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Salt: "Life depends on

it"

Zout, een bizar en veetziidig product. Het is eetbaar, heeft
uitzonderliike mechanische en chemische eigenschappen en
is van groot belang voor de olie- en gasindustrie. Het is
een zeer belangriike grondstof voor de chemische industrie
en is onderwerp van een brede maatschappeUjke discussie
geweest door de voorstellen om hoog-radioactief afval in
zoutdomes op te slaan. Nu een speerpunt om ziektes
veroorzaakt door iodiumtekort te voorkomen. Het
zoutcongres dat van 7 tot rl mei gehouden wordt in het
Nederlands Congres Centrum in Den Haag besteedt
aandacht aan aL deze facetteni geologie, productie en
toepassingen. De weretdwiide campagn€ om met geiodeerd
zout ziektes door iodiumgebrek uit te bannen, vormt een
belangriik onderdeet van dit congres, UNICEF en de WH0
zullen de resuLtaten bekend maken van het doel van de
"World Summit for Children" in 1990: dat ziektes
veroorzaakt door iodiumgebrek in het iaar 2ooo niet meer
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Het zout der aarde

h

het Museon in Den Haag is de tentoonsrellins Hel zout der aarde'
nog te bewonderen tol en mer 4 iuni. Deze tentoonstelling is samenge
steld door 'Ihe Hall ot ldeas in Midlands, Mi.higan. Ve€l facetten van
zoul worden getoond. Waarom ligt een boot in de Dode Zee hoger dan
in de oceaan? WeLke organen hebben 2eedi€ren om het teveel aan zout
kwijt te rakenT Zoul gebru kt als betaalmiddel, zout in de ke!ken, zout
om kunslwerker van te ma<en. En e€r mapje met handise huishoud+
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proctucenten (iodjuni i!ordr in

(lhili en Japan gcironre!) is
jodtun nu ook in kleine,e
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Opzegging dient drie ma.nden voor het cinde
van het kal€nd€rjaar t€ geschieden.

Zout in Zeeland

doof indarnping zouL verLfegcD. vinniDg door scha.ht
mii.iro!$. of door indamping
!!n Teewdrer wordi in Neder
land nleL Loege!ast. Akzo
Nobelwas roL voo. Lort

Ncdulends enige routproduccfeDdc naaischappij. Hrlve.rvege 1996 rs een con.u.rent
or .le Dud<r gckomen, Frima

in Hr.lnrgcn,

nci

ccn produ.

Iie van 66n milJoeD ion pcr

jaar. Hei Frim! /o!t bcrindi
zjch o! een diepte lusscn de
2500 cD 1000 m. DiL Zechslc'nzout hceti een dihLe van
500 tot 1000 D. tsrime leve.r
,ijn Tout aaD dc chcmische

indust.ie roo. chloorproducrie.
Akzo Nobel s.inl /out in
flcngelo, Y;insch.ten eD Vccndam. Ilci Rinzoui ln Hengelo
I'gt op 350 ioi.150 m diepre,
gemiddeld 50 m dik. De zou!

nrocien pa$cn binnen hei

Dat het zout der aafde al lang in de belangsielliig staat bewijzen ook
eerdere acuviteiten op het gebied van zoutwinning in de Lage Landen.
n het w€sten van VLaanderen ziji a(heologische vordsten gedaan uit
d€ Romeinse tijd dle op georganis€erde zolrwinning wijzen. Zoutbek,
keis Indampingsbekkens) ei oventies, waarif hel ruwe zoli gedroosd
werd, ziln de 5lille getuigen van deze a.tiviteil. Aardewerk bakjes
werden door de Romeinen bii dit proces, dat briquetage genoemd
wordt, gebfuikt. Ook
zeeland, op WaLcheren, worden deze aarwijzin.
gen voor zoutwinning'naangetroffen.
ln de Middeleelwen wefd e. i. zeeland zout gewonnen uit het zour
water doordrenkte turfr dit proces staat bekefd aLs darlnck d€Lven' of
'moern€ren'. Deze tud (darin.k oizeL), vaak afgedekr door een Laag
nariene kLel, werd ve.bnnd en d€ rcstereide as (zelat werd weer
gemx€d mer zout waier. De onsrane sLufie werd droog gekookr in
pannen, eersr van lood, later yan gietijzer, om het magieriumzout van
het 'tafelzoll le scheiden. Dit Laalste was dan geschikt voor consumptie. Nisto.lsche bronnen bewijze. dal deze activiteit al in de achtste
eeuw in zeeiand plaais vond. ln een legaat aan d€ abdijvan Lorsh uit
776 AD wordt gesp.oken over 17 2iedeijen'. n de 15de eeuw liep de
zoutprodrctie op zljn elnde. Rlw zoui werd se_lmpor.eerd ! t Frankrljk
en Spanj€ en de turfwefd alLeen nog maar gewon.en voor h€t
b rquerdg" p'o ". on d- " /o.
tc dF d 6 . LbourF od ad d e
I iddele€lwen had het pfoces van moe.nering zo'n grote vlucht geno.
men dat het een b€dfeiging begon te vormen voor de dijken en het
ingepoLderde iand. De autoriteite. begonnen de moernering daf ook
aan banden te leggen ofzeltu geheeLte ve|bi€d€n, Dat deze zoutwin
ning deeLs oo.zaak was van dijkdoo$€ken bij normvLoeden en dus
voor de vorming van het patroon van Ze€Laid staat bliren kljt (Bfon:
FoLocene evolutioi oizeeland (5W NetherLands) Lrleded. NITG-TNO nr.

si.eek enbesicnmjngsplan:

59,1997)

cavcrnes hebben de roDn vad
ccn pannenkoek. Per.rlerne
riJD rwcc ror drie puiren nodig.
Een put hccft ccn levensduur
van 2t tut l0 Jaar.Icdcr tlar
worden ach! nrcus'e puftcn
geragenj en oo( aclrr puiicn
rcrlaren. Voor het slrln ran
nicuwc puiten zijn heel $'at
rergunnjneen nodlg die

e
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gocgjsireetut in hel k!dastcf.
Hct l:Icneelolel!t prcducecft
t\rec DitJocn nrn zodr pe. jad..

concessie, is op 1000 m. V/inning lildr
Uirbrei plllts ror ccn diepie van cr.
ding, bestdlt uit Zcchsrejn 1600 n. De hocvcelheld zouL
/ u d, -. '). r, jn. /r'n d F h. g. ur nJn "ord',.,
hier smal en diep (sigaaNoF lergelijkbla. mer de produciie
mig). De puiten stlan dan ook van h€r Hengeloveld.
De noordclijke

,{dolfran Nassau cn

diclitcr bjr elkaai lergeleken

hel
or
500 n dieFte, bij Vccndan op

nrcr Hcngclo. De rop van
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Tout bij \Yinschoien ligl

Net als ga$ljnning vero.rral(
ook routwinnine bodemdallng.
Door huip van hci zoui ireedr

1i0 m diepte.

Basis

Zcchstcin

Zout. noodzakeliik kwaad in de olie- en gaswinning
D€ grote Rotliegendes gasvoorkomens op de Noordzee ei in Noord
Nedenand bestaan bij de gEt e van ze.hsteln zout dat het gas belet

verder te migreren. Zonder zout of afdi.htende klei geen gasvoorko
mens. 8ij de produ.tie van gas v€roozaakt zout echre. aLle€n maar
problemen. Door k.uip kan een boorgat dicht gedrukt worden ( sque€.
zing salt ). Boren ddor zout gebeud dan ook met dikwandiger verb!i
zing om het boorgat open te houd€.. BoorgatprobLemen kunnen direct
ontstaan, maar ook na maanden kan de gasprodLclie teruglopen door
het mobiele karaktef van hel zout. Bii het aanboren van een carbodaat
or anhydieunschakeLing (€en zogeiaahd€ floatof) kan mud in de
iomatie verdwijnen. De floator heeft een grotere porosireit dan het
zoul. Speclale mud {met o.a. mica en gemalei walioten) moei de poro
siieit tegeng:an en zo mudverliezen vefder voorkomen. Het 1€genoveF
gestelde kan ook- Floators kunnen water ondef druk bevatten, dat bii
aanbofen h€l boorgat in gep€rst wo.dt. rlud mel een hoog soortelijk
gewiclrl mo€t voofkom€n dat hei forfratlewate. omhoog komt.
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bodendaling op var ccn haif
tot iin millimctcr per jsr.. Het

des, veroorzlll]kt door de zouF
winningJ lor nu roe jn goed
overl€g kunnen regclcn. Dc
zoutwinnjng vindt plaats in
aerarischc scbicdcn, cn niet in
een dichtbcbout!de omgeving.
Als $e zout zouden winnen in

Hciligcrlcc/ZuidweDdinel,eld
prcduceert lrnaf 1964 en
lcroozllkre een bodemdaling
van 30 mm. Een veel slcrkcrc
daling Eeedt op als ccn cavernedak inston. Boven een
cavcmc moet een rcjligbeids
dak lan minimaal riirmeter
zout overbliiven tor de
caP.ock. De caveme moer
geruld zijn met pekel, cn afscslorenr zodar dc warcrkolom
stcun gccft. Vooral bij oude
cavcrncs is niet ahijd cven
conscquent gelet op de nood
zakeliike !ijf mereuour boven
de caveme. Bodemdaling door
inslorten !aD heI carernedak
kan oplopcn ror crkele decimerers pcf jaafJ jn cxtreme geval-

de Randstad, dan zoud€n de
problemen waars€hiinliik icrs
minder makkclijk op tc losscn
ziin. ljr th nos sccn actiegrocPcn opScncht teSen zoutlrinDins, \'crzakking en milieuproblernen", aldus Willem

icn zclfs tot een aant meten
Per )aur, sobs in luttele nlnu
tcn. Schlde leroorzaakl door
de 2outwinning woldt via hel
fonds Mijnschade behandcld.

The Departmenr of Geoaraphy and Geology
Unive6iteit Leuven (Belgium)

at the Kathoteke

invites aoolicalions for

De schade kan ccn verzakr huis

The pe6on appointed wiu be erperted lo tea.h mineralogy, to
initiare and Gry our resear.h in rhe lleld of indusrrial and applied
minehlog including the study oI properties of mineral raw
m.le als. Preference will be given lo candidates whose rcseirch
interesl lie in llelds rclated to the curent esearch ofthe section

''Fisico.chemische 6eoLogie

zijn, maar ook laodboueercndcn dic door verzakking in
k$,{liteit achtetuit garn.
"CclukkiA hebben se alte scha

.

Resealch compelence mu5t be demonstrared by publicalions ln
international p€er reviewei jourfals. ndustriaL expe ence pr€ierabLy

ln R&D envlronment aid erperence in lnternational proiects and
seNice

lo industry w

Ll

n

be .onsidered lavourably.

ARGO

The perlon appo nt€d must possess tlre ne.essary quallties for

at undergraduate to acqune prof.len.y ln this Language so
as to be abLe. after lwo year5, 10 tea.h n it. The lJn versity has

teach ng

modem fa.illtie5 for Learnins languages

Appli.ants must have a PhD or eqlivaL€nl degree combihed wlth
postdocto.al expe.ience. The su.c€ssful candidate will be dppointed
at one of the .anks (docent, hoofddocenl, hoogleraar, gewoon
hoogle.aar) of the permanent academic siaff depending on hither
qualifications.
The successful candidare

will be responsible or will share

responsibilities for teaching the mineralogy cou6es- He/she must
atso be pEpared to teach other related couEes should these
become va.ant or in cases ola redistribution oftea.hing dul'es,

AppLi(ants should consuh the foLlowins websile, tom where also th€
appLication forms can be downLoaded:
httpi//www.kuLeuven.a..be/vacaturesZAP.htm
AppLicat on shouLd be send n befor€ Apil {tltooo.o4io
(m€mbe6 KNGM6/ALW: May Utlr )
for more lnformat on, plea5e contact prof,dr. Rudy Swennen
(Rudy.swennen@geo.kuleuven.ac.be)

The Quality Geoscientists
Setontlnent Senices for th(

E&l' lnduttt|

in housc con.u lan.j" \nhmore rhxn l0 )enr\exN.ici.c
I

.
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Seismi. lntcrprclalion rnd Nlapfins

Rcscnon and Productnnr (icok'g)

StralierrphicllSludi.s
E&PTcam Suppon
Ccoscicnc! D!r! VanagenElrl
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Conulruts
'r.1.+.rl

ll06 BD Zeisr

kngmg lalwl ricuwsbrief mei l2ooo

.1

Far

10J.10(,9

50 t50

+l I 10J.ll)69.18

106

Ik was weer
enige

eens een lucky ducky. Als
nieFAoelikaan (rou ia) was it

uitgenodigd deel te nemen aan €en
€ntie o!€r {{Reendsiodns thc PhD!J

(http://depts.washnr$o!. edu/eDvision). De.a. t50 dcelneme* besrdrde!
uit politici, (gaaaad) hoogleraren,

groot-industrielenr rrdeans" (6€n kapje
hoger dan onze decanen), "depafiment
chairs" (oaze decanen), "provosts"
(e6n srapj€ ondef de fecrof), presid€ntcn van {commudty coneg€srr! promoverdi cD Ho-muagers zoals ondcrgcAfeezien

€n

de

ilhoud,

dadeliik meer, was het ook zeea rerfrissend on voor her eelst in een perfect
semengd gezelschap te zijn: 50/50
man/vforw en tenminste 1/3 xas niet-

$it. Het str€ven en de expliciete qens
laar mccr dircrsiteit ond€r 'post-graduatc' Ho-studentcn maar ook ordcr
dc dcadcmischc stafan in alle anderc

seciorel vdr

de hoog-opsel€ide

maat-

schappij stond dan ook in veel onderdelen van de conferende expliciet op de
agenda. Di. sheven is voor velen, voo!al voo. het witte danneliike deel van de

bevolking! en dus vooral voor universitair academici, een lichtetijk b€daei
gcld ondenrerp, qaar ze zich, zoals
algcDccn crkend uerd, vaak oDgcmakkeliik bij voelcr. Gcncratics lushebben we het doodgewoon gevonden dat
het vol.alige leideischap uit blanke
heren besrond, maar derselijh leiderschap wordt - terecht - niet langer
reFresentatief en juist gevonden, Verandering is nodig, maar o zo moeiliik

Het vocrt tc vcr om Licr in detail op hct
corgres in te gdan, rDaar ih zou er niet
over begomen ziin als ik Diet tenminste
€6n conclusie releaanl roor dit stukje
vond. In de VS ziin duizendenicolleges', universiteiten en rcommunity colleges' (waaNan wii geeo parallel hebb€n - €efl soort combinatie van de OU
€n de RO(j's). Veelkarsen op werkgelescnhcid dus voor ccl ionsc doctor(a).
Echter, door de explosieve stiigirs van
het totaal a.rtdl scpromoveerden! ran
zo'n 9000 j.arliiks nr'60 tot.lt000 in'99,
belanden sieeds heer van hen buiten
he. HO. IIet dilemma is natuurliik dar
het typische plomotietraiect eisenliik
helemaal niet opleidt vooa d€agelijke
posities. Als lFoep hebben gepromov€erd€n ir het algemeen e€n uitmtrnterdc technisch inholdelijke training,
maar ziiD sccnszins sctraind voor dc
srotc divc$itcit aan banen buiter de

*erd eeinhoduceefd. En er
oatuurliik een sessie met de titel
"A World olEneagr Resources through
tne 21st Century Yisions and Opportu-

muren van het HO. Echt helemaal nie-

concept

mand trok de Gtotentieel) intelec.uele
m€ervaarde van een paomotie in twijfel, maar vrijwel ied€re€n was het erover cc$ dat ccn promotie tegenwoordis een te srol cn te bcperkt oplei-

was

In die sessie hield o.a. Thomas Ga€en,
chicfExploration van E
.lracht setiteld r(rtctrolclrm cxploration
in a woald without w.[s: the Dle of
science and technolog]r'. In hcrprogfammaboek staat ziin abstfact naast
dat over de dienstverlenende rol lan de

dingstraject rv.s. Mar odkwas icdcre€n het erover eens dat venirking van
PhD proeamma's nooit ren loste van
inhoudelijke kwaliteit mocht saan. De
metafoof luiddef "doihe a PhD is a
ra&er i11k,1sixe .lier, but not a ra!

tc, oz€". Verijkirg

werd nodig

scacht omalat dc '(rcalworldli in tocnetuend€ mate te:hwerkvereist voor eI
op ver-zoek vaD sebruikers, tenijl ecn
paomotie meestal pre.ies de tegerovergestelde eigenschappen vaaael, nl,
solistische kennisgerichtheid. Heel
voorzichtig werd er iets geopperd in de
t.ant lan rdiversitt ofPhD degrees'!
maar die disc[ssie kwam nag ni€tvan
dc grord: dc atuemcrs (zakenleven,
irdustlie cn natuurliik acad€mia)
ioemden alcn d€ uni!'kc waardc van
diepgraverd andl!.tisch
als

'e*

belangdikste promotie-vereisre.
Moeten we in Nederland dit oldeserp
niet net zo serieus ter harte nemen als
onze collegae aad de overkan.? Zo langzamerhard weet ik van teveel posi-docs
die in hun 2e of3€ post-doc jaar zitten
en voorwic gcen acadcmischc baan

ir

zichtliikt. lloc katrsriik b$ ie nosvoor

eer niet-onderzoeksbad a1s je het op
je 3.le ineens moet opnemen tegen
assertievelingen met 8 i 10 iaar weikervaring buiten de muren van de univer-

()mdat deze conferentie er de AAP(}
conferentie naadloos op elkaar aanslotcn, zaktc ik tra kocl! hclder Scatdc af
nadrhet Dij zo vertrouwde, hete, dampige New Oileans. Ondanls de lichte
treurnis in de peholeumwereld waren
er toch nog zo'n 7000 mensenr zodat
het er ver.rouwd gezellig was.Ik vind
AAPG altijd een uiterst boeierd congr€s van{ege die zeldza.m intef€ssante
combinati€ van academici er industria{cn! ook al vcEamclcn de acadcmici
zich icts meer in de SEfM sessics e! d€

industrielen in de A-\PG sessies. Je
kunl dus een fundamentele discussie
voeren ovef de rclatie tussen steenloo!
vomdns en klimaat in de seolosische
geschiedenis (overigers een ondelwe4
waa. ni€tveel ni€uws ov€f bov€n tafel
kwam) en je €ven later verdiepen in d€
"ins cn outs" val "gas h,vdratcs". Vcrdcr was er eel aantal boeicnde scssies
rord hct s€scveD dat het 25 iaar geledeD wds dat SequeDce Sftatigraph! als

kngme 1a1* nieuwsbaief nrel 2ooo

geologische dielst van Kentucky aan
het basis- €n voortgezet ondeqiis in
dic sraat - zo div€rs is d€ AAP(} conf€rcltie dus! En zict! terug bii het onder-

werp v.r de coDfercntic in Scatdc,
want de steling die Greetr uitwerkte
was de volgende: in de iden'90 heeft
een vercnelling in technologische ontwikkelidg tlaatsgevorden zolvel in
'harde' technologie (met o.a. als gevolg
dat her bin.en e€n paar jaaf mogerijk is
gervorden om in 3000 msater een
boorplatlbrm 'nccr tc zetter') als ir

lCT, waar massalc infomaticstromen
op een nooit eeider rertoorde schaal
mogeliik zijn geworden. AI deze voderirsen ziin te danken aan talenrvole
individuen in alle branches van de
industrie. De voo.uitgangen hebben de
compl€:iteit var het werk €chter alleen
maar vergroot. complexiteit is per
defnitic divcrs, cn daarom is de indtrstrie mec. dan ooit alhankelijk van
besaafde individuen det uiterst diversc
talenten en achtergaonden. Alleen
diverc samengestelde te
sen zullen in staat zijn oo al deze technologie op een c.earieve {ijze om te
zett€n in mrttige k€nnis. De gfootnrdustrie vraagt dus expliciet om b.eed
in hoos-opselcide divcrsiteit.

Alle goede dingen bestad uit dne en
dus besteedde ik ten slotte nos 6en das
op het NAC in Veldhoven, waar veel

iong talent veel prachtise ondelzoelisfesultatef, liet zien, en een aantal heren
e€n serie bo€i€nd€'key note lectures'
gaf. Een helebo€t AiO's en QiO's! veel
post-docs, c! vclc wiizc hercn die dat
allemaal excellent begelcidel. Jammer
dat er niet een heleboel bedrijfsleven
rondlieF oh dit verzdelde talent dan
re spreken en uit te dagen, sanr dat ze
allemaal een baan in de academie zul-

len bemachtigen, daar geloolik niels
van. Z€ plo€t€refl met passie door, op
bewonderenswaardige wiize! maar ivie
sprcckt hcn ooit aan over de realiteit

var hur toehomst? Moeten we hier niet
eens hard over gaan nadenlen?

ELrs^utrrx KosrrRs
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HET VOETLICHT
VEnnc MetnEsz-PRtis vooR Wour KntJcstttnn's oruoenzorr
NAAR DE "MEsstutnru sALtNlrY cRlsls"

"De "Messinian satinity crisis,'
is synchroon in de hele
I'liddellandse zee en h€eft
€en tektonische oorsprong"

\\'out Kijgsn\an is cr in geslllgd om.l.
'Ircssnli!n sallnliv crisiJ're darer.n door
bio"rr!rig.r1lsch., nagneL.!rniigr.iscbc
ctr c-rcl(rt!ilg.atlschc segev.ns rc !c,se
lijlter en rc corfclercn. Hlihcclr /elis be
sljs geloDdcn !o,,r een 't dtunidr !3lnn

dss . Vor dlr !.rnicu{cnlle drd.l
z..t krccs \\btrt lQiissnan 2l atrll j.L. lle
L\

V.njns tr{cinesz prrs tijdens her Ncdcr
Linds Arrd\'etensch.ppelijk (lone.cs Een
crna leesrellrL. uitfeikhg lanw.gc het
\ijiigiarls rubilcum un h.r N\\rO.
De \:cniDg \lcinesz !rL^ is in her lelcn
gerocp.D d.or troi: dr h. F A \'.nng
.\tcn1csz, dle nr 19b2 dc llnger Vcdcscn
pfijs li.ctg un dc Collmbix Uni!.rst!,

Ne( Yofk, lanltcgc rijn ucondcflijlte
!oor dc dr wcicrscbrtlen.
'erdiensien
Her g€ldbcdfag *n !t1e prijs hceft hii
beschlkba.f gesrtLi !oor joDge, !eelb.Lo
lendc a!rd$erensch.ppc,\ ln hei iubi

L.umj!r. un h.r N\{'O

is de

lchisic

Vcnins \ienreszprjjs uitgereiki ran \\i,uL

Streepjes€ode
Onderzock na!. de tonn'ng tln nltnw.
occanjsche l()N l!nes dc \lid ()c.enische
Rug in de resiirlcr iafcn, resuhe.rdc j, de
onidcLlting dai hci d!rdmagn.ijsch reld
in dc geologlschc gcs.hiedenjs ielLens ran

ricbting rerandcft. Aar lt..rsz'idcn ran
de

\lid

Ar].!tische Rug ligt ccn stmm.

rls.h p.troon un !ulkaniscbe

gesieenicn
mer ccn llivisselend noordgerl.hie cn
zujdgc chre polarncir. Dtre alwlssclingen
!.n pol!rnrn !o.ncn de geomeenctische

lrol!.iletr iijdschaal (GPTS)

cD Llc,e

als d erinrtsncdrode.
\r{irur KJii-ssnrdn:'(ld Latrscfei\
ilerbondcD !!D ron lloolildijk, hei
Pal.omcgneds.h Laborato.iun un dc

sudr gebrujk

d.nren rxn d. \'fijc Unie6ilcil jn Anr
srcfd!m ee! .us!s geger
ie rrn dc AUTS 'lk heb ecc! ondeslijs
r!ek, lraar hcr is belanrl.jjL< on lt!e^lfins
re krirscn 1L lond hct crg lel,k. Ie kuni
laD dic latulige lragcn nellenr (efforn

Urire.!ite1i ran Lh.ccha fro'norcerde 1n
1!E.l ot de nugnctosl.liigrarc !!n het

LMr lliocccD nr her Middclland\e Zee
gebled Als rcrdg ot d.t oDderZoek
prorno'ccrJe Ftus Hjlgcn ire.bordcn ru
d. projccts,oep siraiig|afie'txleonlologie
lan dc thre6ircir lan Urre.ht) n lt)91
op !s )n.nis.hc tijtlsbefalins. Llor
bcraal.le de oudcnlod !!n dc lortoniin
Niesslnlan gfcns o| 5,ij m.!., geb'u'k
mlkend lan dc CPTS Uiihetserkl,e!
filis llilgcn bleek lcrolgcnr drt .tc
bolcngfen\ ran h.I Mc$iniaD {dc \lio_

irdki

"

Dde .]rtr.nomjschc c!.Ll b€prlcn in g..ie
lij'ren de,{PIS: rr.enirlcjicn. obliquir.li
en !rec.$ic. Ex.enirlcircLt, dc !.rn tu

de baatr rln de urdc on de roi, hccti
een pcdode ran 100.00(r jx!r. OblLq!'ten,

Pliocecn grens) ccn es.l)nornischc ouder
donr neeft lan i.3l m.). Her \'lcssnnan
zou ,lar nindcr dln 0.rl .r.!. !r be\l!g
gen,)men h.bbcn. Erg r.trlis !o'r lie
enorn. .v.porlertakkcticn die ln die

rerrcdc afgcreL ziin. \'lii! u!notleondcrzo.k i: hct loglschc tcflolg yan bcidc
ondcrzoeken mci dc oldrachi dc istfono
misc|e p.lairclt tijd!.hul (Ar']1'S) uiL re
bfeiden naar hct \Ih.een.n cc! ,)tloslng
lc \lnden voor de darerlne tln hel llesi
K.llgsnan heeft onlangs dcrde llars st!-

kngme lalwl nieowsbrief mei zooo

ecn Enrop.cs konrrs r1.t eoell
je h.r mc.ncenr near r\!strrha

nccr .lls

6

sctrccfsrdnd un d. aardxs, h€.l1 cor ct
clus vln.10 000 jear. Pre.e*ic. hcr \ol
lcn'lan de aardas. heelt e.n crclus ran
2l 700 ja!.. Dcre drle cycli bcin! loeden
her klLmari op de aard.. cD bcinlloedcn
elk.a6 ctccren. Hoe clliFs!,)rnlger dc
baan rln de aerdc otn dc ron, hoc groter
dc rari!1ie nr d. hocleclheid zonncsirrhng

dic de urde onn'angt. obllquitcit rorgl
!oo. groterc scizocns!e(chillcn ndr. de
p.len to. Daarlrate de aa.rlcs sche\er
rrui. Irfcce$it geelt stcrk
fasicn nalm1rLe de ba.n rln de aardc

rllipslornig is. Tcgcnurde nr hcr pedhcli!m

om de zon meer

(oordlg zit

de

(aardc drchi"(i bij de zon) als hei $inrer is
op hci noordeljrk halliond. Hie.do.r rjn
dc sinic$ rclad.l warm, de zomers .el!
tief koel. Op hct zuidclijk halfrond is er nu

jdst eei lrerke. contrasi russcn dc s.jzoe

nen. Doo. pre.essle $.!s d!r 11.(100 jiar
geleden p.ecirs !nde$onr. Als dc vcrschil
lcndc c,l'cli rn de liihol.gie terug te findcn
z'Jn, kuntrcn d. sedirnerren !bsolurr ge
dltcerd wofdcn op grond laD alrononl
sche bcrckcnirgcn, lolkoDc! onaihanke
liik v!n geologische i cfpfcratics \;olgcis
I<Jiigenan Tiii der. kliinadlschonmclin

sc! h.rkenbalr ln sedimenren. 'Dcre
l<ljmeanvssellnge.

zij.

goed Le.ug

1e

lindcn

\l

iD mari.nc sedlmenie. ran de
dellaDdsc zcc. Saprofelen (d.nkete

[sen rJk reu ofg.nisch meroiaal, algezei
.nder dDoxisclie coDdiiics) koncn roor ln
grorre.lusren, Frarbinncn ( ccr l<lcnc.c
clusr.F zltn lan relltens vier saproFclcD.
Dc erorere clL6rers $orden gelmrd,rnd{ nlrlocd laD de excerfi.iielr, de klei
nerc clusicr co(cloen met de tre.essle.
De dikte v.n dc srpropclcn blnnen de
'p.e.es\ic clusle6' \tordi bcpaaLd door

e!.enrl.iteiL en obliquireii. Hci

is

rcr ccn

sir.epiescode." In oL,dere !edincnrcn zijD
dc kljmaar\rsselingen re he.kennen doo.
ec! itijscling ran kalklge. meet.e!i\
teDrc, cn klciigc scdnnenren. Een klaslek
voo.bccld is dc scciic van Punra dl Mliara

in Zuid Sicilii,

ft!li!.

Steeds meer Messinidn
Dc absolure orderdom \.rn her l,le$ini.rn
aL iicnrall.n llren een bron vln discuv
's
sic. Dc cvaporicipakk.iien ziin nier ot
co.rcntionclc Draniu rc daieren lossie
len konen nlulrelijks voor cn cr zijn
stinlg vulkrnische irschakclinscn !oor
r!dbmet.h.he date.ing. Zondcf bcirouv
bare dlierlngen kan geen enkele rlieodc
bclrczcn ol ire€rlegr worden. Kijgsmln:
.APTS gafdc mogelirkheld on een lbso
lltc oudefdon ic bcrckcncn. l,lalr met de
ee.ste gegelcns. b!sis llcssinien op 5,6

t.p o! 5,1I n.t,.. lcck hci lvlc$j
nian dg kott !oo. de cnorDic claporicr
pakkerien die afgerel ziin " HiJ begon ncr
hcl opnieuw bemonste.en vdn de Kreusect'cs ra! Cor Langereis. \ler behulp
1'!n dc Dic!sc gcoDagDciische polariiells
slhral!!n Candc c! Kcnr ecpubilceerd in
1992 ("Ik heb gewoon gchl< gchrd dar
dle gege\ens net oF d!r nomcni bcschik
baar k(amen.") kon Kijslmln bcr eebie
roorkomen ven G/,rD,rtr 1k ..,.,?i.:.d
m."v. en

(pcr deinnie basis Ntessinian) fcl!1e.cn
d. Cande en Kenr s.hrll (CK92) en
kq'aD .r ccn Dicuire ouderdom ran 0,92
m.r. voor dc basis Mcsiniin uir.
Secdes op Galdos (Grickcnland) cn S1.ill.

I'ikhcdcD .n looral de m.selljkheid om dc
rcrschjllcndc soorren daierlngen re corrclercn, hcbbcn Vour lQiig"lnan en .olle
gd's nicu$c irlzichrcn gcecv.n ln de ge
beufLenisseD nr hcr Nliddcllands. Zee

aaD

(Ii!lii)

gebled. Zij .on.hderer nr hcr .rikcl u
NarLre der her begln ran de \'lSC slnchroon plaanrond 5.96 m.!. gelede.j Dlel
ccD (gcdcchclijke) alilutrlng \rn dc Aillndsche Occran ru$cn de 5,59 en i,l3 m.!.
Hcr u.tiltel siclr d!i dc afsluidng.en tek
i.nls.be.o.rdlk heclr, lraarbij dc noorde
l1'k roegang L.iL de I,1iddelllndsc Zcc, dc
Bciische coriidor, eerder sloot daD dc zuidcl'jkc io.gang, de Riiiln co.idor. 'Om

sd\.en de Dogclijkhcid om hcr Laic

l.llo.een te dareren. De co.rtrinaric rin
rnagn.islntlgratle. biosL.!1ig.,rne en

clclosiraiigralle le!erde een $tronomische
oudcrdom lan 7,2.1m t. loor de To.Lo

niin-Mc$iriin grcrs. c!

l,9l

dus een

rilnie

rn.r. loor hct NlcssiniCn.
De re ltrten lan dc ondcrzockcn ecdaan
doorher Paleonagnetiscb l.alrorarofiuDi
tsoii Hootddijl< en de frojertgNcp srr.rigfalcrpalconrologle zijn gepubli.eerd in

dit in ncc. dciail uir ie zoeken heeli heL
GcodlnaDrisch Otrdczoeks lnsinuur
(GOI) n Utfccht nij ccn AiO posirie aan

roor.anna.Ddc riidschrilien, mer rls
gfoorsrc bcknng, hci arij|.1 "Chnrno
Iogr, cluscs and progfc$jon ofdre \'lesi
ni!n sdlnrill crisis" dar iD angusius 1999
nr Natu.e le.scheer En roor N'oui
Krljgsnan is e. nu erb! slrrdc.nrg in dc

geboden. Esther v.n Asscn gaai dc ko
nten.le !le. jalr,mde.,oel docn naa. dc

''Laie Mnr.ene eroltrri,D ofdie llcdiicr-

iockcDDing ran de \re.ing Meineszprljs.

Drt cf

als'i.iur'
!.tikcl in Naftrc lcrschiinr N.r zo blli ben

een di.chfoDc MSC,

ik met de \rcning MciDcszprijs. lk be
s.houw hcr !ls eeD blijk van lraafdcrug
!oor heL $erk ddr ik geduD hcb. Itad hcr

oosL

"Hct

is naiuurllik schliterend

een

th

StlDJe /o!deD hcr bc\riF lclcrcn lan

dl!.hrone \lessnrlan gebcurcnis.

Dlezeltde elaporieLafzettlngen sudcn
door KJiig$na! als Torr.nian geinte.p.erccfd. rcdcD voor hcm om een nietrNe
catlsrrcfalc scbcuncds i! her lelen re

roeten: de "TotuDilD saliniq

ciss"

Hei

nanus..ipt dat de "TonoDi.tr saliniB
crisis" beschrljft is,rdngebodcn aaD Ea.rh
and l']laneia{ S.ien.e I-etten. In icdef
gcral aan lan de reviewers is erg cnrho!siasr. BiI r\an, aan ran de "grand.ld
.reD" i'aD hci Middcllandse Zee gebled,
schreefde rolgendc c{aj1 naar eanleidlng
lan de "T.,tonlh sllinirv cdsis'.

Synchroon, diachroon of 'two-step'?
,\,lcr behulp ran cycl$rarlgrafie en nrgncic,srrrriSrahc kunnen ook.o.tlnenrale
scdincDrcD scdarccrd worden. "Ool< in
hcusn icne sednncntcn zijn dc clclj laak
heel nooitc.ug tc rindcn. Mcr ccn'conij
nentale' ,{PTS kunnen contiDcnr.lc kli
naatverande.ingen !e.scleken wo en mci

''Ydtdtla\ a noi t.ndafut siJi afthed
nail. h t.s d t.!,- al),nn nuniitit "t
'The Tonotian sattn^ .nvr',/rn.
B.tt\ (sfd,1)" rnt o ,E 1;r r,D. ',,tu,r
L,!
ntshr I tuLl t rnh fled!uE aM dnd:e"r111.
Ir ts d fubnt.u: fuf.r oJ taiine inrafiance,
detu.t!.ot s the :ufdb tl.tdnr r!.th .J
Jourtllar.lJ.tr ta u,rl0s. Ard oJ.otre
)ou s.hE d ndtlle tlm hdt lcl nt a:
"uLh
debate as tu th. deli..dti ,todd of th.
M.$ininr Medn.mredr.

kljmaanrisseLlngen ii de Nliddell!ndse Zee
cn in oceaner. Hei (lahiayud Bekken
(CeDtraal S!ranjc) hccti cr-cllsche .onii
nentale lfzeitiDgcn dic daar pcriicr

the

ges.hlkt \oor zij!. Halfaa Abdul Azjz.
()io bii Fo H,rfddijk. hccft de rcfandc
ringen lan pr.essie, obliquiteit crl ccccnincieir prachrlg ierug kunnen lnrdcn."
Dc dscusi€ orer de dliering \rn het
bcgjn lrn dc "\'tcsinlan sallnir! crlsls"

(\{SC), de coni.c,vcrsc ofhct cen syn
.br.ne sebcu.tenis is (bcgn lusC orerel

So

gelljk). een 1wo ste! cvent' (ccrsr in dc
ondiepere delen, daa.ns in de dieFere

dclen), of€en gebeurienis die dsa.s doof
dc iiJd loopr, sraar al ileniallen ja.en in de

bchngstcllins. De nieuire dareringsmoge

nrel I 2ooo

nu Dog !oo6iande$ rlin

blljk
Sprlnse publikatic. E!.poricicn in Zuld

Dlei elleen miin tresLa!ie Hct s!cces laD
hcr ondcrzoek hier nr Fott Hoofddijlt is
tnogchrk door dc gocde sarnenwerklng heL
mijn collcgi's, cr dc unsrekende lersiand
h.uding oDdcdirg. ik viDd hcr hier een
idelle plelt om tc s'crlieD."

Lrgmg I arq l nieuwstrrief
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GASTCOLUMN

De bleke hydroloog
D€ geniale en slmpathiek€

diin

$sicus, Nobclprijswinnaar,
brandftastkaker, practical
ioker en notoirc losbol!
Pjchard!-er_nmanhcclt,
naar eige! zegacn, vriiwel

vlu.ht remen, zondcr dat ik
mii beho€f te bctohmeren
om wetenschaptelijft{ of
politieke corectbeid. Zo
bedach. ik onlanss in dc file
dat wii zonde. wat€. nict
all€en vuil zoud€! ziin, doch
dat ooL zowel ale hydroloos
als het I'lanlc ras zouden
ontbrekcn. Dat zit tumerijr

alles gedaa. wat Las Vcsas
haar al dan niet bedenkcliike
reputatie heeft bezorgal.
Slechts het sebruil van
drugs lict hii na lanseBe dc
aDgst dar ziin d€nkvcmogcn
a.ngetast zou kunnen wordcD! en naasr dc beLende
reeks: vrouwen, drank, gokke! en gronen, was denken

veFcweg zijn grootste liefhebbertt, Ik kan me daar rel
iers bii eoo6telleD *ant ook
hydrologen dc.ker, en ilzclf
doe niets liever ddbi,
bczishedcn dic geen denken
vereisen, de eedachten de
wiie loop te latco, waarbii
hypothesen met ttetrekking
tot oozaaL en scvolg van de
meest uitecnloPende zaken
ztch bizar da.eeuijgen, en

ideeen som€ een hosc

Dc vroetste aLkcrbouwers
hebt en, opmerkcliik scooeg,
reeds zo'n e000 j.a. terug bii

Jericho gebmiL scmaalt r€f,
irrlgatie, etr wel met het
water \.an dc Eln el-Sultd
r,ro& die auaar de Judea
kalken ontwAtcrt. Int€ress.nt detail is dat zich hierbii, via dc nuttige waaineming dat water van hoog
naar lug stroomtj al snel
het be.oepspecislisme van

hydroloos ontwiklelde,
Doo! het ovcroEpelendc
succes van dcze

lrrigatle-

plaktijk nocht de akkerbouw zi.h al spoedis in zo'n
stcrke inrcrnationale
belangsteUins vcrhe!gcr,
dat zii zich met ccn snclheid
van I am pq jaar laar hct

restcn en Doo.cleu uitbrcidde, eD ool d€ bewoners var
onze gc*esten zo'n 5000 jaar
telug over konden gaan tot
"dien gerusten staat" die
volgens dc dichtcr Poot de
lddmd schiint te kenmerken, Daalbij diende zich
echtcr ook al snel de eerste
welvaartsziekte aa!, sasenhangcnd met een te g.oot
aandeel van sranen in het
voedselpakket. Tot dan toe
was de gcringe .dnmask van

gcsolalen, ontstond ccn
tekort aan deze eitaminen
en sloesen Engcls€ ziett€ en

aanvcrwa[dte kwalen toei
skelctten dt die pcriodc
sprekcn wat dat bctreft cen
duideliike t6al. Hoe blanker
de huid evenwel, hoe m€er
elTect het zoDlicht heeft op
de viramine-AD aamaak,
en d€ n.tuurliite selectie
deed de rest om m€t name
de Engels.n meltwit tc krij-

gen. Het mcest eatreme cvo-

lutionaire product van w6tei
is dus cisenliik de bleke

l.l. Dt vF

vitamine-AD ria de huid ir
onzc zon-ame streken meer
dan gekomtensecrd door

(Un d.

Es

Ao'dlch Gan'L\ic)

het consumcren van vet!
vlees, vis etr sevotclte. Echrea dooa het taNe/ ge6t

dieetr dat aanvankclijk zeker
als prestigteus hoet hebbeD

KNGMG COMMISSIE BEROEPSBELANGEN

(On)zichtbare aardwe'io

be or

iol to bo, rhar ls thr

qursrion . Heel vrii ve aald naar
ons !ak: zijn 0e €, bij or rlji w-" e,
n el b i. of doen we c, toe or doei

ren werken ?eker niet poslliei ook
de van politiek doonrokken dis.usrks, di.hrc/bii, ovcr de door gat
winning veroorzaaklc bodendaling
in Noord NederLand olde sicos
!an gaswinn ng onder Waddenze€
or Biesbosch ziin geen onverdeclde

Vanze fsprekenrl verd enen de

aardw€leischappen in onze eieen
bclevins cen .entrnle plaats in de

maatrhappil A lva5 h€t aLeen
mair vanuit de klaseieke loLvan
le!erancier

vin

onmisbare min€rale
grondstoffer.0t vdnuit de achter
grond v.n kenner van bodemop.
b0uw en bodemgedras ln vraas
stukken rond m Licu. or

icmndVaicrbeheer of .omplexe
.ivicLe rhena! zoa s ondergroids
Her is maar dc

vaag of het brede

p(b1ek a een beeLd, Laat rlaan al3
vnnzeLlsprekend cen posnief beeld
hcefl van (hei n!i vanl de aard0c.
terschappen De p.rsber rhten

ov.r aan miinbouw gerelzrccrde

va de Laacte iaren
in Spaanse en Oort.Europe5e rivi€mili.urampen

wij als beroepsgroep
om die beelden ie corrisercn tol
juist€ en reCe propo(etl r e gel
En wal doen

kring mopperen over de bepcrkte
inhoudeliikheid en naar betrckke
Liike iuisth€id van dil sood bee.l
vorming? Zeker Maar dat zet ni€t
€cht zoden aan dc d ik stappen
we daarnaast ook naar buh€n in dc
openbare dis(ussie van de
pubLie<e {en mlsr.h !n :elfs poLi
tiele) arena etr laren w€ onze sten
horen? steeds mee., Tive€ voor
n de voige Nieuwsbrief v?erd
uilgebreld vers as gedaan oler hei
re.erte Wereld Watef Forud in Den
Hadg. Ierecht, s.anr wabr i5 nltiid
al een sLeu(el.groidstot gewerst en
zal dir, nLs de tekenen ons niet

kngmg

bed,iegen. ii de nibiie roekomst
nog iadrukkelijker worder. 0a1

aans.huiven om vanuil hun exper
llse biidragen te Leveren ls eef
must ook tjdens de op 16 maan
i.L. door de Vercniging van llilieukundiSen WM (s.ll Seorsrnlseerde
stud edag fret als thefra Hci
gebruik van de onderSrond van

dls deskundiEen op bodengebied
En

dat Meer

een v00Naarde

voor de Lev€nsvatbaade d van oor
vak in termen van ]Letuingskracht
Zichtbaarder dorden. Een mooie
uitdaging voo. het (NGMG als
RehceL, Een u ldagng de dc
commisrie Bcroepsbelansen graas
in de praktijk oppakt. Wordt

Nederaidr duurzaanh€id n de
derde dimensic'roerdcn de tuim
s.hoots aanwezige aardweten.
s.happers zi(h danig, 5oms nog
wcl ner de tadirioneL€ onde(oon
var'Laat.ns n0u maar, wil welen
het het besf. En dan is gelijk
hebbci iels ander dan gelijk krii

v.:gcn, opmer
kingen en aanme dlngen om blle
dragen aan de (.mmissie vin
hade weLkom bi! her s€cretariaat
van dc Conm s5 e B€ oepsb€angen KNGLIG, r\liinbou\rplein

Zo maar !!at voo.beeLden van het
/ichtbaa(derl word€i van de aard.
uretenschap0€n ir hel brede maat
schappeLijke en politi€ke proces.
Een ontvr kkcLing dlE wijdoo moet

.bb@kngmg.nl, Nndere jnfomarie
!lndt ! op de (Nc^r6-lnternel site:

,etten, wiLLei !ve d d. maatjchap
pij in het aLgemeen en de polnick
in hel biionde beter ge(end,
er(€no en 0us gevoago $oroen

lalll Dieuwsbrief

mei

l2ooo

E

Zoal3 allijd zijn uw

l.

:623 RT Detfi, rclefoon o15
25l25r8 (aLleen s avondsl, e-mail

DR P

ErEi SirrNsiFA. s..F!rAR s

CodM ssrE

SERoEPSBETANGTN

UIVEKf,EI{
Ameland Syrnposium

!an de ieuk op 12 april w.rd n het B oLogis.h het nad, n. u5 ef radvogeL5.
u tgegcvcn tietsgids Po van Mi L en aentrunr van de RL.l6 in F.rei een
Froi. rlr. R.H. Drenr: Men ng o!.r
KLaa5 !an Dort. Het boelje ls rot
nud edas sehouder, eeorginiseerd het sad(logeLlondera€L.
ttandee[.menmmv nesti.htng doorhetaeitreturEvoLuto]arv Prol.dr.l.P.Bal<(er(Rjksunversi
Ar[ en SNP Natuutre z.n e.a Hct ]s a.d E.o og .aL Slud es van de
te 1 6ronifgen): ElaLuatie lai het
ler(jgbaarbllal!WVt.(TBl Rlrksuf !eE reit 610ninger. V.orz t sebodenen.
ter van hct symposirF en dis.Ls
Dis.ussie onder Le d ng van Prot.dr
iieLe der ras Profdr. W.l. rrloLri lnn W I lloLfi (R jksuniveEite t Cron n
A .lus .le samenneLLeB

GeoNet-website

De GeoN€tvreb5ie, fLattorm vcor
geotechiiek, maa[t€ in ianuar
2ooo de stap iaar een pfore!! o
ne e organrsatre. wllvr.geonet.nL
Fet 6.onet bureau is gelenigd li
rE1 seboufr vat GeoDeLft in DeLft,

i. H.tpostadre3is
:
o15 269l6tr! e nrai : nfodesk@
geonet.nL
StieLtlesreg

F,d,{rn,l,rr
:r Ji.,rr lr,rlddlrr
ri',ar ldr nr

Pottbus 69, 26.0 AB 0e ft, te

rlr rjksuriversitet Cror

ng.n.
e, !ts..

genl

De voLgende s!rckers vra

nodigd:

De opzet lras zo ge(orei itat
DE. ].,u t4aqueie (NA[l): Fisto steeds.en A]ncand onnefzoeker
re en opzct vai her onnerzoek een toeLi.ht ne gaf or her
Progroset, met ng bodemdaLng, be{reiiende onderzoek en !ervol

zeetp€se5tirsng
Prot nr W. Sal.m.ns (GK55,
Geenha.htl: VaLl er lvat op nan t.
ner(en?
r. W. Eys nk (DeLft FldnlLcsl
lrorfoLogts.he lerander ngen:
seuLer, kustarsag et.
Pr.f. dr. P. Alcustnus iunilersitet
Lltre.ht): onarnan[eLi[e me]ns
over de saargeiofren veu.rr rn5e
Len.

gens een edend en

lnarhir[eLij[

Waddendeskuid se d€ retuLtatel
kr t s.h €vaLueerde NaeLkepresel

tati.

cn aan het einde

lai

rte

lras c. ruimt. voor d s.us
r e. fet t.taLe onderTock i
bes.houlv ns n€mend vre d h.i
ontbreker van een to.aalreten
s.rrappeLij(e bijdrage aLelen
du dcllik geml5 aangenre/(1. 0ok
het ie t dar voor lret beoordeLei
var de vers.hiL.nd. effe.t€n geen
sebfu k is s€maakt vin cen r€te
m ddag

EUG - Outstanding
De l'ien I'rovinci€nroute Youna Scief,tist A1lard
H.ridrj.,td,i, Jir 4il(,r&, /rql;
lheautslandinsYoung5.cntisi
r, :d".i/ L,n rin l,r.ir rrr, rr, Ar:rd .r.osnires s.ienl fi. ad:lc!.
(nrrxnFlr'.rd
nrenc ii any ieLd ofthe Geos.er Drs. (.5. Djlena (ALteftar,opsLb
''sesinnendbjd.Begsch.grens .es, made by a r.lent n llho is
birg.nveg.rateont,!((eLingiirle
fMesrhbrEjsden nZlld
under the age of It on 1 lanuary [reLders
rentegeb!d f€rddoor need.r.n
L'nburg Le dt het fielserrpad u
2oo1. Thc r..lpieit rlLL re.e ve a
Prot dr. l.P. Ba[le (Rij[s!nivcrs. benadruc. ]Vrar over h€t gehee
noor eei groot aantnL ve6.hi Leide srani or 5oo E!ro rnd be inv ted to te t Groi ngen) Onafhanke ll
g.nomen iont n de ditrussie veeL
indscrrappen van oosleLil( Neder makeaFresentatororthcs.lcnt .onrrentaer oo het geb!dene.
!!aardc.gdoorvoorhet!e(.hte
ard,lot ain P eterburen bil de
i. riork honoured by the avrard at Dr H F. van Oobben (ALte(al:
.ndeDo€li
!'raddenz€e.. ngote ilneibehan theELlGBeiiaLM€etlnBlrSrras Veg.rrt eonx! k(eLi.g in ile
leLt het boe[ de vorm]ng van ois
P ETER AUG!sT Nlls
bourg 3 i2 Ap 2.o1
d! nen
aid ei le naturnrke ses.h edenis AppL.arons are now lilited from Pr.r. dr.l. !an And.L lRlik3!n !ers
van het aiil5.hap . Soms bert€edt voune sci.nt sts or their relea(ir
ieit Cr!ninsen): (rn s.he €vaLuat.
det€ctaanda.ht;ai.le.rtrur advso5,!rtri.Losingdnteot lan de flaarnein ns€n in de
norln.nr.i dl. cr de ronte g
r luLy 2oo. Tire app .atlon ioinr
dr nen.
sen, mair.rii moeten re \!eLeen nry be a.cessen on ir€ EUc w.b. Dr. L de vLas {Rij(siisrrurr !!or
reLal€ r€bber net hct ands.hap "
sre at http:rjeost.u strasbs.rr,iELlG Ku.t.n 7..J: Waafnemingen a,

PERSONATIA
Adreswij:iging

.io

TolaL, 2r aou6 lr'l.nereLr Defen5e 10 Duteaux
92c65 Paris La Dei Cadax

5y: a She L Damrs.rs
l. van rler Vegre
Postbu. tnB 21J! (C flooiddorp li !reg 2 (12
p,/a

dE.

E.R.

l

d'Eng! bronier

knsmg I als I niruwrbrief m€ I :ooo

9

ALt-en5

Firnr Road, N Eg

ALW

Call exploratory work
shops ESF per 2 iuni
De ESF Standlng Committ.e for L fe

zaLw.derom €en beperlt aaitaL
E5F Exp oralory WorkshoPs 5Pon
s.rer n 2oo1. ELke worchop knn

tot maxlnaaL2o Leadlng E!ropean
sc eitists' uitnodigei om.er 5p€
.iaLe a.t e ler vcrstevging var de
Europes. samenwerklrg te ontvr k
kcL.n LEsa lerwa.ht dat de ExpLo
rarofr' wo.Ishops zuLLen Le den tot
ho.sr/aard ge !oorstelLen voor
ESF spon50red ilet(orks ot
Progranmes weL(e, na evalual e,
kunnen sordctr voorsedEsen voor
subsdlc voor e€n F€rode van
mar naal ! rf raar LEsa s aaLl 2ooo
is voouorlshop vootrteLLen n de
Life and EnvlronmentaL5cien..s ln

hel aLgenreen: Figh !ua ly and
lnno!atlve proposa s tor ExFLora
tory jtorkshops ln any oflh€ sub
flcLds fa ne wlh n Life and env
ronm€nta r.ien.€t (ii.Lurl ng
bio osy, earth s.ien.es, dlmate
reeearch, oceanograph!, etc.l arc
strong y encouraged" Daarraast
zijn er dr e 5pecifi. Priorit!
Fun.l onaLaspe.ts af biodlveE t\i
[4antLe

dV]am.e, pLate redon.s

and earthqua(e prediction.
Env

roinental .onne.tions to cm.

rsnomri

passend

De deadLine voor aaivragen ls

strenge kvr'aLite

2lunl2ooo.

biie€n Frcstisieus programma aG
PUL5, besl.ten aLLeen de eeEte

,o

Een be5Luit rnLop
novenber 2ooo be(end 7iln.

Voor nadere lnform.tlc zi. hfip://
wwfr.est o,g/ c{/worksh o p!

ver kand daren !oor een

Subsidiewiize! 2000 is uit
HafaprLie de

2....nder

ALW subsid

e,!irer

ongeveer looo re at es

lwerkLeideE, comm

ssi.s, ofder

zo€keEl !ersprc d. n d€ subtid

e

''couFLing between atnospheri.
co2 and EN50 a.ti! t! durlng the
Last n lenlum gnat ultwerken

prot dr. fl

wijzer s.cn ovetr.ht va, de bi
NWo er ALW aan te vragen s!bs
e5 er Pr.sramnas opgenomen.
'r
T€v€n5 s per sleunlorm een (ot.
toeLi.htlig op .riter a en

V sscher. De and.re df e kandida

iidlenlngstermilnen vermeLd. De
deadLne voor d. op€n aompelt€
l5 lr augustus 0€ aanvraasfornu
eren net nsdere r.htlrien rijn
vanaf eind mei bes.hl(baar. Ertra
er€4rpiarer u ln op te vragen !la

http:,'1x'*w.Nro.nL/alw/subsidkt

eei

De teLedie.onn ssie voor de Nwo
Vei ig [1e nes, prjs, bestaand€ uit

I

e nalL aan alw@nwo
ol v a
de website http/wwN nwo.nL/ahy'

ten komen

!il

Nad€r€ inf.rnal e over PULS en de
r.nde 1999/2ooo ls te !inden op

Dr. $'out Krijssman wint
de NWO Venirs Mei-

(vu VUAI, prof

SpeeLman (TNo/N TG), heeft !
! tstek€nde n.minates dr. W

0p 6 aprlheeft het g.bledsbesruur
de doof d€ PUL5 j!ry !psesteLde
beoordeLngcn vnf d€ uit8ererkle

aanvr.gcn !oor hei PULS postdo.
progrannra besprakei. flet benuur
heeft, eezien de [waLteit !an de
aanvGsei li het Lcht van dc

oceanolog]' in Brishton,
0m de hv.c iaa lro,dr medlo
maart n een se0.onLjk kourl, guur
cn k L Brlshton 66n

lai

rle grootsre

tert.oneielLigen o!er de ontfri(.
keLiigen in de o.eano ogi. gcorga
niseerd. TegeLij<ertiid viirdt er e€n
het t.kcn !an o.ear fore.aning ei
poLi.y slond. ELke keer groelt het
aants de€ln€me6 D I jaar waren
het een eLorrlge 62oo mensen uit
57 lanrlen die de contercfti. en
6.0 stands van de ve.s.hil€nde
Dc

.enertuJirtigsl€ eeui

zaL de

'Eeuw van d€ o.eaai zlln, zellm
Bak€r, de Under 5e.retary van

NOM.

n

zln spee.h gng hilin

op

de toek.nrst ge rol van de o.eaan
ln ons daseLijG cvcr. F Llus
treerde dl met de birdrage van de
V5 aan lret ARGO Fragramfra,
s mme seavan.eerde boeien ![ar
me€ het bovenste gedeelte van d.
o.eanie.he ru mte wordt gemon.
tord. De boeien zijn t. verge lken
mel de weersondcs dle lanrLirIt
worden opgeater onr het onde6te
gedeelte van d€ atmoefeer te non
tor.n. Nlet minder dan :looo van

i

dr. M.l.R. WorteLlU!l en dr.ll.

Vier PULS postdocs

Fr]15 2ooo.

conler€nti. pLaats d e dit raar in

de lelenswetei

proi dr. W. S.hLag.r

[l.inesz

Nader nformatie n het pe6ber.ht
op http:lwwvr.m!o.nllaLwh euf6

PuL5

sub5ldie n aanmcrklng te aren
konrcn. Bijdeze vle.ls mlv dr. F.
Wagn.r. die €en voaBteL gelileLd

onder begeleidiig van

Ven ng

t vlli

Kr lerman, rakuLreit Aard{eten
5.happen !an de Llniverslt. t
Lltre.ht !.orgedrag€n aan het
Algemeen Benuur. De pris van
f2t.ooo l! iirmiddeLs tijders het
NAa aan dr Krlgsman !itgere kt.
n het VoetLi.hf staat een lnter
view met de, inaar van de NWo

INnAic
Symposium "De \4':rddenzee, de aardwetenschappen er de maatFet (NGlllG organisee donde.das
22

jun

het

symposiun

Wadden

,ee, aard\!etens.haPpen en maat
s.happi; . AanLe d ns voor het
symPor uir lvas de nanrer waarop
resL taten van aard!vetenscnappeLijI onderoek gehrnteerd z]ln

iI
d

de maars.happeLilke en poLitie(e

s.!5sie rond saswiining in de

waddenzee. Daarnaast is de ndru(
onlttaan dat aardwetens.rrappe6
niei r. staat Tijn ges€esr om hun
ondepocksresulraten besri jp€{iik
aan de buitenwereld te pfesente
rcu H.r doelvan het synposiun is
dan oo( or de commun.atie
\u5sen de aardfJeteis.fappen en
de n ct aardweten!.hapFeLil(e

t.

flet sJ'mpos um beslaat uit t!ver
de er, Voor de theepauze vroraen

aanvang 1l.oo uur, Locatie Nat o
naaL Natrurhistof sch Museum
Naturalls ie Le den. Aanmellei

ln €en aanra ez nsen lihoudeLij(

m dde s ordersraande bon

aardWetens.happeLll (e

e nrail: tnsms@n tg.ho.nL ot far

maat5.lrapp I

vcrbet.ren.

rspe.ten
van de ltadrleiree beLi.hi Na d.

olper

pauue 5 er een torumdis.!s5ie
!!aar de maatschappc ike kant
!an rle gaswlnnifg ir de tladden

z.c en de lrtera.t

e

va. de

!.

1l

aarrl

lrct€rs.rraPpen met de naals.nap
pil aan de.rde kofrei
ofd.tuverFen d e in de d s.ussle
ccn ol klnnen rPe en z li o.a het
vootrorespr n. Pe, hoe (ai s.hrde
genreten wofulei, duutrame

oit(

a(eLng van de Wadd.nTee

n deze Leu ng zaL be .ht lrorden
hoe de kust zi.h de atgeLopen
1o ooo jaar h.eft ont\!ikkeLd en
weLke pro.e5ser biide kustop
bouw e€n roltpeLen. De Neder
Larrlse kusr s een eedinent inpor
tererd svsteen, nraar s er nu nog
genoeg sea nenraanloer orn
kust jn in stand t. houdenl

55

rr.2o

Dr. A bert P.

Oln

13.oo 1t.15 0per ns d.or dagLeirler
nrw dr. ELi5abeth (oeters, vootrlttel
(NG[4G

svsteen:
'Hoe dc wadden.eageren op
!erander ngen' De !verk ng vai hel

lJ.ro-1l.lo 0peninstla€5praak nN

zand deLcnd.sy5t€em, de rea.tie
van het Waddcngeb €d en aansren
,ende k!51zone op verande ngei

Annemar e lorritsma Lebb nk,
/tllnister van E.ononr s.he Zaken

[R KZ): Hct Tand deLend

el

risicoseledle. Fet ls overlsens
u tdrukke jk niet de bedoeLing vni
het (NGArl6 onr steling te nem.n
in het d-.bat.mtrent casriinn ng i

.n

e€n doorkrkre n de nabiie
toelionst komen in dcTe biidras€

1l.ro

1r.qq Dr D rk I. Beels

ivoornraLlg geoloog blln. RGD):
'De ontvr k(eLiig van de Neder

1!.2o

lanilse (Lsi ln het HoLoccen'

BodemdaLing/I lnisterle !R0M):

1r!.45 Prof dr. A. veftuilt

dtukwekk€nd ovezi.ht van de .e.
slllalen van het vierd€ Framewo.k
Prog6mme. De onrwikkelingen in
de nariene technologie .ichten
zich oP onderyeipen als onder
waler akoestiek. commDnicalie,
waarnemingen en autonome vaar
tu gen, Dal was op de beurc dan
ook du deLiikz rhtbaar, VeLe

bed.ijven lleten nlelwe ROV'9 en
AUV'S zi€n- De alsemene conclusie
is dat grote verandcdngef in de
manrer waarcp we nanst het

welenschappelijk ondepoek, infor
malie uil de o.eanische ruimte
verkrijgen, op til zijn. Voor het
eeEt werd ef ook aLs ioLlow.up

het nte.nationaL€ laar !an

show. De resullatei
aLleen wetenschappel

Er was een speciale

bijeenkomsl vaD leraren in het

ondeeiF en

er was

veelaanda.ht

voor de Volvo Ocean Advenlure,

opperu akte terug te ke.en. Per

na.r de

walSesluurd, Na eei GPS bepaling
wordl de tocht in de diepte weer
vetool8d. €een wonder dat men
speciale aandacht vroeg- Management van data is een kritische
tactor voor een duunaam gebruik
van de grondslolten in de o.eaan,
Chrlsiiaan Paterman gaf eei in.

In samenwerking met weten.
schappers van rret 5outhamplon
Oceanograph. cenlre, maar ook
van het NrOz, z!llen sensoren tii.
dens de Volvo o.eai Race (2ool
2oo2) de kleur van de oceaan €n
de temperatuur van de zee en d€
lucht neten. Deze gegevens wor
den om de vijftien minuien naar
een sPecial€ website gestuurd
waar ze bes.hikbaa. zijn voor
aLlerLel educatie!e activ teiten,

to
'Hoe wordt bodendallng g€meten
en wat zlln mogeLii(e ontw kkeLin

voorzltter van d€ Raad voor Aarde
en (Limaat van de KNAW

14.45

. mw. drs. Tlneke witl€veen

15.1o Dr. Teun Piorsma

(Nloz, Riiksunive6iteil Gioninsenli
'0€ kwet5baadeid van wadvosels'In de l€zins zal geprobeerd worden
om aannemelijk te Daken dar de
ma€es van trckvogels die op her
Wad leven over h€t alSemeen erg
smaLziin, en dat de nlet.Lineane
aard van vele pro.essen die het
€ven van deze vogeLs beinvloeden
her do€n van voorspeLllngen op de
huidise manier in de weg kan
tlaan. ondetuerpen als visseii op
de bodem, bodemfauna en vogels
komen in de lezint aan bod.

r5.10

1t.lo

D6. Rien Heber, exploatie
Een

Conveyor Eelt in dil nog 20 onbe
kende gebied. Hierdoor kan dit
deel van het Nederlandse CLIVAR
progEmma van dtecl belang ziin
voor zowel zuideljk Aftika als voo,
NederLand, 0f hebben we. zoals
lih Baker efthous ast aantoonde
toch twee Aafde's nodig ofl ieder
€en een weslers€ levenssbndaard
te geven? Maar waar haal je dan
Nadere infohalie over oceanolosy
ofGOOS is op le vBgen bij dr.lan
Stel, enail sleL@nwo,nl,

t{ VOOR AANi\AELDII{G

pen en Maats.happjop dolderdaghiddas 22 tun a.s, in NatlonaaL
Nat!!rhistoris.h Mur€um Naturalis in Leiden

vetetenwoordiger vaf de

.drs, Mark BuddinS.

seoLoos.
Dr. laap Banekamp, Sticht ng
He deLbe.g AppeaL Nedenand
(HAN). De Stichting HAN voLgt met

Postcode:............................
TeL€loon: .............................

tux, ......................................
E.mail: -.-......-......-.................

een kritisch oog de wetenschappe.
lijke onderbouwing van het rcge.
XNGMG, Caroline Slamhuis

17.oo'12,1t . AfrL!iting door
(NGlvlG voon tter. AansLuitend

p/a NITgTNO

-Prof. dr. SaLle (roonenberg, hoog
Leraar geoLog e aan de TLI D€lft en

r.Dsms I arw |

b€lang. z€ kunner inzichien sev€n
in het gedrag van de Ocean

Werkgever:....................,.,,,,.,.,.,,,,.,.,....._......_...._..(indien van toepassine)

15.1o TheePauze

17,oo Forumdisrussie

jn hlet
jk van

?

la, ik me d mlr ian voor hei symposium waddenzee, Aardwetenschap

H€vingd, Lid Tweede K.m€r PvdAi
woordvoe.ster Waddenzee en 8ies.

-

beeld ondeEoek dai rond Zuid
Afrika wordt uitgevoerd, e€n se
bied dat voLop n de beLangstelLns
stsat vanwege de iGr pen n
l\4orambique, Zuid Afrlka een Land
dat iiidens het 'laar van de
Oceaan de gevolgen van de sterk.
ste El Nino v.n de vorige e€uw
onderyond. Hel ondepoekschip
Pelagia van he! N|OZ is bezig met
een rondj€ on Aftika. het ond€r
zoek is g€en'v€rvan ons bed

de

edlcatie-

sateLllet worder de data

maken we h€t belang van het door
NWO geftnanrierde ondenoek dui
delijk aan de potitiek?' Bijvoor

Oleaan in 1998.gerichl aandalht
gegeven aan bewlstwording en

van

dergeiljke boeien mo€t€n over
enige jaren .ontinue de stron ng,
het zoutgehalte en de temperatuur
in de wereldz€een meten, 0e fini
shing touch was een cornputer
animatie van een A€os float, die
langzaam de diepte in gaat om
metingen verichten. 5pookachtig
beweegt de boei door hel water
om na twee weken meten aan de

I€.uskijkend op hei Oceanolosy
'geweld koml de v.aag op:'Hoe

lieuwsbrief

mei

l2ooo ll

Sed, nen tunz - en lnitiexaia -

uu

N. 8€aksma G2'o4.oo)

4,0. van Mourik (22-ol.oo)

A.C. van Vugt (r8-o, oo)
F.5. Eussche6 (lno3 oo)
R.R. de Crcok

6.j.ftl.M. zegveld (27.o3.oo)

(lrcl'oo)

Mulder b1.o3'oo)

j.doone.bal@nitg-tno-nl
kish Association for Economic
Geology. Europe's Major Base
Metal Deposits. Great Southern
Hotel, 6alway lrel.nd. For fonhet
and derailed infornarion, and lhe
reglstration for , vslt rhe IAEC
Website at www,iaeg.org

Netwerkmidd.g urrechrle Geolo
genvereniging en KNGNIG. Lezing
H, Pagnier. NITG'TNO: Kansen voor
geo €nergie ii Nede and. Na at
loop netwerkborel. Alle teo.
st(denten zijn van harte weLkom.

ReSlstration fee NLG 50 for
meetinS and ercuEion or NLG 35
for meeting only- Ac.omodation
Theater Hotel Almelo. TeL oo31'
54681oo51i fax: oo31
(NLG

r2s single,

t4642665

NLG 15o doubLe).

One-day PGI( ercuBion on Sunday:
The teology ofthe Hague. Please
regisler quickly sith our excursion

,iirSen lvla6ky and

Peter Gralla {VE8,q Oil and Gas}:
Effects of immense clastic sedi'
meniation into massive evaporites
- lhe upper Pe.mian progEdation
alsystem of the Perica3plan Basin.
nfor secretary.pgk@panterra,nl

synposium 1oo jaar Siboga trpe
ditie. Tinbergenzaal KNAW (love
nie6buBwal 29, Amstedam.
Annvang: ro:oo uur. Intor dts. L.l.
Westermann.v.n der Sleen.
we(ermain@blo.uva.nl

ortanireert's mid
dags een excuEie naar de 2outwin
ning van AKZO-Nobel in Heiliger
lee, Deelnamecapacileit i5 bepektInro: l. (iest {secr.). TeL o5o.
Afdelang Noord

t!4344; josje.kiest@of dina.il
Scientafic session: 19 lvlav 2ooo,

q:oo h, Theare, Hotel, Almelo.
5at. 20 May 2ooo: Excu6ion Lower
sarony basin, Catuonilerous of
Ibbenbtren and eaiy Ci€taceoE

ence Hotel Leeuwenho6t, lloordwijkeft out- ceo.ganiseerd door
venegenwoordigeE var het RijksheDa.ium en Nalu€lis (Leiden) en
N5G (Amsterdan). Voor verderc
inrormatie en inschiivingr laad.
pLees nternet site: httpr//nhncml.
leidenuniv.nlbympos a/Biogeogra.
phy2ooo, of vraag de 2nd annoln

Geo.Energy, P,B, 8oo15,
NL l5oa TA Utecht, NL,

A4E

s tu s - seprem ber 2000
HydoSeology 2ooo - Wo*shop on
the lat€st d€v€lopments of
Lletlrods and T€chniques in Nydfo.
geology, lAH.Amstef dafr -

cement aan bij 0,. R. de,on8,

Natunlis Ions@nalulalis.nnm.nD,
of Leids Congres Bufeau (tet o7r

6-t

l$t

argustus 2000
Intenallonal Geologi6l

7

majl: n.Beluk@nitg.tno.nl or

prcjed in Da. e3
Saham (jolntly executed by NITGTN0 and lTc) orsanises the GEO-

28-29 s.ita,nher 2000

0E5A 2ooo Conference on Geos.
cience- Data and Succesr in Mineral
Explo6tion Examples from Southern and Eastern Africa. For more

terland (Elologlsch Cent.um Anna's
Hoeve). Inlo: vangeel@bio.uva.nl

inforination or.egistEtion look at
|w,seahic,org or write to

Geological suNey and MineEl Re'
soures of Rlssia on the lh@shold
ofrhe xxl century, sr, Pete6burg.
Inior.iatlon: Executive Secretary
V.V. Shatov, V5EGE,74 s'edny
Prospect, 199rc6, 5t. Pete6burg.
Russia. TeL {8r2) j28j06; rax
(821) 12rto2l; e-mail looorg€

The Geodesa

5ymposium I4anasement thfough
Irlodelling. salie is ope. om 8.30
uur, Plaars: Aula TU Delii, i/lekel.
re8 5, Delft. Organisatie studievercni8in8 van Technische Aadwetensrhappen. Inschnjven en neer

intomatie via on2e websil€l

website

httpr//www.mv.tudeLft .nl/haLRut

EarihoLd

29-.70 flei e, 5-6 jutt 2o0ll
NsG coulse: Sequen.e stratigraphy. applications and theory.
Monday 29 May: pror. dr. P. Vall
(Rice Unive6ity, Houston). Theory
and applicalions of sequence sl|a.
tigraphy in modem Earth sciencer.
Tuesday 3o lVay: dr. F. cradstein
(osLo Unlvelsity, NoMay). SGte of
th€ at overyiew of modem quanti.
tative stfatitraphy, and its appllcation to sedimentary seology.
Itlonday 5 and Tuesday 6 june:
profdr, P. de Boer, dr. G- Postma

(Universileit Utecht). 0eposilional
models of sequence stratigraphy,
Locatlon 29 and 30 May: Vrlie Uni.
versit€it, Amsterdam. room tu23.
Location 5 and 6lune: Universlleit
(NGMGteden kunnen tegen gerc'
ducede p.iis aan deze cu6us

5.h,ooi, fax, oort5.516tot19; e ma l, geodesa@

The 16th

wodd Petroleum Congess

(6th wPO wiu

be held in Calgary,
Albena, Canada. www,wpc2ooo,
com, cdn.assoc@wpc2ooo.com

[4odern approaches to oE and
envlronmental mineralogy. to be
held at the GeoloSical Survey of
Finland & Helsinki Unive6lty of
Technolosy, Otaniemi, Espoo,

rinland. Inio: kai.koionen@gstfi or
hltp://ww.hul.f rnitt6eophysirs

CalLfor Abstracts Intenat onal
Congrers Blogeography of So!th.
east asia 2ooo - organisms and
Orogenesis. Golden Tulip Confe-

40e Beiglsch.Nedeflandse Palyno.
Logendagen,

Westf

esLand en Wa.

vsegei.ru, vsegei@mail.wplus.net:

Congres Distribution and Migrallon
ofTetiary A4anmals in Eu6sia, tef
gelegenh€id van de Toste veiaa!
dag van dr. Hans de Btuijn. Organi.
satie Faculteit Aardwetenschap.
pen/lPPU, Unive6iteit Utrecht jn
associalle met het NatuurmuseuE
Rotterdam en de Univetsit€it van
Alhene. webpage: http:/fuw.8e0.
uu.nL/Rerearch/Stf at,PaLeontology/
conference/conference.htnL

snith Mlltenlum
M€etins: CelebratinS the Age of

Th€ william

the Earth. Ihe Geologkal society,
Burlington House, Picadilly, London
w1v oJU- Info: clelewi5@aol.com;

Registralion, proposal of lectures

or poste6: sent to NITG-TN0 oept

Natural Resources and Envimnfien.

tal sciences, lcG-Amsterdam

congress, Rlo de janeno. rnro:
E

22 ,t1ei 2000

PGK lezins:

Promotor. prol dr. l.E. Meulen'
kamp, prof, dr. G. van derZwaan.
co-promoton dr, uJ. zachariasse.

Onol-oo)

i,t.H.M. van Gelderen

s.u

5.1- Mi€dema G2,o4-oo)

ulrecht, 20 maart 2ooo, 14:lo lruf
mw, drs, M. den DLrLk. Benthic iora'
miniferal rerPonle to Late Quat€r
nary va ations in slrface water
produclivity and oxygenation in the

4th Envnonmental 5ymposi!m or
Spatial Accuracy Assersment in

a-15 tebtember' 2001

zth

meeting ofthe Asso.iation of
Europ€an Geologicl Societies,
l/'AEGS.t2, Carpalhians Paleo.
geography aid Geodynamics:
MuLt dhclpLlnary Approach. nfol
pig@in8.uj.edu.pl

