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De geochemie gaat een nieuw tiidperl< in
redoxreacties. Met gretigheid
wees hij er op dat bacteridn in
alle hydrochemische milieus
voorkomen en in staat zijn om
vrijwel elke redoxreactie te
laten plaats vinden. Dat
Harder's hart meer bij
research-management ligt dan
bij research bleek wel uit het
vervolg van zijn verhaal.
Harder hoopt en verwacht dat
het volgende millennium
voorai licht mag werpen op de
black-box die de ondergrond in
zijn optiek is. Hiervoor moeten
onderzoekers uit allerlei disciplines samenwerken zoals
microbiologen, geologen,
geochemici en informatici.
Harder heeft het visioen van
een databank waarin de kennis
van reactiviteit opgeslagen ligr.

Eindigde Harder als visionair.
de volgende spreker vertrok als

Op 5 november wierpen vijf wetenschappers op uitnodiging van het
bestuur van de geochemische kring vanuit de geochemie een btik op
het volgende mitlennium. De uitnodiging om als profeet op te treden
tesamen met de samenstelling van het gezelschap van sprekers, werd
door elke sprel(er ats een uitdaging ervaren. Daarmee verzel(erde het
bestuur zich van een middag op niveau, hetgeen ook bleel< uit de meer
dan gemiddelde belangstetling. Geen studenten die door stafleden de
zaal op de Uithof ingejaagd'waren, maar vriiwillig toegestroomde
belangstellenden.
Alvorens de sprekers hun

blik

op het volgende millenium
konden werpen, werd bij acclamatie het nieuwe bestuur van
de Geochemische l(ring aange-

nomen. Het

belangrijkste

wapenfeit bii deze acclamatie is
dat prof. dr. Cees van der
\Weiden is teruggetreden als
voorzitter en de nieuwe professor Mariene en

Hydrogeoche-

mie, prof. dr. Philippe van
Cappellen, aangetreden is als

misch tijdperk Schuiling/Van jaar eerder plaats vindt dan de
der Weiden is hiermee 'offifeitelijke millenniumwisseling
cieel' ten einde gekomen.
is op geologische tijdschaal niet
Beide

emeritus-hoogleraren

blijven wel actief in de geochemie getuige de kanttekeningen
en andere uitlatingen die in de
recente (vak)literatuur verschenen. Hierbij de marginale
opmerking dat een actieve
emeritus-hoogleraar niet
ontslagen is van het volgen

van
aanstaande
voorzitter. Met deze nieuwe
millenniumwisseling markeert
voorzitter heeft de Geochemi- dus ook een Nederlandse
sche l(ring er ook meteen zijn
geochemische tijdsovergang.
150ste lid bii. Het geocheDat deze overgang ruim een
de literatuur. De

waarneembaar en de gewone
mens valt het verschil in tijds-

moment ook niet op. Van
Cappellen zou als laatste sprcker zijn blik vooruit werpen.
De eerste spreker was prof.dr.
\Wim Harder, die de geochemie
in verband zou brengen met
bacteri€n. Harder wist niet
precies hoe microbiologisch
onderlegd zijn geochemisch
gehoor was en begon zijn
verhaal met een inleiding over
microbieel gekatalyseerde

postzegelverzamelaar.
Dr. Pim van Bergen was als
tweede spreker uitgenodigd om
de geochemie in verband te
brengen met organisch materiaal. Maar Van Bergen keek
eerst terug. alvorens vooruit te
blikken. De ontwikkeling van
de organische geochemie hangt
sterk samen met de ontwikkeling van de analytische chemie.
In het verleden was organische
geochemie vooral inventariserend van aard: zoeken naar
lipiden met de GC al dan niet
gekoppeld aan alles waarmee
het gekoppeld kan worden, als
prijzige postzegelloupe. Inmiddels wordt organisch geochemische informatie steeds meer
als proxy gebruikt binnen
actuo/paleo sLudies door juisr

geschoolde onderzoekers.
Steroiden, hopanoiden, caretenoiden zeggen iets over bronfunctie en diagenetische reacties. De organisch geochemicus
watertandt nu nog bij de
component-specifi eke isotoop-

ratio-gaschromatograafmassaspectrometer.

Dit appa-

land profileert zich nog immer

raat maakt verdere diagnose
van bron en diagenese mogeli1k. De komende jaren zulien
volgens Van Bergen de rol van
organische geochemie als
proxy-gereedschap laten zien.
De verdere toekomst zal
moeten blijken.
Prof. dr. \7illem van Riemsdijk
bracht a1s derde spreker de
geochemie in verband met de

bodem. Dat Van Riemsdijk
zich met oppervlaktecomplexatie reacties bezighoudt en de
bodem graag a1s bodemcomplex ziet, werd snel duidelijk.
Van Riemsdijk wierp slechts
een blik vooruit alvorens terug
te kijken. Hii hield een betoog
dat aangeduid kan worden als
wetenschapsfi losofi e toegepast

op oppervlaktecomplexatie. De
veelal als chemisch-fundamentalistisch bestempelde
bodemchemicus toonde hiermee de toegepaste kant van
zijn wetenschappelijke verrichtingen. Van Riemsdiyk hield
ons de key-studies voor bii de
ontwikkeling van het inzicht in

oppervlaktecomplexatie aan
oxides. De modelontwikkeling
liep vooruit op de experimentele waarneming van oppervlakte c omp I exatie-pro ces s en.

Oppervlakte-analysetechnieken
als EXAFS stelden geochemici

graag als zeevarende natle.
De kersverse voorzitter trad op

laatste spreker. Van
Cappellen had de vrijheid
genomen om zijn opgedragen
titel te wijzigen. In plaats van
over geochemie en grondwater,
zou hij spreken over geochea1s

mie, grondwater en vooral
sediment. Alleen als vorrrzitter
en hoogleraar mag je zo'n stap
bij je eerste publieke optreden
de oceanen en hun bodems

in staat om bijvoorbeeld de
binding van sulfaat aan ijzeroxide te beschouwen. De
grote vraag is hierbij of sulfaat
nou met 6en of met twee zuurstofatomen aan ijzeroxide
gecomplexeerd zit. Menigeen
zal hier niet wakker van liggen,
maar Van Riemsdijk wees er
terecht op dat thermodynamisch geslaagde beschrijvingen
van sorptieprocessen geen
garantie zijn voor mechanis-

teams, ziet hij karretjes over de
oceaanbodem rijden, gelijk
maanwagenties en Mars-pathfinder. I(uif e naar de zeebodem dus. Deze gedachte is
natuurlijk helemaal zo gek niet.
als je bedenkt dat we al op de

Maan en Mars zijn geweest.
Het prestige van de astronomre
is echter groter dan dat van de

tisch juiste modellen.
Dr. Gert de Lange sprak over
geochemie, de zee en de
oceanen. Ook hiy voelde de
behoefte om eerst terug te blikken, alvorens vooruit te blikken. In plaats van compiexatiemodellen schoteide hij ons
Jules Verne-achtige apparaten
voor waarmee je de zeedn en

De Nieuwsbrief is een gezamenLijl<e uitgave van
het l(oninl<lijk NederLands Geologisch Mijnbouw
kundig Genootschap (KNGMG) en het NWO
gebiedsbestuur voor aarde en levenswetenschappen (NWO/AIW).
Verschijnt 9 maaL per l<alenderjaar
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kunt bemonsteren. Ook De
Lange heeft zijn visioenen: in
plaats van (of waarschijnlijk
binnen) multidisciplinaire

mariene geochemie en oceanografie. Financidn vormen in
zijn optiek de limiterende
factor bij het uitoefenen van
mariene geochemie. E,en
constatering die nog juister is

voor de milieugeochemie, want
aardwetenschappelijk Neder-

als hoogleraar sinds aantreden
maken. Van Cappellen bleef
vooral bij het heden. Actuogeochemie dus. Van Cappellen
begon zijn betoog met het
aanhalen van een theoretische
studie van Andrew Thompson
en collega's van Lawrence

Livermore National Laboratories. Zij beschouwden het
belang van fysische en chemische heterogeniteit op trans-

port in multicomponent systemen. Vervolgens presenteerde
Van Cappellen eigen werk.
Aan de hand van een veldstudie in salt marshes aan de kust
van Georgia. V.S. liet hij zien
hoe ogenschijnlijk simpele
biogeochemische systemen
toch meer gecompliceerd zijn.
De microbiele activiteit van
verschillende bacteriepopulaties bleek per seizoen sterk te
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wissclend te zijn en de intensiteit van de geassocieerde
redoxreacties was hiermee ook
stcrk seizoen gebonden aflrankelijk. Dc laatste spreker
keerde hiermee terug bi1 waar
de eerste spreker was gebleven:
een multidisciplinaire benadering is nodig om de intcracric
van verschillende biogeochernische processen te doorgronden
en voorspelling mogelijk te

maken. Geochemisch Nederland kan de millenniumwrsseling met vertrouwen tegemoet
zicn. De voorspellingen
worden gedaan op basis van
procesmatig inzicht en niet als
profetische onheilstijding.
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Platenatlas van noordeliil(e
kristalliine gidsgesteenten

J.G. Zandstra
112 pp.
Baclehuys Publishers,

1

999

Prijs: NLG 1,t8,40
ISBN 90-5782-014-5
Een platenatlas staat of valt met
het gepresenleerde beeldmateriaal.
De l<leurenfoto's in de "Platenatlas
van noordelijl<e kristallijne gidsgesteenten" zijn alle van zeer goede

l<waliteit. Van de oorspronl<etijke
scherpte en l<[eur van de foto's is
tijdens de drukgang maar weinig
verLoren gegaan en een woord van
lof voor de fotograaf, lohn van
Detft, en de uitgever en drul<l<er is
hier zeker op zijn ptaats.
De auteur van de platenatlas, laap
Zandstra, is een speciatist op het
gebied van zwerfstenen en gidsgesIeenten uit Fennoscandinavie en
het verzorgen van een dergelijl<e
atlas is bij hem in goede handen.
Het boek is een pral<tische en
handzame gids voor de verzame-

laar van zwerfstenen en siuit qua

indeling en inhoud naadloos aan
op het in r98B verschenen boel<
"Noordelijke l<ristallijne gidsgesteenten" van dezelfde auteur.
De bijna driehonderd varieteiten
van noordelijl<e kristallijne gidsgesteenten worden in bel<nopte
bijschriften van een degelijl<e
toelichting voorzien. De gesteenten
zijn gerubriceerd naar herl<omst,
waarbij de auteur de in r93o door

vormen en de petrografie van, in

het bijzonder de Precambrische
stollingsgesteenten van Fennoscandinavid (hoofdstul<ken I en ll), zal
het gebruil< van deze platenaltlas
hem of haar geen moeite l(osten.
Uit reacties uiL het veld. en daarbij
denl< ik met name aan de zwerfsteenverzametaars, zal moeten blijl<en of deze platenatlas aan zijn

Hesemann geintroduceerde onder-

doel beantwoordt: het mogeLijk
mal<en van de soortbepaling aan
de hand van de illustraties en de

verdellng votgt: Oost-Balticum,

l<orte toelichtingen.

Midden-Balticum, Zuid-Balticum en
Zuid-Noorwegen, en de daarbinnen
door Zandstra zelt onderscheiden
tren groepen.
0m de gebruiker vertrouwd te
mal<en met een aantal l<enmerl<en
die onder de rubriel<en "Opval[ende eigenschappen" en "Verdere
gegevens" van de gesteenten
worden beschreven, is een verwijzing naar die foto's opgenomen

tuur over het thema zwerfstenen is
ontegenzeggelijk verrijkt meL een
handboel< dat tot ver in de 21ste
eeuw zaI worden geraadpleegd. Dat
seeft de rrilpever dc pelpppnheid
om de informatie over dit boek op
te nemen in zijn website, want
daarin wordt met geen woord
gerept over deze publicatie.

waarin de betreffende l<enmerl<en
duidetijl< zichtbaar zijn. ALs de lezer
de basisstof beheerst over l<ristal-

NITG-TN0, DrLrr

De Nederlandse geologische lifera-

WIM DUBBELAAR

m$wffiffi$ffiN

TELEAC NOT: Het

verhaal van de aarde

0p zondag z januari 2ooo start
TeLeac/N0T de achtdelige serie 'Het
verhaaI van de Aarde'. In deze
BBC-productie verteLlen geologen

over het uniel<e l<aral<ter van de
planeet aarde. Ze denl<en te
l<unnen verklaren waarom en hoe
de aarde'anders' is. Dat er nooit
leven geweest zou zijn als deze
planeet zelf geen activiteit had

gel<end. En dat er van evolutie
aLleen spral<e l<on zijn doordat de

van radioactiviteit, een eeuw later,
konden ze de ouderdom van de

natuurlijl<e omgeving steeds veranderde, ool< nu nog.
Als reizigers in de tiid .,ijn geotogen aI eeuwentang op zoel< naar
de geschiedenis van de aarde. Aan
het eind van de rSe eeuw begonnen ze het aardoppervlak in kaart
te brengen. Door de ontdekl<ing

gesteenten bepalen. Zo kwamen ze
er achter dat de planeet veeI ouder
was dan het menselijk leven. Begin
2oe eeuw werd de Duitse wetenschapper ALfred Wegener bel<end
met zijn theorie, dat de aarde vroeger een groot oerconLinent zou tiln
eeweeql Pas vpel lalpr hleek dat

hij wel eens getijk kon hebben. Op
de bodem van de Atlantische
Oceaan werd een l<eten van vull<anen ontdekt, die grote invloed
uitoefenen op de vorming van het
aa rd o p pe rvla

l<.

Verder wordt aandacht besteed aan
de vraag of de wereldwijde overstroming, die van de ark van
Noach, echt is gebeurd. Een actuele vraag omdat onlangs in Groen-

land is ontdekt dal het klimaat op
aarde heel snel l<an veranderen.
Tot slot gaat de serie in op het
begin van het leven op aarde en
op het buitenaards leven.
{-li cae:re{rij

*t*x:

De televisieprogramma's worden
vanaf z januari zooo wel<etijks

uitgezonden op zondag van 23:o5

tot 23:55 uur op TVz.
Voor meer informatie: Elten Jansen,
afd. Communicatie, te[. o35 629
3446, fax o35 629 3496, e-mail
ellen.jansen@teleacnot.nL
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Wlrno I(RUK | 'Ik wil graag weten hoe iets in elkaar

zit'
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Toen Rink Wierd I(ruk zocht naar een
interessant onderwerp voor zijn doctoraalonderzoek, kreeg hij via Dirk Beets van
het NITG-TNO het aanbod om het
Eemien van de Amsterdam-Terminal
boring abstrluut te datercn met bchulp
van mollusken. ,,Voor de datering is U/Th
datering de enige mogelijkheid", zegt
Rink, ,,i4C is geschikt tot een ouderdom
van 70,000 jaar, en dus niet geschikt om
het Eemien te dateren."
Het stratotype van het Eemien vlakbij
Amersfoort bleck minder conrinu tc zijn
dan oorspronkelijk gedacht. Om een
completere sectie te vinden, heelt het
NITG-TNO cen seric boringen gezct in
het Bekl<en van Amstcrdam (met in het
achterhoofd dc dreiging van de interesse
van de Italianen in'ons Eemien'). Een
van de boringen op Amsterdam-Terminal,
ten oosten van het Centraal Station in
Amsterdam, leverde het onderzoeksmate-

riaal op voor het ondcrzoek van I(ruk.
Relatieve ouderdomsbepalingen met
behulp van pollen, en de sedimentaire
opeenvolging van de Amsterdam-Terminal
kern waren a1 beschreven. I(ruk wilde een
absolute ouderdom zien te bepalen van het

kant van de schelp, want beide delen
komen direct in contact met het sediment) geen gesloten systeem vormen. Na
dc dood van het organisme wordt nog
steeds uranium uit zeewater opgenomen
in de schelp, zodat het systeem van IJ cn
Th niet gesloten is. Om de contaminatie
van het oppervlak van de schelpen buiten
de berekeningen te houden, ontwikkeide
I(ruk een techniek om de schelphelften
stapsgewijs op te lossen. Hierdoor rverd
het mogelijk om de verontreinigde oppervlaktelaag buiten de berekening te houden
en zo een nauwkeuriger meting te i<rijgen.
Een twcede bron van veronirciniging
bleken insluitsels van detritisch materiaal
in de schelp te z.|jn. De aanwezigheid van
niet-radiogeen 232Th in de schelp is het
bewijs van vcrontreiniging van Th uit
detritische insluitsels. Het teveel aan Th is
in de berekeningen meegenomen. De
hoeveelheid materiaal beschikbaar voor

Eemien.

Schelphetften

Zijn interesse voor het onderzoek was
gewekt. I{ruk wilde graag aan de slag,

was

er ook klaar voor maar het materiaal van
de boorkern bleek nog niet bcschikbaar.
Nieuwsgierig naar de technieken voor de
dateringen ging hii cerst op veldwerk naar
het Noordzeestrand. De kokkels die hij
daar verzamelde, gebruikte hij voor het
eerste experiment. De eerste ronde van
analyses van de recente schelpen bewees
zijn nut. De resultaten toonden aan dat de
buitenkant van de schelp (dat wil zeggen
de bolle kant van de schelp en de holle
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grafie van het I(wartair in Europa) in
I(erkrade in 1998 zijn resultaten internationaal kenbaar kunnen maken, en "heeft
daar veel gelecrd over het Eemien".

tekenprogramma's, programma's gebruikt
binnen de aardwetenschappen. Daarbij
ontwerpt en onderhoudt hij Internetpagina's.

Brede interesse

I(ruk bracht zijn

iq

Promotieonderzoek aan de
Oost fuiatisch moesson
Na zijn afstuderen - en daaropvolgend de
ziekte van Pfeiffer - is I(ruk nu weer kalm
aan begonnen. Rustig aan misschien,
maar toch met voldoende energie om
enthousiast mee te werken aan het onderzoek naar Laat I{wartaire klimaatschommelingen in de Noord-Atlantische
Oceaan. Via Simon Troelstra kon hij aan
de slag als hij junior onderzoeker, verbonden aan de vakgroep Paleontologie en
Mariene Geologie. Met evenveel enthouslasme als de uitleg over de absolute
ouderdom van het Eemien, vertelt I{ruk
over het onderzoek in de Straat van Denemarken (,,Jammer genoeg ben ik niet mee
geweest op het schip"), de betekenis van
korrelgrootteverdeling binnen het sediment in verband met de oorsprong van
het sediment, de invloed van ijsbergen,
stromingen in de noordelijke Atlantisch
Oceaan en de conclusies over klimaatwis-

de middelbare schooltijd

door op het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest. Een school waar hij het goed naar

,Ei

iit

zijn zin had, en die naar ziin idee "meer
zelfstandigheid verwacht van een leerling
dan op veel andere middelbare scholen".

l:ir:,

Met een duidelijke voorkeur voor de
exacte vakken, had hij ook Frans en
Engels in zijn pakket opgenomen. ,,Ik
vind het leuk om in het buitenland te
proberen de eigen taal te spreken", zegt

IGuk. Zijn brede inreresse beperkte zich
niet tot de schoolvakken, ook erbuiten
ontplooide hij veel acriviteiren, en in het
Rijnlands schoolorkest speelde hij violoncello. Een hobby die hij nog steeds beoefent onder andere in een ensemble.
Zijnl<euze voor de studie geologie was

datering van de boring van het NITGwas erg klein, waardoor het noodzakelijk was om erg zuinig met het materiaal
om tc springen. Het proefexperiment met
recente kokkels gaf I{ruk zo veel informatie over de toegepaste technieken (en
beperkingen!), dat hij zonder problemen
heel efficient met her beschikbare materiaal kon omgaan. Gebruik makend van de
'dikste' schelpen, bepaalde hij de ouderdom van de top van het Eemien op 1 18,2
ka. Een datering die goed overeenkomt
mct gegcvens uit de literatuur.
I(ruk voerde het ondcrzoek uit in nauwe
samenwerking mct her NITG-TNO. Het
onderzoek naar het Eemien in Nederland
door het NITG-TNO is onderdeel van
een internationaal onderzoek naar het
Eemien van de INQUA (International
Union of Quaternary Rescarch). Ifuuk
heeft tijdens het INQUA-SEQS congres
(SEQS is de subcommissie voor de strati-

TNO

een bewuste keuze. Met een vader en een
moeder die allebei biologie hebben gestudeerd, is de liefde voor de natuur hem
met de paplepel ingegoten. Milieuwetenschappen was voor I{ruk ook een boeiende studie, maar toch werd het geologie:
,,Het is een brede opleiding, er is de
noodzaak voor de exacte vakken, en
natuurliik ziin er de excursies en het veldwerk die bij deze studie horen". Op de
Vrije Universiteit voelde hij zich vanaf het
begin erg thuis bij Aardwerenschappen.
,,De sfeer is goed en de samenwerking
met de docenten heb ik altijd erg op prijs
gesteld. De goede samenu'erking met Dirk
Beets van het NITG-TNO en I(ay Beets,
begeleider van mijn doctoraalonderzoek,
heb ik zeer gewaardeerd. I(ay Beets was
zelfs bereid om de computer te delen".
De studie weerhield Rink I{ruk nier van
het vervullen van talrijke nevenfuncties.
Zo was hij voorzitter van her NGMSO
(het Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Studenten Overleg), en organiseerde hij voor buitenlandse studenten
een excursie over het I(wartair van Nederland. Culturele activiteiten hoorden daar
ook bij. I(ruk zelfbezoekr graag concerten, het theater, en musea. Zijn interesse
gaat speciaal uit naar de cultuur van de
landen rondom de Middellandse Zee.
De uitspraak: ,,Ik wil graag weten hoe
dingen in elkaar zirren" rlpr.err hem ten
voeten uit. Behalve geologie en zijn doctoraalonderzoek over absolute dateringen
heeft I(ruk een grote genegenheid voor de
computer. Hij is bekend met een indrukwekkend aantal besturingssystemen, tekstverwerkers, programmeertalen, databases,
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selingen.
Een aanvraag voor een promotieonderzoek is inmiddels ingediend. Als het voorstel gehonoreerd wordt, gaat Kruk zich de
l<omende vier jaar buigen over de Oost
Aziatische moesson. Het onderzoek zal

zich richten op de mogelijkheid om met
behulp van loess afzettingen een (stratigrafische) correlatie te leggen tussen
mariene en continentale afzettingen.
I(ernen uit de Okinawa Trog, uit Taiwanese meeftles en continentale loess afzettingen wil hij met elkaar vergelijken. Met
behulp van (isotopen) geochemie en
korrelgrootteverdelingen wi1 I(ruk ook
onderzoek doen naar veranderingen in de
windrichting en kracht van de moesson,

paleoklimatologie. Geen voortzetting van
ziin doctoraalondcrzoel<. maar juist
daarom voor I(ruk met zijn brede belangstclling cn tomeloze energie, een cnorme
uitdaging om zich te verdiepen in dit
vakgebied. Hij zal ongetwijfeld met net
zoveel animo, doorzettingsvermogen,
inventiviteit en een uitermate efficiente
manler van werken zijn promotieonderzoek uitvoeren. $feer iets om uit te vinden
hoe het in elkaar zit!
AUK]EN NAUTA
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Zo langzarnerhand buitelt iedereen over
elkaar heen om eeuw en millennium op
zijnlhaar eigen wijze in de telescoop te
plaatsen. Ik verbeeld me niet dat ik er veel
zinnigs aan toe kan voegen. Bovendienr wat
is 100 of zelfs 1000 iaar nu helemaal voor
een geoloog? Een marginaal momentie in de
aardgeschiedenis.
Ik heb dus maar een beetje gekeken naar
wat anderen ervan zeggen. John Maddox, 25
iaar lang hoofdredacteur van het weekblad
Nature, schreef een heerlijk boek ('(what
remains to be discoveredtt), waarin hii zich
vragen stelt over ontdekkingen die de
komende eeuw gedaan zullen worden. Komt
daar aan de orde op welke
grote geologische vragen
er de komende iaren een

antwoord gegevenzal
worden en wat de bijdrage
van geologische expertise
aan de samenleving zal ziin? Helaas.
Maddox toont vroliik en overtuigend aan
dat we geen flauw vermoeden kunnen
hebben wat er de komende eeuw ontdekt zal
gaan worden, maar hii wil wel uitspraken
doen over de richting waarin volgens hern
belangrijke nieuwe (uit)vindingen zich
zullen begeven. Het begrip aardwetenschappen vindt hij geen vermelding waard, maar
wel snijdt hij twee onderwerpen aan die
direct met onze expertise te maken hebben:
klirnaatopwarming en inslag van grote
hemellichamen.
Verbazender dan de omissie van ons vakgebied in een boek over de toekomst van de
natuurwetenschappen is de invalshoek
waarmee hii deze onderwerpen behandeltt
namelijk in ziin hoofdstuk 'Natuurrampen'!
Maddox is van mening dat onderzoek zich
vooral moet en zal richten op deze twee
natuurrampen, waarbij hii aantekent dat de
implementatie van wereldwiide verdragen
om terugdringen/vertfagen van atmosferisch CO2 te bewerkstelligen waarschijnlijk
gelijke tred,zal houden zo niet langzamer
zal gaaln dan de toename van datzelfde gas.
Het in kaart brengen van in het heelal rondsuizende hemellichamen die enigszins in de
buurt van de aarde komen acht hij van
levensbelang ter voorkoming van een grote
ramp. Jammer voor de inwoners van Orissa
en voor al die anderen die in riviervlaktes,
kustgebieden of onderaan instabiele
(vulkaan)hellingen wonen - de hen bedreigende natuurrampen zijn kenneliik geen
onderzoek waard, Terwiil het nu juist die
'korte terrnijn' natuurrampen ziin waar

aardwetenschappers volgens de inschattingen van andere, meer praktisch geori€nteerde organisaties - VN' UNESCO, IUGS de komende tientallen jaren (waarin de
wereldbevolking met nog eens 4 miliard
personen stijgt) een uiterst noodzakelijke
bijdrage moeten gaan en bliiven leveren! Of

Maddox een goede vertegenwoordiger van
de wetenschap is, laat ik hier dan maar even
in het midden.
Het weekblad ({Economistt' leverde een

een invalshoek te kiezen die dwars stond op
hun eigen specialisatie.
In hoeverre kan KNGMG een bijdrage (bliiven) leveren in de toekomst? Belangrijke
vraag, want die wordt vaak gesteld (ttWaarorn zou ik lid worden? Wat doen iullie
eigenlijk?"). De explosieve kennisgroei van
de laatste 30 jaar heeft ertoe geleid dat
deskundigen tot op zekere hoogte meer dan
ooit gespecialiseerd moeten zijn om een
behoorlijke biidrage te kunnen leveren.
Tegelijkertijd wordt van hen vereist dat ze
in multidisciplinaire teams in organisaties
rnet een breed scala aan taken effectief
kunnen optreden. Nieuwe ontdekkingen
komen alleen tot stand door dwarsverbanden te leggen, door 'dwars' te denken. De
hoge en toenemende werkdruk maakt
bovendien dat velen vindea dat er onvoldoende tijd is om eens te reflecteren / goed
na te denken. Een vereniging zoals KNGMG
kan een bijdrage leveren door ruimte te
scheppen voor dwarse denkers, middels
activiteiten en middels het scheppen van
een platform (re6el, virtueel ofvan papier)
voor meningsuiting.
Een logische consequentie van bovenstaande is dat we zoveel mogeliik aansluiting
moeten zoeken bij professionals uit aanpalende vakgebieden, waardoof we ons beter
kunnen richten op onze toekomstige positie
dan maatschappelijke relevante expertisegroep (water, natuurrampen, landdegradatie). Op een ander niveau gebeurt dit
biivoorbeeld al in ALW en bij NITG. De

overzicht van de 20e eeuw. Ook daar komt
het woord geologie niet in voorr maar er
staan wel relevante zaken in voor onze
beroepsgroep: de priis van grondstoffen
daalt al 100 jaar structureel en zal dat in de
toekomst zeker bliiven doen (er wordt overigens geen gewag gemaakt van het feit dat
grondstoffen toch echt eindig zijn - dat
toekomstscenario is kenneliik te ver weg).
De priis van kennis/expertise is daarentegen
alsmaar gestegen en zal dat bliiven doen,
zodat tertiaire economie€n aan de winstkant
blijven zitten. Verder benadrukt de "Econode toekomst steeds meer
aandacht zal (moeten) ziin voor beheer en
verbetering van het milieu. De
veranderende taakstelling voor

mist" dat er in

de aardwetenschaPPen als louter

een'( grondstoffen-exPertise"
kriigt daarmee uit deze hoek
steun. Dit is de 'exploitation to
stewardship' trend, waar we ons allemaal
een hoop van moeten aantrekken. Onont-

koombaar belangrijk zijn uiteraard waterbeheer, voedselvoorziening en landdegrada-

tie.
Wat zijn dus de uitdagingen voor onze
beroepsgroep in de 21e eeuw? Betere voorspelling en ontwerp van praktische voorzorgsmaatregelen tegen natuurrampen
(korte termijn en menseliike schaal gtaag)
en meer aandacht voor milieu-aspectent
inclusief water en bodem.
In miin boekenkast staat een voddige Pelican pocket uit 1945, getiteld'{geology in the
service of mant' (door W.G. Fearnsides and
O.M.B, Bulman), waarin in 164 kleine bladzijden uit de doeken wordt gedaan waar het
om gaat in de geologie en tot welke taken
dat leidt. Die taken worden geschetst in 7
({geology and water";
kleine hoofdstukjes:
soils"l
and
"geology
"the geology
of petroleumtt, ttengineering
geology", 66mineral supplies for
hearqy industry", ttnon-ferrous
metals and chemical suppliestt,
('gemstonestt. Het beeld dat hier
wordt opgeroepen sluit aardig aan bij de
trends die de hierboven geciteerde experts
aangeven: geologie is dienstbaar aan de
maatschappii.
En het pure onderzoek? Wel, ik ben geen
fundamenteel onderzoeker, dus ik wil me
hier niet over uitspreken. Twee belangrijke

eerste stap hebben we inmiddels gezetl
onlangs overlegden we rnet vertegenwoordigers van de Nederlandse Hydrologische

Vereniging, ooit een Kring van KNGMG'
sinds tien jaar een eigen vereniging met 800
leden. Van beide ziiden werd de wens uitge'
sproken om in de nabiie
toekomst nauwer fnet
elkaar te gaan samenwerken bij Publicaties en acti-

viteiten.
E6n onderwerP ontbreekt

een beetie in dit stukie totnogtoe: energie. Je
hoeft geen visionair te ziin om te stellen dat
het energievraagstuk de komende 50 iaar

hoog op de agenda zal bliiven staan. Hope-

liik kan KNGMG de rol van 'reflectief en
neutraal platform' serieus op zich nemen in

het ontrafelen van simplistisch denken (en
handelen) door publiek en politieke vertegenwoordigers wanneer het om dit vraagstuk gaat.
Zoals altijd geldt ook nu: zonder de actieve
bijdrage van de leden, kan een vereniging
niets. Uw suggesties, commentaar, hulp'
kritiek, dwarse gedachten, uw lidmaatschap
(uw contritrutie!), zijn essentieel voor het
voortbestaan van deze organisatie.
Namens het hele hoofdbestuur wens ik u eel
feestelijke jaarwisseling - en dat licht en gas
maar mogen blijven branden.

hypotheses zijn in ons vakgebied gedurende
de afgelopen 70 iaar - het kan dus snel gaan
- tot theorie verheven en vervolgens als feit
komen vast te staan: plaattektoniek en

('mass-extinction-by-asteroid-hit"' Beide

ontdekkingen hebben verregaande consequenties voor denken en handelen, zowel
binnen het vakgebied als daarbuiten. De
aanpak van en het denken over het internationaal hoog op de agenda staande onderwerp "biodiversiteit" zou gebaat ziinbii
inzet van paleoecologen en paleontologen.
Voor beide ontdekkingen geldt in elk geval
dat ze niet gedaan zouden zijn als onderzoekers niet bereid en in staat waren geweest
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Expositie
Van 4 december ry99 tol en met 2
januari zooo exposeren Ingrid
Roliema en Phil van de l(lundert in
Putchri Studio aan het Lange Voorhout r5 in Den Haag.'Landschappen boven en onder de grond'. De
openingshandeling werd verricht
door Salomon l(roonenberg op
4 OecemDer om 17.oo uur.
Ingrid Rollema is gefascineerd door
de Delta. "Als l<unstenaar wiI ik
werken met de materialen waar il<
op geboren ben. De grond waar we
over lopen en die ons voedt geeft
de l<unstenaar de mogelijl<heid tot
het scheppen van een diep gewortelde transformatie. De Iagen in de
delta bewaren het geheim van ons
verleden. Ons gemeenschappelijk
geheugen. De beelden verschijnen
als monolithische afgravingen. Mijn
werl< is een poging de aarde transparant te maken. Ats il< me levensvormen uit het Carboon l<an voorstellen l<ijl< il< voortaan anders naar
de bodem onder mij en realiseer
mij tevens dat Limburg nu, nooit
zo gestructureerd zou zijn ats de
bodem een andere ontstaansgeschiedenis had". De geoide tand-

schappen zijn gemaal<t van gebal<l<en aarde, steen en lood.
PhiI van de Klundert brengt in zijn
monumentale [andschappen van
hout, [eisteen en brons een
hommage aan de natuur. De [andschappen van lerland en de Ardennen vormen zijn inspiratiebron.
Door de materialen als bouwstenen
te gebruiken, weet hij de essentie

van het Landschap tot uiting te
brengen. Voordat van de Ktundert
zich toelegde op het [andschap,
was hij actief binnen het constructivisme. larenlang hield hij zich bezig
met de mathematische vorm van
de zeskant, waarvan hij atte dimensies onderzocht. ln de zeskantige
voTm van de honingraat vond hij
deze ordening terug in de natuur.
Toen van de l(lundert de zeskant
zag in de rotsachtige l<ust van
lerland bij Giant's Causeway, was

de overgang naar het [andschap
defin itief.

New brochures ITC
The ITC proudly presents new
brochures and poster for the six
ITC educational programmes in

zooo. In this academic year, which
marks the 5oth anniversary of lTC,
Ihe restructured educalional set-up
witt be fulty implemented. This
includes a more flexible and modu-

doen, in en met betrekl(ing tot
Precambrische gebieden in Egypte

lar arrangement. Students can
choose elective modules from atl
ITC programmes to meet their
needs. ln this way they can benefit
more than ever from the wide
range of disciplines, quality and
facilities that ITC has been famous
for during the 5o years oI its existe

n

ce.

For more information on the

brochures contact: http://www.itc.n

Subsidie-aanvragen 2000
dr. Schiirrnannfonds
Het bestuur van de Stichting dr.
Schiirmannfonds roept bij deze
gegadigden op voor subsidie uit

zijn fonds voor het jaar zooo.
Naast het onderhoud en de bewerl<ing van de geologische verzame[ing van wijlen dr. H.M.E. Schiirmann l(omen voor subsidie in
aanmerl<ing bij voorl<eur NederIandse geologen teneinoe hen in
staat te stellen onderzoeklngen te

I

en etoeTs.
Zowel de l<osten van het veLdwerl<
ats die van laboratoriumonderzoek
l(omen in principe voor subsidie in
aanmerking. Het fonds l<an echter
in geen gevai salarisl<osten en
sociale lasten van personeeI voor
zijn rekening nemen. Tot op zekere
hoogte l<an wet werl< op contractbasis worden aanbesteed. De voorl<eur van het Bestuur gaat uit naar
substantiele, probleemgeoridnteerde onderzoel<sprojecten. Subsidie van congresbezoek kan slechts
bij hoge uitzondering toegel<end
worden.
Aanvragen voor subsidie dienen te
geschieden op een bij de secretaris
verkrijgbaar (genummerd) formulier
en moeten een gespecificeerde
begroting bevatten. Zij worden
voor r februari zooo in vijfuoud
ingewacht bij de Secretaris van de
Stichting: prof.dr. P.C. 7waan, pla
Naturatis, Postbus 95t7, z3oo RA
Leiden.

Kaartblad XV van de Geologische Atlas van de Diepe Ondergrond van Nederland is gereed!
'Zuid-Limburg is in veeI opzichten
uniek voor Nederland. Niet atteen
is de opbouw van de ondergrond
afwijkend van de rest van Nederland, ool< haar gesrhieoenis is
anders', aldus de heer Bronckers
loro-commissaris van de l(oningin

in Limburg.'Zuid-Limburg l<ent al
een [ange bewoningsgeschiedenis
en al circa 4ooo jaar geleden
ontplooiden mensen er geologische

activiteiten door het winnen van
vuurstenen in een aantaI mijnen'.
Bronl<ers zei dit op z5 november
ter gelegenheid van de presentatie
van l(aartblad XV: Sittard-Maastricht van de diepe ondergrond op
een door het NITG-TNO georganiseerde lezingenmiddag in het
Gouvernement in Maastricht.
In een aantal l<orte lezingen werd
een aantal aspecten van de geoLogie van het l<aartblad belicht. Henl<
Pagnier (NITG-TNO) typeerde l<ort
de geologie. Terwijt in hel grootste
deeI van het land Kenozor'sche
formaties overal in de ondergrond
oI aan het oppervLal< aanwezig zijn.
komen deze maar beperkt voor in
Zuid-Limburg. Hier liggen oudere
formaties uit met name het
Carboon en Boven-Krijt aan of

dicht onder de oppervlal<te. Het
gebied is intensief verbrol<en en
nog steeds vindt er seismische
activiteit plaats.
Geologie stopt niet aan de tandsgrenzen, aLdus Michiel Dusar van
de Geologische Dienst van Belgi6.
Breul<lijnen zijn niet

altijd goed

over het MaasdaI te vervolgen en
het is moeitijk om deze te correleren aan door de buren gekarteerde
breul<en. Breul(en werden voorzichtig tot de grens doorgetrol<l<en. De
aardbeving bij Roermond van 7992
was aanleiding om de samenwerl<ing met de buurlanden op dit
gebied te intensiveren. De gevolgen van grensoverschrijdende
geologie zijn ool< te merken in de
waterwinning, vertelde Maria
Juhasz van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Ats gevolg
van het droogpompen van de
bruinl<oolgroeves over de grens in
Duitstand, stroomt water uit het
pal<ket waaruit door de WML drinkwater wordt gewonnen weg naar
dieper gelegen [agen. Het watervoerend pakl<et ligt stratigrafisch
boven de bruinl<ool. l(ennis van de

ondergrond is belangrijl< voor de
waterwinning. Het geeft antwoord

op vragen ats: hoe stroomt het
water en is er een natuurlijl<e
bescherming van de aquifer? Aan
de andere l<ant draagt de waterwin.
ning bij aan de kennis van de
ondergrond, flowmetingen van
WML hebben l<arstverschijnselen
aangetoond in de kall<steen waaruit drinl<water wordt gewonnen.
Tegelijk met de presentatie van
Kaartblad XV werd de CD ROM
'Geologische monumenten in ZuidLimburg'ten doop gehouden. Op
de CD ROM, die gemaal<t is n.a.v.
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de inrichting van 34 plekl<en als
geotogisch monument, wordt ieder
monument gedetailleerd beschreven. Samensteller Peter Bosch
(NITG'TNO) memoreerde dat dit
eerste l<eer is dat met steun van de
overheid geotogische monumenten
ingericht zijn. ln de ons omringende tanden zijn geologische
monumenten geen ongewoon
verschijnsel. Bosch sprak de hoop
uit dat het Limburgse initiatief in
de rest van het land navolging krijgt.
Mrcsnrr vAN DER MEER

X{KY VMKry"LXCK{ry"
lru DE voETSPoREN vAN Dnnwtru

John Jagt moest we1 lachen om de reactie
van I(NGMG-voorzitster I(osters toen zij
hoorde dat hij niet eens geologie had
gestudeerd. Maar hij wist toch alles van
de Ifuijt-periode, hij was toch die man die
zoveel publiceerde over de geologische
vondsten bij Maastricht en daarop gaat
promoveren? John Jagt: ,,Tia, ik had een
atheneum-A pakket waarmee je eigenliik
alleen maar een taal kunt gaat studeren.
Ik heb voor Engelse taal en letterkunde
gekozen en daar heb ik overigens nog
steeds geen spijt van. Lezingcn geven in
het Engels, wetenschappeliike artikelen
schrijven en contacten leggen in het
buitenland, dat gaat allemaal zo veel
gemakkelijker met een goede talenken-

nis."
John Jagt mag dan geen afgestudeerd
geoloog zijn, de paleontologie en geoiogie
waren wel al heel lang ziin grote hobby.
De 80 kilometer naar de ENCl-groeve
was voor een kleine jongen uit Venlo
natuurlijk veel te ver dus moest hij het
doen met het Maasdal. Hij werd lid van
de lokale jeugdafdeling van de Nederlandse Geologie Vereniging. Langzamerhand ging het puur verzamelen over in
een wat meer beschouwender aanpak van
het vakgebied. ,,Het blijft natuurliik niet
bevredigend om steeds maar weer stenen
en fossielen te verzamelen en op te
bergen. Je gaat op den duur vanzelf ook
nadenken over wat er allemaal in het
verleden gebeurd moet zijn, hoe de
dingen die ic waarneemt zijn onlslaan en
wat de samenhang daartussen is. Je gaat
patronen zien die je fascineren en het
brengt je op nieuwe idee€n. Ik ben dingen
gaan opschrijvcn en zo ziin miin cerstc

publicatics ontstaan.

"

Veranderingen op de K/T-grens
,,In die tiid ben ik ook vrijwilligerswerk
gaan doen bij de RGD in Heerlen en
later tijdelijk werk bij het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Door de
publicaties die ik schreef, trok ik de
aandacht van Bert Boekschoten die mii
voorstelde om te gaan promoveren. Mijn
eerste gedachte was natuurlijk dat dat
niet kon omdat ik helemaal geen geoloog
was. Maar volgens Boekschoten was de
titel drs. daarvoor voldoende, ook al was
dat een drs. in de Engelse taal en letter-

kunde."
Dat resulteerde uiteindeliik in een halve
aanstelling als OIO voor NWO en een
halve aanstelling bii het museum in
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Antillen in Maastricht

veranderingen die zich rond de I{/Tgrens voltrekken en dan met name de
stekelhuidigen zoals zeesterren, zeelelies,
slangsterren en zee-egels. Er was te
weinig materiaal voor handen om ook de
zeekomkommers mee te nemen in het
onderzoek. V/eike kenmerkende diergroepen verdwijnen en welke komen er
terugJ en ook welke biotopen horen daarbiy? Een onderzoek dat hij in vijfeneenhalf iaar heeft afgerond, naast zijn baan
bij het museum. Snel? ..Ja. maar ik had
ook a1 heel veel voorwerk gedaan dus ik
kon meteen verder werl<en aan het
velwerk in de groeves en de literatuur."
Conclusies? ,,Nee, daar wacht ik nog
even mee. Na de Staringlezing vroegen
ze me daar ook al om maar die houd ik
nog even voor me. Ten eerste is het nog
niet echt goedgekeurd en gepubliceerd
en bovendien wil ik dat bewaren voor de
verdediging van het proefschrift."

De combinatie wetenschapper en
publieksvoorlichter in een museum is
geen alledaagse. Jagt denkt echter wel
dat het een heel aardige combinatie is. ,,
Voor mij is het natuurliik helemaal een
gouden baan. Ik mag publiceren in
wetenschappelijke bladen, ik heb een
publiekstaak en ik kan ook nog eens
congressen bezoeken op het vakgebied.
Bovendien vind ik dat er toch iets niet
helemaal klopt als je a1s u'etenschapper
zo specialistisch bezig bent dat je het niet
eens meer kunt uitleggen aan het
publiek, en het alleen maar kwiit kunt in
de wetenschappelijke vakbladen. Het
aardige van mijn combinatie is dat ik
voortdurend bezig ben met de vraag: hoe
vertel ik het mijn publiek. Hier in het
museum komen mensen met allerlei
achtergronden, leeftijd en interesse. Die
moet ie allemaal te n'oord staan en ze
iers vertellen. Dat dwingt jc om je voort-

Maastricht. Het proefschrift behandelt de
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we hier inmiddels bijna helemaal hebben
uitgegraven. En ik moet zeggen dat er
sowieso veel aandacht is voor de tentoonstelling over het Maastrichtien. Niet alleen
van het publiek maar ook van andere
musea. Zo gaat de tentoonstelling straks
onder andere naar Roemenie, Polen, New
Jersey, Frankrijk. De belangstelling voor

het Maastrichtien groeit. Een paar jaar
geleden deden andere musea dat nog een
beetje afals aardigheidje, als curiositeit
maar men heeft nu toch wel in de gaten
dat hier hele interessante dingen gevonden
worden. En musea als Naturalis en het
Natural History Museum in Londen
willen nu ook meedoen en aandacht geven
aan het Maastrichtien. Dat is alleen maar
,,:^l:1-,'
^--^L+iyr4rrrLrtsJ
vrrlu rl\.

durend in je publiek te verplaatsen. En
dan blijkt het heel goed mogelijk om ook
lagere schoolklassen te interesseren voor
het onderwerp waar ik hier mee bezig ben.
Ik geef bijvoorbeeld mergelpractica en als
ik dan vertel hoe het er hier ooit eens
uitgezien moet hebben, a1s een soort
Antillen in Maastricht, dan vinden die
kinderen dat allemaal prachtig."

weliswaar maar van de andere kant
hebben wii hier bijvoorbeeld een groep
amateurgeologen die regelmatig op onderzoek gaat in de groeves . Dat ztjn allemaal
mensen tussen de 35 en 45 jaar. \X/e
kunnen dus nog even vooruit. Maar over
een jaar of vijftien zullen we natuurlijk wel
eens moeten kiiken hoe we dit soort heel
waardevolle onderzoeksgroepen in stand

Discovery channel en BBC

Daartegenover staat wel weer de enorme
belangstelling die er ook bij de jeugd is
voor alles wat met dinosauridrs en mosasauriers te maken heeft. Bij veel mensen
gaat de interesse weliswaar niet veel verder
dan het 'spektakel' van de dino's maar
toch komen daar ook af en toe echte
amateur-paleontologen uit. ,,Ik denk dat
de media, en met name de televisiezenders
als Discovery channel en de BBC daar een
hele positieve invloed op hebben. Zo is er
bijvoorbeeld nu a1 heel veel publieke
aandacht voor de 'nieuwe' Mosasaurus die

Eendenmossels van Darwin
En zelf denkt Jagt voorlopig nog
voldoende onderzoeksmateriaal uit de
ENCl-groeve te kunnen halen. Zolang de
discussie over de I{,/T-grens nog woedt, zal
ook het onderzoekswerk niet stilliggen.
,,De ontwikkelingen in de groeve van de
Pietersberg moeten we nauwlettend in de
gaten bliiven houden. Verder heb ik wel
zin om me eens met de eendenmossels
bezig te gaan houden. Het zijn een soort
kleine krabjes op steeltjes. De soorten zijn
relatief gemakkelijk uit elkaar te houden
en heL interessante is dat sommige soorten
alleen in bepaalde biotopen voorkwamen
en dus heel goed bruil<baar zijn voor srrarigrafisch onderzoek. Daar komt nog bij dat
er hier veel materiaal van eendenmossels
dat is verzameld door De Bosquet. Het
leuke is dat De Bosquet goede contacten
had met Darwin en zij samen hieraan
werkten. Ik heb dus glasbuisjes met materiaal waarop het handschrift van Darwin
staat. Dat is toch geweldig om met
hetzelfde materiaal als Darwin te kunnen

werken!"

kunnen houden."
Helaas leidt dat niet altijd direct tot een
blijvende interesse in de paleontologie en
geologie. Jeugdafdelingen van de NGV
leiden tot spijt van Jagt nogal eens een
kwijnend bestaan. ,,Ik weet niet hoe dat
precies l<omt maar de jeugd heefi regen-

woordig natuurlijk een veel grotere keuze
in hobby's en heeft de computer. Momenteel is het gebrek aan nieuwe aanwas
overigens nog niet zo'n heel groot
probleem, denk ik. De lokale afdelingen
van de NGV vergrijzen over het algemeen
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Nieuwe Statuten

en de heer ir. J.A. Boswinke[ (secretaris). De nieuwe statuten zutLen zo
snel mogelijk door het KNGMG
bureau als boel<je geproduceerd
worden - maar u l<unt daar natuurtijk altijd een digitaaI exemplaar
0

pvragen.

ln eerdere Nieuwsbrieven schreven
we al over de voornaamste wijzigingen en aanpassingen, en die
kwamen ool< uitvoerig aan de orde
op de laarvergadering van j.L. r
juni, waar de statutenwijziging ool<
werd goedgel<eurd. Daarom gaan
we hier alieen in op "Het predil<aat
l(oninl<tijk".
Bijgaand het beeldmerl< uit de brief
van de persoonlijl< serrelaris van
H.M. Koningin Beatrix en Z.K.H.

ftt*;$
!"r\) !

om schriftelijk aan te geven in

!

Op woensdag 13 oktober is bij
notarisKanloor Kienhuis Hoving in
I nschede de akte van onze nieuwe
statuten gepasseerd. Voor het
l(NGMG werd de al<te ondertel<end
door mw. dr. E. l(osters (voorzitteD

Prins Claus, waaruit btijl<t dat het
dit predil<aat mag blijven

l(NGMG

voeren. Als u denl<t dat dit een
hamerstul< is, een [ege formaliteit,
dan hebt u het mis, zoals bieel< uit
de informatie van de notaris. De
hoeveelheid verenigin gen, fabrieken. stichlingen en andere groeperingen met het predil<aat Koninkliik
is een nogaI rommelig geheel
geworden in de loop van biina z
eeuwen. Koningin Beatrix heeft bij
haar aantreden besioten daar een
opschoning in aan te brengen. Dit
belehent daI er een nauwl<eurige
toetsing plaatsvindt iedere keer dat
een l(oninl<[ijke organisatie verlenging van het predikaat aanvraagt,
wat in de regel wordt gedaan bij
statutenwijzigingen. Het Hoofdbestuur l<reeg dan ool< het verzoek

hoeverre en waar de statuten
gewijzigd waren ten opzichte van
de oude statuten. Getul<kig stonden
onze wijzigingen geen goedkeuring
van het Koninl<tijk Huis in de weg.
in 2011 moeten we
Maar - Let
weer bewijzen dat we dit predil<aat
alsnog waard(ig) zijn.

op

ELISABETH KOSTERS

VOORZIITER

Nieuwe KNGMG contributies en lidrnaatschapscategorieen
Als interim penningmeester van het
Genootschap wil ik u op de hoogte
brengen van een aanlal wijzigingen
met betrekl<ing tot de contributies
die met ingang van t januari zooo
zullen gaan gelden. 0p de [edenvergadering tijdens het Groningen
gascongres zijn de nieuwe statuten
en het regtement gepasseerd en is

ingestemd met een algemene
contributieverhoging van f rro,oo
naar I r5o,oo. Dit is v'ij fors,
maar het moet worden gezegd
dat de verhoging voor een

belangrijk deeL te beschourwen is
als een inhaalslag. aangezien de
vorige contributieverhoging
dateert van t996, en de exploitatiel(osten van onze (overigens
zeer succesvolle) Nieuwsbrief in
de afgelopen jaren aanzienlijl<
zijn gestegen. Ter illustratie, als
het Genootschap een jaarliikse
indexering van 6.5ok zou hebben
gehanteerd, zou de contributie
nu op een vergelijkbaar bedrag

zijn uitgel<omen.
Het hoo[dbestuur is zich terdege
bewust van het nadetige psycho{ogische effect dat verbonden is
aan een contributieverhoging na
een periode waarin de verschijningsfrequentie van ons tijdschrift 'Geologie en Mijnbouw' te
wensen overliet. De achterstand

V[]J
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Dynamics and methods of study
of sedimentary basins.

Association of French
Sedirnentologists (eds)
392 pp.

Etlitions Technip, Paris, 1998
Price: Ff 140 (Hlb)
ISBN: 2-7 I 0B-0739-1
When I was a first-month's student
and goL an introduction-course in
my fietd of interest, I discovered to
my great pteasure that I had ended
up at one of the best university's

In the bool< "Dynamics and Methods
of Study of Sedimentary Basins",
edited by the Association of French
Sedimentologists, an even less
modest approach is tal<en. After
the general introduction of P.F.
BuroiLet, a smalI List of references
concerning the general subject is
given, almost entirety consisting of
French authors. Ihe [ootnote gives
the explanation: "Onty important
worl<s have been cited".

The contents of the syltabus turned
out not to be fully representative
for what was generaliy thought to
be important. The reason for this
bias as given by the authors (when
asl<ed for) was the extreme interest
for students to l(now what is going

The bool. is dedicaLed to Madame
Gubler, the founder and first president of the Association of French
SedimentoLogists, and is meant to
be a manual for students. lt describes
the techniques of study of sedimentary basin formation and their
apptication to some selected examples. The bool< is subdivided into
two parts, the first devoted to the
methodology utilised for lhese studies (well-logging, seismic stratigraphy, quantitative subsidence analyses), the second to specific case
studies. The case studies form bY
far the [argest part of the bool<.
Fourteen examples are given, each
representing a particular type of

on at their own university.

basin.

of the world. Most of the important
discoveries mentioned in the sy[labus were made by the professors
I had met during the past few
weelcs - although there were atso
some citations to peopLe I'd never
heard about (e.g. Wilson, McKenzie). lt wilt not surprise anyone that

this picture was somewhat biased.

kngrng

After some introdurtion-paragraphs.

the bool< starts with a contribution
about wetl Logging and its rote in
the study of sedimentary basins. In
about 45 pages a clear overview is
given about methods of well-iogging and the geologicaI information
that can be deduced from it. The
second contribution is caLled'Seismic Stratigraphy" and describes the
geotogical interpretation of seismic
sections and the seismic approach
to certain lithological parameters
lseismic tithology). The waV in
which a seismic section is obtained
is not discussed, although some
remarl<s about this are made in the
Appen

d

ix.

The last contribution of the section
about methods of study concerns

quantitative subsidenre analyses.
This paragraph describes the backstripping method and the forward
uniform extension method proposed by McKenzie (1978).
The second part of the bool< starts
with some examples of platform
sedimentation: the Sahara and the
Paris Basin (carbonate platform).
Then an intramontane basin under
extension by reactivated fautts is
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described (the Permian Coal Basin of
Aumance), followed by some rift
basins (Suez Rift, Red Sea), a passive margin (the lower Congo-Gabon
Basin) and two oceanic basins (the
Atlantic and the Tethys). Then, after
a paragraph about the South-East
Basin and the Swiss Molasse Basin,
the final contributions are about
active margins (the 'Forearc' Antilles
Region), basins under compressional
transcurrent faulting (Neogene Betics. Spain), transform margins
(Southern Catifornia) and dettaic
basins (Mahakam Detta, Indonesia).
In my opinion the bool< gives a rlea'

overview of the most important
methods involved in sedimentary
basin studies and their applications,
and is particularly well suited for its
target group: students having their
first confrontation with the subject.
The major withdraw of the bool< is
that it is rather out-of-date. The most
recent reference I could find dates
from r986. This is not very surprising
once you reatise that, although the
bool< has been pubtished in 1998, it
is not more than a translation of the
French version that appeared in
1989. Even then, it was atready writ-

zal echter dit jaar nog worden
weggewerkl, zodat we volgend jaar
een frisse start l<unnen maken met
ons verjongde tijdschrift dat op
Iermijn zal worden omgedoopt tol
'Netherlands Journaf of Geosciences
(NJG)'. In verband met de ISBN
nummering en opname in de citatieindex blijft ons tijdschrift voortopig 'Geotogie en Mijnbouw' heten
met 'Netherlands Journal of Geosciences' als ondertite[. Wij hopen
dat u bij het overwegen van de
redelijkheid van de contributieverhoging uw oog op de toekomst
zutt rlchten, en ons enig l<rediet
wiLt geven om onze toel<omstpian,
nen te verwezenlijken.
lnvoering van het nieuwe reglement
heeft ronsequenlies voor de wijze
waarop de contributies vanaf het
jaar zooo zullen worden berel<end.
TraditioneeI l<ende het Genootschap
een grool aantal lidmaatschapscalegorieen met ell< een eigen contributie. Zo waren er speciale tarieven

voor buitengewone leden, voor
senioren, voor belangstellende
leden met en zonder publitaties, en
l(NGMG leden met een [idmaatschap van gerelateerde vakverenigingen of amateur-geologlsche
organisaties (l(lVl, GEA, NGV). Daarnaast bestond er een korting voor
pas afgestudeerde of gepromoveerde aardwetenschappers zonder
werl<, en werd onderscheid gemaal<t
tussen wetenschappelijke en
commercidle begunstigers. Dit
historisch gegroeide systeem was
deeis achterhaald, nodeloos ingewil<l<eld en moeiLijk te hanteren. Het
hoofdbestuur heeft daarom besloten om heI systeem te herzien op
basis van de mogelijkheden die het
nieuwe reglement biedt. Het nieuwe
systeem komt deeis voort uit veranderingen in de opzet van ons tijdschrift, maar heeft vooral te mal<en
met de modernisering van onze
financidle en iedenadministraties,
die worden gel<oppeid en ondergebracht in een nieuw softwarepal<l<et.
Een aantaI lidmaatschapscategoriedn zal met ingang van het
nieuwe jaar verdwijnen en zo ool<
de hieraan gekoppelde speciale

contributies. De belangrijl<ste veranderingen zijn als volgt:
o Alle l<ortingen op KNGMG contri-

ten in the foreword, that "some
(manuscripts) do not mention the
most recent discoveries concerning
one or the other basin: but this is
a minor point". I cannot judge for
ail the contributions, but the section about bacl(stripping and forward modelling is certainty not up,
to-date anymore. Another question
one might address is what the
bool< adds to already existing
materia[. Here, the foreword says:
"The bool< was planned (...) as a
basic worl< primarity for those who
wish to acquire or to deepen their
knowledge of the nature, economic
imporLance and functioning of sedi-

mentary basins. This particular orientation (...) hetps to fi[[ a Lacuna in
French Iiterature on sedimentary
Dastns
I think the authors succeeded very
well in their intention. However,
l'm not sure whether an English
transtation of the bool< ten years
after its publication has been a
good idea: when not restricted to
the French [anguage, it might be a
better option to [ool< for a more
recent equivalence.
Mnnrrrs rrn Voonor (VU)

buties vanwege iidmaatschap van
andere verenigingen (l(lVl, NGV,
GEA) l<onren te vervallen. Dil betel<ent dat de categorie6n Gl(, GSK,
BMI( en BZI( vanaf r-r-zooo niet
meer zulten bestaan;
De l<orting van 3o% gedurende
maximaal drie jaar na afstuderen
die gold voor buitengewone leden
zonder werl< l<omt te vervallen per

.

1-1-2000;

.

De lidmaatschapscategorie Gs is

Oude

gesloLen m.i.v.

r-r-:ooo. Dit bete-

datum r-r-r999 aanspraal< maal<ten
op de seniorenkorting behouden dit
recht. Leden die op de peitdatum rt-t999 de GSK status hadden zuLten
vanaf r-r-zooo eveneens de Gs

binnenl<ort zal verschijnen, maar
zulten in de loop van het volgend
jaar worden ingevoerd.
Alhoewel het hoofdbestuur hoopt
en verwacht dat deze contributieverhogingen op uw alier begrip
l<unnen rel<enen, is het niet
ondenkbaar dat enkeLen onder u
op deze gronden zullen besluiten
hun lidmaatschap op te zeggen.
Met het oog op het Late verschijnen
van deze mededeling in de Nieuwsbrief is de uiterste termijn waarop
het lidmaatschap schriftelijl< kan
worden beeindigd dit jaar gesteld
op 3r december. Vanaf volgend
jaar zat de gebruikelijhe op./egf ermijn van drie maanden weer
gelden. In de hoop dat u geen
gebruil< maakt van deze mogeLijl<heid teken ik,

status krijgen;
o Ool< de categorie betangstellende leden zonder publicaties (Bz)
is gesloten m.i.v. r-r-zooo. Leden
die op de peiidatum +t999 als
BZ peresislreprd warpc hehouden
dit recht. Leden die op de peildatum geregistreerd waren als BZI(
zulten vanaf 1-1-2ooo de Bz status
l<rijgen. Leden die m.i.v. 1-1-2ooo
valLen onder de noemer Bz ontvangen uitsluitend de Nieuwsbrief.
Recht op l<orting vanwege
buitengewoon lidmaatschap (Ks,
Kp) moet op verzoel< kunnen

.

worden aangetoond (kopie college
l<aart of schrift elijl<e verl<laring
getel<end door (co) promotor).

.

De categorieen wetenschappe

Lijl<e

en commerci6le begunstigers

(BES, BEC) worden samengevoegd
tot een nieuwe categorie (S). Voor

GERT-JAN
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de voormaLige commerciele begunstigers heeft dlt geen enl<ele consequentie. Voormalige wetenschappelijl<e begunstigers hebben vanaf
r-r )noo twcp ontiPs' ir\ /p worden
begunstiger van het Genootschap
en ontvangen GM/NIG en de
Nieuwsbrief, of (z) ze worden institutioneel abonnee van GM/NJG
zonder binding met het Genootschap. De kosten van een institutioneeI abonnement op GM/NJG zijn
vastgesteld op f 56o,oo.
In onderstaand schema staat een
overzichl van de oude categoriedn

Definitie

code

G
Gl(
GF
BM
BMK
GS
GSK
BZ
B7l<
BGA
BG
BES
BEC

en hun definitie met de bijbehorende nieuwe codes en contributies
vanaf r-r-zooo. Het symbool (*)
achter de nieuwe codes geeft aan
dat de betreffende categorieen
gestoten zijn m.i.v. 1-1-2ooo.
De nieuwe codes zijn nog niet
verwerl<t in de ledenlijst die

l(ent dat de seniorenl<orting van
25"/o niet meer wordt verleend aan
nieuwe leden. Leden die op de peil-

Nieuwe Contrib.
(EUR)
code

Contrib,
(D

BM, tevens lid van l(lVl, GEA, of NGV

B

68,oo
68,oo
68,00
68,00
68,oo

G met 25% seniorenl<orting in 1999

Gs(*)

5O,OO1

1O,OO

lid van l(lVl
Belangstetlend Iid (ontvangt alteen Nieuwsbrief)
BZ, tevens lid van l(lVl, GEA, of NGV

Gs (*)

5O,OO

11O,OO

Bz(*)

34,oo
34,oo
18,oo
18,oo
4o8,oo
4o8,oo

Gewoon lid

G

G, tevens lid van KlVl

G

Voormalig BG zonder werk (3o% l<orting)

G

BelangstetLend lid

B

GS, tevens

Rz

Buitengewoon lid: AiO/OiO

t(p

Buitengewoon lid: student
Begunstigers:wetenschappetijl<(minimumcontrib..)

t(s
S

Begunstigers:commercieel(minimumcontrib.)

S
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(*)

15o,oo
15o,oo
15

o,oo

15o,oo
15o,oo

75,oo
75,oo

4o,oo
4o,oo

9oo,oo
9oo,oo
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New Insights into 3D

paLinspastic reconstructions are

Structural Interpretation,
Validation and Modelling'

offered by a few software vendors,
however these programs stilI

PrincipaI convenor: Dicl< Nieuwtand
The Geological Society of London
organizes a repeat of the successful t995 conference 'Modern devetopments in structural interpreta-

require much deveLopment before
they are as trulV 3D as the seismic
interpretation is today.
Various types of modelling techniques are atso moving seriously
into the 3D domain. The enormous
increases in computer power and
memory that are now available, in
combination with ongoing fundamental research, mal<e these deve[-

tion, validation and modeliing'. The
developments in these fields are
fast and in the five years since the
first conference we have seen so
many new insights and tethnioues
emerging, that a second conference
has become desirable.
The main development in the fieids
of structurai interpretation validation and modelling has been a general move towards 3D. In seis-nic.
we finaily have real lD interpretation instead of the pseudo 3D
interpretation of rnany cLosely
5lJdLeu

1u 5c( tlull).

+L-+ L-L^^llldl lld> ucell

used untiL recently. Volume interpretation permits real 3D use of
the data. In the vaLidation fietd, 3D

{*&\$q
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(Continuing) education :
bijbliiven

In het volgende drie-jarenprogramma
van de Commissie Beroepsbetangen
(CBB) dat op dit moment wordt
ontwil<l<eld, l<omt ool< het thema
continuing education, oftewei
bijbtijven voor. In dit stul<je wil ik
cen Perq'p cchels peven van wat u

rond dit thema van het l(NGMG en
de CBB l<unt verwachten. Natuurliik
met de bedoeting uw reacties uit te
lol<l<en en op grond daarvan onze
activiteiten nog beter te l<unnen
n ri

chte n.

Het verwerven en in stand houden
van l<ennis is een continu proces
van I<euzes mal<en. Daarvoor is het
nodig te weten waaruit gel<ozen
l<an

bined with other contributions in a
Sperial PublicaLion of the GeotogicaI Society. The previous bool<,

ciaI Pubtications series.
Quote: 'l certainly learned a great
deal reading through it. Structural
geologists worl<ing in or with
industry wili want a copy for their
bool<shelves.'BAsrN

REsEARCH,

9, 88-89.

'The volume is an excettent mixture
of research and review papers that
underscore the importance of multidisciplinary approaches to
improve interpretations of complex
structures. There is a good trade
between academic research and

industrial applications and I recommend this book as a library reference,'AAPG Bulletin Nov. 1997.
The conference will be held r5-16
February in Burlington House, Lon-

papers lo be included in lhe Special Publication is r5-April-r999.
Please bring manuscripts for SP
papers to the conference if you
can, as this witl speed-up the pub
lication of the bool< considerably.
ALI the paper submissions will go
through the same reviewing
process as is customary for the
JournaL of lhe Geological Soriety,
to ensure the highest quality. The
aim is to have the bool< on the
shelves, not [onger than a year
after the conference.
Geological Society Conference
Office

Amanda Harrison
harriso na@geo [soc.org.

Te[: orTr
Fax:

orTt

ul<

84

9944
494 0579

do n.

The deadline for submission of
papers to the conference is t5December-r999.
The deadline for submission of

silR*H$$$iltsNsHN

de kunst van het

i

opments possibLe.
This conference is highty
recommended for anyone who is
seriousLy worl<ing in structural
interpretation. With atl these new
deveiopments going on, there are
many reasons to believe that this
meeting is going to repeat the success of the firsI conlerence. Selecled conference papers will be com-

which came out under the same
title as the conference, is one of
the all Iime best sellers in the Spe-

worden, onbekend maal<t

onbemind, en wat de gronden zijn
waarop gel<ozen l<an worden. De
eerste l<euzes van een aardwetenschapper in sp6 worden gemaal<t
tijdens haar/zijn basis- en middelbare schooltijd. De daar gemaal<te
l<euzes l<omen deels voort uit
iemands aanleg, maar ook of en
hoe de interesse voor de bdtaval<l<en incLusief aard(rijks)kunde
gewekt wordl. Als de aardweten-

schappen niet of niet aantrel(l(elijl(
genoeg worden aangeboden in het
lespakl<et, of als er onvoldoende
zicht is op een aantrel<l<eLijke baan
in de toel<omst, is het niet verwondertijl< dat maar weinig schotieren
l<iezen voor een beta-pal(l(et met
aard(rijks)l<unde of een studie

beroeps-onderwijsinsteliingen. Het
is aan hen om de studenten
binnen te lol<l<en met een onderwijspal<ket dat interessant, gevarieerd en uitdagend is, en

aardwetenscnap pen.

klassiel<e aLs nieuwe toepassings-

Vanuit die achtergrond is het voor
het l(NGMG van belang om bij te
dragen aan het beter zichtbaar
mal<en van de aardwetenschappen
binnen basis- en middelbaar onderwijs. Dat daarbij maximaal moet
worden aangesloten bij al lopende
activiteiten staat als een paal
boven water. Denl< daarbij aan
actieve participatie in de Bdta
Federatie (de federatie van Neder-

richtingen zoals milieubeheer en
civiele techniel<, en voor nieuwe
l<undes zoals organiseren en
communiceren. Of daarbij nu door
alle instellingen de goede l<euzes
worden gemaal<t? De recente
discussie in de Nieuwsbrief over de
lage instroomcijfers in de aardwetenschappen, de mogetijl<e oorzal<en en optossingen is wat ons
betreft nog lang niet afgerond. Van
het I(NGMG en de CBB mag u
verwachten dat wij periodiel< I<nuppels in hoenderhokken gooien op
het punt van wat wordt aangeboden in hoger en wetenschappelijk
onderwijs. Voldoet het nog aan de
eisen die de maatschappij nu en
'morgen' stelt? ALs de aardwetenschappen die aansluiting missen,
zaI de centrale piaats die de aardwetenschapper verdient bij het

landse natuurwetenschappelijlce
beroepsverenigingen waarin o.a.
ool< l(lVI en l(NAG zitting hebben),
en ondersteuning van datgene dal
instetlingen als Naturalis, Artis en
de vete andere natuur(wetenschappelijl<e) musea aL beroepsmatig dag

in dag uit doen.
De volgende stap in het proces van
'continuing education'ligt bij de
wetenschappelijl<e en hoger

kngrng

voldoende relatie heeft met de
maatschappelijl<e vragen om ons
heen. Met aandacht voor zowel de
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duurzaam beheren van moeder
Aarde door de maatschappij niet
([anger) worden herkend en
erkend. Voor ons val<gebied de
dood in de pot.
Voor de pas afgestudeerd aardwelenschapper iel de CBB al geruime
tijd een taak in de vorm van het
identificeren van banen voor jonge
.u

aardwetenschappers, aI dan niet in
de vorm van l<enniservatingsplaat'
sen. De eerste resultaten daarvan
(die zel<er nog met uw hutp mogen
worden uitgebreid) zijn te vinden
op de 'banenmarl<t' op onze internet-site. In aanvulLing daarop overwegen wij om, samen met op dit
punt desl<undige leden uit de P&0pral<tijk, een vorm van sotticitatie-

training te ontwikkelen. lmmers,
scoren bij sollicitaties is al iang
niet meer alieen gebaseerd op de
val<l<ennis van de soIticitant maar
ook op haar/.,iin overige kennis.
l<unde en persoonLijl<e presentatie.
Bij techneuten nogaI eens een

zorgpunt...
Ool< de professioneeI geoloog s.L.
zaL moeten bijbLijven om niet op
enig moment in zijn [oopbaan een
boot te missen. Dat betel<ent een
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Principles of rock dritting
Rao Karanam, U.M. &

rock drilling, written in a language
that we, as earth scientists, can

B. Misra

comprehend. Having witnessed various drilling pro jects from deep sea
driLling vessels (Joides Resolution
of 0DP), smatl jacl<-up barges, "on
the beach", and on land at 25oo m
above sea-[evet, the dritting itself
always remained a certain mysterious process understood - and controLled - onty by the drilI master.
"Principles of Rock Drilling" seems
to open up the art of rock drilling
to the earth scientist although
some of the chapters need an engineering bacl<ground to understand
the mathematics and graphs. The
book deals with the fundamentats
and theory of rock cutting, explains
basic and commonly applied methods (percussive and rotary dia-

265 pp.

Balkenur, Rotterdam,

1

998

EUR 1s.00 (Htb)
90-541

0-788-X

This relatively new bool< (first edition 1989) is an excellent and fairly
cheaply priced introduction to the
highty sophisticated and technical

world of rocl< drilting and core cutting. ALthough cutting holes in rock
for mining of ores, petroleum
exploration, or for bolts and placements of expLosives is not a new
technoLogy and geotogists have
been utilizing this sampting
method since a very long time,
most of us have very limited
l<nowledge on this topic. in addition, few handbool<s or publications are available that offer a
summary of the theory, terminology, methods and applications of

combinatie van bijschoten in de
richting die de huidige werl<gever
wenst. Hij moet ool( op de hoogte
blijven van wat er verder in het vak
en in aanpalende val<-en toepassinpspehiedpn sncell Fcn (westie
van het vergroten van eigen
'employability'. Voor de werl<zoe(ende aardwetenschapper geldt dit
nog in versterl(te mate omdat
aiLeen daardoor de aansluiting bij
de arbeidsmarl<t (weer) l<an worden
gevon den.

De CBB wil voor de leden het overzicht verwerven van kwalitatief
goede l<ennisaanbieders. Daarbij
gaan wij niel alleen af op wat er op
de opleidingsmarl.t Le vinden is,
maar ool< op uw ervaringen daarmee. Wat wij graag zien is dat u
l<ennisaanbieders en cursussen

onder onze aandacht brengt die u
erg goed dan wel helemaal niet
bevallen zijn. Ai die verzametde
informatie wordt door de CBB
samengebracht op een 'l<ennismarl<t' op onze internet-site, waar
ieder kan gaan zoel<en naar l<ennis
(vooraL in de vorm van '[inl<s') die
voor haarlhem van belang is (zijn).
Vanzelfsprel<end geven we daarbij

mond dritling) and introduces lhe
reader to common laboratory
experiments and noveI techniques
([ike therma[, laser and hydrauLic

applications) for cutting core.

speciale aandacht aan de vete
hoogwaardige cursussen die door
onze Europese partners worden
aangeboden, en die vanwege ons
EFG lidmaatschap ook door
l(NGMG-leden tegen gereduceerde
prijzen kunnen worden gevolgd.
De in dit stui<je geschetste ambities
zijn alleen te realiseren wanneer
betrokl<en en desl<undige leden
hun schouders zetten onder de
uitvoering, op projectbasis of als
CBB-tid. Binnen de CBB ontstaan
binnenl<ort vacatures. Als u zich
aangesprol(en voelt door een of
meer van de hier geschetste

thema's en bereid bent om daarover tenminste 3 jaar mee te
denl<en en te werken, aarzeI dan
niet contact op te nemen met de
Commissie Beroepsbelangen.
Achtergrondinformatie ptus (emai[)adressen en telefoonnummers

These topics are alI clearly
explained and some of the text
nearly resembles that of an undergraduate student level or tooI hand

book. Nonetheless, it supplies very
vatuable insights on the baslcs of
rocl< drilling and even more information up to that of engineering
level. However, some chapters are
almost exclusively tuned to an
engineering audience and too difficult, or redundant, for the earth
scientist. What [acks from the earth
scientist's, or useT's point of view,
is the history of rocl< dritling and a
simpte overview of the various
aspects of rocl< drilling. In other
words, a summary of factors that
affect recovery and quality of core
woutd certainly have added value
to the general end user scientist.
For instance, the mechanics of
processes of fracturing are
explained but no information is
given on coring induced fractures.
In addilion, no information is pre-

sented on the factors that control
the quality, e.g. smoothness, of the
bore hole, which is important for
alI of us who study and interpret
well logs. Unfortunately this is
wishful thinl<ing as the title of the
book clearly states what the subject is. As such, we wit[ have to
wait for publications that explain
these subjects to a wider audience.
In summary, this book is certainty a
valuable buy. and not loo expensive, for engineers and everyone
involved in the mechanics of the
rocl< drilling process or the actuaI
acquisition of core, but not to
those who want to tearn more
about the processes that affect
quality of core and bore hole.
JERoEN I(ENTER
(VnrJe
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** Geoscience con$ultaney
reservoir geology, prospectivity siudies, borehole imaging,

sersmac interpretation, petrophysic$, asset valuations

*

Core analysis
convenlional and special core analysis

$ Geasciense staff secondment
providing qualified geoscience pro;ect staff; our
recruitment database includes bslh nallonal and
international candidates, from iunior tr: seniar level.
from a wide spectrdm ol geosiicnce disoplrncs

vindt u op de KNGMG-internetsite,
adres www.kngmg.nl.
Dr. Pieler Stienslra, Secretaris
Commissie Beroepsbelangen.
teLefoon o75-2572528
(alleen's avonds),
e-mail cbb@l<ngmg.nl
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Aardobservatie SRON
ingesteld
Naar aanteiding van het bericht in
de vorige nieuwsbrief over de

evaluatie van SRON l<an worden
gemeld dat inmiddets tussen ALW
en SRON een overeenkomst is
afgesloten met betrekking tot de

uitvoering van het Programma
Gebruil<ersondersteuning (GO). Het
programma GO wordt aangestuurd
door een gebruil<erscommissie die
onlangs door ALW is ingesteld. De
leden van de commissie zijn:
Prof.dr.ir. J.E. Mooij, TU Detft
Prof.dr. J. Drenth, RU Groningen
Dr. W. Spal<man, U Utrecht
Dr. M.R. van den Broel<e, U Utrecht
Dr. R. Feron,
Dr. G. De Leeuw,

UR

De Leeuw, TNO: Development, vali-

Dr. B.G. Jenks, l(U Nijmegen
Dr. H.J. Wensinl<, ARGOSS
Tenslotte l<an nog worden vermetd
dat dit jaar voor ongeveer 3,4
miljoen gulden is toegel<end aan
nieuwe projecten. Op advies van
ALW zijn uit de subsidieronde r998
via SRON votgende voorstelLen
geno n oreero:
l(laassen, RUG: Biogenic Ctimate
Forcing over the North Attantic
Russchenberg, TUD: RetrievaI atgorithms of micro physicaI cloud

dation and application of aerosol
retreivaI algorithms
Swart, RIVM: Validation of GOME
ozone measurements at Southern
Mid tatitude
Lelieveld, IMAU: Chemistry and
transport of the carbon monoxide
in the troposphere
Ail<emade, IMAU: Occurency and
modetling of the r.7 year oscilLation

in stratnsnhPrir nTonc
Vassen, VU: A helium fountain clock
Karemal<er, UvA: AORTA-project;

orthostatic tolerance under dynamic and static challenges

pa rameters

Van Al<en, Nl0Z: Ctimatic variabitity
of the sea surface height and circulation in the North At[.
Molenaar, ITC: Quantifying change CLIVAR-dagen 16117
processes in tropical rain
rnaart 2000
de KNAW
De Nederlandse IGBP/WCRP
areas using satellite
Prof.dr.ir. R.A. Feddes, Wageningen
Ubachs, VU: Laboratory measure- Commissie (KNAW) en de CLIVARments and spectroscopic modelling NET Commissie (NWO-ALW) organi
Prof.dr.ir. M. Molenaar,
Mw.dr. A.M.C. Emons, Wageningen in support of
seren volgend jaar de CLIVARdagen. CLIVAR staat voor het
begrijpen en voorspellen, voor
zover mogelijk, van klimaatveranderingen, zowel natuurLijk als
antropogeen, op tijdschaten van
seizoenen tot eeuwen. De dagen
hebben als werl<titeL: KLimaatvariabititeitsonderzoel< in Nederland;
l(ansen en uitdagingen. Na een
adrcs
aantal presentaties over het
postcocle
CLIVAR-onderzoel< in Nederland is
woonplaats
er een afsluiting met een paneldise-mail
cussie: 'Waar [iggen lacunes, waar
: i.:: -.-i::i. :i. :) af
is bundeLing van krachten mogetijk,
lk me_td eencrle0rtit, lld aan. -':.')'a-ra:r'-aiill.ii:.:t
Stuur het aanrneldings{iitiiiirlier,.pqr..
wat zijn de uitdagingen voor het
u"'trtTll1,.

RWS-MD
TNO

ITC

forest
data

UR

bii

SCIAMACHY

lln'''...,'

postctlde

toekomstige CLIVAR-onderzoel< in
Nederland'. De paneLLeden ziin: G.J.
l(omen, B. van Geel, J.W. de Leeuw,
J.D. Opsteegh, W.P.M. de Ruijter,

woonplaats

C.J.E. Schuurmans

naam
adres

AanmeLding en inlichtingen: Mw.

e-mail

P.K. Teeuw, secretariaat IGBP/WCRP
Commissie. KNAW
(pia.teeuw@bureau.l<naw.nl), Trippenhuis, KLoveniersburgwa[ 29,
Amsterdam, Iel. o2o- 5 5rol 27.
lnformatie over CLIVAR via

naam
adres

postcode

htt

p

://www.

d

rvoonplaats

http://www.kn

c-mail

netc. htm

Een cadeau voor nieuwe leden
Nooit eerder was het zo aantrekkeliik om lid te worden van het
KNGMG, want wanneer u nu lid wordt, of iemand als lid aanmeldt, kriigt u van ons een cadeau! Het KNGMG geeft u het
boekje "Stop de continenten", een verzameling fitosofisch/
wetenschappeliike columns, van de hand van de voormalige
voorzitter van het KNGMG, Salte Kroonenb€rg. Het Hoofdbestuur

heeft beslag weten te leggen op de laatste exemplaren van dit
werk, en daarom getdt dit aanbod zo lang de voorraad strekt!

kngrng

krz. de/c tiva r/h p. htm
m i. n [/eu

I

roclivar/clivar-

I

NWO/ZWO viering
jaar

50

Votgend jaar is he[ 5o jaar geleden
dat ZWO is ingesteld. Sinds 1988 is
opvolger NW0 bij wet ingesteLd.
0m het 5o jarig bestaan van de
organisatie voor wetenschappelijl<
onderzoel< te vieren zal hier bij
diverse gelegenheden aandacht
aan worden besteed. Om de rol

lalwl nieuwsbrief
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van Al W voor de aardwetenschappen in de schijnwerpers te zetten
zal er dankbaar gebruik worden
gemaal<[ van reeds in gang ge,/elte
activiteiten zoals de uitrijking van
de Vening Meinesz prijs tijdens het
NAC en de vaartocht van de Pelagia rond Afril<a. Het heugtijke feit
zaI tevens via een speciaal logo op
het briefpapier Iuister worden

bijgezet. Het ALW-bureau wiI

u

alvast via deze nieuwsbrief een
voorspoedige jaarwisseLing toewenqpn pn pcn fppsteliil< rnoo

Voorbereiding ALW
rneeri arenplan 2002-2O06
gestart
Bij de voorbereiding op de beteidsnota 2oo1 wiL NWO zoveeL mogelijk
ruimte inbouwen voor interactie
met de omringende onderzoel<sweretd (KNAW, universiteiten etc.).
0m ook te l<unnen inspelen op
eventuele veranderingen in de politieke omgevin g (budgetperspectiefl
moet ruim op tijd worden begonnen waarbij echter de keuzen niet
te vroeg worden vastgeLegd. Sinds
de zomer zijn de beide Beleidsadviescommissie (BAC) zich aan het
beraden op de beste aanpal<. De
BAC heeft voor de aardwetenschappen criteria vastgesteld voor de
selectie van prioritaire thema's.
Uitgangspunt is dat het gaat om
brede wetenschapsgebieden waar
Nederlandse onderzoekers op
grond van bewezen l<waliteiten een
prominente roL l(unnen vervullen in
wetenschappelijl<e doorbral<en. De
BAC-A heeft er daarbij tevens op
gelet dat deze thema's gedragen
worden door de programma's van
de aardwetenschappetijke onderzoekschoLen en instituten. Op 2
december zijn in het gebiedsbestuur de voorlopig door de BAC-A
geselecteerde thema's gepresenteerd. De,ze voorlopige thema's zijn:
. continent-ocean boundaries

o kiimaatvariabiliteit

.

biosfeer en geologie
o global change
Het laatste thema is tevens door

de BAC-LevensWetenschappen ats
belangrijk thema geselecteerd.
Voor de interactie met het vetd zal
de BAC-A nog nader bepalen wat
hiertoe de meesl gedigende manier
is. Uiteraard biedt het aanstadnde
Nederlands Aardwetenschappelijl<
( nnsrpq een mnnie pelepenheid

voor discussie.
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STARINGSYMPOSIUM 1999
De Bonbonnidre is een juweeltje net Versailles in het klein, met tdlloze metershoge spiegels langs de
lange zijden van de zaal. Als symposiumzaal wellicht niet perfect
vanwege de wat primitieve AVinstallatie, maar /o'n sfeer krijg je
verdpr nerppnc Dc ncrferte entourage voor het symposium

"r50

Jaar

Maastrichtien", waarvan het Staringsymposium dit jaar een integraaL-onderdeet-met-eigen-accent
was. Om de 66n of andere duistere
reden trol< het Staringsymposium
dit jaar veel minder bezoekers dan
de voorgaande 2 jaren. Wat de
reden ook geweest moge zijn, aan
heI onderwerp kon het niet liggen.
Afgezien van de actualiteit van het
thema - het Maastrichtien is immers
de hoogste etage in het Krijt - is
dit - op "Winterswijl<" na - toch zo
ongeveer de enige gesteente-geologie die we in Nederland hebben.
In de vorige Nieuwsbrief heeft John
Jagt uitvoerig geschreven over
Dumont, de definitie van het stratotype Maastrichtien en de hierin
uniek voorl<omende Mosasaurus,
waarvan recenteLijl< weer een
prachtexemplaar gedolven is. ln

r99o werd bovendien in de Geulhemmerberggrot de l(-T grens door
dezelfde "amateur-geologen"
gevonden, Rudy Dortangs en
Jaques Severeijns, die ons in de
grot zulLen begeleiden aan het eind
van de middag. ln ry96 verscheen
over het met uitputtende zorgvu[digheid atdaar verrichte onderzoel<
een 'speciaI issue'van Geotogie en
Mijnbouw. Samen meL'r5o jaar
Maastrichtien' dus reden genoeg
om er het Symposium ter ere van
Staring aan te wijden. Bovendien wie wiI er niet een symposium
waar de gasten maar liefst twee
l<eer op e6n dag voorzien worden
van oprechte Limburgse vtaai?
Het symposium werd geopend met
de uitreiking van alweer de vijfde
Escherprijs door Juryvoorzitter
Marietta Vroon-Ten Hove. De Jury,
verder bestaande uit Gerard l(laver
en lan Brouwer, had een enorme
klus te doen: ze aten zich door een
rijstebrijberg van rr scripties heen.
Zou dit grote aantal inzendingen
(in voorgaande jaren waren het er
4 of 5) iets te mal(en hebben met
de gulle schenl<ing van Shelt, waardoor het bedrag van de prijs nu
maar iiefst NLG 5ooo,- is? Een btije
Rink l(ruk, verge,reld door ziin

ouders en door begeleider l(ay
Beets, nam de prijs voor zijn scrip'
tie (over de chronostratigrafische
bepaling van het Eemien met
behulp van innovatieve isotopentechnieken) in ontvangst. Hulde
aan Rinl< en hulde aan de Jury die
duidetijk een lastige l<[us klaarde!
De eerste spreker van het Staringsymposium is Anne Schulp met een
uiterst onderhoudend verhaal over
de locomotie van Titanosauriers,
waar hij ooit op hoopt te promoveren. 0ndertussen 'stijt' hij zijn tijd
nuttig in het Natuurhistorisch
Museum Maastricht. Anne
studeerde af aan de VU bij 's lands
laatste paleontologie-hoogleraar
Bert Boekschoten. Anne's mimiek
en lichaamstaal zijn bovendien
zodanig dat hij - ook al is hij op
zijn zachtst gezegd ranl< gebouwd de reptielen over het pod;um Laat
lo pen.

Hierna is het woord aan Roland
Bel<endam, in 1998 de laatste die
bij nu wijlen prof. David Price
promoveerde. Roland heeft een
adviesbureau, in Maastricht, van
waaruit hij zich voornamelijl< richt
op de stabitiseringproblemen in de
honderden l<ilometers [ange kaLksteengrotten in Limburg. Hij houdt
een uitstekend betoog over stabili-

teit, risico's, instortingen, piLaardiktes, en het wordt ons voLstrel<t
helder dat we de l(/T grens alleen
l<unnen zien danl<zij een reuze

instorting. Dit besef leidt weL tot
een [icht gevoel van onrust onder
vplenl Veel vrasen leveel voor de
beschil<bare tijd, votgen op deze
voordracht.
Na Rotand l<omt Jan Smit aan bod,
die ons in een adembenemend
verhaaI uit de doel<en doet wat we
straks gaan zien en hoe dat relateert aan die inslagkrater Tooo
l<ilometer verderop, pas in r99o
hervonden. Meer dan roo jaar was

het grote uitsterven aan het einde
van het l(rijt een enigma. James
Dana, in zijn l<tassieke "ManuaI of
Geo{ogy" utt t894, schreef: "the
disappearance of species at the
close of Mesozoic time was one of
the two most noted in alI geotogir:l hictnrV

chroomgehaites van asteroaden en

l\omelen. etc. Dit is geologie op
zijn best.
De uitsmijter is voor het laatst: de
Staringtezing zelf door John lagt. In
een breed betoog van een uur, dat
geen moment verveelt, schetst hij
de geschiedenis van de definitie
van het stratotype. de uilvoerige
paleontologische discussies die

uiteindetijk leidden tot afspral<en
over onder- en bovengrens, de
gedetailteerde inventarisaties van
de enorm rijke fauna en de
begripsverwarringen daarover. En
dat heeft hijzelf aLlemaal dunnetjes
over gedaan, om het nu eens echt
goed op te schrijven. Zijn promotor
Bert Boel<schoten (het proefschrift
moet overigens nog verdedigd

worden) stelt glimmend van Levredenheid vast dat "dit boel< over
roo jaar nog actueel zal zijn".
Even bijl<omen bij een borret en
dan stijgen zo'n 2o geologen in
een bus op weg naar de Geuthemmerberggrot. Het regent inmiddels
en het is stikdonl<er; wetl<e voordelen er al niet hangen aan een
excursie in een grot! Ter ptaatse
worden we gastvrij ontvangen door
.Rudy en Jaques, Leden van de
Stichting Grotwoning, die de grot
beheert. 7o'n 2.5 uur brengen we
vervolgens ondergronds door,
waarvan zel(er een uur onder het
ingestorte dal< waar de l(-T grens

nu het plafond vormt. 0ol< voor
wie het K-T nummer van Geologie
en Mijnbouw deslijds goed gelezen
had, is de werketijkheid
overrompelend (ool< doordat we er
voortdurend aan herinnerd worden
well<e bijdrage wijlen Thomas Roep
aan de interpretatie van deze
sertic hceti selpverd) HoeweI ik
de K'T grens - in een continentale
facies - in het Raton Bel<ken in de
VS gezien (en aangeraal<t!) heb,

vind il< het reuze bijzonder om hier
in Nederland er zo'n prachtontsLuiting van te hebben. En ondanl(s
het enorm gedetaiLleerde werk
staan er nog veie vragen open.
Een lange dag waarvan eLl( moment

de moeite waard was!
ELTSABETH KosrERs

nn froliaon r< cnpaipc

De Escherprijs 1999 is gewonnen
door Rinl< Kruk (Vrije Universiteit)
mot ziin crrinfia qotitpld.
U series radiometric dating of
Eemian molluscs from the Amster-

dam basin "About the Last perlod

that it was really warm in Amsterdam". Het onderzoek is uitgevoerd
onder leiding van dr. Kay Beets
(VU) in nauwe samenwerking met
het isotopenlaboratorium van de
VU en het Nederlands Instituut voor
Toegepaste Geowetenschappen TNO.
Het Eem is het laatste interglaciale
stadium (r3o.ooo rro.ooo jaar
geieden), vandaar de subtiteI van
dc se rinlie Hel Fem is vernoemd
naar het riviertje de Eem en het
stratotype is gedefinieerd op de
boring Amersfoort l, welke in detail
door prof.dr. W. Zagwijn is beschreven en gepubliceerd.
Echter Amersfoort I is verre van
compieet en werk van de voormatige Rijks Geologische Dienst heeft
laten zien dat het Eem veeI completer aanwezig is in de glaciale
bel<l<ens rond Amsterdam. Door de
INQUA (lnternationaI Union for
Quaternary Research) was het
NITG-TNO verzocht om een completer parastratotype in NederLand aan
te wijzen. Zoals door Rinl< Kruk is
aangegeven komt het Eem overeen
met de 5e en een deel van de 5d
stages onderscheiden in de
mariene (OrB curve. Echter de
exacte correlaties van de diverse
pollenzones is niet mogeLijl<. Doet
van het onderzoek van Rink Krul<
was om de top van het Eem in de
Amsterdam-TerminaI boring absoluut te dateren en daarmee de
correlatie van po[[enzone 5e met
de mariene (Or8 curve vast te
lepppn In dP Amslprdam-TerminaI
boring l<omt een aantal niveaus
met mariene schelpen voor die met

behulp van de U-U-Th techniel<
gedateerd l<an worden. Het principe
van deze datering en de problemen
die zich hierbij voor kunnen doen
(uitwisseling met het sediment,
aanwezigheid van sediment l<orrels
in het schelpsketet), ziin in de zeer
leesbare, en mooi uitgevoerde

winnende scriptie duidelijl( en
helder uiteengezet. Voor ons, de
jury, een duidetijke winnaar, alhoewel het niveau van de ingestuurde

of Vertebrate is yet known to occur
in the rocks of the American
Tertiary, and noI even a marine
invertebrate". Een breed scala aan
feiten en veronderstellingen
passeert de revue: nucteaire winter,
tsunami's, tijdschalen (Uren?

crriniio<

zoor hnno

rar:<

Grnnno Krnven
N

Dagen? Jaren? Duizenden jaren?),
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ITG-TNO

Adreswijziging
dr. F. Beekman
Rustenburgerstraat 3o1-hs
to73 GE Amsterdam

ir. O.A. van Logchem
drs. L.F.A. Borren
Resedastraat 6

Marl<t 7
z6l GP Delft

z3r3 DG Leiden
NGV

drs. N.Y.M. Bourgonjen
Havil(straat Z5 bis
3514 TN Utrecht
dr. A.A. Dijksman
7, Rue Colbert

Waterspiegelplein 16
ro5r PB Amsterdam

dr. H. Oterdoom
Hoofdweg rz

976r

De Mulder 5z

drs. A.J. Doets
Feike de Boerlaan 255
rorg WG Amsterdam
Drs. K.A. Hemmes
de la Bassecour Caanstraat 42
zzot MV Noordwijk

dr.

H..1. van Heijst
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Afdeling Noord Nederland. Lezing
Evert van de Graaff: De relatie
tussen rivierpatronen, bodems en
klimaat in Australid. lnformatie en
aanmelding J.W. Copper, tel. o59z

van gesteenten en mineralen.
Informatie en aanmelding J.W.
Copper, tel. o59z 364259 of
D

M. namass.sim is.co m

22

MAIL.XDS-DM.namass.simis.com

Geologica Belgica. Jaarlijl<se algemene ledenvergadering om 15:oo
uur in het auditorium van het
KBIN, Vautierst'aal 29-37, Tooo

januari
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6*17 Augwst 28{}$
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Management through Modelling

Symposium. Organisatie Technische
Aardwetenschappen Detft . Inschrijving: halucomv@citg.tudetft.nt

Henk Visscher (Utrecht University):
Fossils leaves as biosensors of
paleoatmospheric C0z levels. KlVl
gebouw, Prinsessegracht 23, Den

2n msavt 2{}{}{}

12-14 juli 2$$$
4th Environmental Symposium on
SpatiaI Accuracy Assessment in
Natural Resources and Environmen-

Haag vanaf 5 uur.

Afdeling Noord Nederland. Lezing

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

Sierd Cloetingh: Intra-plate stresses, gravitatie-anomalieen en
natuurlijke bodemdating. Informatie en aanmelding l.W. Copper, tel.

Augustus-September zooo
Hydrogeology zooo - Workshop on
the Latest developments of

1S

februari

2E&0

Afdeling Noord Nederland. Lezing
Dirk Wiersma: Schoonheid en kunst

Brussel

Methods and Techniques in Hydrogeotogy, IAH-Amsterdam

jkriest@opg.ordina.nl
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Jlst International Geologica.
Congress, Rio de Janeiro
www.3rigc.org
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4 april t/m 6 juni zooo (dinsdagavon den)

Aanmelden: Nederlands lnstituut
voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, Postbus tz6,64oo AC
Heerlen. E-mail p.bosch@nitg.tno.nl

