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Aardkundige waarden behoeven wettelijke bescherming

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserii werkt dit naiaar
aan een nieuwe nota voor bos, natuur en landschap. Het is de opvotger
van het Natuurbeleidsptan uit r99o. De nieuwe natuurnota is vooral van

belang omdat onlangs bleek dat de uitvoering van het Natuurbeleid
achtertoopt op het schema.
Nu zulten veel geologen denken, ok6 dat is niet best voor dat
natuurbeleid, maar waarom moet dat in een nieuwsbrief van het KNGMG?

Wat heeft het natuurbeleid met ons vak te maken? Een heleboel, vindt
Tom Balsem van de Stichting Aardkundige Waarden. Het natuurbeleid is
nametiik bij uitstek het aandachtsveld om belangriike aardkundige en dus
ook geologische waarden te beschermen. Nedertandse geotogen zouden

zich daar meer van bewust moeten zijn, vindt Balsem.

Balsem, van oorsprong fysisch en de KNAG ook een aantal beschermingsbeleid voor aard-
geograaf, werkt als secretaris landschaps- en natuurorganisa- kundige waarden bevatten.
voor de in 1998 opgerichte ties, musea en verenigingen als Volgens de stichting heeft
Stichting Aardkundige \Waar- de Nederlandse Bodemkun- Nederland een schat aan

den. Die stichting, met een dige Vereniging en de Neder- oorspronkeliike landschaps-
daaraan gelieerd platform en landse Geologische Vereniging. vormen en verschijnselen:
klankbordgroep, is het Namens die klankbordgroep stuwwallen, duinen, wadden,
aanspreekpunt voor alles wat voert Balsem gesprekken met beekdalen. Maar ook allerlei
met aardkundige waarden te het ministerie van LNV over natuurliike terreinvormen,
maken heeft in Nederland. In de nieuwe natuurnota. Als het unieke bodemprofielen, geolo-

de klankbordgroep zitten naast aan hem ligtzal die nota gische verschijnselen, proces-
het KNGMG, het NITG-TNO aanzetten tot een krachtig sen en geologische ontsluitin-

gen horen daar volgens Balsem
bi). Zolang die onaangetast ziin
zeggen ze iets over de ontstaans-
geschiedenis van Nederland en
de krachten die daarbij een rol
spelen en speelden zoals water,
ijs, wind en getijden. Natuur-
onderwijs en biologie zijn
inmiddels gemeengoed gewor-
den en een belangrijk onder-
werp in het Nederlandse
onderwifs. IJitstekend, zegt
Balsem, maar het is toch
vreemd dat heel weinig mensen
weten op wat voor substraat
die natuur leeft en hoe de
interactie werkt tussen dode en
levende natuur.
Dat is des te erger omdat de
aardkundig interessante gebie-
den onder grote druk staan van
onder andere infrastructurele
werken, woningbouw en indus-
trieterreinen. Plannenmakers
houden nauwelijks rekening
met de aardkundige waarden,
men weet vaak niet eens dat ze
er uberhaupt zijn, laat staan
welke het zijn. Er is bovendien
ook geen echt beleid dat deze
waarden zou kunnen bescher-
men. Langzaam maar zeker
verdwijnen in Nederland de
aardkundig waardevolle gebie-
den.

Doldersumse essen
Nu is een dergelijke roep om
aandacht niet zo nieuw. Een
aantal jaar geleden inventari-
seerde drs. Gerard Gongrijp
van het IBN-DLO al eens alle
aardkundige waarden onder de
verzamelnaam'GEA-objecten'.
Die GEAJijst omvatte 119
belangrijke te beschermen
plekken. Dat was voor de
provincie Utrecht aanleiding
om samen met het lJtrechts
Landschap een van die plekken,
de Grebbeberg bij Rhenen, tot
provinciaal aardkundig monu-
ment te verheffen. Daarna zijn
in het kader van de week van
het Landschao van 1997 De



Duno bii Oosterbeek, Soester-

duinen, de Friese Lindevallei,
de Doldersumse essen, de

Mosbeek in Overijssel en het
Noord-Hollandse laagveenge-

bied Ilperveld tot aardkundige
monumenten verheven. \Vaar
het volgens Balsem echter tot
nu toe aan ontbreekt is een

wetenschaPPeliik en

maatschaPPeliik gefundeerde

waardering voor geomorfologi-
sche verschijnselen en geolo-

gisch en bodemkundig waarde-

volle obiecten' "Zolang die er

niet is, is het heel moeilijk om

daar beleid voor te formuleren'
Moeten alle honderden Pingo's
worden beschermd, of moeten

vooral de meest waardevolle
bescherming krijgen? En welke

zi)n dat dan?" Volgens Balsem

is 'Den Haag' nog nauweliiks

overtuigd van het belang van

de aardkundige waarden' Wel
is hii blij dat het ministerie in
de nota 'Landijs' nagaat welke

wensen en mogelijkheden er

zijn om nieuw beleid voor de

aardkundig waardevolle gebie-

den te maken. 'Landijs' zal een

van de bouwstenen zijn van de

natuurnota.

MaatschaPPetiik draagvtak
Een belangrijk onderdeei van

'Landiis' is de identificatie en

selectie van aardkundige
verschiinselen die het bescher-

men waard zijn. Daaruoor
heeft het Staringcentrum-DlO
in samenwerking met de voor-
malige RGD, het ministerre
van LNV, de Provincies en het

Platform Aardkundige Waar-
den een kaaft met de aardkun-
dig meest waardevoile gebie-

den opgesteld. Het PrlnctPe
van die kaart is in eerste

instantie een inventarisalie van

alle interessante aardkundige
gebieden. Niet al die gebieden

hoeven per se een extra
bescherming te krijgen, of
omdat het natuurgebieden zlin,
of omdat het water of anders-

zins beheerde gebieden zijn'
Vervolgens is gekeken waar de

grootste Planologische bedrei-
gi.rg..t liggen omdat er uitbrei-
dingen van biivoorbeeld
woningen of industrie of een

andere vorm van landgebruik
zijn gepland. Van de belang-

rijke gebieden die overblijven is

een nieuwe beleidskaart
gemaakt met 130 belangriike
iocaties. Het Platform heeft

daar nog eens biina honderd
extra gebieden biigezet.
Balsem: "Deze kaart heeft

voorlopig de status van discus-

siestuk. Iedereen die vindt dat

er belangriike waarden ziin

vergeten of zijn
oververtegen-
woordigd, kan
mee discusste-
ren. Uiteindeliik
zal op basis
daarvan echt
rijksbeleid
gemaakt
worden, gedra-
gen door een
breed maat-
schappeliik
draagvlak".
Bii de voorberet-
ding van de nota
Landiis bleek
volgens het
ministerie dat er

nogal wat
kennishiaten
zljn. Zo ts }:'et
onbekend wat
de plaats is van
de Nederlandse
aardkundige
verschijnselen in
internationaal
perspectief en dan vooral wal

betreft de zeldzaamheid en

kenmerkendheid in EuroPees
verband. Maar ook is er geen

soed overzicht van de kwets-

baarheid en bedreigingen en,

misschien nog belangrijker, van

de belevingswaarde van die

verschiinselen. Vinden mensen

Aardkundig nlonument de Grebbeberg

het eigenliik wel belangriik of
leuk om dergeliike verschiinse-
1en te bekijken ofte bescher-

men?
Vervolgens is het de vraag wat

voor beleid er dan Precies moet
komen voor de bescherming'
De eerste aanzetten zullen in
'Landiis' komen maar dan nog
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3 is het de vraag ofer op de een Belveddre. Ik denk dat het nu
I of andere manier voldoende dus tijd is voor de aardkundige
! bescherming geboden kan waarden en de bescherming

! worden. Zo bestaat er binnen daarvan. Maar daarvoor
p het natuurbeleid bijvoorbeeld hebben we natuurlijk wel alle
j ook het fenomeen van waarde- deskundigheid nodig die er op

E volle cultuurlandschappen. dat gebied in Nederland
Gebieden als de Achterhoek en aanwezig is. En dus doen we
Zuid-Limburg hebben welis- een beroep op de geologen in
waar die status maar uit evalu- Nederland die daar specifieke
aties blijkt telkens maar weer kennis over hebben. Ik kan mij
dat het beleid geen antwoord is niet voorstellen datzlj zich niet
op de voortdurende nivellering graag willen inzetten voor de
van het cultuurlandschap. geologische monumenten in

eigen land. A1s men het vakge-
Geologie om de hoek bied wil promoten en over-
Desalniettemin is Balsem opti- brengen op de jeugd en de
mistisch over de ontwikkeiin- kennis over aardkundige waar-

r gen bij het ministerie van LNV den in de onderwijsprogram-
en de provincies. "Lange tijd ma's wil krijgen, dan ztjn
waren het alieen maar ecologie geologische monumenten 'om
en natuur die de klok sloegen de hoek' natuurlijk heel
binnen het natuurbeleid. De belangrijk."
archeologie heeft zich inmid-
dels al een heel stevige positie Grrnr vnN Durr'rHovEru

verworven en daar is een heel
adequate wettelijke bescher-
ming voor. Bij elk uit te voeren &e stich{iug ,&arelk*ndige
plan komt eerst een provinciaal Waar"cde* i$ te b*E"eikei-r via het
archeologie-consulent meekij- uitvoercnd orgaan: PI*rtfovrn
ken en beoordelen. De laatste A:rrclkrir"r<Xige lV*:rrden bii &ret

jaren is cultuurhistorie steeds I\i{'{'G-"t'N{} in Xwq}lXc, ?'e!
meer een integraai onderdeel 03S-'157,{586 of per ***aai!
van het beleid geworden door s,hslsereriri.&itg"t&{}"ntr
^-I-- -- ,{ ^-^ l- ^r ^,,.. Protect

ffi*ffiK&&ffi Kffiruffi$ffi$ruffi

Een voorspel van de moderne periode komt overeen met het tijd- en beschrijvingen van vulkaanuit- een rijk geillustreerd en toeganke-
vulkaankunde in West-Europa vak van de Republiel<, toen Neder- barstingen. Vertegenwoordigers lijk geschreven boek dat een

Met nadruk op de Republiek der [anders veel overzeese belangen van de tweede stroming, de empiri- opmerl<elijk inzicht geeft in de

Verenigde Nederlanden hadden in vulkaanrijke gebieden sche benadering, trokl(en zelf naar ontwikkeling van een explosieve

Emile den Tex als Indonesid, de Caribische eitan- vull<anen om antwoord te krijgen wetenschap. Dit boek is interessant
1998 312 p., iil. den en Japan met omringende op hun vragen. In een tijd dat voor iedereen die geinteresseerd is

ISBN 90-6984-223-8 archipels. Hollandse en Zeeuwse l<oopvaar- in vutkanologie, geologie of de

f 59,- Den Tex beschrijft de drie stromin- ders veel gebieden met actieve geschiedenis van de wetenschap
gen binnen het vutkaankundig vulkanen bereisden, onderzochten en techniel<.

Dit boek behandett de geschiede- onderzoel< die in de negentiende ontdekkingreizigers, kooplieden en

nis van de vroegmoderne vulkaan- en twintigste eeuw samensmolten andere avonturiers vuil<anische

kunde avant-la-lettre in de zeven- tot 66n disciptine, de moderne verschijnselen met gevaar voor
tiende en achttiende eeuw in vulkaankunde. Als eerste komt de eigen leven. De derde stroming, de

West-Europa. De auteur besteedt literair'humanistische traditie van theoretische benadering was nauw

speciale aandacht aan bijdragen vuil<aandesl<undigen aan bod. verbonden met ontwil<kelingen in

van geteerden afkomstig uit de Geleerden uit deze traditie, met als nieuwe wetenschappen als natuur-

RepubLiel< der Verenigde Nederlan- vertegenwoordigers onder anderen I<unde en scheikunde, en de begin-
den. Dit is het eerste boek waarin Nicotaas Witsen, bestudeerden de nende industri6le revolutie.
een overzicht wordt gegeven van werl<ing van vull<anen vooral uit Een voorspel van de moderne

dit onderwerp. De bestudeerde oude (vaal< klassieke) geschriften vulkaanl<unde in West-Europa is

Kffiffiffi
The Quality Geoscientists
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Waarom kiest een vwo-scholier voor de
aardwetenschappen? De romantiek van het
veldwerk, de fascinerende aarde met zijn vulkanen

lk was al jaren geihteresseerd in
geologie. Mijn vader wist er veel
van en vertelde op vakanties over
a[[es wat we tegehkwamen. Ik kreeg
toen ook nog een heel erg leuke aardrijks-
kundeleraar dus ik vond geologie en alles
wat met de aarde te maken had geweldig.
En juist daarom
ben ik bestuurs-
kunde gaan stude-
ren. Ik was er
ondersteboven van, zo bang dat de
charme van het vak er af zou gaan als ik
het zou gaan studeren. Dat ik dan ook
saaie vakken zou moeten volgen. Ik
durfde dus gewoon niet.
Met bestuurskunde kun je nog alle kanten
op, dacht ik. In het tweede jaar kwam ik
via de studievereniging al in contact met

andere verenigingen, waaronder Geol,usie
waarmee we een uitwisseling hadden. Ik
heb in die jaren dus al heel veel gehoord
over Geologie, de studenten en het vak. Ik
ben nu op een scriptie na afgestudeerd in
bestuurskunde en ben nu dus twee maan-
den met geologie bezig. En ik vind het

geweldig, het mag
nog jaren duren
voor mij. Het is zo
leuk om de hele dag

lk heb voor deze studie gekozen
omdat het veldwerk me heel ere
teuk tijkt. Alles wat met de aardl te
maken he_eft, aardbevingen, vulka-
nen en orkanen interesseren me.
Ik ben wel eens op zo'n
vulkaan geweest en dat
wasechtprachtigomte PffRn Lnrut
zien. Misschien maak ik
er wel te veel een eigen
droomvoorstelling van maar ik zou graag
onderzoek doen naar het gevaar van dat
soort vulkanen. $Tanneer zijn ze gevaarlijk
en wanneer niet en kun je dat voorspellen?
Ik vraag me af of die droom realistisch is,
waarschijnlijk zal ik uiteindelijk toch wel
ergens in de olie of het gas komen te
werken. Ik heb begrepen dat dat vaak de
praktijk is maar ik zou liever echt veldon-
derzoek doen. Helemaal fantastisch lijkt
me zo'n expeditie naar Mars. Ik hoorde
laatst dat als er over vijftien jaar een
dergelijke expeditie weggaat, dat er dan
ook geologen mee gaan. Toen dacht ik
echt: dat is het helemaal, waar kan ik me
inschrijven?
Ik had op her wvo een volledig bdta-
pakket. Toen ik anderen vertelde in welke
richting ik het zocht, bleek dat geologie de
beste keuze voor mij was. De decaan
haalde er allerlei folders bij en een achrer-
nichtje bleek ook geologe te zljn. Die heeft
me uiteindelijk veel verteld over de studie
zelf, de gezelligheid van de UGV en dar

leuke kanten van de studie, het volgend
blok krijgen we bijvoorbeeld veel
wiskunde, beter relativeren. Ik kan ze
beter plaatsen in het geheel van de studie
en het vakgebied. Het evenwicht tussen
leuk en minder leuk valt nog steeds goed.
Hoe ik uiteindelijk de studie afmaak, weet
ik nog niet. Ik zit natuurlijk met de
beperkte studiefinanciering en dus kan ik
het misschien wel niet helemaal afmaken.
Ik heb wel een ander vak achter de hand
waar ik waarschiinliik meteen mee aan de
slag kan. Maar ik zte me na veldwerk en
onderzoek in de geologie, uiteindelijk
denk ik eindigen in het lobbywerk, de
beleidsbeinvloeding, misschien wel voor
dit vakeebied.

blijken toch de grootste
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AntrE vAN 0oRD, Amsterdam

met mensen bezig te zijn die dezelfde
hobby delen. Ik ben echt een spons
tijdens colleges, ik wil alles weren. Vorige
week zijn we op excursie geweest naar
Limburg, de Eiffel en Sauerland. Van
zeven uur 's ochtends tot twaalf uur 's
nachts in de weer met de geologie!
Ik ben nu wat ouder en ik kan de minder

kogrnc nig,uwqbrief,..,,,,,f1,eV€.1 !.b g,{-,,,,1,,,.9,9,,,, 4
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soort dingen. Ik had ook voor Amsterdam
kunnen kiezen maar ik kom oorspronke-
lijk uit een klein dorpje in Groningen.
Amsterdam leek me te groot, te toeris-
tisch. Utrecht leek me daarom beter en

BROEK, Utrecht

gezelliger. Ik heb me
verder niet echt
verdiept in de verschil-
len in de twee studies.
Na dit eerste jaar moet

ik kiezen tussen Geologie of Geofiusica.
Van tevoren wist ik ai niet welke ik zou
kiezen dus ik was blii dat deze twee
studies vanaf dit jaar een gemeenschappe-
lijk propedeuse hebben. ri7e hebben nu
net een blok afgesloten waar de natuur-
kunde, het rekenen op de voorgrond
stond en toen dacht ik dat Geofysica toch
ook wel erg leuk is. Maar volgende week
gaan we naar de Ardennen voor veldwerk
en daarna een maand naar Spanje.
Misschien krijg ik dan wel weer juist meer
zin in Geolosie en het veldwerk.

Je kunt met geologie heel veel
kanten op: het buitenland, de
universiteit, Rijkswaterstaat, ingeni-
eursbureaus, het bedrijfsleven of
eventueel zetfs de lT. Maar dat laatste
spreekt me in ieder geval niet aan. Ik wil
maar zeggen dat je er heel veel mee kunt
en ik nog niet
weet wat ik er
meezalga.an Drnr-CHnlsrlAAN
cloen. ()D het
o-o ,"u, ik ul
geinteresseerd in bodemprocessen, aard-
bevingen, bergen. Ik vind dat allemaal
heel fascinerend. Toch wist ik pas het
laatste jaar dat ik geologie wilde gaan
studeren. Ik heb daarom dat laatste jaar
zelfs twee jaar wiskunde B ingehaald.
Hele pittig maar het is me gelukt.
De keuze voor ljtrecht was niet zo moei-
lijk. Die universiteit staat goed aange-
schreven en springt er geloofik toch wel
uit, het is het centrum voor de geologie.
TNO gaat er ook een groot laboratorium
bouwen dus dat zegt wel wat denk ik.
De afgelopen periode heb ik gemerkt dat
wiskunde een belangrijk onderdeel is van
de geologiestudie en dat is best moeilijk.
Ouderejaars zeggen dat het een heel

lk hoef na het tweede jaar pas te
kiezen. Eerst dacht ik om verder te
gaan met petroleumwinning maar
misschien wordt het toch wel
grondstoffentech nologie. Ik vind het

al leuk gevonden. Uiteraard maak je dan
niet meteen de definitieve keuze na zo'n
open dag maar ik wilde dit toch wel in
mijn achterhoofd houden.
Later ben ik naar een 'technische meiden-

dag' geweest in

Mnn r NA Go EN s E, Derft 3#t;T,1i,1.i.,,1i#t
met allemaal
meiden te bekii-

eigenlijk allebei erg
interessant, net als
de hele studie tot
nu toe. Op het wvo
heb ik heel lang
getwijfeld. Ik ben toen naar een open dag
in Delft geweest, eigenlijk voor scheikun-
dige technologie. Dat was dus niet leuk.
Ik weet niet meer precies waarom niet.
maar het was niks. Maar ik had die dag
nog een uurtie over dus ik dacht laat ik
eens naar technische aardwetenschappen
gaan. Wat ik daar hoorde klonk echt hele-
maal te gek. Ze deden die presentatie zo
leuk. Het sprak me aan dat de studie op
het buitenland gericht was. Overigens ben
ik helemaal geen echte geoloog die altiid
al stenen verzamelde. Ik heb het wel altiid

normaal verschijnsel is. Ook de geoche-
mie, het zal er aliemaal wel bijhoren, maar
zonder scheikunde in het vwo-pakket is
dat behoorlijk pittig. Geiukkig hadden we
ook Inleiding geologie en dat is een vak
wat me echt interesseerde. Binnenkort
hebben we een stenenpracticum en

volgende week
gaan we naar

vA N D tJ t<, utrecht ,' aldennll.,
ous oe praKutK
komt er aan!

Natuurlijk moet,e mensen vaak uitleggen
wat geologie inhoudt. Ze denken dat het
iets met landmeetkunde te maken heeft of
zo. Je hoort er in het dagelijks leven niet
zo veel over. Maar als ik dan uitleg dat het
vooral over de aarde gaat en de processen
die spelen, vinden anderen het toch vaak
wel leuk klinken. Maar dan vraagt ieder-
een natuurlijk vervolgens wat ik er mee
wil gaan doen, maar dat weet ik nog echt
niet. In ieder geval geen docent aan de
universiteit. Als ik maar af en toe lekker
buiten kan werken, in de bergen en niet
voortdurend op een kamertje van drie bij
drie hoef te werken. Het buitenland trekt
me ook. Eigenlijk is geologie gewoon een
heel romantisch vak.

ken. Eerst ben ik bij ruimtevaart geweest
maar dat was allemaal zo ciean, zo strak,
zo neties. Daarna ging ik naar mijnbouw.
Die sfeer stond me veel beter aan: veel
informeler, een beetje nonchalant alle-
maal. Je gaat dan met zo'n groepje naar
en vage kelder ergens voor een demon-
stratie, kijken naar een stenenvergruizer
die het dan eerst niet eens doet en
niemand die dat heel erg vindt.
$Vat mij verder te wachten staat? Ik zou
het niet weten. Ik vind het nu in ieder
geval een razend interessante studie. Ik
heb vanmiddag de hele dag zitten werken
aan het kaartlezen van geologische kaar-
ten, echt geweldig. Ik denk dat het vooral
ook de combinatie is van wiskunde,
natuurkunde en scheikunde waarom ik
het zo interessant vind, het is allemaal niet
zo rechtlijnig.
En bij een baan kan ik me al helemaal niet
zo veel voorstellen. Dat komt later wel.
Het klopt dus niet dat onze generatie
precies weet welke baan ze wil met welk
salaris, de berekenende student. Ik denk
dat ik als techneut vast wel ergens een
goede baan zal vinden, maar ik ga eerst
genieten van de studie. Ik hoop dat ik veel
van het buitenland zie tijdens mijn stages
en daarna hoop ik op een leuke baan op
een'leuke'plek.

Gernr vnn Durr.rHovrru
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Onlangs had ik het voorrecht een lezing
door prof. Eyskens, voormalig premier
van Belgi€, te mogen bijwonen. Eyskens is,
behalve politicus, ook hoogleraar econo-
rnie aan de Universiteit van Leuven enziin
lezing ging dan ook over de veranderingen
in de huidige wereldeconomie {door
sommigen de ttnieuwe egqnomiett
genoemd) en de gevolgen daarvan voor
leren en werken.
Eyskens is een excellent spreker, die moei-
teloos anderhalfuur lang een gehoor van
honderden mensen wist te boeien, overi-
gens zonder 66n plaatje te hoeven gebrui-
ken en zonder vaker dan een keer ofviifin
ziin aantekeningen te hoeven kijken. Zijn
verhaal was zeer breed en het is dus goed
mogeliik dat ik van deze lezing heel andere
kernpunten heb opgestoken dan andere
aanwezlgen,
Mijn samenvatting van zijn verhaal komt
op het volgende neer: het is een feit dat de
usereld,econotnie, gedreoen door de infor-
ntatietechnologie, de laatste ja?en een
grote oerandering doonnaak6 en het
einde uan die uerandering is nog lang niet
in zicht, Deze terandering heeft conse-
quenties ooor de positie aa,n de natde-staat
(een |9e-eeuuse uitoinding), en dus ooh
aoor de u;ijze u,saarop indizsiduen zich
kunnen en moelen positioneren ten
opzichte zsan leyen en znerken, ntaay hoe
tDeten Ttre niet. Elke (uesterse) burger
heeft in principe taegang totrneer infor-
tnatie dan we 10 jaar geleden ooit tnoge-
lijh achtten, en dit gegeoen rnoet conse-
quenties (gaan) hebben aoor de usijze
u)aarop zue mel leet'processen olngaan.
Met r.rsat ue op dit ?nontent usetenlbegrij-
pen, i,s dan de conclusie dat de belangrijh-
ste zserpl:ichting die naar de jongere gene-
ratie is orn hen te leren de goede oragen te
slellen.
Woorden van geliike strekking worden
natuudiik door meer leiders geuit. Mamp-
hela Ramphele, 'vice chancellor'van de
Universiteit van Kaapstad (en vooraan-
staand anti-apartheids activiste, antropo-
loge en arts) zei een aantal iaren geleden
ook al dat 66n van de belangriikste verant-
woordelijkheden voor het nieuwe Zuid
Afri*a was '(to be at the forefront of new
ideas" - en daar kun je alleen ziin als ie de
goede r,"ragen stelt.
Stellen wij, aardwetenschappers onszelf de
goede wagen? En dan bedoel ik niet nood-
zakelijk inhoudelijk (krijg je dezelfde
mineralisaties in twee verschillende tecto-
nische regimes of juist niet?), maar vooral
ook strategisch: gaan we de goede kant op?
Ziin we met de juiste aanpak bezig?
Verdienen we ons plekie onder de zon?
In de vorige Nieuwsbriefis veel aandacht
besteed aan de terugloop van de studente-
ninstroom in aardwetenschappelijke facul-
teiten en vakgroepen. Dreigen we onder de
kritische grens te zakken? Gaat 'het vak'
eraan? Wat is 'het vak' eigenlijk? Wat heeft

de samenleving nodig aan geo-doctorandi?
Wat bedoelen we met'de samenleving'? Is
dat Nederland, Europa, de wereld?
Eerst de waagkant - waar werken aardwe-
tenschappers, en vooral - waar gaann ze
werken en met hoeveel? Eigenlijk weten we
daar op dit moment veel te weinig van af,
ondanks goede inventarisaties uit eerdere
jaren en dat heeft te maken met de
onvoorspelbare gevolgen van de onieuwe

econornie' en de varkenscycli van de
petroleumwereld.
Studenten kiezen dan ook'slim'zoals prof.
Veltman al aangaft ze kiezen voor oplei-
dingen waarvan ze het idee hebben dat er
werk zal zijn. Is dat zo gek? De landeliike
terugloop eersteiaars geldt bovendien alle
vakgebieden, om de eenvoudige reden dat
er minder l8*iarigen zijn dan l0 iaar gele-
den. Verder geldt deze terugloop de exacte
studierichtingen meer dan andere studie-
richtingen, en wel vanwege de door de
vorige minister opgeworpen frnancidle
risico's, die nameliik groter ziin voor als
'moeilijk' te boek staande studierichtin-
gen. Daarbij komt dat we in het post-
kogde gorlog rnarkt*tiidperk leven, waarin
je wel gek bent als je geen bedrijfskunde of
informatica studeert. Ook als ie dat in
aanmerking neemt, is de terugloop bii
soncrnige aardwetenschappeliike richtin-
gen groter dan bij andere. Geofusica en
Technische Aardwetenschappea zijn met
2/3 verminderd en dat is meer dan de
landelijke gerniddelden voor 'natuur' en
ttechnieko. Daartegenover staat dat de
Wageningse richting'{Bodem, Water
Atmosfeer" verdrievoudigd iso en troven-
dien zijn er aan paaf, [ieuwe f,ichtingen
biigekomen (milieuwetenschappen, mete-
orologielfysische oceanografie) die het ook
niet onaardig doen. Wellicht een indicatie
voor rnaatschappelif ke behoefte?
Algemeen erkend is dat zo'n 30Yo van de
wetenschappelijke staf van vele Nederland-
se faculteiten tussen nu en over l0 jaar met
pensioen gaat. Omdat onze arbeidswetge-
ving niet erg liberaal is, heeft er de afgelo-
pen 25 jaat veel te weinig doorstroming en
verjonging plaatsgevonden. Dit heeft ziin
effect op het onderwifsaatrbod en'in het
verlengde daarvan - wellicht ook op het
imago van de opleldingen (oudo suf en
'male-dominated'). Voor aardwetenschap-
pen geldt dit zeker ook, mogeliik meer dan
voor andere opleidingen omdat het altijd
een relatief klein vakgebied is geweest met
dus ook nog eens beperktere arbeidsmobi-
liteit (en - historisch - een uiterst beperkte
uitwisseling tussen werknemers in indus'
trie en overheid). Laten we eens kijken
naar de VS, waar de arbeidswetgeving
flexibeler en de arbeidsmobiliteit groter is.
In het novembernummer van Geotimes
staan altijd veel acadernische vacatures
voor het volgende universitaire jaar, dit
jaar wel 35. Daarvan waren er 17 die expli-
ciet naar otenvifonmentaltt expertise vroe-

gen, al dan niet voor rtenvironmental

curricula" en al dan niet verder gespecifi-
ceerd. Verder werden er zo'n 6 'oppervlak-
te / ingenieursgeologen gevraagd, meestal
nader gespecifreerd in termen van "natur-
al hazards", evenveel stratigrafen / sedi-
mentologen / bekkenanalytici (meestal
gelokaliseerd in de buurt van petroleum-
producerende gebieden) en dan was er een
kleine restgroep, waarin mii vooral twee
mineralogen en twee biologen/paleontolo-
gen opvielen. Voorzichtige conclusiel de
aardwetenschappeliike faculteiten in
Noord Ame*ika zijn in staat zich bewust te
richten op vr*gen in de samenleving, en zo
hoort het ook.
Ik hoor meteen een aantal lieden roepen
hoe het dan zit met 'het belang van het
onderzoek'? Laten we onszelfgeen rad
voor de ogen draaien - universitaire oplei-
dingen bestaan bij de gratie van een maat-
schappeliike behoefte. Orn die opleidingen
'state of the art'te houden, moet er
behoorliik.onderzoek gedaan wordenr
maar dit moet wel voor 857o passen in de
context van de maatschappelijke behoefte,
want anders wordt het droogzwemmen.
Een citaat van de nationale Canadese
website over aardwetenschappelijke oplei-
dingen en beroepsmogelijkheden: "ft
exptoding uorld population usill see ctn

extra billion children born in the next 4000
days. This medns tremend.ous challenges
to our abilities to respond to natural
disasters, as usell as those brought about
by huntan greed and ignorance. Earth
scientists zoill be at the frontline of those
trying to solae these problems. You (dit is
de persoon d.ie oaeru,seegt een aardzDeten-
schappelijhe studie te gaan doen) should
be ausare of the z.:ital part played by the
geosciences in the health of ouv planet
Earth and all ofits species. Your genera-
tion has lhe ability lo choose releaant and
personally reaarding ea?eers. The geos-
ciences proztide a rneansfor you to help
many countries in the deoeloped and
deoeloping utorld fulfil their destinies inlo
the next centuty".
Het gaat dus om het stellen van de juiste
vragen, niet alleen aan (potenti€le)
studenten, maar voorl ook aan onszelf.
Denken dat het allemaal 'vanzelf beter
wordt als fe geclogie zichtbaarder maakt
in het voortgezet onderwiis, vind ik dan
ook naief en niet getuigen van vraaggericht
denken (geneeskunde zit ook niet in het
voortgezet onderwijs, en daar melden zich
steevast teveel studenten voor aan). Welke
vragen, die aan onze expertise raken, leven
er in de samenleving en in welke mate zijn
we in staat een bijdrage leveren aan het
oplossen van die vragen? Ik geloof dat die
discussie nauweliiks van de grond is geko-
men, maar ik geloof wel dat die eerst
gevoerd moet worden.
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'Warrner klirnaat brengt
Antarctica drie rnaal rneer
sneeuw dan verwacht
Als de zee en de Lucht rond Antarc-
tica gemiddeLd twee graden Celsius

zouden opwarmen, valt er op de
ijskap van de zuidpooL gemiddetd
dertig procent meer sneeuw. Dit

voorspellen meteorologen van de

Universiteit Utrecht in een project
van het NWO-Gebied Aard- en

Levenswetenschappen. Op grond
van metingen van de sneeuwval bij
verschillende temperaturen op
Antarctica werd er per graad een
toename van zes tot tien millimeter
sneeuw in een jaar voorspeld. De

Utrechtse meteorologen komen uit
op maar liefst vierentwintig milti-
meter per graad per jaar.

Andere meteorologen die het
gemeten verband tussen tempera-
tuur en sneeuwval gebruikten om
de toekomstige neerslag op Antarc-
tica te voorspellen hielden geen

rekening met de zogeheten water-
dampterugkoppeling. In een warme
atmosfeer is meer waterdamp
aanwezig dan in een koude omge-

ving. Omdat waterdamp een broei-
kasgas is, stijgt de temperatuur
van de Lucht extra. Daardoor komt
er weer meer damp in de atmo-
sfeer (de waterdampterugkoppe-
Ling). Dit levert twee tot drie keer
zoveet sneeuw op dan tot nu toe
werd gedacht.
Het vocht dat op Antarctica neer-
slaat, zal voor het grootste deel uit
de subtropen komen. Het bereikt
Antarctica via de hogere lagen in

de atmosfeer. Een stijging van de

temperatuur van de ZuideLijke

lJszee blijkt er minder toe te doen.
Hierdoor verdampt er wet meer

water, maar dit vocht bereikt
Antarctica nauwelijks. Boven de
wateren rond Antarctica is er name-

lijk weinig turbulentie, en daardoor
ook weinig menging van het vocht
tot hogere Iuchtlagen. Als er meer

sneeuw op Antarctica valt, zaI de
zeespiegel in een warmer ktimaat
minder snel stiigen. Er wordt dan
immers meer water op het land
opgeslagen. De temperatuur op
aarde belnvloedt het zeeklimaat op
twee manieren: door het uitzetten
van het water in de oceanen en

door verandering in de hoeveelheid
water op land. Uit de berekeningen
blijkt de neersLag op Antarctica de
zeeniveaustijging door uitzetting
voor ongeveer 25 procent te
kunnen compenseren. De bereke-
ningen zijn uitgevoerd met de
nationale supercomputer bij Cray

C-9o bij SARA in Amsterdam. E6n

berekening van de atmosferische

toestand over vijf jaar duurt onge-
veer vijf dagen. De meteorologen
gebruikten voor hun berekeningen
een regionaal model van de atmo-
sfeer van het KNMI. In de modellen
wordt onder meer rekening gehou-
den met de stand van de zon, de

straling, wolkenvorming, warmte-
uitwisseling door turbulentie en de

topografie. In het verleden hebben
grote schommelingen in de tempe-
ratuur plaatsgevonden. Tijdens de

laatste ijstijd was het gemiddeld

ongeveer zeven graden Celsius

kouder dan nu. Bij deze temperatu-
ren lag er een ijskap over het land

en was het zeeniveau ongeveer 125

meter lager dan nu. Het ijs dat
opgeslagen ligt op Antarctica zou

bij votledige ontdooiing voor een

stijging van het zeeniveau van 6z
meter kunnen zorgen.

Nadere informatie bij dr.ir. Nicote

P.M. van Lipzig (KNMI/UU). tel o3o
22o6776, fax o3o zzro4o7. e-mail
tipzig@knmi.nl

Barnsteen
Van 14 oktober tot en met 12

december 999 zal in de gaLerie

van Naturalis een tentoonstelling
over barnsteen worden gepresen-

teerd.
De titel 'Tranen der Goden' is

ontleend aan de Griekse mytholo-
gie. Phadthon, de zoon van de
zonnegod Hetios, twijfeLde er aan

of Helios wel zijn vader was.

Daarom vroeg hij de zonnewagen
te mogen besturen. Een echte
vader kon dat natuurlijk niet
weigeren. De paarden braken

echter los en stortten op de aarde

neer. Om verder onheil te beperken
slingerde Zeus met een bliksem-
schicht Phadthon van de wagen.
Hij viel neer in de rivier Eridanos

en aan de oever stonden ziin
zusters, de Heliaden. Zij verander-
den in populieren en hun tranen

stolden tot barnsteen. Het verhaal
is fantasie. In werkelijkheid is barn-
steen versteende hars van bomen.
In de tentoonstelling zal een beeld
worden gegeven van de wijze
waarop barnsteen werd gevormd,
waar het wordt gevonden en

vooral hoe het in Nederland werd
gebruikt. Er zullen grote stukken
barnsteen en voorwerpen uit heel

Nederland te zien zijn: van
Romeinse beeldjes tot rookattribu-
ten, sieraden, medicijnflesjes, etc.

Ook wordt er in de tentoonstelling
aandacht besteed aan moderne
barnstenen sieraden.
'Tranen der Goden' - barnsteen
door de eeuwen heen

14 oktober lm n december t999.
In de galerie van Naturalis, de
galerie is gratis te bezoeken.
Darwinweg, Leiden. Tel. o7r *
56876oo.

Delftse studenten winnen
Europese contest
Twee studenten Technische Aard-
wetenschappen aan de TU Delft
hebben in oktober een eerste en

een tweede prijs gewonnen in een
Europese scriptiewedstrijd.
Pim van Boven en Hugo Dijkgraaf
werden onlangs geselecteerd voor
de categorie MSc-thesises van de

iaarliikse'European Student Paper

Contest' en behoorden daarmee tot
de finalisten. De jury maakte de

keuze uit een groep van 40 tot 50
deelnemers afkomstig van diverse
Europese faculteiten werkzaam op
de onderwijs- en onderzoeksgebie-
den petroleum en geologie. De

wedstrijd was dit jaar gerelateerd

aan'Offshore Europe 1999' dat
ptaats vond in het Engetse Aberd-
een.

SPE-Nederland bekostigde de reis
naar de finale in Engeland en het
verblijf ter pLekl<e. In Aberdeen
moest het duo de afstudeerscrip-

ties nogmaals aan de jury presen-

teren. Met succes. Pim van Boven,
'petroleum-student' sleepte met
zijn paper 'The effect of an oil
dispersed polymer solution on the
penetration resistance' de eerste
prijs in de wacht. De scriptie 'Appli-
cation of Pore Network ModeLs for
Simulating Macroscopic Dispersion'
van Hugo Dijkgraafwas goed voor
de tweede prijs.
Van Boven, student Technische

Aardwetenschappen onder de
hoede van prof.dr. P. Currie,

ontving een geldbedrag van 25o

engelse pond. Tevens krijgt hij een

reis aangeboden naar de SPE-

Wereldconferentie in de VS waar hij
de kans heeft zijn werk voor een
wereldbreed publiek te presente-
ren.

TA-er Dijkgraaf, student van prof.ir.
C. van Kruijsdijk, ontving naast zijn
award een geldbedag van 15o

engerse pono.

Persoonlif ke uitrusting
van de veldgeoloog
Onlangs hield de politie van
Amsterdam een actie: verboden
wapentuig kon nog eenmaal op
bepaalde verzamelplaatsen schade-

vrij (d.w.z. zonder boete en regis-

tratie) worden ingeleverd bij het
bevoegd gezag. Van nu af aan
worden zware boetes uitgedeeld
aan hen die nog met dat gevaar
lijke sput worden aangetroffen.
De actie haalde het NOS journaaL

en er werd een ruime blijk gegund

in de uitstalling van ingeleverd
wapentuig: vleeshaken met 'home
made'handvat, dolken met bloed-
geu[, goed aangeslepen brandweer-
bijttje en allerlei vervaarlijk grote
messen, krissen, klewangs, enz.
Maar het allergevaarlijkste - zo

angstaanjagend dat de camera er

even bi.i stil stond en op inzoomde

- was nog wel een zo op het oog
nog ongebruikte (maar misschien

wel een na gebruik goed schoonge-
spoelde en opgepoetste?)
ESTWING, de originele, puntige
voor hard-rock met de hout met

leer bektede oranje bruine schok-
ahsnrhprcndc qrpcn
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Nieuw Bestuur
Vol trots meldt de Utrechtse Geolo-
gen Vereniging dat het 55e bestuur
zich als volgt heeft geconstitueerd:
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5. Bouw [Ab Actis]
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Op het moment dat ik er eens voor ga

zitten om op verzoek van de redactie een
stukie te schrijven, hebben we hier in
Tanzania een onverwachte extra vrije dag
vanwege het overlijden van de oud-presi-
dent en vader des vaderlands Julius
Nyerere. Hoewel men zijn dood, eind
vorige week, al wel wat langer had zien
aankomen, lijkt een groot deel van het
Tanzaniaanse volk oprecht geschokt te
ziin. De "Mwalimu" (Swahili voor onder-
wiizer), zoals men hem noemde, was de

eerste president na de onafhankelijkheid
in 1961, en genoot algemeen groot
respect. Dat werd nog versterkt doordat
hij 14 jaar geleden als president vriiwillig
terugtrad, iets wat in deze regio beslist
geen usance is. Het goede voorbeeld heeft
tot nog toe bitter weinig navolging gekre-
gen in Afrika. Het respect was vooral
gebaseerd op het succes dat Nyerere heeft
gehad met het smeden van een natie
binnen een staat waarvan de grenzen
tiidens de koloniale tiid volkomen wille-
keurig getrokken waren. Onder andere
door een eenheidstaal (Swahili) en een
egalitaristisch systeem in te voeren heeft
hii een redelijk stabiele en vreedzame
samenleving opgebouwd.
Dat dit systeem economisch gezien ramp-
zalig was en het land tot aan de afgrond
heeft gebracht, wordt hem opmerkelijk
genoeg door de meeste Tanzanianen
vergeven. Kennelijk is dat beter te verte-
ren als als ogenschijnlijk iedereen maar
arm is. Het is aan het eind van deze eeuw
wel duidelijk dat socialistische experimen-
ten nergens ter wereld erg veel welvaart
hebben gebracht, maar de combinatie van
bestaand Oost-Afrikaans cultuurgoed met
een socialistische ideologie bleek wel een
optimaal effectieve te zijn, wanneer je elk
restie eigen initiatief en verantwoordelijk-
heidsgevoel definitief de nek om wilt
draaien.
Overigens hebben we als Europeanen ook
nog wel wat boter op het hoofd als het
gaat om het instandhouden van dat totaal
ineffici€nte systeem. Het draaide groten-
deels op hulp van de westerse donorlan-
den. Hulp die onder andere door de
verslavende werking ervan, de samenle-
ving nog verder verlamde. Voor wat
betreft de fnuikende economische stagna-
tie, zijn er gelukkig nu wel wat tekenen
dat er werkelifk nieuwe tijden aanbreken.
In 1992 werd de "IJjaama" (de lokale
variant van Afrikaans socialisme) officieel
afgezworen, en toegegeven, dat gebeurde
mer de zegen van de uitvinder ervan,
Nyerere, die achter de schermen de touw-
ties nog steeds in handen had. Hoewei het
moeilijk blijkt veranderingen snel door te
voeren, is er nu wel veel in beweging. Er
zijn grote veranderingen in het politiek en
economisch denken, die natuurlijk ook
van a1les te maken hebben met de slobali-
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sering en het feit dat een meer liberaal
economisch model, al dan niet opgelegd
door schuldeisers, de enige uitweg is. De
toekomst is onvoorspelbaar, maar met een
beetje positieve kijk op de ontwikkelingen,
is het heel goed denkbaar dat het met
Tanzama de goede kant op zou kunnen
gaan.

Weerbarstige werketiikheid
Het is in deze context van "nieuwe tiiden,
nieuwe mogelijkheden", dat wij hier met
een paar Nederlanders een technische
opdracht uitvoeren. Dat we hier zitren.
heeft in feite veei te maken met deze
veranderingen. Toen men in de regio van
oostelijk en zuidelijk Afrika de econo-
mieen is gaan liberaliseren, ontstonden
zowel de behoefte, als de nieuwe moge-
lijkheden op het gebied van het omgaan
met geo-informatie. Nadat de Europese
Unie fondsen beschikbaar had gesteld, is

in 1996 de toenmalige RGD met ITC een
consortium gestart dat als consultant
optreedt voor het GEODESA proiect. Dit
project beoogt in vier jaar tijd een flinke
aanzet te geven op het gebied van het
meer toegankelijk maken van geoscience
data. In het bijzonder gaat het om
bestaande geologische, geoffsische en
geochemische informatie van 13 verschil-
lende landen in de regio, voornameliik
opgeslagen bij de Geologische Diensten
van die landen. Omdat de groep betrok-
ken Geologische Diensten al onderling
samenwerkte in twee verschillende regio-
nale samenwerkingsverbanden (SADC en
SEAMIC), werd besloten om de techni-

BnnrHoLD ScHRoor: Voor de aeldwerker is h

sche assistentie te verlenen via het
bestaande Southern and Eastern African
Mineral Centre (SEAMIC) in Dar es

Salaam. Geoscience data, betekenen in
deze regio vooral data van en voor
mineral exploration. Het uiteindelijk
doel van ons werk, het vergroten van de

toegankelijkheid van de informatie, moet
voorai leiden tot het verbeteren van het
investeringsklimaat voor mijnbouwmaat-
schappijen, en daardoor tot een snellere
economische ontwikkeling van de regio.
Zoals meestal klinkt het model mooi,
maar is de werkelijkheid weerbarstig.
Toch lifkt het er ditmaal op dat deze

aanpak aardig succesvol ts.

Krenten in de pap
In een land als Tanzania, maar ook in de

buurlanden, is er nog heel sterk sprake
van een dominante primaire sector. De
lijn van geologische kennis via mineral
exploration naar economie en politiek is

hier heel direct en onmiddelliik duidelijk.
De zichtbaarheid van die liin maakt het
project ook boeiend. Het is 66n van de
uitdagingen, om rekening houdend met
de politieke verhoudingen en gevoelighe-
den, een voor het overige technische klus
goed te klaren. Daarbij is het balanceren
tussen wat technisch wenselijk en wat
politiek haalbaar is, aan de orde van de

dag. De regionale opzet van het proiect
maakt de zaak daarbij niet eenvoudiger
maar we1 leuker. Werken met 13 landen
betekent voor mij als projectleider ook
heel veel reizen in de regio, en ik zou
liegen als ik deed alsof dat vervelend is.
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Het is natuurlijk geen straf om een verga-
dering in Harare even te combineren met
een bezoek aan de Victoria watervallen, of
om als je toch in \Tindhoek bent een
Landrover te huren en de rode woestiin in
te riiden. Dit ziin zeker de krenten in de
pap.

Neo-Proterozoitum is "iong spu["
Dat het project aardig draait, heeft denk ik
ook te maken met de kracht van de
combinatie van NITG-TNO met ITC, die
een bundeling van expertise heeft opgele-
verd. Beide partijen brengen ruime erva-
ring met IT-toepassingen in de geoweten-
schappen met zich mee. De een is sterk in
advisering van overheden op het gebied
van exploratie- en mijnbouwbeleid en
heeft een visie op de veranderende rol van
Geologische Diensten, ten"'ijl de ander
goed is in de uitvoering van heei prakti-
sche onderwijsprogramma's, en specialis-
ten op het gebied van minerai exploration
en ertsgeologie in huis heeft. Destijds
hebben we het project moeten wegkapen
voor de neus van BGS, met een veel
grotere ervaring op het gebied van mineral
exploration in Afrika. Nu we voet aan de
grond hebben zijn er misschien meer
mogeiijkheden.
\Wel moet ik zeggen dat de wereld van de
hard-rock geologie en mineral exploration,
waarin ik zelf tamelijk plotseling in 1998
ging werken, voor mij na l3 jaar petro-
leurngeologie en seismische interpretatie
een totaal nieuwe was. Als ie in deze regio
door het veld loopt, is de kans groot dat ie
naar gesteente van meer dan 2,5 miljard

iaar oud kijkt, terwijl wij in het Noordzee-
bekken het Devoon al oud vinden. Men
spreekt men hier over een "Phanerozoic
cover" en beschouwt het Neo-Proterozoi-
cum als "jong spul". Dat is dus wel even
wennen. Al snel blijkt echter dat de geolo-
gie van de oude cratons van bijvoorbeeld
Tanzania en Zimbabwe wel een enorm
interessante en complexe geologie is. Een
van de aardige onderdelen van ons
programma van de voorbije periode, was
een geologische workshop van een week
met de titel "W'orld class mineral deposits '
in eastern and southern Africa", die we
zelf organiseerden. \We hadden naast de
Geologische Diensten van de 13 landen
\ryaar we direct mee samenwerken, deelne-
mers en sprekers van verschillende univer-
siteiten uit de regio op bezoek, en verder
ook een flink aantal geologen van interna-
tionale mijnbouwmaatschappijen. Dat
laatste was goed vanwege onze ambitie om
nauwere banden met de industrie te
bewerkstelligen. Een klein kenniscentrum
in de regio kan waarschijnlijk alleen over-
leven als de contributies van de lidstaten
worden aangevuld met wat zelf gegene-
reerde inkomsten. tlet was trouwens nog
een hele klus om met de beperkte midde-
len en iokale beperkingen de week goed te
organiseren, en bij de gasten de indruk
achter te laten dat we hier een professio-
neel centrum runnen. Desondanks verliep
het niet slecht. Behalve dan het moment
dat een werkelijk onvoorstelbaar zware
tropische regenbui net iets teveel werd
voor het dak van onze vergaderzaal.
Binnen enkele minuten zat iedereen met

z'n voeten in het water! Het incident
voedde wel de gedachte om watermanage-
ment aan de portefeuille van SEAMIC toe
te voegen.

Goed toeven als je van veldwerk houdt
Onder de sprekers op ons symposium
waren de Nederlandse geologen trouwens
niet slecht vertegenwoordrgd. Zo bliezen
biivorbeeld Paul Dirks (Universiteit van
Zimbabwe) en Phil Westerhof (ITC) met
goede presentaties een aardig partijtje
mee. Dit wijst er naar mijn idee op dat er
nog steeds een markt is voor Nederlandse
geologen in dit deel van de wereld. De
hard-rock geologie en de erts-exploratie
vragen wel om een bepaalde specifieke
academische achtergrond. Het lijkt me dat
de Nederlandse universiteiten er goed aan
doen ook die disciplines sterk te houden
die relevant zijn voor de ertsgeologie, als
men zich dat tenminste in de voortdu-
rende processen van herijkingen en schui-
vende prioriteiten nog kan en wil permitte-
ren. Hoewel de exploratie weer even in
een dipje zat door de lage grondstoffen-
pijzen is er voortdurend behoefte aan
goede geologen. Structurele geologie,
petrologie en geochemie zijn enkele van de
hier belangrijke disciplines. A1s je van
veldwerk houdt, is het hier helemaal goed
toeven. Verschillende landen met een typi-
sche grootte van Frankrijk en Duitsland
samen, ztjn nog niet voor de helft behoor-
lijk gekarteerd. \7el is het waarschiinlijk
zo, dat het steeds lastiger wordt om (op de
traditionele manier), door een vaste werk-
gever vanuit Europa uitgezonden te
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worden naar een Afrikaanse land. Veel
exploratie wordt gedaan door Australi-
sche, Zuid-Afrikaanse, of lokaal Afri-
kaanse bedrijven (soms met buitenlandse
inbreng). Dit soort bedrijven heeft wel
steeds geologen nodig, maar biedt zelden
een levenslange carridre en de bijbeho-
rende zekerheid. Verder ligt er werk bij
Afrikaanse universireiten en bij lokale
consultants, maar dan moet ie wel op
lokale voorwaarden willen werken. Het zal
duidelijk ziin dat universireiten geen ex-
patriot salarissen betalen. Kortom, er is
zeker werk, maar dan vooral voor de wat
meer avontuurlijk ingestelde geoioog.
Eerliji<heid gebiedt natuurlijk te zeggen
dat ik zelf wel vanuit een relatief
beschermde positie praat.

Bij etk graadie koorts naar de huisarts
Naast werken, wil je hier natuurlijk ook
een beetje prettig kunnen leven. Dat kan
zeker, al is het in sommige opzichten wel
aanpassen. In Tanzania vonden wij het
vooral aanpassen aan het zware tropische
klimaat. Zo'n zes maanden in het iaar
staat de hygrometer hier wel akelig dicht
tegen de 100% aan. Ik heb een klein scha-
duwkantoor aan huis voor het soms nood-
zakelijke werk in de avonden en weeken-
den, en daar lukt het me tussen december
en april domweg niet om te printen. Het
papier trekt dan krom van het vocht en
loopt vast. Het is dan wel prima om op
kantoor airco te hebben, maar daardoor
wordt het contrast met thuis we1 weer erg
groot, en loop je snel verkoudheden op.
Het bezwaar van het klimaat is in veel van
de andere landen in de regio trouwens een

ffi&E&

Heldinnen in de Aardwetenschappen

Slechts 5 tot maximaaL 70 o/o van
de aardwetenschappers werkzaam
bij diverse bedrijven en insteltingen
is vrouw, terwijI het percentage
onder afgestudeerde geologen,
geohydrologen en fusisch geogra-
fen z5 tot 30 procent bedraagt. Dit
kwam oktober 1998 naar voren
tiidens een worl<shop "vrouwen in

de aardwetenschappen". Deze

workshop werd gehouden tijdens
de Loopbaandag voor aardweten-
schappers georganiseerd door de
studentenvereniging GeoVUsie en

het Koninklijl< Nederlands Geolo-
gisch en Mijnbouwkundig Genoot-
schap (KNGMG). De workshop

stuk minder. Een groot deel van het conti-
nent ligt op grotere hoogte, en daar is het
lekkerder. Vaak verzucht ik op een van
mijn reizen dan ook "hadden ze dat regio-
nale centrum maar hier gevestigd ...". Een
ander minpuntje ztjn de gezondheidsrisi-
co's. In feite zijn de meeste hiervan nog
wel beheersbaarJ maar er is alleen de
malaria waar hier echt niet mee te spotten
valt. De ziekte is door voorzichtigheid en
preventieve medicijnen toch niet altijd te
voorkomen. Dit kan, na een kort bezoek
aan Dar eerder dit iaar, inmiddels worden
beaamd worden door onze projectbegelei-
der van NITG in Delft, Hans van Duijne.
In de praktijk moer ie bij elk graadje
koorts onmiddellijk naar de huisarts racen
voor een bloedtest. Gelukkig zijn in ons
gezin die testen steeds nog negatief
geweest. Maar omdat de kinderen wel
vaker ziek ztjn dan in Nederland, is de
psychische belasting van het moeten
testen niet te verwaarlozen. I{ortom, er
zijn toch wel wat factoren die betekenis
geven aan het oude begrip "tropenjaren".
Toen ik vorig jaar, nadat mijn terugvlucht
uit Maputo ineens geschrapr was) een lift
kreeg van twee boeren die toch van
Maputo naar Johannesburg zouden rijden
en mij wel mee wilden nemen, kreeg ik als

in hun ogen waarschijnlijk verweekte
Europeaan - a1 snel te horen: "Africa, is
not for sissies, mate". Taalgebruik waar-
mee ik me nu niet direct wil vereenzelvi-
gen, maar ze wilden maar even duidelijk
stellen dat je hier wel tegen een stoot,e
moet kunnen, en daar zit wel wat in.

Boot-safari op de Rifuji rivier
Tegenover dit alles staat gelukkig ook een
aantal pluspunten. Tanzania staat bekend
om de spectaculaire natuurparken, en
daarvan hebben we er al aardig wat
gezien. Kamperen op de rand van de
Ngorongorokrater met de zebra's die 's
nachts naast ie tent grazenr de laatste
neushoorns in het wild zien lopen, tijdens
een boot-safari op de Rifuji rivier tussen
de nijlpaarden en de krokodillen navige-
ren. Het zijn stuk voor stuk ervaringen die
ons bij zullen blijven. Verder is de gemoe-
delijkheid van de gemiddelde Tanzaniaan
een verademing, en zijn er ook weer
dingen waar we ons hier niet druk over
hoeven te maken. Zo is het Y2K probleem
hier nog nauwelijks bekend en gaat ieder-
een zorgeloos de eeuwwisseling tegemoet.
E,en enkeling roept wel dat de elektrici-
teitsmaatschappij vast niet voorbereid is,
maar so what? Stroomonderbrekingen van
een paar dagen zijn hier niets bijzonders.
En als de financiele sector een probleem
heeft? Ach de meeste mensen hebben toch
niet veel op de bank staan, en verzekerd is
men zelden. Kortom, een goede omgeving
om eens flink te relativeren.
Al met al blijft de balans van plussen en
minnen voor ons positief. De afwisseling
die je steeds weer hebt, wanneer je perio-
des van een paar jaar in Nederland afuis-
selt met verblijf van twee of drie jaar in het
buitenland zijn voor ons eigenlijk ideaal.
je hebt de afwisseling die het leven boei-
end houdt dan steeds twee keer per
uitzending. Ik kan het iedereen aanraden.

BARTHoLD ScHnoor

leidde in december 1998 tot de
oprichting van een netwerl< voor
vrouwen in de aardwetenschappen,
GAIA genaamd, naar de griekse
godin van de aarde.
Aardwetenschappers houden zich
bezig met de exploratie, productie
en beheer van natuurlijke huLp-

bronnen als olie en gas, ertsen,
grondwater, zand en grind, met
processen in en op de aarde, zoals
aardbevingen en klimaatverande-
ring, en met de historie van het
leven op aarde, van eencellige tot
dinosauridr.
Het netwerk ressorteert ats kring
onder het Koninl<lijk Nederlands

Geologisch en Mijnbouwkundig
Genootschap en als werl<groep
onder het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap
(KNAG). De doelsteLling van het
netwerk is het behartigen van
belangen van vrouwen in de aard-
wetenschappen. Tiidens symposia,
excursies en diners l<unnen

werl<ende en studerende vrouwen
hun ervaringen uitwisseten, en hun
contacten uitbreiden. Voor haar
leden biedt het netwerl< o.m.
mentorang, stage- en arbeidsbemid
deling. GAIA biedt werkgevers de
getegenheid vacatures en s[age-
plaatsen onder haar leden te

verspreiden. Via onderzoek en

database ontwikketing wordt
deskundigheid opgebouwd. GAIA

wiI meer inzicht krijgen in de
omstandigheden waaronder vrou-
welijke aardwetenschappers een

baan moeten zoeken en werl<en. Er

zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat
de deeLname van vrouwen aan
solticitatieprocedures bij aardwe-
tenschappelilke bedrijven geringer
is dan men op grond van het
aantaI afgestudeerde vrouwen zou
verwachten. 0ok worden vrouwe-
lijke aanvragers van onderzoel<s-
plaatsen ten onrechte negatiever
beoordeeld dan manneliike aard-
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Een nieuw begin voor de
Kring Lirnburg
Een aantaI maanden geleden kwam
vanuit het Hoofdbestuur, bij monde
van de nieuwe Geologie en Mijn-
bouw/Netherlands Journal of Geos-

cience-hoofdredacteur Jan Smit, de
vraag of ik eens wilde nagaan of
de Kring Limburg een nieuwe
impuls kon worden gegeven.

Tenslotte is er in het Zuid-
Limburgse de laatste jaren veel

nieuws te melden: denk maar eens

aan de K,T-grenssectie in de Geut-

hemmerberg, en aan het steeds
intensiever wordende onderzoek in

de krijttagen van de St. Pietersberg.
Het tijkt me toch verstandig om te
streven naar samenwerking tussen
KNGMG en de Kring Limburg van

de Nederlandse Geologische
Vereniging. Deze afdeling is zeer
actief, brengt zelf publicaties uit,
organiseert excursies en betegt
vergaderingen met lezingen.
ln eerste instantie wordt gedacht
aan KNGMG-leden die ten zuiden
van de lijn Eindhoven-Roermond
wonen, om te kunnen inschatten
wat de mogelijkheden zijn voor een
'nieuwe start', met het Natuurhisto-
risch Museum Maastricht aLs

uitvalsbasis, voor een Kring
Limburg. Dat de Staringlezing dit
jaar in Maastricht gegeven zal

worden, is mogelijk ook een stimu-
lans voor deze Leden om zich 'weer
eens te laten zien' en om mee te

denken over toekomstplannen.
Graag reacties naar:

Natuurhistorisch Museum Maastricht
t.a.v. John Jagt
Postbus 882

6zoo AW Maastricht
E-mail: mail@nhmmaastricht.nl

Oproep - Foto's !

Het Hoofdbestuur is brop gericht
daL KNGMG aktiviteiten enigszins
gestroomLijnd worden, zodat leden

deelname aan aktiviteiten beter in
hun drukl<e leven kunnen inpassen.
Twee jaar geleden leidde dat tot
het afdrukken van een jaarkalender

in de Nieuwsbrief, maar dit was

toch niet de beste methode. Het
plan is nu opgevat om een aparte
geologische kalender te produce-
ren, maar dat kan niet zonder uw

bijdrage, want een geologische
kalender moet natuurlijk vooral
spectacuLaire geologische foto's
en/ot diagrammen bevatten.
We zijn een beetje laat met dit idee

- we zouden natuurlijk nog een
jaar kunnen wachten, maar het is
eigenlijk wel zo leuk om te probe-
ren die kalender nog voor het

magische jaar zooo te produceren.
Daarom: Stuur uw mooiste plaatte
op - met uitleg natuurlijl<. Uw

bijdrage moet uiterlijk r9 november
bij het KNGMG bureau binnen zijn.
Omdat we nog geen idee van
kosten hebben, is het waarschijn-
lijk verstandig ervan uit te gaan dat

uw afbeelding in zwart-wit gerepro-
duceerd wordt. Houdt daar dus
rekening mee.

De naam van de inzender wordt
natuurlijk bij eLke geplaatste

afbeelding vermeld en alle inzen-
ders krijgen hun origineel natuurtijk
weer terug.

International Geological
Correlation Prograrn
(rGCP)
In juli vroeg ik uw mening over het
IGCP. Hieronder de uitkomst.
Hetaas reageerden maar 8 perso-

nen. We houden u verder op de

hoogte
r. Het IGCP is een belangrijl< inter-
nationaal programma, dat bewezen
heeft dat het verdient te blijven
bestaan. Antwoord: 8 x JA

z. Het IGCP heeft totnogtoe veel
opgeleverd voor relatief weinig
geld. Antwoord: 7 x lA, r x NEE

3. Het IGCP is een kerntaak voor
UNESCO. De geplande programma's
"geoparks" en "smalI islands" zijn
van minder beLang dan IGCP.

Antwoord: 3 x JA, zx NEE, r x
GEEN MENING

4. Het is van wezenlijk belang voor
het IGCP dat UNESCO de bijdrage
en de werkplek voor de codrdina-
tor btijft leveren. Antwoord: 8 x JA

5. De geplande programma's
"geoparks" en "small islands" zijn
belangwekkende vernieuwingen die
bij UNESCO thuishoren. Zonder het

belang van IGCP te ontkennen,
moet gesteld worden dat deze
programma's beter bij de typische
UNESCO taken horen dan IGCP.

Antwoord: 5 x lA, z x NEE, r x JA

OP DEEL r EN NEE OP DEEL 2.

6. Het KNGMG zou zich moeten
aansluiten bij de aardwetenschap-
pelijke organisaties uit andere
landen die inmiddels tegen ophef-
fen van de geoormerkte IGCP-post

bij UNESCO hebben geprotesteerd.

8xJA
7. Het IGCP programma is belang-
wekkend maar zou beter gecocirdi-

neerd kunnen worden wanneer dat
niet ten huize van UNESCO zou
gebeuren. ANTWOORD: 5 x NEE, r x

JA,rx,lxgeenmening.
8. Het IGCP is niet van wezenlijk
belang voor de internationale aard-
wetenschappelijke wereld.
Antwoord: 8 x NEE

Zojuist is er een nieuw Secretaris

Generaal van UNESCO benoemd.
Het is onduidelijk in hoeverre deze
benoeming alterlei initiatieven
verder in de weg staat. Er wordt
gewerl(t aan een gezamelijke reac-

tie van verschillende landen,
gecoordineerd vanuit het VK en

lUG. Ats er nieuws is, zaI dat hier
gerapporteerd worden. We houden
u op de hoogte.

wetenschappers. Dit blijkt uit
recent onderzoek uitgevoerd in

opdracht van NOW.

GAIA wil barrieres voor vrouwen in
de aardwetenschappen identifice-
ren onder meer door gebruik te
mal<en van bestaand onderzoek
over vrouwen in door mannen
gedomineerde werkomgevingen,
en deze barridres helpen aanpak-
l<en door training en mentoring
van zowel werkend als werkzoe-
kende vrouwen, het inlichten en

desgewenst adviseren van werl<-

gevers, en het bemiddelen tussen
werkgevers en werkzoekenden of
stagieres.

De eerste algemene ledendag van
GAIA was op 12 juni j.t. op de

Universiteit van Utrecht. De drukbe-
zochte lezingenmiddag had als thema
"Loopbanen van aardwetenschap-
sters". De dag werd afgesloten met

een forumdiscussie onder leiding
van KNGMG-voorzitter Liesbeth

Kosters en diverse leidinggevenden
en P&O-functionarissen van voor-
aanstaande aardwetenschappelijke
bedrijven en universiteiten. De

forumleden waren enthousiast over
het initiatief van GAIA. Zij vinden
vooral de verspitling van tatent on-
gewenst. Inmiddels heeft ook het
eerste netwerl<diner plaatsgevonden.

De eerstvolgende bijeenkomst met
een excursie naar de pvrietgroeve
in Winterswijk en aansluitend een
lezing in Utrecht is op 20 novem-
ber a.s.. Thema van de lezing is

'Heldinnen in de Aardwetenschap-
pen'. Voor meer informatie: GAIA

secretariaat, p/a Lekstraat 75 lll,
to79 EM Amsterdam of
a.vanmierlo@dbo.iwaco.n[ . Binnen-
kort heeft GAIA haar eigen website
en komt GAIA's tweede nieuwsbrief
uit waarin leden op de hoogte
worden gesteld van l<omende acti-
viteiten.
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Viifde Nederlands Aardwetenschappeliik Congres
2O-21 april 2000

In april zooo organiseren ARA-

KNAW, ALW-NWO en het KNGMG

voor de vijfde maal het Nederlands

AardwetenschaPPeliik Congres

(NAC) in Veldhoven. Het vijfde NAC

biedt ook nu weer de gelegenheid

om recent onderzoel< te Presente-

ren via lezingen en posterpresenta-

ties en kennis te nemen van de

resultaten van bijna het comPlete

Nederlandse universitaire aardwe-

tenschaPPeliike onderzoek.

De NAC's mogen zich verheugen in

toenemende betangstelling en ziin

dd kans voor Promovendi hun werk

te presenteren voor een breed

aardwetenschaPPetiil< Publiek.
De organisatoren hebben gekozen

voor een zo breed mogetijke oPzet

en nodigen onderzoel<ers uit een

bijdrage te leveren aan een van de

volgende vijf thema's.

1 l,&arekvetcns*h:rPPe:n en

uraatschaPPi.!
Steeds duideliiker wordt de relatie

tussen aardwetenschaPPelijk

onderzoek en de'gebruikers' van

dit onderzoek. ToePassingen van

aardwetenschaPPelijk onderzoek

hebben grote Invloed oP het dage-

lijks leven van burgers' Voorbeet-

den zijn winning van grondstoffen

(water, olie, gas, grind, etc.), grote

infrastructurele werken en voedsel-

productie. 0ok is de steeds grotere

invloed van de mens oP het sYs-

teem aarde onderwerP van onder-

zoel<. Het thema omvat dtverse

typen van toePassingsgericht

ondeaoel< uit verschillende disciplines'

2! I{ieuw* ru*ihoelen en

teelani*kelt
Nieuwe technieken voor het obser-

veren en doorgronden van het sYs-

teem aarde komen voortdurend

beschikbaar. Zij vari6ren van steeds

gevoeliger remote sensing meet-

technieken en methoden van groot-

schatig databeheer tot de ontwik-

keling van comPtexe comPuterPro-

gramma's bii het modelleren. ln dit

thema zutten de nieuwste ontwik-

flffiffi we$$*ffi ffiKffiffiKp$mffiffiruffiKM

Instroom van nieuwe
studentenr het werk-
programma en nieuwe
com1nissieleden
De brief aan de decanen betreffende

de lage instroomcijters van nieuwe

studenten beoogde de noodklok te

luiden: te weinig studenten nu'

betekent te weinig vakbroeders

straks om het zich verbredende veld

van de aardwetenschapPen te

bewerken. De Nieuwsbriefredactie

heeft er uitstekend oP gereageerd

en daarmee geholPen het Probleem

onder de aandacht van alle KNGMG

leden als medebetanghebbenden te

brengen. Vooral de reactie van de

decanen draagt aan verdere gedach-

tenontwil<keling bij. Het antwoord

dat op de teruglooP gevonden moet

worden is natuurtijk niet te vinden

in een enl<ete richting.

Onrust bracht de brief in sommige

KNAG-kringen waar 66n van de

suggesties, te weten die betreffende

aanpassing van het VWO aardrijks-

kunde onderwijs in althans het vrije

deet ervan, ervaren werd als bedrei-

ging van de geografen in hun Posi-

tie. De kwestie is met de voorzitter

en de onderwijscoijrdinator van de

Afdeting Onderwiis van het KNAG

uitgepraat. Het nieuwe VWO

programma is een jaar geleden voor

de komende 5 jaar vastgesteld en

zal pas over vier jaar veranderd

kunnen worden. Bovendien zal men,

moe van alle wiizigingen van de

afgelopen jaren, waarschijnliik stre-

ven naar bePerl<te aanPassingen.

Van KNAG-zijde is een aantal redle

aanbevelingen gedaan om in het

VWO de geowetenschaPPen beter

over het voetlicht te kriigen.

Gedacht kan worden aan tesbrieven

en ideedn voor profielwerkstul<ken'

Ongetwijfetd zaI aan het laatste

grote behoefte ontstaan. Naturalis

spee[t trouwens oP de behoefte oP

die manier al in.

Voor het werkProgramma 1999-2002

is een aantal concrete Projecten
gedefinieerd:

&'! ob !li teit sb evo r cX e ri.ra g

Mobititeitsbevordering, dat van

begin af aan Prioriteit genoot, zal

ool< in de komende Periode de

nodige aandacht krijgen. SPeetde

aanvankeliik bemiddeling via het

kelingen en resuttaten uit diverse

disciplines worden belicht.

3$ {nteracties aarl het
aardiippervlal<
Op het grensvlak van land-atmo-

sfeer en oceaan-atmosfeer vinden

complexe processen Plaats met een

grote invloed oP het klimaatsYs-

teem, erosie en sedimentatie, land-

schap- en bodemgenese en hydro-

togische processen. Onderzoek oP

dit terrein omvat biina automatisch

meer disciplines. Dit thema zal dan

ook een scala aan interdisciplinaire

presentaties bieden door bodem-

l<undigen, fysisch-geografen, hydro-

logen, meteorologen en oceanogra-

fen.

i$l $*{eractie gecsfeer-hi*sfcer
Organismen hebben, in interactie

met hun abiotische omgeving, een

overheersende invloed op fysische

en chemische omstandigheden aan

het aardoPPervlak' Het inzicht in

de biotische regutering van die

omstandigheden en van daaraan

gerelateerde stoffluxen op diverse

schaten is echter nog zeer beperkt'

onderlinge netwerk van "ons kent

ons" een cruclale rot, aangePast

aan de moderne communicatie-

wegen zal vooral ingezet worden

op het gebruik van de KNGMG

website met een banenmarkt. De

website is er; nu moeten directe

tinks gelegd worden naar werkge-

vers van aardwetenschaPPers en

uitzend- resp. detacherin gbureaus

die het genootschaP sPonsoren.

Bovendien moeten die werkver-

schaffers gestimuleerd worden het

personele aanbod te bekijken.

' {iontinuing eclrleatien'
'Continuing education' begint enlge

vorm te krijgen. Voor KNGMG leden

komen cursussen beschikbaar tegen

gereduceerd tarief. Zij zullen via de

website KNGMG onder de aandacht

gebracht worden. Het is de bedoe-

ling cursussen van een bePerkt

aantaI instellingen oP te nemen en

tinks te teggen naar cursusaanbie-

ders die het I(NGMG sponsoren.

EK.'G

De regelmatige stukjes van Pieter

Stienstra getuigen van het belang

Dit thema kent eveneens een sterk

interdiscip[inaire aanpal<' Van groot

belang hierbii zijn kringlopen van

kootstof, stikstof, zuurstof en

waterdamP en hun onderlinge rela-

ties. De voornaamste disciPtines

zijn biogeochemie, geomorfologie,

hydrologie, meteorologie en paleo-

biologie.

5] }}e vaste xarde
De structuur van, en Processen in

de diepere aarde komen door nieu-

we generaties meetinstrumenten'

analyseprocedures en modelbena-

deringen oP alle schaatniveaus

steeds nauwkeuriger in beetd. De

kennis van de fusische en cheml-

sche materiaaleigenschappen vormt

een belangrijke schakel tussen

structuren in korst en mantel en de

processen die deze structuren heb-

ben veroorzaakt. Geochemici, geod'

eten, geofusici, geoLogen en seis'

mologen kunnen binnen dit thema

een bijdrage Presenteren.
Deze vijf thema's dienen als een

globale richttiin en mogen voor u

geen belemmering vormen om een

aardwetenschappetiike bijdrage te

dat de Commissie hecht aan de

EFG. Er is nog een lange weg te

gaan, maar verdere integratie van

de Europese [anden maakt een

Europese, niet zo zeer wetenschaP-

pelijke als weI professionele orga-

nisatie onmisbaar.

Xieuwe eQlre&lissi*}e{trer:
Op korte termijn zal een tweetat

vacatures in de commissie ontstaan

ln de vorige Nieuwsbrief heeft onzr

voorzitter duidelijk gemaakt dat

het Genootschap "voor, maar ook

door ons" moet bestaan. Aange-

zien bovendien het Professionele
betang in hoge mate samenvatt

met het eigenbelang, mag gehooP

en verwacht worden dat enkele

leden zich sPontaan zullen melder

om het estafettestokje voor drie o

hooguit zes iaar over te nemen'

Creativiteit kan men zeker in het

werk kwijt. Gelnteresseerden

kunnen met ondergetekende conta

opnemen of met het l(NGMG-burea(

E. Oerr, vooRZlrrER Cotvtlttss

B Eno rPs e ernNc
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leveren. 0ok strict mono-discipLi-

naire bijdragen zijn van harte weL-

kom. Het is ook mogelijk dat u per-

soonlijk wordt benaderd voor een
speciate bi.idrage aan het vijfde NAC.

Het is de wens van de programma-
en de organisatiecommissie dat de
deelnemers zo veel mogelijk kennis
kunnen nemen van elkaars werk.
Hiertoe is gekozen voor dezelfde
opzet als het vierde NAC:

Plenaire sessies
Tijdens plenaire sessies zulLen de
nieuwste ontwikkelingen in elk van
deze vijf thema's worden gepresen-

teerd in aansprekende lezingen
door vooraanstaande sprekers uit
binnen- en buitenland.

Paraltrelle sessies
Daarnaast wordt een aantal para[-

lelle bijeenkomsten gewijd aan de
bovenvermelde thema's teneinde
de onderlinge samenhang van de
onderzoekresultaten te illustreren.

Fostersessies
De specialistische bijdragen worden
(waar mogelijk in onderlinge
samenhang en volgens thema)
gepresenteerd in postersessies.
Hiervoor zaI voldoende tijd worden
gereserveerd. Voor de beste poster
zaI weer een pri.js worden uitgereikt.

Deelname
Degenen die hun onderzoekresulta-
ten wensen te presenteren in de
vorm van een lezing of poster wordt
verzocht hun aanmetding in te zen-
den voor r december 7999,verge-
zeld van een Engelstalig'abstract'.
De programmacommissie zal uit de

ontvangen bijdragen het program-
ma samensteLlen. Dit zat eind janu-

ari 2ooo bekend worden gemaakt.
De sluitingsdatum voor aanmelding
voor het congres is 1 maart 2ooo.
Deeln a m ekosten *)

z dagen z dagen incl.

overnachting
aio's/oio's _ to,- 165,-**)
studenten 8o,- _ no,-**)
'overigen' -275,- _375,-
') Betaling (per bankigiro)
staat open na de tweede aankondi'
ging in januari zooo. Prijswijzigin-
gen door Koningshof voorbehouden.
**) roo gesubsidieerde kamers

Aanwijzingen voor cle lay'out
van een'Abstract'
De titel van het abstract graag vet-
gedrukt en in hoofdletters over het
ou)LraLL PtddL5cil.

Auteur, A.J., H.M. Co-auteur.

Universiteit, Instituut voor Aardwe-
tenschappen, adres, postcode,
plaats, tel o2o-111oooo, fax ozo-
1111000.
. Het abstract in 44 formaat aanle-
veren, boven/onder en links/rechts
marge instellen op 3 cm rcsp. 2,5
cm. Kies uw lettertype zo, dat ver-
kLeining lot 7oo/o geen problemen
oplevert. Lettertype bij voorkeur
Times Roman 12pt. Abstracts mogen

niet groter zijn dan 66n pagina 44.
. In de rechter bovenhoek, boven
de titel, vermelden of het gaat om
een abstract van een lezing of een
poster.
o In de rechterbovenhoek tevens
aangeven op welke van de vijf the"
ma's uw abstract betrekking heeft.
. Spring 4 posities in voor adres,
telefoon en eventuele sponsorge-
gevens. Onderstreep de naam van
de spreker resp. diegene die aan-
wezig zal ziin bii de betreffende

poster. Alleen bij de spreker resp.
posterpresentator de initialen ach-
ter de naam plaatsen, bij de ande-
ren ervoor.
. Laat 66n regel open na de titel
en type naam en adressen conform
bovenstaand voorbeeld. Laat na

auteur/adres blok een regel open.
. Het abstract moet Engelstalig
zijn, getypt met regelafstand 66n

en kopieerklaar.
. Figuren/tabellen dient u vast te
lijmen in het abstract (geen plak-
band gebruiken), gebruik goed

kopieerbare illustraties.
. Stuur uw abstract per post, dus
niet per fax.
e Abstracts moeten v66r r decem-

ber worden gestuurd naar:

Congressecretariaat NAC V

ARA / KNAW, Postbus rgrzr
rooo GC Amsterdam
Abstracts die van de bovenstaande
richtlijnen afwijken worden niet in

het abstractboek opgenomen!
Inlichtingen: mw. P.K. Teeuw, tel:
o2o - 55ro727, fax: ozo - 620494r,
e-mail: pia.teeuw@bureau.knaw.nl

tr-eden pro grarnmacornrnissie
NAC V
Prof.dr.ir. N. van Breemen,

LUW (voorzitter), nico.vanbree-
m e n@b odeco. ben g.wa u. n I

Dr. H.J.A. Berendsen (UU RW),

h.berendsen@geog.uu.nl
Dr.ir. W. Bouten (UvA-FG),

w.bouten@frw. uva.nl
Dr. R. Govers (UU-AW),

govers@geo. uu.nl
Dr. J. Kenter (VU-AW),

kenj@geo.vu.n I

Mw. drs. F.A. Koning (Nl0Z),

erica@n ioz. n I

Dr.ir. H. van der Marel (TUD-Geode-

sie), h.vandermarel@geo.tudelft .nl
Dr. J. Middelburg (NIOO-CEMO),

middelburg@cemo.nioo.knaw.nl
Dr. i.D. Opsteegh (KNMI),

opsteegh@kn m i. nl

teden organisatiecornrnissie
NAC V
lr. Alice M. de Gier, ARA/KNAW
(voorzitter),

alice.de. gier@bureau.knaw.nl
Mw. drs. Pia K. Teeuw, ARA/KNAW,

pia.teeuw@bureau.knaw.n I

Drs. Raymond M.L. Schorno,
ALWNWO, schorno@nwo.n.
Mw. drs.ing. Arian Steenbruggen,
ALWNWO, steenbruggen@nwo.nl
lr. Jan Anne Boswinkel KNGMG,

boswin kel@n itg.tno.nl
Mw. Caroline Stamhuis KNGMG,

c.stamh uis@nitg.tno. n I
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Beoordelingen ronde
Cornpetitie in volle gang
De per r september bij ALW voor
de ronde Open Competitie
t9991 t ooo ingediende projectaan-

vragen zijn in de afgeLopen maand

aan ongeveer 15oo externe referen'
ten voorgelegd. Binnen de aardwe-
tenschappen worden voornamelijk
buitenlandse referenten aange-

schreven. In de Lopende maand
(weel< 4414) worden de referent
rapporten aan de aanvragers ter
commentaar voorgelegd alvorens
deze in december in de Beoorde-
lingsadvies commissies zullen
worden besproken en geprioriteerd.

Het advies van de commissies zaI

eind januari in het gebiedsbestuur

worden besproken waarbij een

besluit wordt genomen over de

toekenningen. Door het extra grote

aantal aanvragen en een budget-
korting van NWO is de verwachting
dat het honorering percentage

lager zal zijn dan in de ronde van

vorig jaar (was z4"k).

NWO/Vening Meinesz-
prijs van f 25.000
In het nieuwe millenium hoopt het
Algemeen Bestuur van NWO

wederom een Vening Meinesz-prijs
te kunnen toekennen uit de

opbrengsten van een schenking die

professor dr.ir. Vening Meinesz in

t962. aan NWO heeft gedaan. De

prijs zal f z5.ooo bedragen en is
bedoeld ter financiering van een

studiereis, congresbezoek, uitvoe-
ren van onderzoek, enz. Sinds 1965

is deze prijs achtereenvolgens
uitgereikt aan dr. R.D. Schuiling, dr.

J.D.A. Ziiderveld, dr. G.B. Engelen,

dr. J.A. Schouten, dr.ir. N. van Bree-

men, dr. A.M.H. Notet, dr. R.K.

Snieder en voor het laatst aan dr.

F. Marin.
Evenals in 1998 is het de bedoeling
om de prijs uit te reiken tijdens net

Nederlands AardwetenschappeLijk
Congres (NAC V) welke volgend
jaar op zt en zz april plaatsvindt

in Veldhoven.
In aanmerking voor de Venning
Meinesz-prijs komen veelbetovende
beoefenaren van de aardweten-
schappen, die niet langer dan ro
jaar geteden een doctoraa[- of inge-

nieursexamen hebben afgelegd en

actief wetenschappetijk werkzaam
zijn. Onder aardwetenschappen
verstond professor dr.ir. Vening
Meinesz in t96z "De Geoflisica, de

Fysische Geodesie, de Geotogie, de

FysischeGeografi e, de Geomorfolo-
gie, de Fysische 0ceanografie, de

Meteorologie en Klimatologie en de

studie van alle buiten de aarde

aanwezige materie, die nog merk-

baar onder de invloed staat der

met de aarde samenhangende
krachtvelden".
Het Algemeen Bestuur stett aanbe-

velingen voor geschil<te kandidaten
op hoge prijs. De aanmeldingen
dienen vergezeld te gaan van een

motivering met betrekking tot de

persoonlijke eigenschappen van de

betrokl<ene, de reeds geleverde

wetenschappetijke prestaties en de

verwachtingen die de indiener van

hemihaar heeft. Een kort curriculum
vitae en een liist van publikaties

dienen te worden overlegd.
Voor de beoordeling van de

aanmeldingen is door ALW een

selectiecommissie ingesteld
bestaande uit: prof.dr. W. Schlager
(voorzitter), dr. H Speelman en

prof.dr. R. Wortel. De selectiecom-
missie zal het Algemeen Bestuur
van NWO adviseren over de

toekenning van de prijs. Koppeling
van de uitreiking van de prijs aan

het NAC zal deze extra cachet
geven.

De aanmeldingen kunnen geschie-

den tot 1 FEBRUART 2000 bij het
Gebiedsbestuur Aard- en Levenswe-

tenschappen (ALW), postbus

93720, 2509 AC Den Haag, t.a.v.
drs. R.M.L. Schorno.

NWO creeert extra
posities voor vrouwelijke
aard- en levensweten-
schappers
Het NWO-gebied Aard- en Levens-

wetenschappen gaat de komende

tien jaar 7,5 miljoen gulden beste-

den om meer vrouwen op noge

vaste posities te krijgen. De onge-

lijkheid in de verdeling van de

beschikbare posities tussen

mannen en vrouwen is in de aard-

en levenswetenschappen groter

dan gemiddeld voor alle weten-

ffiggffiKruK*ffi$YKru

Wetenschappelijke lezingen
in Belgi6

Donderdag z5 november 1999

Geologisch Instituut
Krijgslaan z8r
Gent

Programma:

14:oo uur Verwelkoming
14:05 uur C. Baeteman: The Holo-

cene depositional history of the
western Belgian coastal plain, with

special reference to the factors

controlling the formation of interca-

lated peat beds.

r4:3o uut P. van den Haute: The

Belgian Pleistocene loess and its
intercalated palaeosols: age infor-
mation provided by the thermolu-
minescence method
14:55 uur F. Fobe: Lithostratigrafie
van de zandige afzettingen tussen

de formaties van Maldegem en

Boom in de Rupelstreek en het

Waastand

75:20 uur M. Van Geet: Microto-

mografie als 3D petrografische

techniek
15:45 uu( Koffiepauze
16:o5 uur P. van Rensbergen:

Diapirs, mud volcanoes or clay

tectonics? A discussion of the style
of shate mobitity based on new

results from 3D seismic interpreta-

tr on

16:3o uur R./ Swennen: Oil explo-
ration in a fotd & thrust belt in

Atban ia

16:55 uur T. Servais: The biostrati-

graphical, pataeobiogeographicaL

and palaeoecological potential of a

rather unknown fossil group: Acri-

tarcha
7I:2o uur i. Verniers, J. Samuels-
snn P De Geest: The Ordovician

stratigraphy in Brabant, Stavelot,

Condroz and Wales compared, in

relation to the Ardenne fotding and

the Avalonia-Baltica collision
r7:45 uur Einde
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UHD

schapsgebieden. Dit geldt zel<er

voor de aardwetenschappen
getuige onderstaande tabel.

Verdeling Aardwetenschappen :

man vrouw
noogreraar /o

6t

levenswetenschappen beter wordt
ben ut.

Van het gereserveerde bedrag is

zes miljoen gulden bedoeld voor
het nieuwe programma Vrouwetijke
Aard- en Levenswetenschappelijke
UD's Extra (VALUE). In het VALUE-

programma kunnen de universitei-
ten in totaa[ 26 fulltime posities
van universitair docenten omzetten
in twee deeltijdposities met samen

een omvang van r.4 fte. Als

minstens 66n van de twee deettijd-
posities door een vrouw wordt
ingenomen, kunnen de universitei-
ten in aanmerking l<omen voor
vergoeding van de meerkosten
gedurende vier jaar. De in te
dienen onderzoeksplannen hiertoe
beoordeelt NWO-ALW op kwaliteit
en op de bereidheid van de univer-
siteiten om de twee universitair
docenten na de stimuleringspe-
riode in vaste dienst te nemen. Zo

kan het percentage vrouweLijl<e

universitaire docenten in de aard-

en levenswetenschappen op
minstens 20 procent worden
gebracht. Met andere wetenschaps-
gebieden wordt overlegd op een
gezamenlijke aanpal<. NWO-ALW

hoopt het programma in samen'
werking met de universiteiten vorm
te geven.

Een half mil.joen is voor de herin-
treding van vrouwen in het onder-
zoek, na bijvoorbeeld het krijgen
van l<inderen. Een miljoen gulden
is gereserveerd a[s extra bijdrage
aan het nieuwe NWO-stimulerings-
programma voor vrouwen in de

wetenschap, ASPASIA, waarbij
vrouweLijke universitair docenten
op grond van wetenschappetijke
kwaliteit dingen op een positie als

universitair hoofddocent, waarbij ze

bovendien een extra onderzoel<s-
project krijgen toegewezen. Voor

dit programma is reeds een eerste

deadline voor indiening van

aanvragen vastgesteLd op 1 FEBRU-

ARr 2000.
NWO-ALW acht de tijd voor de

emancipatieactie rijp nu de

komende vijf tot tien jaar veel

hoogleraren en universitair docen-

ten met pensioen gaan. Uit een

omvangrijker aanbod aan vrouwe-
lijke universitair (hoofd)docenten

zulLen stral<s eerder enkelen door-
stromen naar universitaire topposi-
ties.
Nadere informatie over richtlijnen
voor aanvragen voor UHD posities
(ASPASIA) bij drs. E.S. Bringmann
(NWO), tet. oto-344o733, fax o7o-

3850977, emaiI bringmann@nwo.nl
Nadere informatie over het VALUE

programma voor UD posities bij dr.

A. van der Kooij (NWO-ALW), tel.
o7 o-3 44o866, f ax o7 o383zr7 3,
email kooij@nwo.nI

UD 71

totaal zo8

Tegenover het landelijl<e percen-

tage van twintig procent vrouwe-
lijke universitair docenten kennen

de levenswetenschappen zestien
procent vrouwen als universitair
docent, de aardwetenschappen
zeven procent. Nederland heeft in
de aardwetenschappen zelfs geen

enkele vrouwetijke hoogleraar of
universitair hoofddocent. NWO-ALW

hoopt met de maatregel te berei-
l<en dat het vrouwelijke weten-
schappeLijk talent in de aard- en

$Yeffi$ruffi$Yffipffi$$ffiffi

OPROEP TOT AANMELDING VOOR HET STARINGSY,I^POSIU^,l
19 november 7ggg, Maastricht

Plaats: de Bonbonniere in Maas-

tricht. De Bonbonni6re ligt aan het
0nze Lieve Vrouwenplein, r5 min.

lopen van het station NS. Adres:

achter de Komedie r. (Tel o43-

350093 5).
Intercity's komen aan op station
NS om n:o3 uur (elk uur).

Verdere inlichtingen: Kring
LimburgiZuid Nedertand c/o lohn

Jagt tel o43 35o 54 /9, en Email:

John Jagt <mait@nhmmaastricht.nt)

Programma:
11.oo-11.4o Onvangst met koffie (in

de Bonbonnidre)
77.40-17.50 Opening door de Voor-

zitter
11.5o-12.oo Uitreiking Escherprijs

12.oo-72.3o Lezing:'Tracking

Titanosaurs' door drs. Anne Schulp,
Nat. Hist. Museum Maastricht
(http ://www. z d gf. d k/o n ti ne/fu m a -

nya.htm) (http ://www.dinodata.net)
rz.3o-r3.3o Lunch

73.3o-r4.oo Lezing: 'PilLar and roof
stabitity of limestone mines, door
ing. R. F. Bekendam
(http ://web. inter.n [.net/hcc/Ed.Steve

n h age n/groeve n/basi s. htm)

1r.oo-1r.ro Lezine: 'The K/I boun-
dary in the Geulhemmercaves' door
dr. J. Smit

^^ Th^^ ^-,,,^14.JU-r).uu rrrEs Pouzs
r5.oo-16.oo Staring Lezing: 'r5o
Years of ins and outs of the Maast-

richtian type stage' door drs. John

lagt (Nat. Hist. Museum Maastricht)
(http://www. n h m maastricht. n l/maas-

trichtian/en gl/i ndex. htm)

t6.oo-t7.oo Borrel in de Bonbon-
nidre

77.oo-77.3o Transport per bus naar

de Geuihemmergrot
71.3o-2o.45 Excursie(s) naar de Krijt-

Tertiair grens in de Geulhemmergrot
21.oo vertrel( bus NS station
(Laatste treinen: zo:53 uur Vlissin-
gen1, 27:29 uur Groningen/Enschede;

21.:53 uur Randstad)

Kosten: 40,- pp, incl. excursie
Aanmelden:
Bureau KNGMG

p/a NITG-TNO

Postbus 6orz
2600 JA Delft
te[: or5 2 69 70 06
fax: or5 z 56 48 oo
emai[: bureau@kngmg.nl
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5-7 noaentber' 1999
Excursie Krijt-Tertiair grens, o.t.v.
dr. A.J.T.Romein. Georganiseerd

door afdeting Noord. Informatie:
copperjw@wxs.nl of
ikriest@opg.o rdina. n l.

16 nooetnber 7999
Lezing in Assen over de Wolga

delta door prof.dr. Salle Kronen-

berg. Inlichtingen:
jkriest@opg.ordina.n[, tel. o5945-
rtgS (huis).

17 Noaernber 7999
PGK meeting
Combined PGK/DPS lecture: Kees

Geet, TU Delft, Enhanced log
results through geological input:
Evaluating thin bedded turbidite
sequences.

19 noaernbev 1999
Staring Symposium

19 nctoetnber 1999
Vening Meinesz Onderzoekschool
voor Geodynamica: Annual Sympo-
sium 1999.

Inschrijving voor het symposium is

mogelijk T0T r5 november t999 via
e-mail: vmsg@geo.uu.nl of telefo-
nisch: o3o- 2535037.

20 noaetnbev 1999
Excursiedag met als thema "Heldin-
nen in de Aardwetenschappen".
Hierbij zal o.a. de steengroeve in

Winterswijk bezocht worden en

zullen "Oude Rotten" vertetlen over
hun loopbaan in de aardweten-
schappen. Tevens zal de tweede
ALV van GAIA plaatsvinden. Meer

informatie over deze dag kan

verkregen worden bij de secretaris
van GAIA, tel ozo-4o44846 of
a.va n m ierlo@d bo. iwaco.n I

mailto: a.va n m ierlo@d bo.iwaco. n I

25 nozternber 1999
Wetenschappelijke lezingen in

Belgid Geologisch Instituut, Krijg-

slaan z8r, Gent. (Zie verder rubriek

Aankondigingen)

29-30 not:etnber L999
Nationaal Symposium Bodem

Breed'99, SKB-Lunteren (N-ro-z)

18 januari 2000
Afdeting Noord Nederland - Lezing

Evert van de Graaff: De relatie

tussen rivierpatronen, bodems en

klimaat in Australid (informatie en

aanmelding J.W. Copper, tet. 0592

36859 of J.W.Copper@OPEN-
MAI L.XDS-DM.namass.simis.com)

15 februari 2000
Afdeting Noord Nedertand - Lezing

Dirk Wiersma: Schoonheid en kunst

van gesteenten en mineralen (infor-

matie en aanmelding l.W. Copper,

tel. o59z 364j59 of
J.W.Copper@OPENMAI L.XDS-

D M.n amass.simis.com)

21 ntaart 2000
Afdeling Noord Nederland - Lezing

Sierd Cloetingh: Intra-plate stres-

ses, gravitatie-anomalieen en

natuurlijke bodemdaling (informatie

en aanmetding J.W. Copper, tet.

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

12-14 juli 2000
4th Environmental Symposium on

Spatial Accuracy Assessment in

Natural Resources and Environmen-

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

Augustus -September 20 00

Hydrogeology zooo - Workshop on

the tatest developments of
Methods and Techniques in Hydro-

geotogy, IAH-Amsterdam

6-17 August 2000
3rst International Geological
Congress

Rio de Janeiro www.3rigc.org

Cursus Geologie in Zuid-
Litnburg
11 januari tlm 14 rnaart 2000
(d i nsdagavo n den)

4 april tltn 6 iuni 2000
(di n sdagavo n den)

Aanmelden: Nedertands Instituut
voor Toegepaste Geowetenschap-
pen TNO, Postbus tz6,64oo AC

Heerlen. E-mail p.bosch@nitg.tno.nl

Examens

VU Amsterdam
Fysische Geografie
l.W.F. Droppert G3-ro-gg)
D.M.J. Elhorst (B-ro-99)

,l.J.W. de Moor (:3-ro-99)

MilieuwetenschappenlAard-
wetenschappen
J. van Dijk (B-to-99)

Nieuwe leden

drs. J.H. Ter Heege (G)

Ina Boudier-Bakkerlaan r39

3582 XV Utrecht

H.W. Dudok van Heel (BG)

Admiraal van Gentstraat 1

3572 XE Utrecht

drs. L.B.W. Nieuwkamp (G)

Goudse Steen rB

396r XR Wijk bii Duurstede

Adreswiiziging

drs. J.C. BLom

Burgermeester Haefkensstraat 26

399r DC Houten

dr. J.l. van Dijke

Bachlaan 4r
6865 EN Doorwerth

L .S. Goh (B.Sc.)

Genting Oit & Gas Ltd.

zznd Floor, Wisma Genting

Jalan Sultan lsmail

5oz5o KuaLa Lumpur
Malaysia

A.N. Korpershoek

Jongssvingen 10

1337 Sandcika
Noorwegen

ir. M.H.P. Ligtendag
Vincent van Goghlaan 71

2343 RM Oegstgeest

drs. P.J.T. van Maren

Van Wassenaer Obdamlaan 14

zz4r RN Wassenaar

ir. W.l. Muurmans
Camilla Collettsv. r4
oz58 N Oslo

Noorwegen

drs. R.A. van Overmeeren
t^-^t a^L-l^^^ ,-
,dLUU Ldt)tddil 4/

37o5 BP Zeist

Secretariaat NGV

i. Vermee

Kwaadeindstraat 75

5o4r JK Tilburg

drs. E. Stouthamer
|Jlsterveste 62

3432 Rf Nieuwegein

drs. A.G. Wansink
n^cfnlant<nan 1d

z6t PG Delft

drs. T.E. Zegers

Burgermeester Haefkensstraat 26

399r DC Houten

Adres gezocht

drs. L.F.A. van Borren

c/o Brunei Shell Petr. Co. Sdn. Bhd

XGLIz

ToBz Seria
Brunei Darussalam

drs. H.P. Drent

Karawanken z4

3524 DA Utrecht

drs. P. Drijkoningen
P/a DSM Energie BV

Postbus 65oo
6401 lH Heerten

E.A. de Graaff
Geerdinkhof rz8
1103 PT Amsterdam

drs. R.M. Ligtvoet
Rotsheide 5

3o69 LG Rotterdam


