngmso.geog.uu.nl

kngmg lalwl nieuwsbrief oktober | 99 lt



3 noaentbeT 1999

52e NGMS0-congres
(zie rubriek Bijeenkomsten elders
in dit nummer)

S-Tnarsentber!999
Excursie Krijt-Tertiair grens, Lim-

burg onder leiding van dr. A.J.T.

Romein. (zie rubriek Bijeenkomsten
elders in dit nummer)

8 - 1I maaentbev tr999
Cursus aan de VU in Amsterdam
(Geologie) : "Recent Developments
in Quantitive and Sequence Strati-
graphy". Lezingen van: l.Ogg (U of
Purdue, USA), J. Hardenbol (Hous-

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

Noorwegen), F. Agterberg (Ottawa,

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

Voor meer informatie: N5G secreta-

riaat (E-mail: nsg@geo.vu.nI of F.

Gradstein@saga.no

I naaetnbet' 199.9

Barnsteen: edelsteen 6n graf van

fossiele organismen. Lezing door
conservator Kristallijne Petrologie
dr. C.E.S. Arps, FGA. Aansluitend
op de lezing is er gelegenheid tot
het bezoeken van de Barnsteenten-

toonstelling in de Galerie van het
Museum. (Naturatis)

tr6 noz:epmhe*' 1999
Afdeling Noord Nederland - Lezing

Salle Kroonenberg: De moderne
Wolga Delta, een analogon voor
het Zuid Kaspische Olie bekken
(informatie en aanmelding J.W.

Copper, tel. o592 36459 of
J.W.Copper@OPENMAI L.XDS-

D M. n a m ass.sim is.co m)

19 nore*tbev tr999
Vening Meinesz Onderzoekschool
voor Geodynamica: Annual Sympo-

sium 1999. Naast een algemene
postersessie, drie lezingen rond het

thema "Geodynamics in the Tethys

Region". Tevens de tweede VMSG-

lezing door Prof. dr. P. Molnar,
MlT, Cambridge, VS. lnschrijving
voor 15 november ry99 via e-mail:
vmsg@geo.uu.nl of telefonisch:
o3o- 2535o3r. (zie rubriek Bijeen-

komsten elders in dit nummer).

19 navetnher 1999
Staringsym posium

20 no'oexzber 1999
GAIA, excursiedag met als thema
"Heldinnen in de Aardwetenschap-
pen". Bezoek aan steengroeve in

Winterswijk en "Oude Rotten" ver
tellen over hun loopbaan in de

aardwetenschappen. Tevens twee-
de ALV van GAIA. Meer informatie
tel ozo-4o44846 of
a.vanmierlo@dbo.iwaco.n I

29-30 noztenrber 1999
Nationaal Symposium Bodem

Breed'99, SKB-Lunteren

6 - 1A detemnber 1999
The [and Satellite Information in
the Next Decade lll Conference.

Doubletree Hotel Denver Denver,

Colorado. http ://www.asprs.
org/satellite_i magin g conference

16 - 21 ;ianuavi 2$04

3rd International conference on
geoscience education. University of
New South Wales, Sydney Austra-
lia. http ://www.agso.gov.a u/geos-

cied

l8 ja*uat.i 2888
Afdeting Noord Nederland - Lezing

Evert van de Graaff: De relatie tus-
sen rivierpatronen, bodems en kli-
maat in Australid (informatie en

aanmelding J.W. Copper, tel. o592

364359 of J.W.Copper@OPEN-
MAI L.XDS-DM.namass.simis.com)

15 februari 2{}88
Atdeling Noord Nederland - Lezing

Dirk Wiersma: Schoonheid en kunst
van gesteenten en mineralen (infor-

matie en aanmelding J.W. Copper,

tel. o59z 36q59 of
J.W.Copper@OPENMAIL.XDS-
DM. na m ass.s im is. co m)

21 rrcrza't't 2{}40
Afdeling Noord Nederland - Lezing

Sierd Cloetingh: Intra-plate stres-

ses, gravitatie-anomalie6n en

natuurLijke bodemdaling (informatie

en aanmelding J.W. Copper, tet.
o59z 36q59 of J.W.Copper@OPEN-

MAI L.XDS-DM.namass.simis.com)

11 - 14 juli 2000
1st lnternationat Professional Geo-

logy Conference. Alicante BLUG -
UBLG: F6d6ration Europ€enne de

G6ologues.
Registration z4.ooo PTS (members)

E-mai[: Manuel.Regueiro
@itge.mma.es

12-14 juli 28AA

4th Environmental Symposium on

Spatial Accuracy Assessment in

Natural Resources and Environmen-

taI Sciences, ICG-Amsterdam (N-ro-z)

6*17 August 240{}

31st lnternational Geological Con-
orocc Pin de lencirn

www.3rigc.org

,Augus tus - S e p terwb e r 2 A A 0
Hydrogeology zooo * Workshop on

the latest developments of
Methods and Techniques in Hydro-

geology, IAH-Amsterdam.

gtxaf. dr. I'."{.Ld. Ypnza
Univ. of Adelaide, Dept. of Geol

Geoph.

P.O. Box 498
Adelaide S.A. 5ooo
Australi6

Overleden

dr. .0.C". ,F"refs

Lage Duin 8r
ztzr CE Bennebroek
zo-o8-99

rtr. {i"J. Eijaank
Kerkheideweg 35
r4oo Mi..inster

D uitsland
73-07'99

Op zo augustus jongstleden is

prof. J.J. (Co) Hermes overleden,
na een lang gevecht met altzhei-
mer. In leven was Co Hermes tot
1984 hoogleraar Stratigrafie aan

het Geologisch lnstituut op de

Nieuwe Prinsengracht, en

promotor van ondergetekende.
Co Hermes was een warme

persoonLijkheid en iemand die

zichzell relativeerde met uitspra-
ken als: "meer dan 8o7o van wat
ik hier vertel (op colleges) is

onwaar" en die een grote toler
antie voor buitenissige ideeEn

had. (Jan Smit)

EKffiffi
The Quality Geoscientists
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The in-house consultancy with more than 10 years experience in:

. Seismic Interpretation and Mapping

. Reservoir and Production Geology

. Stratigraphical Studies
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. Geoscience Data Management

Argo Geological Consultants

Bachlaan 46 Ie1 (030) 69 59 150

(030) 69 48 1063706 BD Zeist Fax

E-mail argo@wxs.nl

For more information visit our intemet site:

http : //p Iazu.wxs. nl/argo


