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De Pelagla, h€t onderzo€ksschip van het Nededands Institult
voor onderzoek der zee (Nlo4, is in iuni teruggekeerd van haar
Rondie Afiika. E6n van de ondepoeken tiidens deze reis richtte
zich op h€t ivozambiqu€ Kanaal. De grote vraag was of dit
oceaangebied tussen Mozambique en Madagascar het
brongebied vofit van de Agulhas Stroon, de ste*e
oceaanstroining in de Indische oceaan, De eerste opvaltende
conchsie is dat er geen enkele aanwijzing is gevonden voor
een sterke zuidwaarts gerichte stroming langs het Afrikaanse
(ontinent die tot nog toe aangenomen werd en die zo duidelijk
in iedere atlas staat, lJit het onderzoek naar links- en
rechtsdraaiende wervels in het water die de satellietgegeveng
suggereerden in dit gebied, komt een tweede interessant
gegeven. Alleen linksdraaiende wervels zijn gevonden. Als
laatste blijkt uit de metingen dat er op Brote diepte een
noordgerichte stroming is die bestaat uit Atlantisch
oceaanwater. 0m de vraag te kunnen beantwoorden of het
lMozambique Kanaat het brongebied is van de Agulhas Stroom,
is nog verder onderzoek nodig. Wel zijn de eerste resultaten zo
bemoedigend dat er voor de volgende reis van de Peiagla
(volgend jaar) een nieuwe onderzoek gepland is.
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2000, de iochi lan Keapsiad H.i s lrel leul< der lrij rnet
naar de S€ychellen. Hei onder onzc lieuw. g.g.r.ns dc
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Beste LezeB van d€ Nieuwsb.el

WaaB.hllnlllk is het eerste dat u opvaLt de dlkte van d€ NLeuws
bfl€i Fet !oLgende dai u opvaLt aG u zodadeLijk doorbLadert is veel
lnteressant€r. Er zlt e€n pagina van het NHV in de Nieuwsbrief. Nu
nog even aLs een aparte' paglna, vanaf volgend jaar meer ge nte.
greefd NaraLd 0pdam ls de reda.teur die hel aandeeLvar de
Nedenandse Hydrolosen Verenisins vooftaan zaL samenstelLen.
vanuit de rcdacte heten we FaraLd en de NHV van ha{e weLkom.
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!an Doorn, hooldredacteur.
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Ashid, de Indischc Ocea.nwater weael in
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erop dat zicb wenels lan AsEid hebben afsesplitst. Zeker
seren $e het nog ni.r. De baner van de satellieren om de
aarde sluiten niet vollcdig aan. W€ hebben dus gatef, in de
plaatsbepalirg van dc wcNels. We noeten eerst met
watemass.karaktcristickcn bepale! of dit €cht Agulhas

dngAstridis cn ofdc lbii'ringe{ ook we.keliik dfsplirsidgen vd Astid zii!. Ons onderzoek spitst zich roc op de

hocvcelheid matedaal die loslaatvan de wenels. Vooral
lort na hd ontstaan. dichtbii Anila v.rliezen de wenels

Diepe noordgerichte stroming
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Zuid-Amerika. Het afscstade wat€i misreerr naar ne.
noorden, gaat deel uit mak€n van de conv€yorbelt, wo.dt
opgeuomen in dc solfstroom en bemvloedt zo het Llimaat
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$c proberen na te gaan ofer in de geolosische srschiedenis een vdiatie in d€ hoeieelheid rirgcn is geseest."
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Oceaan Uikt, sinds hel onderzoekvan de l'€ld!'ra id
tcbtuari/daart 2000 opgeschoven. D$. C. V.th, expeditieleide. vs het project MARFI-1 (Mixing ofAgulhas Rings
Experifrent) van de ldiasu is rer tcngvln een tochrmet
het Zuid-Afiikaanse ondorzoetsschip S.,r. /r"alrds. "De
posi.ie van.lstrid is hct af8elopen half jaar Eevolgd met de
satelliet. Omdat hct$aterin de riag {,amer is, steekt het
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HET VOETLICHT
Driivende kracht achter nieuwe studie geoarcheologie

Henk Kars, als Hoofd onderzoek en ontwikketing
werkzaam bii de Riiksdienst voor het 0udheidkundig Bodemonderzo€k (ROB) en biizonder
hooglenar ar(heometrie aar de Vriie Universiteit
in Amstedam. is een van de initiatiefnemers van
een nieuwe opleiding aan de VU: geoarcheologie.
De nieuwe studie zal in seotember 2oo1 van start
gaan. Kars ziet iuist aan de VU goede mogelijkheden. De specialisatie ar.heometrie binnen de
opleiding archeologie en de brede kennis en
laboratoriumfa(ititeiten bii de faculteit Aardwetenschappen aan de VU vormen ziins inziens
een uitstekende basis voor deze nieuwe opLeiding,

-\rcbcologie lalt onde' de fncuh.ir d.r
L.$!rcn. Binn.n dc hlidie. opleidine is
wctuig ruimic o$ Lte stLrdcrrcn kenris t.
l.tcn mlkcn lrcr de aarilserenschapper
Kcnnir dic un groot bchng k:tn zijn on1
erricl)I oDd.zoek tc kunnen docn nrxr dc
be$onilrgsgeschicdcnis ran b0pa!lde
gebicdcn (laaglandscnese, Ecomofl osic.
kiranrirseologic), her opspo.cn van
archcokJgischc rindplaarscn (seo! sica,
ecochenie) cn de h€rkomst lnn giontlsroffcn (mmeralogie, peirologie, darcrnlgcn)
Ketlnls dic vf.egcr rcn dele roorhlnden
r$ omdar lr.heologic een kopsrudie \!as.

Kars: "Nlens.n mu een k.nd lutselaDr0n
lsische geogrllic oigeol{rgic konden

arc|coIigie als d*rudee(jcllring ki.zcn.

il{xr

ook kandiddren klassicke tal.n
gingcn r.rdcr mc( een docr(mal archc.k!
gi.. Er Narcn zo m.nscn m.r r.rschillcndc

!chrersrondci cLic nrcleolooe wcrden. ln
dr huidige t{relhsen srrucr.ruf is dar ni01
n.cr moselijk. l-r zijn natuurliik sel lccl

conrucLen iusscr lisisch

Natuutsteen uit Dotestad
Henk K!.s n als gcohrg nlin ofmeer
roelaUig in heI archeologisch onderzock
g.rold. Ik h.b gc.logie gcs deeid in
Groninsen. Na n1i jn kamliddrrs€xamc!
bcn ik naa. Ulrecht gcgaaD orn n icral.!
sic, perologic cn g.ochemie rc sNd.ren.
\! minr lfstudertD rLrs ,le arbcidsmrrk!
\aDr goologen nic! zo tu.sklcurig. Ik krlcg
Loen 00n

t.orno!i!!llars aanecboden bjj

lbon om oDdcrrdek

$

crc.sp()nkclijk rrnd. a! l<(alnen. Dc slijtsrenen blcken gemarkr u

krvarunllicr. Ujrcrlijk srerk op clkad
gelijkcnd, maar p!rrogr!ti;ch \luidelijk tc
ondcrscheiden. Ecn i$rc dcrenninaric
van de stencn gecombrnccrd nrer.cn
absolute oudcrdomsbcpaling gai.llc
informalic die nodig \Las od er rcbrfr te
kom€n dir het gesrccnre in Zuld-No.r
{rgen gc\'lhnen $as. Hleruir kon weer
geconcludeerd irorden $elkc hrndeis
contactcn Dorcsr.d roen had. Een mooi

loorbeeld ran g.()drch.ologie "
Na zijn pronotie bleelK.rs verbondcn
a!)r de ROB om archc.Deldrch ondc.
zoek te lcuichten. Dc arch..Drclrie \llr
uireen in drie richtingen. absolurc oudeF
dornsdate.ingen ('rC, de.diochr,nologl0.
liAf . thermolxni'1is.eniic. gconagnc

t.

'Ih

heb nooit als hind
bijlpunten en stenen bijlen

!-,
rroeg ItiddeleeLr\rsc

i.?

ge.srsitn of

geollrgcn cD urcbcologcn \.or spccifieke
ptublcmcn- mdar dic isren rcclulincidenr.cl. Ah iernnn\l met dlc specifiel<c
r !cns'oen 8aflr!
$op! de s.mcnwcrking ctr is !lle k.nDis en
en aring ferd\rcnen. Dc ni.u$ e studic
Frobeen djc verbmkkcling legeD tc galn."

oenameld."

h!nd!lsnrder!tring
Dorcstnd. Ik h.d chs
nicr 0l lh€g ccn stecifickc lrcheologische
bcl.ngstelhg. Il heb ook nooit als knrd
pijlpunl.n cD sren':n bijlen lcrzam.ld.'
Ee! dccl ran K.rrs prcntri.ondcrroek
behrndclde de !|aag $uf dc slijrsten!n
die in Dorellld ecronden irorcn.

knsms Irl$ | oieuwsbri<f .epre .b"r I 2ooo

cn.ls

laatsrc hcrkonxrclrJerzoekra!

gfondsNtfcn en.udc rcchniek.n- Vr!ge!)

ijn

bijloorbeeld hoc dc menscn rtu.ger
!lrde$cfk of me!al0n ro.rN.rp.n maakren Dc p$.ess.n dje durbij ccn d
sFlcn. 2iin lereclijkbaar mcr de meia

.t

modi tN.e*en die 2ich 1n de aarde
aiafelen . aldtrs Ke6. Zijn kenris o! dir
g.bi.d hcdi cnoc sclcjd dar hij n1 199.1
ccn Lccrstocl ircliconcrfic a!rgctrodcn

oDdai h.l droog was cD dc bodcm rr!clilbaaf. ]j. bli,kcD lccl .uliurclc cn rcligiclzc
ispccrcD mcc rc spclcn iD dc Lc!7c \dn

Lrccg Lrij hcr A.chcologische

ItelJ

een \roonpllats. Het is cen heel

Insrirlll \!i

srel. De.e..ntrru!Lle rrn

nrg$lilt
een

be$.ond lands.hat ol de beo..dellng !!n
een llnds.hap !oof elenn,ele b{ronlng nl

Jc Vrije Unnersiteit.
De ltennis .pgedadn

" Mensen eineen niet a een
ergens @oflen omdat het droog
@as en de bodem onchtbaaL Er
olttRen aeel.uttufete en telrgreuze aspecten mee te spelen in .le

&oonptaa6. net 6
, ,,
een neet,ngeetRReta sPet.

hei !erledeD !.r.isi
naan kcnnis lan d.
.rrtrurctc afchcolcl
,
-....j1.,

landgcDcsc,

I'9-

k{ar

ra,rycologic en

e,
rt
.- ., ri i..
.. I . .t
'ndpl
...
,r .r. .,g.. t..
l- 1,..'. r.
kle.ieren lan

bel!ng.ijlte

rcl Dit

loor dc nicuq'c oplciJing georfchcologie. is een nreer le.hnis.he .i.hrn1g die gebn,lk
Kd.!: Scicnce Lrrsed lr.hreoLog!, onZe naakr rrn reld$eik. renoie senlng iech
ge.!r.he,il.gie, is !.oral srerk onrrlkkeld nieken en geotsische en geocheiiisch€
in de Angehaklis.he landen De elitehrg
Ar.heologlc!l S.ience !en de Uni!ersieli
lan llradlorl, mci drchondcrd siudcn
Icn, is ccn topirNiituui wai bclrcit dc
lrchcoDctric, ccn !.n de rs'cc sFccillis!lie! Lrinrer de ge.arcbcologle. Ook rijn er

in
On2e
nveede spe.ialls!ile, de geomorlblogsch
landschap!clljkc richiing js !oorai sicrL
onl\rilrkcld xi i\ncrika.
kleinrre r..he.merris.he insrlruren
biiloorbeeld Duirshnd er Z$eden.

tand5chapsarcheologie en

artheometrie

meihoden D1i ond.rzo.k f.nortn iocgc
nomcn daikzij hci zogcDarDrdc Vc.drag

!"n ,\{rli, dai bcschcrD
aaD afchcologischc

s rnoer bieilcD

lindFlutsen. Dir

lereisl rlat er voor glo,)ts.halig nrgrljten
in heL lands.hlt eern een ar.heologisch.
inlentarlseiie uirger,oerd rvordr Kais:
Dus loor de onilrikk.hrg len ccD Vlncr
Iocaijc. dc ranlcg van ccD njcuwc snchtcg,
dc hogcsnclhcidsLijn ofdc Bcius'clijD g.u11
lrchcologcn ondc.Tock docn E. $o.clr
ccn iD!c.rarisrtic genadLt. de sdrrde un
het dr.he.logis.h erfgoed {otul1v!sLge

mrlocd ren bodcmrcfaDdcdDe op archcologisch bor.

Kr.s:

Romenrie fcsten lisgen

r,)n ttl.e€dui^nd jdrr soed be$rlrd in
.nze b.den. Al! ie rr her gdrd$rLerpeil
!erander dar !eranderen de elgers.hep
!eD laD dc bod.rn cn Lan boidcgradaiic

opircdc!. Dcnk ooL

ccns raD

d. vcrzufins

dic dc Lraistc dcccnni. in dc bodcn is

I{!rs galr nel \eelrc.rfox$en dil j!r. de
nicu$e orleidnrg srru.rlN seren. Hii
streekr ziir n'ladernrg lt]i !oor de slmen
rverklng mei Proi. dr. V'. Rocle!.Id,
dccaan !an dc lraculicii Aardwctcnsclup
pcn cD hooglcra.. bij dc rikgrccp kltaF
rairgcok,gic cD gcomorlologic, cn Dr. A.R.
Fort!in, po,lefeuillchoude. onddwijs blj
de tuculteit Kdn: Ik lind heL m.oi dat iL
nu, na mijn .aniere bii de RoB, de kans
l<r1jg

.rn leis nleuws {r! ie bouir.n Rocl.

vcld hc.fi als irsisch scosraaf al rcgclDia
rig coDmcicn gchid mci hci ,\Ichcologisch
Insrit!!t cD is nct zo oveft!igd lar hcr
beldng van !afd\rerer!cha!FeliiLc kennis
bij rr.heologen. Dir nler in de luLsre
rl!ars ondar de laaste jaren aadlveten
s.happe6 een werl<kring in de archeoloele

.nder de F!.u[e]r
^l \allen. Hei wordr
Aad*errn!.hapten
De nieu$e sludie

beia opleidnrg die r,llt iaar duuri.n
gaai \rorden lrci
aardNcrcnscluppclijkc !akkcn cn !oof ccn
klren mcr .rchcolosschc mkLcn, wa..
een

je nu het sxond@ate,feil
oercfldett dan oeranderen de
"Als

loor dile k$err geluld

eisenscha,pen oan de bode,n en
han botdesr a d atie ob trc den "

bnmcD uncr.ard ccn !.ntaljpccifieL
scoefchcologischc v!Lkcn ono'ikkcld

Nnden. Ile sLudie (ddL opgeb.tr$d
\olgens her v.or Nederland nieulre

gradulie mdergraduaie rnod.l, m.r

!aD her uil{e.ken

!d.

lljke kennls !lie \rii de
gcbruiLt oD archco-

..n

Door dri Vcrdr.g lin ltalia r dc rf!ae
naaf archcologcn cD lrchcologcn inet
aenlscrcnscldprrelijkc kennis eno.m

drl.jangc b!slso!lcdins (bachclors) cn
cc! rw.cjadec sp.ciaLisriic (m.sicrs).
Dc landschepsarchcologic, dc geonufologisch-lrnlscharrFcli jLc riclting, .ichl
/ich or dc reconlt.lclie ldn heL land

ccn dc!wc ir1li!sifucr!!r. Ook bijvoor'
becld dc re.an.iering van hcr grcndsx1e.
rreil ir n!luumrtllikkelnlgspr.je.Len ]s

op te losscn. De mccste.u.sussen.
en reld$erken rullen dan.ok
t.ege$eden \rden ot archeologische
troblemen. Zo zal€eD lak lls lLrchdnro
nnerpreiaric voor dc gcoarchcologic
siudcni duidcljjk rosclillcml zijn laD dc
cursus voor st!dcnrcD gcologic offysiscbe
gcosafic. Ik heLr e. dlle r.ert.ouwei iI drr
s.e .ret dere nleu$e oplenilng een
unfekkelijk takker aanbieden d1e huidige
niddelbare scholiereD zal a!ns!rr.ke!.'

.oatdineerr Klrs een onderzoek naar d.

tLlrlt\ Nru-q

l{atuurbeheer en archeologisch erfgoed
De zorg loor hci erchcolosisch cdgocd

s.h!t, her r.eken n!ar archeologi!.he
lindplaars en de 2org !.or d1e und

b.pcrki zich nici iot ccn \iinc:locltic of

plaarsen. Her recon"ciru.rcD !an ccn

bcwoond laDds.hrp otnrat tnccr dln
ellc.n c.n sommctjc rin dc isischc
ciscnsch.prrcD un het ldndschlrr K.rrsl
Nlensen gnrgcn ni.r !1leen e.gens q,Dei

prrci.a

ftenteliik insrijre.. In Eurorees !erband

kf,gms I

al' l rieuwsbrief september I 2ooo 5

VAN DE VOORZITTER
Wclkom NHV!Met he. hele KNGMG
b.n ik reuze blij dat de Nedcd6ndse
hydrologen naeen afwezishcid van 10
jaar weer in ors blikveld ziin. Wat is een
Nedellands Aedw€ienschappeltJk
Genootschap zotrder e.ierexpetts!?
'l'ocn iri mi;n vorig. stukje schrecf,
mocst het lYaddenforum nog plaatsvinden. Nu, op de dag dat ik vaa vatanlie
terugkom, liilt die sebcurtenis atweer
heel ver achter ons. MadEiets is
ftitrde.waar, natuurliik. Dit - uiteGt
succesvolle - fotum was pas her beginl
Nct zo min als we zonder waterexperts
kunnen, kutren we het ons ook rict
vfoorloven die delen van dc publieke
asenda die zich op hct tcrctu van onze
deskundigheid bevinden! td tregeren. We
hebben het zeLer Dietperfect gealaan,
haar we hcbben erveel van geleerd etr
we saaD door. Volgend taar, tiidens hct

EAEG consres in Amsterdam, organise.en we een lesolsfo.um
bred.re insteek. Het briirt trclaneriik
voor ons om over dit.n ardcre hete
hansiizers een actiere dirloog met het
publiette vocren. Geen enkel vak mag

trhsluitend vanuit de inhoud gedef!

nic.rd worden, de defiritie moet ook

v.ndit het doel seschieden. (ioolosie

zonder maatschappetiikc cootcxt is niet.
Maatschappelijke contcxt Aaat verde.
dan het debat

rord sdsborilgen ir de

$addeEec. Maar hel al dan nier
sas boren

ir

'aar

de tYaddenzee is dad oot

nict uitsluitend een Ned€rlands onddwcrp! het ond€4erp he€ft e.n gtobale

.ontert. In Nederland is stokcn op sas
vanzelfsprekend en in het dcbat rond he.
boren in de waddcnzce hreft, zosls de
heer l-ubbe* tijdens ons forum opmerkmilicubcweging he1 op dit

1e, de

tuo,ncnt gewomen.In Nova Scotid
(Canada), $ad < miin zomrrs door-

brens,list het anders. Ondanks cnome
gasvondsten otrshore (sablc Island Gat
en de loltooiinsvan ccn piipleidins vat
de noordoostput var de provincie laar
de vS, is biim demand vtn de een

hiliocn innonets lan

de

provin.ic

(andcrhalf keer Nederland) aAngcsloien
op sas. Te dun bevolkr, te duur. In
sommige \rat dichter ltcvolktc gcbieden
hoopt den het oYer.cn iaar ofdde
misschien te hebbcr, Ondcrlussen kookt
en stookt men op clektricireil (waterkracht) en hout! beiden overvloedis
aan$ezig en dus lanzelfspreLcnd. Aan
bcide vodenian energie klclco milieubczqaren, mz6 daar hooi ic daar
*cinis rot niets over (dc houtkachels
hebbef, ovedgens ecn katalysator).
Schaa.s.e, oventoed - en onbehagen? In
een tijd ran tothedonisme leidende rijkdom (althans, in ons eigen klcinc buur-

tje) is het sohs lastig om je komprsnaald in de goede.ichting tc krijscn en
tc houden, en niet allecn iD hct cnergiedebat. Toch is het.isc ijk nosal
sirnpel "the test of our progress is not
rvhetherwe add more 10 the abuDdancc

ofthose who havc much; it is whether
we provide ctrough for those who have
ioo litde" (F.D. Roosevelt). Maar ondertussenwdrden de ve!.schill€n tussen afm
cn riiL alsnaar groter, en icdereen
schijnt onze riikdom lanzcuspr.ftend .e
vinden. De westcrsc oconomie is vooral
€en tertiaire (dicnston) en kwa.taire
(k6nis)economic seworden. De kenniseconomic verschilt in C€n c.uciaal
elemcnt van de traditionele ecoronie:
hocveelheid. Tradirionele economie is
gebaseerd op schaafitc! in.le infomatie-economie b€staat vooral overvloed.
AIs aardwetcrschappers zitten we met
een overvlocd aan da(a (onbeheersbaar!
orgekoppeld, ongestandaardise€rd) ovcr
schaarsc go lstoffen. Abundani data
or scarce resources (ik schrcefhet ooir
in het Engels op, klink toch kem.chtiger). De economican !.n leel onNiLkelingslanden ziin nog srotendeels eEbasee.d op schaarsc (primaire) Fondstoffen. Het ollbeerr hed aan voldoendc
kennis cn informatie om die gronilstoffcn tcbeheersen en investeerdc$ a.n te

hetken. Hierin ligt

€an van de

oozaten

van hun amoedc (bovcndien heb ie de
paijs van de srotrdstofzelden zellin de
hand). E in Macworld wordt alles
geprivatisccrd, zelfs drinkwater. De
promincntc CAnadese Maude Barlon
schrcefdeze zoner een vlammend
beiooc tegen de 'comhodilication' vd
de wereldwatenoof.ad. Moeten we he.
dad niet e€ns oif hcbben, over hoe we
in ons vak mct dczc s.haarste/ovenloed
orbalans omsaa!? Moeten we (uj ik! {'ii
lrlemaal) otrs vak meer definierc! in
termcn vln doel (P.oblemen) dan ir
teden van inhotrd?
Bij zijn openingstoespr.ak tiidens het
ISPRS Consres in Amsteidam in juii
wond Ismael Seruscldin, voomalig
vice-Fesidcnt vatr de ll ereldbank en
intenationaal befaamd hydroloog(!) cr
geen doekies dm: als de 2000 tcr ptaatse
vcrzamelde geoidforhatici cn Retuo(e
Sensins exp.tts geen scbruite6 konden
vinden en geen tocp.ssingen die ten
goede komen aan het amere deel van de
wereldbevolkins, konden ze wel inpakkea wat hcnr bctrof, Ik weet ni€t !r'at cr
tiidens hct Iuternationaal Geologisch
Consrcs in Rio allehdal gezegdis! Daar
ik hoop dat de daar aatrwezige hoog*aardigheidsbeklcd$s dit onderwerp
ook hebber aarscsneden.

Terinspiratic hct lolsende:

deze

zom.r

bezocht ik in ltaddeckj \ova Scotia, het
museum orer Alesander Grar,am Be[.
zoals bckcnd ldnd AGB de telcfoor uii,
dit oledsens als een soort ziistap, want
hii was eigenli,k bczig om diddelen lit
re vinden waardoor doven ftonded le.en
spreker (waa! hij overigens veel succes

had.n ziin hele leven mee b.zig
bleef). Nadat hijhet patent op dc tclefoon had verworven (rond 187t, t'ij rvas
nct 30) *As hij dus voor dc rcst van ziin
leven'binnen'. Ilii rrotr*de mer zijn
mee

voormalise leerlinse, de 10 iaar jors$c
- dove - Mabel Hubbard! dic ziin f[anciin ulterst gedegen zou beheren (htj gaf
haar bi, hln huweliiL 90ol, van zijn
aandekn iD Bcll Telephone) en bleef
zich dc tcstv.n zijnleren bezighoudetr
ocr hct uitvindenvan van allcs.n nog
wat, als het maarnut e! tlezicrvoor
miDder bedeeldeo! loorar ioor dovdn,
opleverde. EeFt alleer 's
later ookpermanent, woonde de familie
op een s.hicieitandje in de Bras d'Or
lakes bij B.ddeck, waarvan Mabel vooral
vond drt het tenminste "far enough
liom fashionable cent€rs (is) to put our

littlc sirls is ftousers". Zcusaven ze,
getuige de vele lbto's ook dets om
'fashion'. Ir dic sraDdioze ongeling
vord hij cn passanr her aliestuig uit, en
de hydiofoil, verschafte hii hei tijdschrift Science zijn sta.tkapitaal ($
50.000), en maakte bii de National
Gcographic tot $at het nog stceds is, een
op foto's sebasee.d titdscbrift dat het
brede publiek voorlicht ovet wetens.hap, natuur en techniek. Zie ook

httpr/wv.{itzseraldstudio.com/html/bc
ll/, Zijn kompasnaald stond in elk seval
h dc goede richting, er van hedouisDre
haddcn ze if, BaddecL gccn last. lvat een
Iedereen, wij ook, kan veel

vd dit soort

mensen lercn. Brll rvas een probleemoplosscr, ccn er?erimenteerder! mat.Ioos ongcduldis. AIs ziin assistenrcn
trczig waren een schaalmodcl Mn ean
!.n zijn ideeen te bou*en, had hij hel
scduld niet om daar op te rvachten, hij
begon gewoon mei het volsende idee. l;n
keek niei om. Dcze attitude is diamctrarl tcgcnovergesteld aan die van dc

wereldbcfaande ecoloos E.O. Wilson,
wicrs aulobiosrafie ("Naturalisc) ik ook
dczc zoner las. "Ee a huntc a cxplorer! not a problem solvcrl", raadt hii.
Maar hij is dan ooL edbuitensewoor
zeldzoam brent, h.t soorl wetenschapper dat ic mct rusr moet laten omdat .r
akiid icts prachtiss lir komt. De mcosten van ons ziin geqoon plocteraars (zei
mijn leemeester qijtetr Anhnr Veen).
"De neeste wetenschappe$ vullen
alleen lacunes" schrcef H.G. Casimir,
en hijvoegdc daar aaD toe "naar
niemard k.n je de vreugde van zulk
werk ontncmen'i en loor ploeteraals is
problccDr-oplossend vermogen iatr hc1
groorste belang. All€er met icel
probleem-oplosserd vcrmogen 6n
voldoende theorctisch inzicht en begip
kunder *e onzc eigeD kompasnaald van
de aardwetcnschappen in d. goedc ri.hting houdcn. Schaarste en olenlo.d.
Itaar hoc, dat weetik niet. Wcl bcn ik
$van overtuisd dat me.r samcnwerking
zoals dc \H\', Duar,
mar ik hoop, ook anderen in de
loekomst, voor oDs Genootschap ei dus

{ct pragnatici,

voor ons vak varlevensbelans is.
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KNGMG Waddensymposium en forum

Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, zz Juni zooo
"De Ecotogie heeft het gewonnen van de Economie."

:

"Nederlanders ziin meer geint€ress€erd in meningen dan in

Deze tw€e stellingen, geuit door resp. prof. R. Lubbers en

dr, J. Hanekamp aan het begin en aan het eind van de
studiemiddag in Naturalis, geven welticht het beste weer
hoe observaties. feiten en interDretaties in deze uiterst
boeiende middag soms door etkaar liepen. Het is vrijwet
onmogelijk om duideliike conclusies te formuleren en aan
alle bijdragen recht te do€n. W€[ kan geobserveerd worden
dat alte actoren eigenliik alteen binnen hun eigen domein
kunnen redeneren, een domein dat per actor een eigen
tijd/ruimte schaal heeft. Dit fenomeen schetst eigenlijk de
onmogeliikheid van de situatie rond de waddenzee. Een
dergetijke patstetling kan alleen voorkomen of doorbroken
worden wanneer een kabinet bereid is e€n hetder
geformuleerde bestissing te nemen, en daar he€ft het nu
iuist aan ontbroken.

InlcidcN q'arcn prol R.
Lubbcrs, liooglcf aaf glob!lisc.ing en du!.7ane ont\Llkkeling

KU Brlbanr, relens
voorzitter !an hei Inrern.ilo
aan de

nale W€reldnaiuurlbids eD vaD
dc Mijnraad cn mr'. S. dc
Jone, roofzritcr mn dc

'De dc.de flcto zit in nrstrumcnren, zoals'roning'
oledgens een qplsch Noord
Amerikaans begrlp, en Mllieu
eiincrrapporiages. rna!r deze

inslrumcnictr hcbbcn

oni.cddcd ondai

o$

zc zo

W!dden-advicsraad en bu.ge-

'ngcwikkctd lijkcD. een l-niijls
zone. ecn 200-rnijls ' Excluslre

mecstc. vdD Lecl (G). Beiden

Econonlc Zone j de lrgumen

lmfden

heL

lniii!iief on

KNG\'t(i loor hei
de

lasigelopen

ren worden door elkaar

gebruiki en dii leidt roi

discussle open Ie breken. Maar
of irc daarin slaagdcn?

verrvardc discussics waaf bii
actorcn hcr nict mccr c,rcf

Inleidingen professor Lubbers
en mevrouw De Jong

. De llatsrc tucro. is het

Pr.i. I-ubbeN schetste in rijn
lnleiding de lier laciorer die

her beleid rcnd de Weddenzee

.

dc bcsiuurlijkc rradit'c'

iDzate dc gasvoou.ad, waarbij

liij hct klcilc vclden beleid en

mut

schapFelijk belang en de rlrtie
van daL belang fur de econo
mle. Energie is nier langer een
louier Dadonalc zaak, hci s
ccn zaak van wocldonriiicddc bcickcnis cn dit zet ook
het kleine velden beleid, gelor
muleefd in een djd d.rt energie

looral

een nedonale zorg was,

in .cn andu ljchi. Itci bljiki
dat ccologcD cn natuurbcschcrners ceD totaal andere fekenfactd' kennen. Voo. Ien is
undrag e'en belrnsrijk als de

Dc Naddcrudvicsr!.d hceft

toekomsl. Vlndaag heefL de

plannen !oor venchillende
seciorcn. Uiicindcliik ziin !oor

ecologie her

lar

de economie

dc Jong haakic jn
haar iDlciding aaD bij de heer
Llbbcrs. Zij beladruLte dat de
Vadden,rdvles ,rd slnds I982

Mclrouw

uitstel,rfstel dls.nssie sLeeds
heelt gewogen, naar dar de
politiek er w€inje rn.c gcdaan
hccfi. Dc wARhccft gcplcii
voor hct voortoFig latcn znten
van een bufle. (ondef de
Waddcn,ee), n..rr d.u de
beschikba.e kennis ondeirus
sen wel gedeeld moer worden.

Dii is nier gebeurd, orndai hei
moraioriun van'84 '94 c.
liiic loof hcclt sczorgd dar 'nde
discussie vollcdig kwam stil te
liggen. Tot I996 heeft het

onde.wery'gas' zl.h beperkt
de Trveede Kamei

t.1EZ, ook

sreeds ,rangeqrongen op een
nrar$chappelljke discussle en

.t

heL opstellen

eln beheeF

.llc sccrorcn bchalvc voof dc
dicpc dclfsrotrcD bcheersplanncn opgesteld \{inisrer \! ijers
heeft zelfs ln'96 gesteld dat
her gasbeleld geen onderwerp
van vrije beleld$onning was.

Ook minisl.r Pronl< nccmr in
zijn dcfdc Nc,ia Naddcnzcc
hci staDdpunt van de t\teede
nota I op I ovcr, Tonder

hero!eNeging. De \irdden!d
vies.xld indr dit geen goed
ldee, wani 20 gaar de discusie
op doi. ln ell< gevel s'ordi er

nu gcwcrkt aan ccn \riiz'gjns

v.n dc Mijnbouwwei (ook
Frci l.lbbers signaleerde hoe
n(,eilijk he! is on te se.ken
net een wer vln bijn! 200 jali
oud) waaiin de relatle russen

det nrhe noemde. Terens

mijnbouw, milleu en naNur
.xpiicict wordr nccrgclcgd cn
waarin ccn linl< mci dc lora

benadrukie hij dai klelne
relden in de roekonNt irellichi
nict mccr rcndabcl ziin. zodat
mn unsicl afsrcl l<an L<omcn.
'De fireede facrcf is globrlise.nrg, duurz!me ontsikkeling
en de c.nsequentles vrn de
alipnken ln Rnr'92 salr hei
loorzorgprincipe voor her ee6i
!v.rd gcdctinjecrd. Hocscl hij
dc lirmxlcrirlg ran dir p.incipc
'de chdrnc vaD Rro' noende,
.oteerde hij ook dlt ber uiter\t

mer ectr individuclc ,\lBR po
p.octboring cn gccn inrcgrale
(zo.ls, nadf 1.ter bleek. de
loorkeuf heeft vrn de
Wrddenverenglng), hergeen
overigens in liin is mei de
uiispnken van de rechicr sinds
1988. Dc $addcnadlicvaad

de tul

!!n

de privare secto.

W.ddcnzce sudt gcnrarkt.
De \!addenrdvies.!rd heetr in
'99 nier Seplen om de
\!lddenzee op sloi re doen. De
\!AR was roor proeiborlDgen,

noellijk is on dln n.g le

@

bepllen waar de g.ens ligi?
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e.sclcL en 5 cm voor dc
\{'!dJenzcc. Dcze acccpt!bele
bode rdalinggroorl.s $orden

bccri Je roork.u. roor

gede|niccrJ o! basis
'!n nuaf
\.eilighcid !o.r dc tr!rger,

ildiridu.lc
olsrnerc

,UERS onrdat de
crdringcn lr]ct de

IIER n'ct

dier o.!. olcr cen buir.Dgewlrr 'hjsh rcchi$a!cl Die

snrrcl kan cchrer hcMr\chjj
n(scn schrlpcn mcr le\end.

n

rl\Lrd cn dodc sclelfen cn
src!Dtjes niet ondc,s.heideD.

$

ook eohri,n eir coonomischc
lchadc. De enl,tie rond d!

\\'addeM.. z!r hcn !olgcns
prot Verr!ijt in d. ononrlteer
Lr!!rhcid lan de hodc!rd!lins
en eltccrcn drarr.n. Hij

dir hitsic m!rcriaal aanNczig

\vaddcnrldvicsr|!!t hecli hcr
mini(eric !!n VRO.U hicforer
rlngesprckcn. ook 3l omddL dc

.oncludeerde uitcindeliik dnr
de b.stNrnde !rcthodes goc\l

H.lars

z(, goed

zij'r. Ze

ordcn sreeds tcchnischer cD
stccds lusLis.r un te \oercn. De

\ededin\lse IltrR pflrcedurc
nu

!r.rdt

ingehaald

do.r

Lu(!

2ijr, ddr

Dc $ addenadlicsrd.d is posi
dcf ore. h.r \ oororgprirciFe
licr berekcnr dlt je jc tJcsr moet
doen om dc beste

mtumldr

bofen ralil re kijgcn. HeL
b.tekcni b(\'endicD drt je nict
genakzucl)rig mag $rtrden.
Hci dwDsL bolcndien tor
conrmunicatic, s!r hclangriil
is omdxl slcchre .onrtnunicrti.
leidt ior slcchre besluir!o.

lnrhlusinsr bcu)g hoc ic
\cderlandsc ku{ onlsuu

rh gelolg rln dlilLronli!le

drL dc FlxrcD nr dc N'!dde!2oc
een r.laricre Teespic-sclsrijgins

\an l-o mn ir kunnen op!.ngen, o $.2. (unnotr ..npcnsc-

ii

Llus

in

iiiir

niet

lol\brn. ook rl

is d.r zrnd er rvcl. Cd*!inni!g
zal z.Lcr bodctndrlnlg oplcrc-

rcn: ook rlzal.tar
hccl
\cinig zijn \\'.1 /!l'nrar
hcl \arrschijnlllk tor ge!olg hctrbcn d,rt
dr flarcn \\'xr khnrcr \uden

d( Nn negaricfelTect
hr.li o! ,lc l_auna. (ldn mo.r jc
en als

ahflgcn ofdai hcl $irxrcn
re! s.s $!ard js. Vh.rschijnre

\

otulr aangrrrsL. Uit r(trgf{l
dige krrreing hlcck dul d.
'gocdc Flekkcn \ oor krnocF
straudl()pe( ook die ran

mo!lell!n in !erschillcnde djds.halcn lcru$en, dccennir. cn

sen

liggeD, rraaf zich drarna rullcD

hc.Lellcn. Ook Albcn Ooir
benad!LrL1c d!t rtl{rricre

bodemd.llng icn

is

'zun'ere !ocd\e[ooffaad ^,

ndchi orer dez. \og.l nrdachl,
hnd hij nee. rrxgen .1ao

conclusic houdr sr:rnd \ oor

dc \\'!!idenz.c is een z.!drrag.nd slsrNrn (d!1 is ook de

zxn(l!r!rg

$n

rd)rknDrcnJc rrekk.r;r d.
\\'rd!tcnzc. icn tr.kkcnJ ri'l
EIlesmc.c Island cD Sriisbcr-

bur.D de.itaDdeD. Dczc

Teespicgclb en egtug 1en gc!olgc

:\ND de

h.r e.rolg

kokkehnsers zijn. Dr. l'iersma
bcslo0r zijn be(,og mcr !!n
licldere conchsie: hoc{cl hlj al

z!nddlsrriburle gcdurcnde hct
Plcsrocecn eD Ilol('.eeD. Ziir
h.l.Dgrijk(e conclu\ies NarcD:

tun n).

lijL it.
In rcn gcFlsninccrd en nrsFirererd bet.og schctsre dr.
Pi.r$nr heI buitense{oon

is

kokltchGserij nu juin drt lccl
koktcls doodgrdn en dat
de

(larjn dc
kaDo.rsLnrdloter, e.! vc.l

rar.n). Cerolgr bii srs{Dmls
zal bo(lenrdaling onlred.n.
hctgelr z.lbctcltcnen d.t de
llarcn ee6i d'cper konln re

De spr€kers
Dc ccrsre sF.kcf. dr Dnk
Bccrs. illusff.ude iD ecn

de N_cdcflandsc

aaDFrk 2orgzarN n. ma.r drr
er n!tuurlijk !crb.tcring mogc

is. ddn lcrdoer de loeclveel
energic cn l(!nt nicr d!! rijD

ta! kli !aiopwrnning.cn !.el
grotcr cffecl zalhchben dan
ge\ olgc vNn

g.$!in ir8. Bo\e di.n

le\ligdc hijde !!r)dachr op hcr
fen d.rr ccn HnnaiRF\arming
een v.rrhdenng h.rsterkns)
lan hrr sr.nnkhnrdL ior
g.!ols zllhebbcn en een
rcf rndering !an neeBlasl)arRr

lcn, n)er allc gefolgcn
Ah otlossing zxg hij (dllhcr
\eryrolcn frn d. tcerk achl
\an r1c \\'rdd.nzcc. nel n.Drc

iiagicle efenwlchr

lin

Can.dr naa! I'rr.sonia) zich

lrtivoor.ler cn 1rroesL hij
consirteien d t cr .n!ol
douDde \.trDi\ \ras on rlc

De kanoetstrandloper en de
kokketvisserij
D. \'rddenz.. is !o.r d.zo

Hct torum b.srond on Anki

de

\:adLloh,ee narl

lrcer da! 2(r imr'd.g e!

$.st ALika oflxn r-oord

!ogcl crn es.ntiile tleislcr
pla.rs r)f ziin hnse iocht, ccn
plcisreryl.als $ur d. soon
.oprea van een miecr onder-

roed \o.sclrje n.rar ccn dier dri
denrarc lct i! dar lrel lntcf
mecr eoeJ kld rlieg.n. Dc

kano.rsrandloper eet, ncr xls

bjr!. cider.cDd.n. helc sch!lpcD in dr€ D ziin gesplcNo
nraag hapol scn:rlctr sorde'r
onr de nurriinren bcschikbrir
1e

huid'ge onn{richrine !in de
voselsiand 1e besriipcn.
torumdiscussie

\i!u(isf ! (\\'Lr\lden!.r.ni-

gins), slepic dc Jors lloorzrt
rcr \\'addcn rJ\ iesraadj. I!rf
Hdnekonrp iStichtnrg Heid.l
bere Appe!l N.dcrl,ncl), loop
Ilrrq!crie (r\-ArUt ei \lafc
Bu(l(iing iBud(ling (lonsul'
r.Dcl ). D. discussie sroDd
onder leiding v.n lroi SrlLe
Kr!D.!bcrs, hooglcrxrr
gc.lo.eic rrn dc i U Del1r.
De corchrier ziin !ls \(ngr

nrakcn. Hiertoc bes.hikl hct

1.

$cr bel.jds\!.min!

ges(inning

1s

m.l. t.
nn rec.nl zo\el

Qn ({erhc $ege als f.n de
kinr van dc NAlr nrcr.renlijk
gec0nnn!ricecrd Her \{omtG

door het $€cr laicn onisii!n
lan'lvdslucb' (Sluiicrs)
valrd.or .ilandeD cn Fhren

hcbbe! dnn bodenx lnrg ren

rergnrtln Qn !.cfkf!cht zitrl

duur laD I q8l-1991 heeli cr in
llirc roor gezdr.sJ da' ni.r
lllocD dc \'rd,lcn/ee. mtrar
ook de discussic,trer s,rlwin

org. rnn gr-(\f inDrng.
Dr- .\lbcn Oosr brson m.I
.and.ch1 (e r.gcr \oor \r.r h'i
'hcr V rddcDgcr.el Docmde.

dez. cn nnderc inst.unert.n tc

nhg

tjjk z!1 e\rr. zcesf iegctsrijging
door klirniaftrpN !nnirg o\ erigcns een lccl sn)rer cffcct
!(er

lliibcn.]drukrc

J.rL

c.n cnnge-

ung $ ailr nr.nser zo\cel Po!ts
ricre e \tics,trerhlbben,

n!Luuflijt

o(nt ernotics

.ttu.pt

b'j rcr.nderend bcleid Len
aanzjcD frn dic onrgevins cn

ni.t aliij,l fnroD.cl i\.
ttijFlciLLc d.n o{ik voor\cel
dat tlir

!e^olgcus schetst. hij h.e
!crs.hill..dc liin.n !rn ond.r
z.ek onon'ldrmbrnr.arioncn

cilicrief.r r.l!'iel srcl

se,ri-

n]-'nl kunnen .nn.llcen. Voor

iD

d. \\'x!ldenzcc.l'f sld

sing.
2, D. bcgrirteD zon..iDg (h.r

v.onlflchr illusifce e
prot VcrNijt or hcldcrc cn
oolt hur)lofisrisclrc { iize h.e
boderrdfllins oN\{Nr. hoe dir
lD z'in

verbicdcD Yin lcri',rerr€!r

eaD i'crni
\illek.urig d.or
.lknf gebNiltt in dc discrsle
ovcr d. \\'addenz...
3. H.t roov.rgprnrcipc srrrdt
Nillckc!ris t.cecFrn in lrct

ihcr srenze! srcllen

r.ir.nl

gem.dellcctul err !oor5F,eld krn

(!r d. efchTen a.! dc
kennis zijn en hoc de lnzrchiln

\'ord!n.

in bod(n)dahrs rich Lrijroor
bccld \erhoude! krt inzichren

i,

$

or,1.n

drliLrs r!n lndcrc dclen \ rn
\ederlxDd HeL blijLl d!r !ool

helckl foD.l.ur

cigLbieden ucctfrabclc
bod.!r(luling is ee(irfinie.d.
blj\'. 50 ciir !oof hcr (noDmger

d.
rlifrrken o!.r beli;snrg

Ii

lue
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geruak. I.rlviil d1i blj saswlr!
!inn nict tnosclirk blcck.
.1.

Dc \\'addcnzc! icx nriuurre-

lcn

aar

lcrklar.D, mer

!h

conscquentic dri m.geliil
schadclijke a.rnneiren nier
ondemomen mogen $rrdcn, is
5. Hct nicr rviDncn lan

h.t

V'rddcngas betekcnt h.r
rc.leggen rrn risico \ Darr
rnde.e dclen van de rereld
De \X;rddenzee is loof \edcF
landes zichrbaardcr dan
bij!oorbccLd dc Sjb.rischc

rccndrlj ooL ecn k$elsbldf er
bcdreigd e..s!{eem.
6. (la$rinning in de $ addcr'
zee lno.ir {brden algcilos.n in

\cdclandsc
in l-uropcsc cnffsicbclcd. Hct
het kader latr het

klcnrc vcldcnbclcid ran d.
Ncdcrhndsc orcrheid kan odt

in Etropees reftand een

behnsnike rol speler.
7. Om de wlarde en g.lool$'Rirdighcd ratr studics als
biivoorbcclddc lnicgralc
tsodcnd.higstudje W!d,lenzcc tc rc.gfolen, norrei resul

lan d1i soon onderzo.k
hok) gcpubljcccrd irord.n xl
laLen

!ijdschrificr dic ondcNorpcn

Voo! uaecn orof aan!!llcndc
nnbnnatic olcr her slmposiunr
kuni ! c('ntrct opnem.d mel

ziin arn hct rcginr. lan Nct.nschappclijk peer-.e!ics'
loor dc bijdrasen lrn de sprekes $ordL de lerer ref,fezen

erDaiI

naar het speciaal roor dn

oI l-lisrbclh Koslcrs.

st'rrposjurn !cs'aardiedc
nummcr ran hcr rijdschrii-r
i\ardc cn llens (jadfg.ng +,

tcl: 0i 3-.{87.1.1-l.l;

Ilichaillan

der rleer.
tel: 071-5238182i

ttrd

ccrn, stobaks.nl)

.-m!il k(rreAltirc.nl

+rccillc edirie, juni2000), d.tL
t! virlden is ()! ww$.{adden
zee.nl. iLen kllma!i!erande

bcrcikcn op 015-2697006.

rit)g.

crr0il c.strmh!isi4rrg.ino.nl

itrwcndig var de vraser.
Ddt vootzorgpdncipe,
Lubbers, waarom seldt dat
alleen voor de gaswinnins?
lvaarom seldr het niet ook
voor de kokkeliissers, dic mct
6en haal ovcr dc zccbodcm

wantrouw€n iegens bedrijfsleven en technologie? Zou er
minder be7$aar ziin tesen di.
boringctr lls zc bcdocld waren
orn irrigaticwatcr tc winrcn
voor armc boe.en in de
Sahel? Heef( de milieube$eging alleen nos overlerinsskadsed als zii zich afzet tegen

H€t Bureiru lar hei Kr\GMG
((liroline Sramhur) r ic

GA5T{CILUMN
I-ubbers en het wad
lk kiik dc sPrcker nieuwssieris ir hct Rcladt. I6ts van die
tweeshijd Doer toch zichrbaar zijn achter die srcppelbaard? Iemand die tegeliikertijd voorzitter is van de Miirraad er van hct \lcrclduatuu.fods moct toch imerlijk

Econonlie ofecologie?
Maar er t.ilt geen zenuw op
dat gezicht. D€ qelgevormdc
zinnen rollen als conlccticpakken van dc lopcnde band.
Zo scrccn als cen sestrande

vcrschcurd rvorden dls hii een
slnposiue moet openen o\'er
$ add.nzee, aard$erenschap-

sren ramen. De ecolosie wior.

pen en marschappii? I€maod
die zelfals ministe. v.n

Economischc Zak.n

h.ctt

Lo.kheed in een

$ildp.rl. Er

sroeien al limen uir de sebar-

\ee, tenzij. Het wo.zo.srrincipe. Iiet bo.en tenzij krn
wo.den aangetoond dat c.
.bsoluut sc.'n schade
op$eedt. Want als over

t*in-

mccgcw.rlt aan hct Keinc-

tis jaar her

sasvcldetrbeleid, en die ru
hetzclfde Dinisterie orer
diezelfde zaal moet.dviseren, moer toch achtef zijn

rug toeLeren. is de ecologie

gas op is, en de
economen de Waddenzee de

nog even belangrijk als tcvo-

ren. l)e sprckcr paLt

zijl

hct iocdscl *estapen voor
tionduizend rosels die nog
ricnduizend hlomerer moe(en
Uiesen? Geen kokkehisserii,
tenzij? Geen militaire oefenterretnen! tenzii? G€en ho.i

Tonre uilendeveerpontcn
tcnzij? Is dic gas*indns dan
rovccl s.hadelijker dan al die

(trdcle a.tniteiten? Nier

eigen beleid bliivcn staau?

lcrund dic zelf hceft meescwcrtt aan het fomulereo ran
de doelstelingen lan Rio in
1992 doet toch in de bres
springen voor ee. van dc
belangriikst€ wetlaods van
Europa? Nat {rrdt hct,
t-ubbcE? Borcn of nict bolcn?

papieren van de lessenaar!
maar hij had ze niet nodig, hii
deed alles uit zi;n hoofd. Zijn
ef nog raage.? Ik b.n tc
beleefd om als cnigc op te
staan.lcts laasen zou belekeocn dat het niet helder was.
Hct sas slashelder, .n verdedisbaar, en toch kook ik

boren in de \laddenzee betekenl meer boref, in de kwetsbare toendra in Siberi6. Nec!
renuij in SitedE? Het roor-

zorgpiincipc wo.dt nict

conscqlcrt tocsepast,
En dan doet zich de interessarte raaag voorr waa.om dao
niet? \l,aa?om brenst speciaal

gaswintring de gcmocdcrcn zo
in beweging? Is dat hct aloude

kngms I arw I nieuwsblicf leptemb€r 2ooo y

hele gaote tege.standeF?

OI

is hct het trincipc: latcn $c
van nu af aan tcnminstc Yan
aan stukje natuu. albrijven?

Akkoord, Lubbeis, doen we,
maar dan ook €cht. Dan ook
geen kokkelvissedj. En ook
geen znndsuppleties na

slor-

men. (iecn rcparaties na dijk-

doorbrlkcn. Gccn kustbeschcrmiDs, tenzii...?
Lubbcrs stapt van het podium. Hij moet weg, naar de
Mijnrasd. De Mit.rad is
bezorgd ddt lan uitstel afstcl
tomt. Monte. sc.laat hii dc
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Landschsnsformen und landschafrselement€ im llorhgebirge

Stahr A. & T. Hanmann,
398 r!. S?irr* Vitas, Bdin,

rechls twee foto s, links de toeli.h.
ling, De complexileit van de tekst
bevindt zkh op het niveau van

€lndexanen.klassen VWO of even.

1999 DM s9,40 Q'ib)

studenten. D€ auteurs hebben de

-

- al dan niet aLs be.gsporter
is gerascin€erd doo, boeken,
bergen €n natuur, bezit ongerwij'
feld een goede vogelsids (P€lers'
on's, Lau jonsson) en een no6
(Heukels, Flo6 Helvetica). Er is
echter bilna Seen handig naslag
werk te v nden overalpiene
geoirorloLog sche veEchljn5e en.
Iot €nkeL€ jaren geleden moelt
men , ch in d€ bersen me€rtal
behelpen met e€n enkel lokaaL
uilgegeven boekie van een inmid'
dels Sepensioneerde dorpsleraar
die ook iels over de srenen in de
buu4 wist te venellen. wie me€r
wild€, behoode zelfop zoek te
gaan naar wetenschappelijke Lite€.
luur, die vaak Lastis toegankelljk
was en er !aarbiidikwjls niet om
bekend stond dooEpekt te z jn
mel fiaaie foto s van te bestuderen
renom€nen. Wannee. we onde,
andere denken a.n het kloeke
dieluak Eiszeitaher van R€n6
Hanike of de tlassieker S.hnee
und Glelsrherkunde van Wilhelm,
merken we verder het pfobleem
van de zwaarte van de boeken op.
Er zal dus, zo vaLt te concLuderer,
een gaPend gat tussen de vaak wal
droge weranschapp€ jk€ literaluur
er de gemiddeLde reissids. De relsgids, w:a.in steevast de geschiedenis van de pruimentijd lot Sint
jutlemis beschreven staat, maar
waain zeer zelden goede geoLogisch€ oi geomorfologische infomalie staat weergcgev€n. 3ij de
Dultse uitgever Spr nser ve6.heen
vor g iaar mede !aarom het eni8s.
zins popuLa rwetens.happeLijke
we.k Lands.haftsiormen und Land.
s(hafts€lenente im Hochgebirge,
e€n titel die op zichz€lf al hel
bestuderen waard i5 vi5ioenen van
avondenlante dis.ussies over het
Wie

veGchillussen formen en
'Elemenre doemen op.
/Maar nu hel boekje, or beter: het
boek, leder hooldstuk ls opgebouwd uit twee tot zes paragafen.
D€ paragmrei bcgirnen mer een
aantal pagina's uilLes over bilvoor

beeld St.!kturabhansige Form!ng'
oIFluvioglaziale und glazinuviatile
Ablagerungen , Sevolgd door een
tiental pagina 9 met foto's en
roellchting vai de zojuct besch,e

hierboven beschreven popuLalr.
wetenschappeLijke lacune opge
vuldi maar naar mijn mening net
naet helemaal. Het is door de
uirvoeing (en wellicht de uirgever)
net iets te weinig popubn om een
grore markt te bereik€n. Daanaasi
d ent de L€z€r de Duitse taal mach.
I g te zjn on niet gehlnderd te

worden door woorden als'Frost.
sprenS!ngsveMltt€rung' en rTrans
Latlonsbodenruc.hung . Bli de
beschrijvi.g en uitles v.n de
processen die v€rantwoodeliik zitn
voor hel lands.hap in haar huidiSe
staat worden met regelmaal voor
beelden uil alpiene gebieden gege.
ven, zodal we tijdens het lezen niet
het gevoel hebb€n met een theore.
tische besclrouwlng van doen te
hebbon, Net s daar.m een
ges aagde posins tot PoPularlse.
.ng van de aLp ene geomorfoLogie.
0e index bevat ook de geografi.
sche namen die in het boek

vooi

'Landschafi sfomen und Land.
schaiiselemente im Hochgebirge
beval een paar honderd (00'
Preces te zijn:

,/l)

zwan-wit.

fotob van over de seheLe wereLd.
De kwaLit€it van de foto

s

oopl

van uiistekend tot elgenlik
misLukl. De meeste zijn zorder
n€er gocd geslaagd. hoewel
sonmige foto s qua conpositie
rraaiziin naar teseliik meer op
vakantiefoto s van een rreklocht of
beklimmins lijken dan dat we
dlre( een eoed beeld kiisen van
de Lands.hapsvorm die ze zouden
u reen

doent op mel hel
en ge soorlselirke boek dat ik keni
De vergeLij[ins

'Geographle und Geologie d€f
Hochgebirge, in 1990 uitgegevcn
door BLV, een uitgever die zich v:n
oudsher Cn tegenstelling iot Sprin.
8er) richt op bergsponend publiek,
Dal boek, alpin Lehrplan u, behan.
de t de ond€rwerpe. wat bred€r en
bes.houwl ook de vegetatie, maar
gaat daarmee n nder diep in op de
materie en rcht zich mede door de
b jzonder lraaie ke!renfolos op
e€n breder publi€k. Landschafls.
formen und Lands.haftselemente
im Hochs€bnse zil daarenlegen
dichter lesen de welens.hap aan
hel is minder een leesbocl dan
een nasLagwe en hel heeft nog

-

kDgmg

steed5 de a.hlerliggend€ processen
als insans. nier de vomen ?eli
Voor e€f leek op het lene n van
het tandschap is het daardoor
m nd€t soed toesankellik Hel
bindt daarmee al5 nasiaswerk
waaEchijnLijk een ande,e categor e
geinteresseerden aan zrch.
MICHAEL R. VAN DER VALK
AMs'IEROAM

History of Geology, Vol. 2

F.. Euenberse. (cditc<l by

Marpe.ite Carozzi)r
101n. A.A. Balhefla, Roftqddh,

the 'impeialist chaEcter' of plate
tectoniG is p.esented as wisdom
Eon lhe underctanding of the
h story of g€oLogcaLsc ences. Nere,
the author confused the srength of
new iheoretlcaL modeLs and the
complexity or realty. The h story of
the.cceptation or olher grand
paradigms (such as acl!alism,
evolurion, and lhe vT impa.l
atredt could have taught EUenbeF
ger differently. Inslead, his hi5to
rian view was clouded by his l€clo
nician preoccupation. Apart fron

this, llisiory of GeoLogV ls a balan
ced and inspiring standard work
that sho!ld not onLy be availabL€ in

this monumental handbook (1994)
was published in 199l, rl has now
been compleled by lhe issuing of
rhe se.ond voluner in lhe same

fof anybody
interested, but also in lnsrirute5 for
lhe hislory ot science. The suftess
of the fi6t volume p.oves its
importance: regrertably, rhe pice
oflhe se.ond volune is as high as
thal oI irs predecessor's.

parli

G,], BOEKSCHOTEN

s€oLosl.aL Librar es

The translalion

ofthe fiEt halfof

passionate and, somel mes,
5an style propef

to ELlenbe.ger who
Passed away ear er thls year
Tha fLorid subtitle summarzes lhe
c0ntent: the gr€al awaken n8
(called forth bV Steno) and its first
truits (picked by l-lutton and
Wemer), between 1660 and 18lo.
of (ou6e, eanier wo|k is reconsidered and laler treatises {Lyell
181!18rr and even Vogt, 1854) are
incLuded. Be.aus€ oi ELlenberger's
assiduous .onsuLtat on oi rnuch
negLected materiaL, he gves an
extended overyiew of the compL€x
internauonal development of our
science- He gives dese.ved c.edits
to worke6 thal did as yer nor
figurc prominendv in g€ological
historiosraphy- So, the lirsl glean.
ings
transformism' as Lamarck
h8o413691 caLled evolLrlion were
alr€ady formuLated by 0e Luc
(r/27-i8r, and cui,aud Souhvk
(1/52-18rtl, both iheoLoglans . the
nrsr a prorestant. the Latte. a

of

The book s1a 5

with 72 pages on

the time tracks of concepts and
terminologies. The next 24o pages
dealwith lhe a..omplishmenls of
k€y scientisls. from Arhana3ius
kncher to Wernef and Hutton, The
Lasi 48 pases are dev0ted t0 tlre
spe.tacuLar dev-aLopment of gcoLo.
gkals.ience in th€ first de.ades of
tlr€ nrn€t€entlr cenlury.
h this fin.Lsectiof the author
shakes offhis hisloian guise and
retu.ns ro his seological p.olessio.
nality. Alreadv on p. 3o5 a sidekick
on riffing aslonishes lhe feader. h
pages 191352 a diatribe againsl

lalwl nicuwsbrief

september | 2ooo

l0

AM5TERDAM

ctacial Processest Past and
Presert GSA spec. Pep. SPEllT
llickelso!, D.M. & l.W. Atrig
216
ca,

tp. Geolqi.alS.ti.4 oli',enBould{,2000

S

i8.40 Q'b)

ISBN: A 8t37-2.7.?7-X
Bli de ka.tering van Slaciale afzei-

tnsen en

Landvofmen en

de nter

Fretate vai de Slaclale chronoLogie
n een pog ng de ploceesen en
dynamiek van gletsie.s - nu en in
het verledcn - in de vingeE te k
gen, kijken glaciaafgeologen nog '
te weinig naar de kennis over
glaciologische modellen. Er kunnen
in dil vedand twee vormen van
toenaderlng worden onders.hei

den: h€t opnenen van re5uLtaten
van ondcrToek dan huidige gLet
sjers in de interprelat e vrn hlstor
sche s€seveni (een weinis hoop

volle wes) en de semi.
kwantilalieve re(onstrucrie van
gletsjerproiielen, schuifspanning

aar de gletsjerbasis en dergelijke,
gerelateerd

d.n de verspreiding

van 5edimeiten en Land
.vormen. Deze Laatsie benad€r ng
moer kunnen leiden tot numerleke
ffodeLLen van de dynamiek van
verdwenen gLetsje6 op basis van
k€nnis ove! d. vcrdeLing van land
vomen en sedimeni, klimaat en

Tot zover de mening van de redacteuren van Glacial Pocesses: Past
and Presenl, een bundolvan a.hi

rclerenties. vakcr e(hrer in het
gchcel nl€t. l-let lijkt er d!s stcrk
op dat de bijeenkonst voora i5
b-eroaht door rec oraL. gLa. aalseo.

tien anikelen die zijn voortg€ko
mef !n Een sydpos!um ovcr
pncogla.io ogie ln Mad son.
Wisronsid (V.s.l, nniddeh zo

n

dre iair geLeden. D. bc(oelng van
ner sydpos um wat om te (aciren
g ersierdVnami€k en gli(iale
pro(esten le b€B.iipen ei d.nrbii
vcroer te gaan dan Louler rr.t
bPstuderen van iru etL.8en €n
landv0rnei en de i'rterpretatie van
de gla.i.rLe .hfonoLos. K!rtom,
verrarld nnar her jargon vnn de
,nooerne minager: e€n srrev€n
narr'!e rea sate vai een (faLl
t. ts npuG door synerg evoorde

efr

HoelveL

rh.j

de dn.terfen

vei dat hel symposiufr

v€tri.hl door Rarh is
berg.r, 2umbuhL, M.ss€rli lzwitser
laf,d).n neer re.enl door Max
ELrfopa G

lMaisch in hel kader van het Nario

ia es fo s.lrui95prDsram

lk. loor

de oXwikke ng var hel
lands.hap gedurendc her Laar

stoccen. n a€n in keLwordt
hel \!.ter gezrei dlt b.langriik
ngen5 bii dc erosie vin high reLief
hcu!eLs die Eerder tubg a.iial
scvormd waren n €en dnder an
keLwordt le oorzaak vih het
beslaan van de Drftlcss Area in
PLe

Soed

bezocht *erd, beireircn de bijdrn
ged voornameliik Noord Amerika
rAlnska en Wis.o.ein) en cen eikei
stu(ie Noordoost Europa. O!er hel
m.oste .ndezoek da( b lv.orbeeLd

ii

0e eeBte vjlnnikeLen ri.hten hun
t0(u9 voo.aL op eubgla(iaal water
€n herbevri€zins.ran de basis van
do lrlatanutka 6ii.ief (ALaska) en
m cro5tru.turen in sc(inent fl.wr
aizertirgen Laiss de BLersjeftand
Daarna voLgen een aanlal ad keien
over Wis.onsin. Wederom veeL
inida.ht voor subglaci.al wrter,
ditmaa n de ro rLs verantwoorde

lr

lor:in95 5amcngevar n Dc Get
s.h.r (er 5.hweizer Alper )vcrne
men lre op z n b.st !!ar v a dc

Zuidoortr\4i.ierora cn Zuidwet
Wis(onsin Sezochr in dc groLe
doorlatendheid !an de Pnleozoi
sche b€dding dle gevor d wordl
doof hoosdo.r atende ranrlnenen
en vcfkarste kaLkstcien, Het onde
raird5 wegttromef vnn her tmeLi.

qircr heeft strooma'waarrs

van

de gL.rsjer de porcnllele bedning

droos schoudei, dir naardo!r te
ruw was voor stromirg van ijs. flier
wordl hel ook voor hydro ogen
Lnleressant. In rr€t aangrenzcnde
C.nbrisch Ordovicisch aquifer in
own vroiden namel ik hvro.hemi
s(hc inonal€en aanSefioffen !i.
w lzen n de cht ng van slro!mb3
nen d e totaaL a.der5 noeten zijn
geweest dan ne hu dge D. aanweTigheid van zw.re ruursrofisoto
pcn in kvrelgebicdci en diep

erondnater duidrr daahaast op
aanvu Ling !an Srondnaler n grot.
hoeuec h€den tjdets koude pe,o
den. tEen beetje doorb.redenerend
lou te du5 kunnen srelen dat hoge
c.ologis.he potenties in vo.hiige
en nalte kyrels-.b eden (verdro.
glrg in eei bredor kader) sebari
r in b i vooEigaandc kLnrtolas
sche vernn.letnsen. Zonder d e
lerandenngen rou e' in dI gebied
ka6r no.h smelrwarer voor grond
wat€raanvuLling net s!..essieve
Lii(e kweLgeflccst z in. [4aar we
dwaLcn ai; sn€l terug naar hei

Colorado en Wisconsin bes.hrev.nl
re.onsru.le van noogren vaf
eq! Librlum jnen er hc Lingen var
jsopper!lakIen, me.hin smen vuor

k.ileematuett ig €i 'Low reLier
hummo.ky mor.n€e, waarb jcen
koude, reiatief droge glersjerba5is
aanleiding Lijk( re gcvei ror een
s1€ler gLetsjerij5opDcru ak dan eel
intte g€tslerlrag 5 ll eDa vo gt
cei artite over her T matrpLateau
in Noord RusLand Aa.dis i5 veryoL.
g.ns een ariike over her Baltis.he
ii! lvnaryan de s|lominSsr.htine.
na.rmrte hel zu dclilker komt, ecn
rotal€ naar het westcn hligr. De
(raa ins wordt verklaard door het
CoroLs €ffe(j dls(urab€1, maa/
icuk beda.nl Het boek Frordt arge
slo!cn door een v.rhaaLover flu.lu
al es lan de rand vaf de Lauren
l!1dd€n Westen vdn Noord Ame k3
De tekst wor.lr toege i.ht door
haarscherp€ kralten url dc 7.5
serie v<1n de u5G5,
'nriute
diagrannen ef ioto s in zlvart w(

er ccn aan(aldridc jke
I,I CI]AEL

Er

w.rdt een aanla srudles

kLeuren.
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in

OER VAL(

AMSTERDA]\1

STARING SYMPOSIUM
Basin

.t\N( ) uNcEltE\T

Inu'sion - Phenohlera,
Inpo.t on He.lro-

:uechdnis,ns antl

StarnrS svrrposium, Novcnlber

HcI Sr.tring SynrposiuN lindi pl.rts

ir
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$nh rhc l'GK. This !r3n rhcme \rill be

''lnveAn)tr l-ccionict'.

For iuflhcr

infornalur

plcase c,Dracr

,\laik (;eluk, NITG TNO, Delft,

D. Nieu{l!Dd.

tel 010-2511020j

vrijc Unn eBircrr Amst.rdam.

e-mail: tn.gchk,g mtg.Lno.nli

0:0'lJ.r7l2li enDlil: nicd;;r geo.ru.nl
rl.C. Geluk, NI I G-TNO Dclir.
rcl:

rel: ()10 :156162(1. c-lrrnil:

Frec UDilcrsnt of tunsrerdur,
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Rcgnlraionsr Burcau L\C\1G, c,o
T\O-\II G. P.O Bor 60l:,:600J,1
Delrl. E nrail: burcaura kngmg.nl
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m.8eluki,/.nng.ho nl
t' or rht i ! t!. t a t! h d nt I ij h rtuEtd,w d :
Dr Jm,l.lagcr i\AIl): Ihe mh)- iaccs

ofinlcrskrn tccionrcs in thc Nerhenrnds
Dr. L)jck Niculvland (\'tiA): Itodelljng of

Itlnz Kockel In!..rsnrn Strucrurcs in
CcDllrlFurope Elprcssions,ndllcie
ons, r!).rcn discussn)n
dr.

: BON VOOR AANMELOING
: la. ik meld mii aan voor h€l staring Symposium Basin rnveEion op vrijdagniddag I november
j a s. in hel Nationaal Nrruurhistorisch l,luseuo Na(uraLis te leiden
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Olieboer in l<amelenland
Opkijkend van miin Laptop zie ik een besiagen raam. ln
tegenstetling tot in Nederland (voor de invoering van het dubbel
glas), staat hier de condens op de buitenkant van het raam. Het
is hier hoog zomer en buiten het airconditioned huis is het 4o'C
en erg vochtig. Het water uit de koude kraan is lalw en het
koude water neem ie lit de warm water kraan, want de boiler in
huis is uitgezet. Als ie naar buiten loopt ben je in een wandelend
condensatie punt, en is je bril de eerste 2oo meter besLagen. Als
iemand de buiten deur open laat staan wordt er geroepen: "deur
dicht, de zomer komt binnen". Locatier Muscat in Oman en wij
hebben het hier prima naar onze zin!

11.r n innridJel: ncsln jrirr r.l.Jd Jrr ih,
ne h.r a1\luner \rn ccr 1'l)L) n) .1c.Lfu.

Iufcl. s..l.g,e in U1rc.ht. b.r ,rirn
{cfltcD!.of Shell. Ilijir $l1j .. \'is om
in hct BxflofiIl..n Pn\irLcrje Lxbofrnl
riur m Rijs{ijL I. !r.r trol(!n. mr.f h.i
l,n bc\li:r! d.I il ur h.r h(iL,L!lhi,,r.,ir irl
D.n Hug r.rcehd.(n. lLi 'rti,,J rier ..
sprnrger \an $.nsa.. /.1{(L ditt iidtrht il

\rn (n l'irL6r s.olt,..]
si.rlirk zit rc \rtr.lrf i\.rtrs.zi.I
ik \rn naNf. e..! rnrr(hj.r l.cn..n.k ik
n,er nriTell.i.irt. irrir.n l)r)ricn c.n h.!lf
ifur c, Sr:. \rcz!n1ijh !rLdr!itig,,f.rijr
nl,.lrr

s.rad dnen

\1i. zi.h

Jc Shcll f iil\ rrlt) lhder
zfu s.!en . (lclulttig hclt ilt ri,. drrr nir'
ho.r.D 2.iror. Ik hcb c.61 iD ..n ri.rn
L.od lag, ik

(trsini\{rrc tu 5h.lls (lrnrril. LriL.n{en
n Dei Hrng Riii\irk.n l-(inJ.,, \LnLetlis
s.r.i,.grni\ec,,i hc(ii Lrn r(!lf liiIe

(!n$g ort rl: gr,)l.r! incqr,..d \.lrrlf
b.zie r.2i'rr.ier hcr ,rsrn$.,(tr \iD
'.hins. manag:d'enr ' \,r lsh,,f. .n
Jir..I tc nl..r.n s.rk.n rrer nrcn.lr uir
Je Rr.J 1xn B..tuur.

Tanden in structurete geologi€

d.2r niel

!ir\l)t, ||di ik

.fnra,,. \'$,r niiz!li nis h.L Teer lec.
zalm on hrr \.N.hil r. ifQf.n nssen
op patler ri1J.i) tin .n !r \tfk.lijldrri

ni.ur. o|sansa
^, r,.br,k{..r
ri.rru.tLruf Di.nu$L
gc\(ifn nrrn M].i. ur .tc "rrurrur.l.
tt('l.ri. /!rI.n 1)it l\!trrl ro..nrmelijk
implun.nl.ren

!{r

he1

n

b,rukrnJDrl\.r !n ?,,u(.krnDitL Ern \Jn

nii. fr,re.'.n \r. \,u .lc Sh.U j.inL
r.nrure i. Orn.n l'rn,l.!Dr D.r.l.Plnrnr
Om.n PD()1. or r(D logi!dr. \olg.ndr
siiF n.s d.D nnl (!r)

ic rcrlii.D
in 9i nr D (!)1! ^\ederlNn(l
hind.r.n in
Ill,sLrl .c.frc rliiller'nee
Uij PDo heLr iL
e.\r ils s.i!ni. in!rrrir.r.L getre,ln in (1!
.\fl.ritie rli[]lfg. .n r.tr1ng.ns els
.rflff.rr ni ccn !rD J. ol'.friuctie
t..nF H.L uniel(. \ir .\lnoroiir !r Orna.
i! drt.f !.! n..J. \..1 .\fl.ftricborins.n
scJi.n \oN.!.r' d( L'i.[\rrnnc russ.D
he' Jrilniaf.n \ in..n fr(,'rJe.' en hcr
h.rcn.,g kn,t krn 2iin Ik l)tl) in tr\ecin
ernhrll jar,'iiLl !rl b.onlrFtllen
s.s.h.e\.n \ur\.,tr .. ri.r e.L\..rd 2iin en
or.. Dr1tr\ c .lidd\ctr r. h.irbcn.aDs.
trr! . .\l.r tr)ni!trtrl\ jcn tlBr\ or zak.
q! .o) rrre,rc.!crsr!f
hcb ill.n
gemullr Diif..n lru\jIr.s fhnning &
e..n.nrlc! bNrn iu ..n trndrLrieLernr
Eer leuhc brrn Nuufbij 1k !r..r xd\lsr
rcnd. f.l rxur brrn,l*.n b.n b1t l]1ine llle
asp..i.n \ii) Je r,iiehniln.ss lpnnn.un
ct1qn..inr. ol,(fu Ln!r\ .n crgin.cfjnel.
'I.Nslijk.nd Ru rl( il1..r .ri.f.on.lud.
r.n d.r. !!.kola d|!Llirc riu.rfirics dic
onl(*n k.liilJ!rhlnlrn,jrr uer her
\crken in f cn.re frl:in,ili.. tn Je
^'
nnru:r \rr,r'.h{rn
rn ,)6.n i.) 01r. her
(.rki)jj Shcll,r,rr 9,,.J b.!rh
Sh.llii rDds l{r t; ir)!r O,nxf rcrL..nd.n
Flr r.N nDr.1(r,r Jc hrq I'cr.olc!Dr
ClDL-0Dt !1'(li rcn (\f l(n r'iec.n:rNci
rfgeslorc. n,.I .cn l1\irttijil \rn ii juf Nrcr
cn

s.\'.dn d.i $ii\\dc ,r)1\1Lti.lJ. flr
iisicr cnrohm..n.l\s(s L. rfxk.r loff
e\flo.!tic prosp.crs. \'u1()Lrj.r\ h!1. ili ui
edi
b!snr.ls d$(l(, nrnt Lerm
'rerran rr!.lLiuticnrfe.Lrjlh.Jer in,1!
g.tr erkt
AFbls.he (l(,llr.ciLr In ()i k\Dr iL rL'
Nrnusr. \rn xlle\'in {n r.rm.lir.1.

r\".r

js ik i.r.d)r. l)( q!r.ti,sxn jsc.d.
csclfdr orqors!|lc fn,b..ra. !ri.11.
,nrchI rc qcDDcr).r.r) /ijr ,,icuuc nlc.ti
teil Dxr ging s.tr\iirll n.L \eel \rlLrn en
itj

,

'e.hnisclr.
u1i.nL1.lijk k).1,
.,1\ slnr.rfN.l !..1,,.9 ni

kDsms lal* l ni€u*sbrief sLpicmber 2ooo

)s n,r{ si.,is s.id,g en \e,l..fr jn
l(jl l:r. D. ci,n.f$r. Lr.rolheeIO,nnr tf
il.IPO r,,jr)r \crnrfc Flrir.s \'!ren SLrr
d.fd ()il Ln To\c! rFs!,r.r. Smndid O1lr1
\c\ \'(!t iIlobill, .\rg1!L aDi.n iBrrr,

.Lr)1jr.'

Slrell. (lL,lnr,;r!rie Ir.a,rcdis dcs l'ctrol.s

iTl,rxll .D ( lilL,ust! (lulh.nlti,n | \tr.
l-i\e I'rrirni. zo b.rldend bes.h,e\.n ln

\.trsr'. ll,cLi 'lh.Pfiz. .Pr;n l9j1
(.d \1fl.!. u.r c\Fllirrii. b.goDnen er
Irbin ir) d, 6rj \. en \icf dr.sr furrrn
slL.ofh1 li.! Jl,\r,r 'Fihu.l-ll \.rn.r.rn
Jr \.flt!(rd! k.r.L \rn *n brcult g.b!!N
.n nii:I.l)el I It j nlljnen \rien FrhlJ'
\elJ .f '1.(hs 5ir Dr. h-6(r \raften F.s\,.
Ildrl. B| !f lo lnjl.l. roi \er1ure.
S|.ll .r I',trres G!lb.Dlf,an s b.drlrll
lxrsu \(riu er \,!rd.n nr'6: h.i tjbil
\.ld nnrL rijrr ll(rl) milj,)c
n,,g \r.cff hiL !,..LsLe \elJ nr hcr l0D(ll
T.ril L{r'rm nr'(,; r.mg rn. 1..n i. il J.

Onrrxn!. rlr,hrid
PDO i.inr !.oruN
eeir

trfli.irce ., r0s d.
nr,ir htridige r...r

l.ir r(JnrrD\. .r.rh.r.1 i)lr ,.

SLr.lL

I . T,irrl I rn L'rr.\: l
L.n.'rrr,l nr rinlnrNi 1n Omln nrL,e\r
1k r.!f !i( Inr...r . Ik hr,l s..n fl.rtr
.. \rt rl t,,,' \.n\rrhr!n. rli..n d.rir.t
grr': \rD Jr n|. illr grtrnJureerJ \odI
en Jrr h.r $.rs \irm r.u rjn .her \,,s
rl,g!{n\ (\...r !]tr'q\elir.. ccr $r\.1
sLrf n)11 ror f,!r!(rLrD. r'.d ll.fse
tr!.hr d,r! 1\.e !.rd.rui \!rm.e,k eer
$'r. \!r (c,, ,i'cf\'. bofflocaii. sing
do.D lk hrrlli,,l,ri [rnn\rr q.i kidi.n
I

ll

Hcr Noo.dcn
nee,d

cD dcr ccn

bet fund sotult ged.nri
gebergiej een

Hrdjf

om zi'n linrastischc

c,fi

olictconirrlcrcn

Ii.lc ncilc blrgtopr.c! tot 10(10 .r (lc

ptu.luciiclocarc q'as ik lll gclocl lool
richtine k!'irI. Orjirltcrcn oN de zon beeft
{cinig rin $.!nr $e riitcn hier di.hr bij de
Kreefid(eerlsing, du! hij staar re.ht b.!er
jr h.,ifd. Er de ill$ie dlt lk \releen
'hndmark zo! herkennen \ras ooL sncl
leflraagd Hel.rnaal nicrs dus. licn cindc

gra'.]llaktc nct hcr

\ar

heL

Alfiere gebergrel<ed, onlsta!n lrrdcDs
her slften lan d. thcirs. d1c bck.nrl sr.ai

seo.ganlseerd, narr nldar Ne iien lirt
ter do.r eer \tnnar ren buizen cn ranLs
hadden g€r.d.n !an ..n DabjJgcLcecD

lozc

d..r

klc,n

ircu.hj. rloclrcl dic tscc jongch p.ecie!
sisrcr $u. s.e heen rnoesLer. \a)el.le ik
mij nict trs,)r nijn genrak Ik srapie ook
dlre.r \u!r.n.olleg! s al re-s€n.nl
hrdden gezegd nooir all.cn op siip Ic

Zsiiscrsc AIPcD .radr d!n /onde. b,iftenl

g.!s en k.eien), do.sneden do.r radi's.
Dere d.orgun! droge rlrierbeddlngen
onrlangen -dechrs enk.lc kcrcn pcr jaar
regen, en kunn.n dan bin

ran iijd

ro.ldocD h lcnkcrllc riricfcn.

Dczc fl.sh lloods zij. z.cr srrcctdc!lrn'
on D!!r tc kijkcn nd!.,{k ler.rnsgeulr

*M, rflLer sro.nt indt
dldeltllnen. Deze \orden berl{red
rniddeh een n.i!r.rk mn ki.jnc kana.hjcs
(le 1ahi ) .n.r zijn sun<Ic aiiprakcn olcf
lric $annccr cn hoclccl ( aicf li.ij$ Orl
somr gc plcLLcr lijn
lijlt. Orr rleltkcn

je

a!on!t! bij een lagune

r srun lolllamin

go s. op d. r.!d ran dc O
!.r dc Gr.Dd C,I!oD i1500 m

!c|tic!.l

n.af bcrlcdcnt tc zuicn nij.rcrcn. nrcl dc
Lindcrcn fo$iclen ie r,)eltrn nr e.n in rnx
.udisten rll, of,)r een r.lledig leeg sLrand

ltxniteren. lleL n!t ge[& z(emmer \
mofgds de doliijnen door dc br.ndins,
zic r. n dc rcfic rrahisscn roorbrr trcl<kcn,
k.n ic op j. gcruk lrijlst,lrtmggc. bckijLe

kcD iD dc urlcls raD dc llgunes dr ruln je
jc !l snorLelend in een
m neL

bonte

^crql,r.i
\lsen, rees.hlldt!dden
er k.rul

Her \lillennlun hebben r
!1ifmtrend€n oude zLron lras ook mcc. jn

d. du1n.n taD dc Y;ihibah

\\trullcft

s

gcrj.rd.

liicr lcfbodc,r. dls moesl.n
wc hcr Fcr $dr lto!dwlr ncn etjes Joen.
O,nt hier hadden rle \tillenninm LoernLen.
is

be$u.clgcbleren die
Qaboos bin Said betekent zoon van Said
O.un is onmiskenbd'. A.rbis.h xlr neL
cen libe.rlc nrdxg. De l..rle be\olking
besLuL uir een ri! lar Arabi.r.n cn Oo"ci
-\lnkuen. Dez. iaeist. erocp korn 'oc,r
na.rdjjl< uir ZaDzib.f cn Kcni!. Dc Onlni
zltn lan oudshcr ccD zccvarcDd rolL
sc{ccsl (SDdbrd dc zccDran ksum lil
Soliu iD Omdn) en dc hurdel mcL dere
regn)\ gddt Lerug tor het beqin ian onze
junelllrg. Z!n2ib!r is rn 1961€en kolo

de r,an Onan gc\rcc$. cn rccl Onuni
splek.D nog sr.cds zo(cl,AJab'sch .ls hci

r.clzanscdgc S\r.hili. Dc huidigc S!ltln.
Qeboos bnr i= zoon Qnl Slid. is niddel!
.cn slllrsgfcep rn l.lt{l un dc mrrhr

scl!,men. Hij herft k)en rili \lder algezer
dir in ,jr) otLiek leel Le .onserlal1ef!!as.
Her llnd fioduc..rd. n dic pc.jodc !l
zo n 100 dulz.ld !ar.n olic pcr dag. n.af

d.lclcDsnandeaN rn hcl ldnl rus rog
]tu1dclcclss . Dc hoofds d \.I!\.!l srs
orngcrcn aoor ecn !l!o!m
foorr onr rfei L,Lr. s dr.nds di.hL ging.

B,trendi.{

S tln

heersLe er

eer oorlog tusen de

dle de scetrer z$aaide

1n

Nood

do.i Jcm.! ecsrcund. ifc,cpcrl
in dc Dhoi:. rcet, in Zuid ODidi. Dczc
schcinntsclingcD knaDicn nr i9ta ren
.irxlc, cn door s}.'srcn!lischc nrresrernlgen
in lnntrsrfuclrN. ge^]nLihei.lv.rg, er
Ornan en

re.L{gelegenheid setut de le!ensna.daad
!brenlljk rerh.ogd. Alleen de b€doulNr
*llen nlei 2o gedlend lrn d. gcnc on
aan ic bic.lcn. Dic r'.rcn
prma oDi dc gcitcn in tc stlllcn. .rad.

hm huiz.n

relf

II.l

ccDir.lc dcclrrn
hci l.Dd (1c Inr.ru
is ccn

l

g.!!ehlikte nret

randdunren tcgen de
grens ner SatrdiArlbie
en de \rererigde ,\r!b1

sch. ljrniralcn iond.r

QllrtcA ) cn ldrgs cen
dccl!!n d.Indische
O.e,rD kusL (.1e \ilhl
brh's). HeL is een deflaied deiseit w.i
inhotrd dar de anoef r,aD z.nd grolo is

a!!!o.r, hcieccn rcsxliccr in ccn
er.lcl lahc mci l.ngs dc fandcn nog (ai
rollcdig gclsolcc e d!iiro (!ln,fieh!nd
dan d.

mcr ccn g.olc kicper is gel(nnen en her en

dc. een

btrlL

rlnd berli grdet..eerd)

Millennium in de woestiin

ncbbc. nogen lenen.

cn

rin
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's
rnitatnpcdln een drg
o'cr gr.lcl cn's zlnJpldcn rc,ijden en's

krgmg I

Jc

cr nou rnooicf

ah l nieuwsbricf s€ptenrber 2ooo
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en een.pp.rhk ran
zeseneenhall rnaal Ncdcd.nd
hci n'ct

rcnj dus Fai

\c $ns

le.hngen nur een
re.
regenbul en
-\ederhnd!
ongetFiiield o!.r eDrg. iiid dd.r rn dc
(.r.ld on2c rcni op zullcn grin sl..n,
roclcn w'r ons bcroouccht d!r se cer
st!kjc v.. dil land un de g!:lllJe Omrni
Hocwel

reftas en

!! 'lkdntics dir llnd te onklekken
\Icr ccn.i\\:D
.r \!di gun . ]\ftt zljn
l\\ee ilioer trnr..er! (waaren 251ri

d.uk. ]n hci hclc l.Dd rn.g

1rzcD.

cn goc,l: rnijn vrou$ en onre J,ie
f.indcrcn hcbben hct hie. p.imr nur.nre

cn

tisch Olti. e. i\ Neinig beg$eiing il00l,i,
onNltritnrssgrard ln de bergen). rnrar dii

brochlrc

lio|r

Vo.r dc !r..sic $jiDcuzcD is cr gccn
bcic.c ilidsbcsicdmg d.n tijdcns dc seek

buirenllnderll

sfr.racolatr. landschippcn op

lcis and.rc voorsiclljng halldcn locn

zc .lc

zc liclcf
hun tcnlen wonen.
'n nr heL llrd is farLr!
HcI n!ru!rs!h.,nr

zeer

ccD

Dc Dhol!r nreek nr her zuidoosr.n lan
her llnd irond Salahhl h..ti ..n nrc.ssoD
khnlai. HeI n hci hclc j.ar rcnd zo'n
30 C cn jn dc zoDlcm.andcn is hcr bijn!
coniiDuc b.*ollri. fcgcDi hcr \eel en is her
cf rollcdig grccn (loir cer kudde dr. e
drri$en in *n Nei /ien lLxlll ... rn.rr ie

bl.rcn

h\en

10 uur 's .louls zlgcn sc ccD
coknnc.l\iD's mcr D!irsc nrc.isten d.o.
is
dc duinen rijder cn Irn aen uur n!.hLs
h(umen re tr.-e. Lerl,g De bel.lie ran het
llillennnrn ln de $oestlln lras r.arg.
nraakr, rna.r ik n€€m aaD d.i dc io.rsrcn
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AIW
Aanzet ALW stEteaienota 2001-2005
In mei ,oor brengt NWO zijn sl6-

tegienoti 2oo!2oo5 uii. Her
gebiedsbestuur Aard. en Levenrwe.
tenschappen srelt als biidrage aan
d e n0ta een e gen !trategen0ta

op.In het ee6te concept, dat

e nd

junl door het gebledsbestuur 5
vastgesteld, ligt het ac.ent op de
idenrin(alie van de thema s die
voo, ALW de komende ja@n
leidra.d zullen vornen voor de
p.iodtaire in,.et van middelen. De

notilie is gebaseerd dp ddvie2en
die de ALw.Beleids Adviee
Commirsle (BAc) voor de Leven!
wetenschappen en de Aardweten-

schapp€i heeft opgesteLd. ALW
heeft een zev€nta onder ing
samenhanSende theha 5 gese ec
teerd, die kunnen rekenen op een
teed driagvlak in de Nederlandse
0nderzoekswercld. De thema's richten zi(h piman op potentieel
hoogwaardig en vernieuwend
onderzoek, dal aaniluir op int€rna.
i onaal belangrllk gea.hte weten
5chapsvragen. Voor de aardwelen
s.happen ziin dat de thema!'De
gekoppelde b o.geosfeef ,'KLim6atvar abllite t , en conunent-oceaan
overganSen. Ter verdere ve6ler
kint van d€ reeds aanwezige
samenhang tussen de $ema s ,ijn
eveneens twee dwarsverbanden
gelomuleerd: aio en geoinforma.
tica en monitoing' en 'watean de kofiende maanden wilhel
gebiedsbestuur de voLgende stap.
pen zerrenr veroere aans.ierp ng
van de lhema 5 en vaststeLLing van
de n te z.tten beL€ldsinstfumenten, overleg met de omg€ving van
ALW (andere NWO gebieden,
(NAW. universileiten, departemen-

len. se(oiiaden, bedrijfslevenl
over dit ee6te concepr, vastslelling
van hei budget dai noodzakeliik
wordt geacht voor het uitvoeren
van de strategienota en aftarted
van de bere dheid tot medeflnan.
c erinS bii de omseving van ALW
Nicrtoe is het con.ept document
aan g€noefr de o€anisaties

cadiar€ is bepe*t Om de welen.
schappeliike vorming van kwalira.
tief Soede potentiEl€ unive15itaire

(hoofdjdocenten te bevordercn
heen ALW ln 1993 het pe6oonege.
richte programma PULS (Posldocs
lJniveGita re Loopbaan St m! e.
r nSsprosrammal in het Leven
geroepen. PLILS beoogr een s€Lec

tef

http://www nwo nl/introdud e/meer

Nieuwe ronde PULS
postdoc prog.amma start
lS dec€mber
Her aantal posilies voor gepromo-

veerde ondecoeke6 di€ selnteres.
seerd ziin in een a.ademis.he

Nadere infomat e over het
P 0NIER programma bii dr

N1.

eertijdse bio ogisch€ pfocessen.

oi zoidef

aantaLonderoeker5 via €en

Milioeneninvesterlng
NWO-Groot

le bekwamen en hun lalenlen
veder t€ ontplooien. In zijn aard is

De Nederlandse Organisaric voor
Welenschappelijk Ondenoek
(NwO) heeft 13,4 miljoen gllden
toesekend aan zes Nede.Landre
univers t-.it€n en nstitut€n ori
grote appadtLur van nationaaL

PULS priman

sericht op onde.zoe.
kels die ziln arsesiudeerd cn/of
gcpr0mov€erd aan Neder andsc
unive6lte ten. r\4et name postd!cs
ul de aardwetenschappen wordetr
aangemoedrga een vooraanmeL.

0e ronde werkt met eef vooraan.
melding waafroor €en deadline
van r5 december geldl. De voo.
slellen zuuen door een PULS.jury
wo.den beoordeeld. De j!ry is
saoengesteLd uit zestien Leden van
de beoord€ nssadviescornrniss es,
Nonorerjnssbeslu ten worden n
apr L door het ALw be5ruur geno.
mcn. De aansteLLinsen kunnen
ngaan vanar 1 mei 2oo1 toi 1 mei
Richtlijnen en romulieren 2ijn le

hltp://www.nwo.nl/alw6ubsidies/
puls/. Voor inlichtins€n kunt u
tevens tere.ht bii drs. R. 5chono,
ALW.bureau, Postbus
AC

biomassa, atmosfeer en aardkd6l,

het bepalen van de zuurgraad ei
temperatuur van het oceaanwater
in het geoLogische ve.leden, h€t
zeewaternlvea! milioenen id,en

zoaLs de ademhaLing m€t

driejarige postdoc positie in de
gelegenheid te slellen zich ve.der

9lr2o, 2to9

0en faag, teL: o/o
ta\: o7a.38\9a33, e.

344a4171441,

Nieuwe PIONIER
subsidies toeseketrd
In iunizijn door NWO de doorALW
voo€edragcn kandidaten voor een
PIONIER subsidie goedgekeurd. Er
ziin die kandidaten gehonoree.d,
Voor de aardwetenr.happen s aan

Proi dr. Ph. van

CapeLlen aen

P 0NiER subsidie

toesekerd.

De hcer Van aapelLen is w€fkzaam
bij de facuLtelt Aardwetenrhap.

pen, Unlve6iteit Utrecht. 2ijn

voor

gesteLde P oNrER progranma wil

Nadere intonatae over het meerjarenplan en de gekozen thema s
,lsnede een te downloaden PDFbestand mel de nota is te vinden

nivedu, de ma(oscopieche dynami.a belnvloeden en uiteindeliik de
stabiheit en de rcspons op naruur
Liike en anrroposeie pedulbati€s

in de konend€ v'jfja.r komen tot
een verder besrip en kwantitarieve
modellering van bioseochemi5che
.eactienetwerken in een redox.
gestralifrceerde omge!ing. Er wordt
een ge ntegreerde benadef ng
gekozen waa,bli veLdkankte. sa.
tles, k ietls.h€ experimenten en
rcactiei traisport modeLlerlng
wofden ge.ombineed. Dit wordt
!itgew.rkl in vier samenhangende
ondeEoekslijnen. Her cenr6le doel
is te bepalen hoe enzymalische en

chehische dive.siteit op molec!lai.

beLang ei intemaiionalc aLlure aan
te schaifen. Vier vai de z.s to€ge
kende aanvmsen ligsen (deeLs) op
h€t gebied van ALW. Op hel

Sebied van de aardwetenschappen
scoorde dr. P. andriessen, vu.
namens de r5Es ropschool een
aanvraag voor een magnerscne
nassaspectromeler 0e kennis over
de aa,de is sierk afhankeLiik van
de geo.hemls.he technieken met

isotopen lvarianten ln nrasea van
eenzelfde .hemis.h eLenenr), Zo
zou de theor€ van de.ontlnent.
verschui!ing niet kunnen word€n
bcvestigd zonder de onrwikkeling
vdn daleingstechnieken met isoiopen van kalium en a.gon. De
essenti.Le stap bij hel besch.ijven
van de aardse geschiedenis i5 de
timing van sebeLrteniseen en het
bepaLen van de massa's m neraLen,
gassen €n vLoe noffen d e getrans.
podeerd worden door het water,
de lu.lrt en de vast€ aa.de, op
zoweL mondiaal als microscopis.h
niveau. AardwelenschaPPers van
de V ie tiniversiteit in Amsterdam
gaan met nieuwe analyris.he tech,
nicken en faciliteilen (magnetische
massaspectrometer) stoffen analy.
seren met een nauwkeu. She d d e
len maaLhogef is dan bjde
benaande apparat!Lrr. Daaruit
wordt lnformatie vergaard om de
structuur, samensreLllng, cvoLutie
en ooEprong van de Aarde te
achlerhalen. Zo is met de nieuwe
apparatuur. waain Nwo bijn6
anderhalf milioen gulden inves.
teen, de kristalg.oei in vLoeibaaf
magma te meten. Voor de
koneide jaref voori€i de aard.
wetenschappeB grote u tdagingen
oorsFrong van grondwarer, ner
dete.teren van verontr€in ginSen n
bodem. wat€r €n atnosfeer, de rol
van de continentverechuiving bij
klimaalsve6nderinsen, het op
wereldniveau vasrstellen van de
elementenstroom lussen oceaan.

lntmg I alw I nieuwsbrtef

sepiember 2ooo
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KNAW Hendrik CasimirKarl Ziegler OnderzoekBij ALW is een oproep van de
XNAW ontvangen loor het indienen
van een onderzoekstlpendiufl 2oo1
op het t€rrein van de Natuur en
Levenswetenschappen. Het stipef
dium bedraagt ren hooSste
Ifl2.ooo voor e€i verbLjfvan aEr
laar aLt sasronoetro0ker aan een

universiteit ol onderockinstelling
in Nordrheii Westfalen. Hel stipen
dium is bedoeld voor jonge, veel.
belovende postdocs die aan het
besin staan van hun wet€nschap
pelijk€ .ariEre. Gaarne ontvansl de
Akademie aanvragen van kandida
ten v66r I o(tobef 2ooo.
Nad€re lnLicht ngen alsmcde
aanvraag formuLier zlin in te
w nnen blj de aideLns Lntematio
iale Samenwerking, lel. o2o-

Nieuw programma
MEERVOUD
Het programma MEERVOUD is een
init atief van enkeLe NW0-geb eden.
waarcnder AL\d! orn fieer vrouwen
tot sleuteLpasrles n het onderzoek
aan universiteien re Laten door
stromen. D€ze doorstrom ng hoon
niet alLeen van2elfspreke.d le zijn,
maar moel er ook voor zoEen dat
w€l€nschappeliik talent behouden
blijft en zi.h verder kan ontploden,
zodat de aannaande verg izings
golf kan word€n opgevangen.
sLuit aan bii het
^4EERVoUD
prognmma ASPAS

Ar dat de
bevordcrng van vrouwen tot
unive.sltair hoofddocent nastreeft

.

Het overgrote d€el van de vrolwe
lijke onderzo€keE aan een uniler
sileit verlaat de2e voordal een llD
posilie is veNotoen. Dal komt
doordat er weinig plaalsen voor
unive6itan docenten beschikbnar
komen, maar vooral doordat gepro
moveerde vrouwei in die Leveis
rase kinderen kriig€n. Bovendien s

w€rken in de€ltiid ir hogere poei
ties aan de unlveBilet niel

gewoon. n h€t

N1EERVOUD.

p,os,amma kunnen v,ouweliike
sepromoveerde onderoeke15
zonder dienstverband of mel een

tijdelijke arnneuint, meedinSen
naar een lijdelijke deeltijdpositie

unive15italr do.ent. Daarb I s
mln maalde he ft van de bee.h (
bare t jn bedoeLd voolveleis.hap
peLijI onderoek, waaruoor ziibj
NWo een onderzoeksplan indienen.
Na twee of v er laar ls een verdere
doorstrom ng binnen de univ€rslte I
aLs

In het [1EERVoLD progranna zjn
twee typen ronstructles nogeLijk,
waalb I teLken5 twee ond€rzoek€rs
betrokken ,ln. De 'dakpan.on.
nru.tie is bedoeLd voor de unver

lie over enige tijd
met iveturoegdJ pensioen gaat.
Deze UD vormt tijneLiik een duo
met een !rouwelilke ondcrTocker
di. b.oogrl opvo ger ls. De over
brugg ngsperlode s twee tot vier
raar n de andere duo.oielru.tie
w.rdt een bestaande voLtildse
vaste LID posite omgezet n twee
deeltij.lpos t€s (eLk o.8 ftel. DcTc
praalsen woracn geduiende v er
larr !e,er aoor e€n man en een
sta r do.ent

afLoop garandeert de

rn !ersitclt

bij een posit evc bcoorde ing,
Jllel lrel st mu €r ng5programma
vrouwen dooGnonen naar een
hogere wetenschapp€Ljke posit e
aan de unlversteit. Er ls ecn.ont.

mi.kc van d-"r koo i, teL, o7o
144o866i tax, o7o 1319.t! e ma

L:

-

n de eeEte ronde h€efi NWo in
de aardwet€ns.hnppen de belorde.
ring!an dr. P.F.^f. van 6aans

6odfroy, Geosraf

s.h

f st

luut,

nuc moge lkheld rol irdi€nen van
AANVTAgE]. H€l MEERVOL]D

prosramma wordt na

2..5

mogeLllk

Nalere lniornatle bil dr. Anne

IN MEMORIAM

pe.jode re.loor hlj eens

Ton Winkelmolen
OD 27 neij.1. ore.leed in het
\Iilhclmin,r Rust.ord te

Opende AnLonius Marle
V;inkelmolen, te nidden van
zlrn naasi€ hmilic, aaD dc

ecrolgcn lan ccD hcfscnblocdhg, dic hcm t\Lec jur geledcn had geooffen en wrlrd.or

hijniel mee. relfsundlg kon
loren. Ton Wlnkelmolen werd
12 februari 1926 ie Lelden
seboren, waar zijn vader
ondcrwijzcr was. Na z'in crDdcrancn ILB.S. dook hij onde.

ot

I-imbu.g, $lar de tuftilie
ooBFro.Lelijk !dndarn k{ am.
Toen de ge!rchchandellngen
in de winier lan 191.1 '15
roenamenj drelgd. er cvacuaiic
iD

lan dc g.bi.dcn rcn ooslcn van
dc Maas. Door dc trlaas over
tc zs'ennnen, \tisr Ton ftnilie
n1\-eer te be.ciken, wlar hij de

bev.ijding llna.hiLe In 19 i5
nelde hiizi.h als srudeni
geologie aen bij de R.U. r.
Leiden mei e.DcDilriniis
mcd.sludcnrcn. \raarondcr aan

rrouw ZijD srudic vc.licp
!oobFocdig: ros el krndlddars

!ls

her

d..lfflal

eramen

(1952) \rerlten cum Laude alge
legd. Maar er was na de banSc
oodo.ssllrcn ook iijd om socd
1. t..slcD. Na zijn srudic wcfd
'1oD opgcfocpen voof nnludne
,licnst trij de geniel.oeren,
mrN. hij
klrs om zl.h na
ro negen ^g
mlanden alre laien
llheure.. ln 1951iverd hij
geoloog b1' d. Shcll cn wcrd lij
uiig.zondcn naar'tuncsit.

D.ar q'cf.lnog hct.c|rc !cldbcdrcver. In de opnhe

rvefl<

,jn

veldboek mer alle netingen.
Om alle werk oler re doen was
niei erg .anloktelijk. maar
dankzl' ziin eocdc schcugcn
wisr-I oD loch cn acccpt.bclc
gcologisclie k.arl met bijbcho
rcDo .aFPorr re Froduceren.
Enkele weken llter riet de
.hef geoloog hem bij zlch ]jeD
herder hld op e€n b.rghciline
zlrn reldbock gcloDdctr. l on
!isi cchicr dc chlfrc o'cnuigcn dai hct zijn kladrcldboeL

\r!s

eD

dlt hij

\ !!.nds

llles

Na Tnnesla werd Bolllia l onr
nierwe $erkierrein. De semcD
L€rrng lortndc wcl ccD grcot
canirasr rnci dc Arabischc
wcrcld, \raaf je de rrou$cn
nauseliiks nrochr Ankijken.
Dc geologie vln de Andes wls
zeer inie.essanr. Zo onrdekr.
Ton iillieren van e€n ljsiijd uLt
hei Ordolic1utn. Dc andcrc
ecoloe.n lrarcn sccpiisch,
maa. larcfc ondc.zoeknrgcn
bcvcstigdcD Ton's $drrnemin

N! Bolnla kwrm ToD re
$erl<en in hei lro€g.re
-\.dcr
lands N\\; Gutrca. Ilicr klraDr
I on u nocilijkhcdcn. onrdar
hij ccn hic mcdcs'cfker oF en
c,nbc$loDd cillndjc liet rtet
rcD om rijn ronden Le ove.den
ken Zijn supedeuen nelden
dr2e rnanoelvre allei nsr o!
prijs maar g€lukkig llcp hct

rooNal !oo. Ii,n mci e.D

siss.r rl \. dc tropcn {achlre
nu .en baln oF het reserrch
ldbo.ltoriun K.S E.P.l-. te

Rijs$ijk. \,rar Ton zl.h !€rder
ln de sedlmenrdogle ging

beklvlmen. Hiihleld zich o.!.
bezig mer korcl oidntadc cn
rncr dc voim van zandkorels.
Voor dit ondcrzoek ontwik-

kcldc hij app.rltuur.
Te rclfdef tijd $ds in Gr.nln
gen pr.f. Kuenen bezig mer
een onderzoek naar d. p1loia

biliq van zlndkofcls, lrarrond.r hjJ dc nrinjnnDn hock
rc.srond lra.fbij cen korel rln

!l!k lfgleed. P.of.
Kuenen ontwierp hleno.r
dnerse apta.aLen, zoals hei
.one n con€ spparaarj oar utr
een aanial kcgels bcsiond.
{ean.D .lc asscn ccd gernge
hock mct hci hodzontrle rlaL
nra!Lren. Een rnder rpprrlar
wrs dc rcck .]nd r.llma.hlnel
.cn hcllend

een schudgoor mer een rlie
gende be$eg1ng lje! problccm
vormde steeds dc statischc
clcklricitcu, waaf door konels

blcvcn klcvcn. De.esuhlten

w.ren .ict bevredlgend, .ok
niet bij herhaling
heizellde

'anprof
Toer

^ndmonster.
Ktrenen lernan lan de pro.
ven nn IoD. dic mcr ccn roic'
rend€ bus \rc.ki., ircfd h'l
uitgcnodrgd

oD1 ecns re

komen

nlndde nr ve.lool
een !a.bo!t aar
Ton on ,ijn ondeizoek op hei
prateD. Dit

un djd !it n'

(]eologisch Insiiiuur r.
(;ronlngeD loori r. zcircn cn
zo mogclijk hicrop rc prornovcrctr. Iliiwcrd llngestcld in
1965 als \i'ercnschafpelijk
Hoofdnedewerkd In sahris
Frs heL een llinke srlp rerug,
nlar daar "(i.nd lccl lrccr rrij
heid 1n w€rkkeuzc rcecnorcr.

lj.n njcu\r ippar.at lrcnl

nr

GroniDgcn gcbous'd om de

krgmg I alx l nieuwsbrief september 2ooo
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rollabilLir' (rolbaarlicid) !an
kofrcls te mcter, in fe,te een
funcrie vdn de dJd dle randk.r
.els nodig bebben.m trlt een
hellende dr!aiende cilinder op
een !uiomaiische \reegschaal
ie vallcn. Rollabililv hccli tc
dc lorn lan dc
spcelt ecn .ol nr dc
bclnrklng, sahdtie en rspen
sle. Het ttubleem van de nari
s.he elekrriclieli iverd opg€losi
makcn

korrel

nct

eD

door een srikre controle laD
de lLrchirochdehcjd Dc lamilic
\Vinl<clman vcrhubdc rdn
Hoge RijDdijk nlbij I-ciden
n!!r een $oonboerderij in Ide
(Nro.d Dtenrhe). Hier
beleelde Ton veel plezler aan
zlln lldmlarscha! lan dc plaar

Op

I juli 1969 rrrcmoreerdc
ft 'Ex|e

Ton oF bcl Frcefsch

.imentrl dl!blliLr and nrtural
shape nirting oIslnd . Hij
haalde de plaaiselirke kranr
orndai hll in ge\rooD kostuun
cn zondcr !araniniiin op de

promodc rcrscliccn. In de

FrcDrnic{cglementer !an

Grcnnrgcn s1.nd hieoer
n!mell jk nlets Yoorgeschre!en
Ton moesi wel wennen aan dc
ambieliikc wcrcld. l\a iicl

bctckkcn ran ccn diclsc
kamc. in lier Geologisch Insti

ru!rblcckdar

de zon de hcle

midd!g hnrde.hjk n!a. blnnen
s.heen. Dr otloslng wes

ile!

luq

en een aanvraag brl de

aldeling bouwzrkcn lrn dc
unircrsitcrr \rc.d ngcdicDd.
Ni hcfhaaldclijLe relefoonrjes
ks'am er nog sleeds gcen

mffi,*.:ffix

ll

zonqcfing cn Ton bcsloot
rn.er ccDs cen bcToeL uar het

Tor b.usde.ok een re.hi
hoekige nNmgoot ln een

bo!(b!.euu

so.n tlenienkas. l enclndc

re brengen om de
trrgenrle re benadtu'kken. De

beh!ndelende aiibreiear zai
achru zrrD bu.cru cn dccldc
rcnsloitc mcc, d.t dc !.n!r!.g
1r!arschij ijk ordc. iD dc
bu.ca!ld r!s te.cchreck,inen.
D11 hr.i blj berer rieL ku..en
reggen, !r!ni voordar hijhei
wisi leg hii onder zirn bufcau,

dir .nd.rsicbolcn

was

eckccrd. Mct dc rncdcdeling
dat dc alnlrads nu b.ven ldg,
q'e.d Je r.crLrijste.de lhbLeiarr

ltrldrcn. Gelukklg 1.of Ton
*erd n! zltn ftget,relde excu
res de zaal in

dc ninn.

\rerden g.duid. OoL !cu'chiic
I on ondcrzc,.k.an dc Holdcrncss co.sr (UK), dc Neder

zoncl. -\a zijn re|rlck

Lrij dc

Univc6iteit (\regens opbeffi ns
vln de ltudiei.hrnlg ge.logle)

iurbulcniic ic vcflnijdctr
wcrdcn iD dc .fgcroDdc hocl(en
!.n de goot eer .eeks tch.Lren

l!ndse \\'!ddeneil!ndei en

hield Ton zich bezig mer

,mrfigende Teegebieden en
tenslotie lan de Oulank. n!i.r
ln Noord l.inland, wclk l.ersrc

bra.hr. De sroomgoor a nlei

ondcrock dc.atrdicht rdi
tsinsc kfanicr ifok Bii dcz.
ondcvockc. g!f de tu11!bilir,!
andrlse !!Nk een tueer gerurn
!e.r,le uiLk.nrr dan de geles

Ic,n v;inkclnolcn z!1 bij zijn
collcs,c hcinncrd wofdcD als

leel grbn,lkt

on

ai er voor

wcuispcrscu.cl 1ris. Ecrl
nrc!w Lorfcl-of iirralre !F!a

$.er.i ook sebousd en ..r.
gcb.ulltl bij een srudie vln de
Nededlndse dekzarden Sedi
mentdogls.h onder2oek rn.r

r.!t

h.i rollabniq app.'
nar ircrd vcf'chi.en dc
b€hulp lan

cen gocd geol{ig hlj {a! de
eerste die o| her ge(n.gis.h
in!LiuuL de mogelijkhrd !,an

tigde nteeeD \aasi ondcrzo.k
gefToD ook collcgcs ecolosic

b.demdahrg i g.!. ga$inning
cn ccn schupzinnis
scdnrcmoloog. Zijn rricndcD
vcrliczcn in Ton ccn hulplldr

aaD dc bjologrcsiudcDtcn.

digc nrdn. dic

I'usoonliik lccd blccfToD ricr
bcsp!.fd: ccn dochte.rje ult

her goed Lalelen sas.

loorzae

r,'lot

v.]n heL

zijn cerslc hurrehjk kwam do.r

zandr!ggcn !!n hct Hageldnd
in Bclgii, dic door Cullenn)ts

cen v..keer$nge!!l on her

!1s n)stiele s|nNnrb!nken

had hlr

Notulen iaarvergadering 8

5

1e\en.

Uit zljn nreed. hu$cliik
.n dochiu cn iq'cc

{r#,(#
Nielwe vorn NHV Nieuwsbdef

JUnt

Gedurende een aantaL de.ennia
vond niormat e rltwisseLing ondcr

hydrolog.n fLaris,loor midde van
dc Nlelwsbrier. Deze letr.heen
,o-, r:er i viirpef [e€r iaar. De
eersie laren

aLe u

tgave

(iig !ii

I

!an

VU Amsterdam

rttp:rr'{r!vr.!vaterLaful.iettihvi

dr Ledei Lknippei

Baggerspe.iedep.t lmeer:

aLs

a

en

Aan het besin !an de t!veejaarlrkse
vergadering !an de itergou!erne
nren{ele Raad van het .ternatlo
naaL Hydro og s.h Programma ( HP)

!oo.

n toeienren.le nnte vo deed .ieze

nranierlan nieuElersprcid ng n et
nreer. flei benuur van de Nfl!
h..n diarom eem.erd tor eel
n€er.ieefrldse manier var infaf

ho.g e aar B.denr[unde, Asrohy
d.ohs e en Grdnrlraledeheer aan
de Wagen ngei Ll.l!eE teit en

tysleem

een hldroLogls.h. node stud
raar d. cff..icn op het
€rordlraie svsieenr lan .€

e

de

0nMerpnornr€n !oor bronncn voo

Fel bert!ur foopt op.ere irijre de
Leden, naan Snomlngen, op een
rnequate ( jze lan hydroLogls.h

Themam ddag

NF!: s.ropen

Afstudee.voordra<ht€n

0p 3 novenber 2ooo organlse€f

TU Delft

rle NHV een themamlddag met aLs
onde4rerp: Nntura i5otop.s ior
!rater syst.ms aniLlsi5 and mod€l
Lng De m d,lae 0ordt sehouden
bii ALretra, Droevendaa sesleeg I le

De

se.te

vai

FydroLDgie

ei

E.oLogle

rle AideLlng Waterhuishoudlng

!an de Fa.!Lte t avieLe Te.hnlel en
Geowetenschapp.n van d. T..hn
5.h. Univ.rsite t Deft organlseert
rege natig Co L.rtula

anssiel€nlen

er ft.rks

[uiier

4o,

Voor

hierover

modelkalibratie in de praktijk
- Themadag
Datum: (oensdag 7 maart Tool
Locatie: De Reehorst, Ed.
Na v cr jaar orgrnl5eert d€ Neder
Land5. Fydroogis.lr€ Verer eing op
7 masrr 2o.1 oPn eLw een thema

dae o!er madeLkaLbratie. Op.lt
eendaagse sympo5 um za de Drak
tl( !an de moderne kaLlbrati. vaf
grondwaternrodcLL.. .eniran rraa l
!!e bcogcn dc loepa5ting re lalen
Tlcn van moderre. aLgenr€en
verkrlrsbare kar bratirs.ft rare
b rner sansbare regionaLe grond
1!aternorleLLef ng5proje.ten.

zore

uur. Lez

lnzi.lri kom.n

begrit om ]t lo
ngei ,uLen dor!en

Dr.stefan UhLenbroo( Ihe use or

to

nvestigate

hydrosy5tcns for rairfaLl ruroff

tngmg lartr l nicuwsbricf sept€mber L2ooo
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.le {organisator

(hel

WaBen ngen en

naturrL isotopcs

r$r..t.tudeLn.nL/!!mg hyd e.

NHV biieenkomst : Moderne

ob5taie 5 a
de behaaLde !vinst n kwn leit.n

eurs tc Iunn.n bLiiv.n !o.tr]en
Be

k.stei bedngen i.

httpr/NNN.waterLand.ne! nh!/

uitr!srelng over te noeten

gaai. Li vreLdoorenerzlj.s neer
en ntensie!er gebru < te nale.
van de NFV iiernet s tc
http:lwriw wat.rL.nd net/nlrv/.
rnd.rjjds door na!w im€n te
,erken ner d€ ( N Gl\rlG/r\rrvL

n

ei het !,aier
lar het lneer en ae

seolhVdrolLogie

Dr.

R.A. Fcddcs gckoTcn

mar €

De

!oor

zittcr nicrnationniL Hyd.oLoe s.lr
Progranma var LlNEsaO

lan LlNEsaols d.lre.r Prot

Dr. P eler Stullzand en Dr. Winr de
Lange: The use ol naturaLft..tr
in a groundwat.r pol!i of studv

ll

r!niionsstLeden zlrn te

Protessor Fendes g.ko7.n ns

ultga!e van .le NF!. Dc opTet ls
d e tijd nr n of nc.r hetTe rde
g.bLeven 0€ nf.riatie rerd

n

ng

!ai (e

FvdroLog 5che
het
(NG[,lG en .e aatste eLljaar

stuurd aan

D. notui.n van d. lnarvergad€r

A.lil Fofr! s,29 nrei2..o:

mpa.l Fydrol.g5.he rgrepen

2OOO

ia.

5

bod.

Wli hopen hiernee terushardend
h€ld !.or geauionrat teerde nodeL
IaLibraie b j de projedmanage6
en nroaereu6 vreg re nemen en

AGENDA NHV

27-29 september 20@ Intenalion.aL congres lmplementation of

aug.-sepL 2@o rrvdr0Se0logy
2ooo Workshop on the lalesl
levelopmeils of Methods and

&novefiber 2@o lsotopen.
bij Allera le waseninsen

NHV,

Qualily 2oor. 5hcmeld Grool

the EU Nllrienr Emissio. Guid€-

te.hniques in HVdrogeologV, lAll.

9-17 november 2ooo

water

en

sloff.nbalans, PHLO wagcningcn
7-27 september 2ooo nt€nationaL
!nr and FieLd Seminar,
(arst 2ooo l,rlarmiris Turkiic

SynrFos

27 29 september 2ooo conlerence
on Monitoring nnd [4ode Ling
Cat.hment Water Quanl ty and
QuaLity, Gent, BeLgium (ERB 2ooo)

7th rtcma

Gco

!i

2.t

ogica Erglnec.ng,

tional Fz(lrN0 Confefence on

ro4

oktober 2ooo ntcnratlotraL
Conferen.e on Asric!llural Eiie(rs

on 610!nn.and 5uriacc Witcrs,
IAHS \.\iageningen Th€ Nelhedaids

Contamlnat€d 5olL, Le D78

22 2a sePtember 2ooo wirrenoodi

grondBrt€r als lcidrdad, PHLO

r7-2o oktober 2@o lntcrnntionnl
Synposium on Hydrogeology and

18.27 luu 2oo1 New Hydrologie ior
a th rslV PLanet. lAlS congres

19.24 november 2ooo nternat onaL
GeotechiicaL a.d

Conierei.e

^rlelbourne
1a-22 sept€mber 2ooo

1&21iuni tuo1 Groundlvater

26 nov.-2 dec,2ooo /,XX th Con
grcss of AH, Cnp€ Town Zuid Afri

sePlember 2oo19th !!orld

Congress

'Araerob.

D

seii on:

Anaer0bic c0iv€E on for
sustainab Lity, Antwerpen Be s

d

10'14 sePtenber 2oo1 New Appro
a(h€s to characterisinc Groundra

{.15 december 2ooo Water als
ordenend prin.ipe in de land
9(hapsa(hit€(lu!r.

rer Flow.

r unchen Duitsland

PHLO

Envnonment Wuhan China
26-29 septenber 2ooo Aqualech
2ooo, int.rnalional. vnkbcu15 virn
!vaterte.hndlog e en walermanage.
m€nl, RA te Amsterdam

2 november 20@ Hydrolosische
loepastingei binnen lilATlAB

7-m..n 2ool Modelkalibralle. Nfiv

AANKONDIGING

opdrachtsevert te slimuleren
toepassing etoai l€ bevordeGn of

is bedoed voor
adviesb!feaus, provin.ies, vrater
Fler sympoeium

s.happen, wateneid ngbedriiven,
de rjks.verhed, de ondezoeks n.
ste Lnsen en hVdrolog sch onder
Dr. l4ary 4.

l]L

van de L.ISGS

s

bere.l gevondetr ccn vo0draclil tc
holdctr m.t a s tlci Gu dcines

f!r

effe.1lve model (ailbrnr

or (ary

modelll'. Mary hili is dan Pif.elon

den v?orden uitgenodigd hun
abstracts en,!f poster voor 1
novemb€r ,ooo aan te mcldcn bij:
Theo Olstlroorn, rcL: (oz,
5211569i s avonds: iozll

http://ww!r.watenand.net/nhv
Itij beogef de !oordrachtcn ctr, zo
moge il de posters, tc bund.Lrn n
een oP / naart uit te r€lken Nlv.

!

vindei op de

Univertity gepromoveerd op kaLi-

balie van grondlratermodeLlen.

Z€

is de naker van MODFLOWP en
een van de onl*ikkela.re von
UCODE ir0DFt0W.2ooo. Dinrnnner
is zii bet.okken bii tnLloze kalibratleproie.t€n binnen en builen de
Verenisde 5taten, Dr. Mary fiL s
voor haar re,k doo, de A,neri
(aanse Nat onal Ground r,rlater
Associatlon (NGWA) benocmd tot
Fenry D.r.y DGtlnguishcd L..tu

rr voo, hct jair rool . c.r ord.r
s.reid ng die hnar ir stdit stet
een laar voordra.hlen le houden
aan !nrversrte len en onderzoeksin.
steLlingen i. binn€n. €i buitenland.
Hiern!ael willen r!ii enkele voor
drachtcn L.n.n houdcn un do
Ncd.r andsc Draklijk. Ook bic.jen
eij rulmre voor pr€renlalies in de
vo.m van po\lers Geinlere5see.

hltp:r7wwv].$arerland-nel,'nhv

Stromingen iaargang 6, nr. 2
OveEiromingen in Mozambique
E€ndim€nsionaLe st.ominS in
meerLagen sysrenen

Con.urrenrle

.

loor de nru

svogeL

Waternood en du!rTaanhc

0plnie Afrelerbare doeLen
Wat€rdl.hl Poaz € in de
flarsi kD vu strege s

ii

De

eig€lst.lige publicatie Walcr

in thc Nethcrlands richt zich op
een brede groep geinteresseerde
bu tenlanders, van hydrolos€n en

,talerbehe€rdeB tot besluurdeG ei
anderen die kennis friLLen nemen

t oLsthoorn@g!va.iL, or v a de

oetails kuil

Water in the Netherlands

d

van de langdurlge strjd tegen het
v/0rcr cd van d. ve.L7 jd gc oniwlk.
(c iIg v.n het witerbeheer,

Het boek onvat 135 paginas en s
geill!streerd oet hond€rd tig!ren
en roto s in kleur en iainrig tabel
lcn. Wntcr in thc NcthcrLands is
.cn uiigave vnn de Nederlafdse
Hydrologis.he Vereniging (NHV) en
het Nederland\e Comil6 voor de
Inlehalional Associalion of llydro
Logka 5.ien(es IIAHS) en it te
best€ Len bii gee@taufl.nl
De

pris bedaagt r. a5.-

rvlcer nformntie

h

Iunt

!

Adie'.

Pr/wwi.waterLand.netr'nhv/

de

hilp:r'i|srvr.walerLand.nelrnhv/

1?

!^lagen nsen (wlcc).

De nat onale comitas van lAH,

AN5, rf P en OfiP, en de NHV orga
nisefen €ei Lezingen-en dis.ussie
dag n het knd€r van de WorLd
WatorVs or . Nn ir e dingen over
d. rrsulaler van hel S€.ond
WorLd Waler forum en de roLvan
grordwaler ln hel Ffamework ior
Acr on van de GLoba Warer Pan
rersh D, !0Lg€n voordrachten ov€r
dc hydrogcologische grondsLagen
vnn gtondwaterbeheer en be5cher
ming, met nafte van kusrgebieden.
Een paneL brengi een programma
van aanbevetinsen in dis.ussie.
Inli(hllngen: A.l.H. Negenflan,
Postbus 60!2, 260o JA DeLfr, t€i:
015 r696818;trx: o15 26q516: e.

na

vinde] op

kngms I alw I nteuwsbrtef s€ptember I 2ooo

Sympo5ium: Evaluatic en Bcschc.
ming van Grondwater: van Visie tol

Lr

a.r.gcnmin@nitgtno

I

I

RAAD VOOR AARDE EN KLIMAAT (RAK)

De RAK. alweer een alko.ring in
het NederLandse a.ronymenaqua-

rium. Voor wie iier ihuis ls tussen
aLdez€ bonte vissen even cen
korte inL€iding. Er ziin df e larde.
LijIe inste Lingen n NederLand d c
zich m€t de wetenschap bez ghou
den: de KNAW. NWO en de VSNU.
De VSNU, de Verenigng van
UniveGiteiten, on maar met de
laarste t€ beginnen, behanigt de
belangen van de lniversileircn
naar politiek, overheid en maai

s.happeliike organisalie, 0e vereni
ging is teven5 werkgeveBo€anisa
tie en ontuikkeh dicnsNerLen€nde
a.tiviteite. vdor G.oepcn van)
universiteiten. Bovendien is zij d€
organisator van het internat ondaL
v€rmaarde stelseLvan kwa teits
zors. zo afficheet de VSNU z ch op
NWo is de N€derLandse 0fganisatie
voor wetenschappellik 0ndefzoek.
Als zellstandig€ organisarie financieft zij een belansrijk gedeeltc van
het fundamenteel en strategisch
wetens.happelijk ondenoek in ons
land. Het iaa ijkse budgel is 75o
miljoen suld€n. NWO bestrijkt alle
vetenschapssebieden en spe€ll
een sleutehol in de onrwikkelihg
van welens.hap, technologie en
.uLluur in NederLand, ALweer
voLs€ns de eigen webste, andeB

aardwetens.happen. Bij dc VsNU is
dat de Kamer voor de Aardweten
s.h.ppcn, die, hel moet geregd
word€n. een enigszins !Lapend
beslaan Leldt. We z en elkaar toch
bll alL€ne anderc geLegenhe.
den s het arsumeit van !e aardwetenschappel rke dlkke vlssen, En
dai is waar, want zoveeLziin cr
daar nu ook y/eer niet van Er ziin
heel wal mensen met dubbele of
driedubbele petten. Dat is ove
gens niet ahiid een nadeet, wanl
zo blijven de communic.tielijnen
kort en weel men snel wat elders
gebeurl. llel Gebiedsbestuur Aard.
en Leven5w€tenschappen (ALW),
fr€d€.ontribuant aan de2e nle!ws.
biel codrdlneert de ancierlng
van het aardwetensclrappetlik
onderzoek bij Nt!0. Het aardwelen.
s.happelilk o€aan van de Akade
mic s d€ Raad voor Aarde en
KlLmaat, d€ RAK, die op l januiri
2ooo is gelhstalLeerd. Daary66l
aL

,

f

bestond e-an aantalapade Eden

Al deze drie organen maken
b€leidsplannen voor de toekomst.
$raarin onder5chcidt zich de RAK
nu van de anderel De RA( V€rdee t

ordotroe(eE n dienn, de RAK
wordt daarom gea.ht de meest
zuiv€re advl€zen t€ (unnen u tbren.
gei, die geen ander beLang denen
dan dal van de rverenschap, Omdar
er geen ko e rermijn beiaigen mee
gemoeid ziin, kdn de RAK verder
vooruitkijken dan de andere
0ver welkc instrumenlen beschikt
de RAK voor het opstellen van haa.
Sevraagde en ongevraagde advie.
zen? AlLereerst zijn daar de Velken.
ningen. Dat ziin voarurbLikkcn in
een bepaaLde ta( !an wet€fschap
over een termijn van zeslen iaaf,
op ba5is van interul€ws net taLrjke
spelerr n univ€rslteit€n, overheids.
inst€Llinsen en bedrijfsL€ven, ln de
atgelopen jaren zij. deBeLijke

vcrkenningen uitsevoerd door

Zuivere adviezen
in het belang van de wetenschap

De (oninkLijke NederLandse Akade.

mie van r.leten(happ€n (KNAW,
kortweg De Akademie) advlseert .
gevraago en ongevEago . over
a.tu€le of te veMachten onlwikkelinsen in de wetenschap en over dc
wiize waarop overheid en wetens.hapso€dnisaties d.armee in hun
beleid rekenins moeten houden.
Adviezen worden uitgebracht aan
pa(enent, minieteries, univelsit€i.
ren en rnoere onoerzoeKorgan sa.
te5 en aan organlsalles n blnnen.
en bu tenland. Nog.naaLs website.

en .ommlssies, de ARA (Akadem e
Raad voor de Aardwetenschappen),
de Klinaat.ommissie. de INQUA
(ommissie Nederland). Die zijn nu
allemaal sahengesaan in de RAK.
oaarover gaar dir stukjeDe RAK heefi als tadk. en d.t is
het laatste stukje websitiaans: het
ontwikkeLen van een samenhan.
Sende visie op de beoefening lan
de aadweren5.happen, met nbe.
gr p van het natuurwetcnschappe.
ljk€ gLobaL .hanse dnderzoek,
aLsmcde op de ondetroekirffastruc.

De eetrte beha igi dus de beLan.
g.n van de uitvoerders van het
wetenschappelijk onderoek en
ondeRijs, de rweede is een

luur op dit iere n n Nede.Land

belangrijke finan.ier, en de derde
adviseert voor.l. met een blik van
wal grote.e afstand naar de

Het bureaucratisch panorama
Binn€n elk van deze organisaties
bestaat een apart o.gaan voor dc

en

gevraagd cn
lret oF grond
'laaryan
0nsewaagd opslellen van adviezen
aan de Akademie. Hel we.klerein
van de raad omvat d€ welenschap.
pen die br ond€Nerp hebben: hel
beschiiven en besdjpen van tysi
5.he, chemische, geologische en
biotosische processen en hun inte.
actie di€ de aarde reguleren, nu, in
het veneden en in de toek0mst,
Net had eenvoud gei gekund

apa(e .omm ssies, zo zijn er
velk€nningen uits€voerd voor de
Aardwelenschappen als geheel
(1996) en voo/ Enersie onderook
h996). Maar sinds 1999 heefi de
Akademie deze verkenningen 2elf
!€. hand genomen. In november en
mei heeft h€t B€stuur van de
Akad€mie daarover ve€aderd mel
de voor2itte6 van de raden zoaLs
de nAK en haar colesa raden van
andere wetens.lrappen. van de
veLe onderwerpen dle door de
raden naar voien zijn gebracht s
onder a.dere de biogeologie ah
priorit€it aansemerkt, een v€rken.
ninS dle onder auspi.ien van de
RAK en de Biologische Raad 2al

Elog€ologie
Wie de ontwikkelingen in de aa.d.
welenschappen sedurende de laat.
sle dertig iaren heefi gevolgd, ziet
dat de pLaatiekton ek het nieuwe
Fdrddigma van de iaref zesr g cn

knenls lalwl nieu*sbdef september | 2ooo
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?ev€n!ig is seweest. In het kielzog
ddaean hebben de seo6/5ica, de
gcochenie, de geo.hronologie, de
stratigraiie, d€ sedimentologie cen
ongekende bLoei doorgemaakt.
Door h€t besclrikbaar komen var
nieLrwe te.hniekcn aLs

s€lsnitche

tomografie van de aardmantel , l-D
se smische opnam€n otrshore,
E€nkristaLdateingen. en de moge
lijkheid zeer ingewikkelde processen te simuleren is on3 beeld van
de tsi.a €n de chenie van de
aard€ insrijp€nd verbeterd. i aar
tegelijke iid ziin alle vakken die
icts met de geschiedenis van het
Levcn te maken hebbef zoal5 pale.
ontologic, pal!nologie en evolutie.
Leer sleeds meer naf de rand
terechtgekomen. E. zijn maar
wein g hoosleraren meer in die
vakken, en ze zirn ve6nipperd over
d€ unlversitelten, zo bLilkt uit een
inventarlsatie van de RAK van vorig
iair. Dat is eigenlilk merkwaadig,
wanl de geschiedenis van her leven
is hel meest fascinerende verhaal
dal de geologie heeft te venelkn.
Het lijkt alsofer nu een kente.ing
in zicht is. Enerzijds koml dat door
mensen ak James Lovelo.k, Lynn
A4E.gulis, en hier in Nederland
Pefer Weslbroek, die onvermoei.
baar het Leven als geoLoglsche
fiacht voor het voeti.ht hebben
gebracht, De Gaia theorie van Love.
ock, die z€gt dat de aarde een
zelfreguLe.€nd mechanisme ir
waarin hel leven de hoofdrol
speell, is geiisurpeerd door de New
A8e b€weging en heeft daardoor
len onrecht€ de smet op zi.h
gekregen van speelgoed voor ethe.
rische warhoofden. H€t tuit dal de
zuu6tot die u en ik inademen door
het Leven zelf is geproduceerd,

hoort de atmosierlsche .henle tol
een speerpunt van n euw ondef
De twe€d€ reden voor de omsLag is
hel lnzicht dat het Leven, en met
name het C02 metaboLitme van
oGanismcn, €en sLeuteLrol sp€eh

bij de kLimaatveranderingen.

k

is

nog steeds €en grcot gat in het
mondiale koolstolbudget, en
zolang dat niet opselost i5 kunnen
we geen betrouwbaE voo6pellin.
gen maken over het effe.l van
broeikdsgassen op het mondiale
De derde reden voor de omsLas s
dat erzich in d€ b oogie zeLf met

h.t.nt.llicrer vin h.t m.nsc

k

genoom eer revoLUre aan ner
voLlre[ken s, d e o.k in d€ selLo
gle rli-ope rporen raL ia atei Dat
de paLeontoLogle, ondanl5 aLle
publle(c aandr.ht voor d nosau.
r d s, 7.h nlct Ian ontworstcl.n
aan zijr sr.ffse imaeo, komr
omdat PaLe.nloLogen nog (eeds
ve(rant5chap tus5en u tgestorven
organrsmen noeLer vastrreren op
grond !ai !ltenille (enner(en,
rerwijL bioLogen dat a Lnng op

sle u itlcn profvoLmct !ijrcnvift g

g ganl

s.rre a.rrt€rstand, vraarvan

et5 begrijpen van de drijtueren

a.hter €!oLuile, ais fre niet een
eeoLog s.h betrouubrrc m.thodc
vr'eten te vlnden om de sne he d
var senetjs.he veEnder rsen r
u rgeslotuei organ sfren te met!n
Fel meen urgenl is geiel s.h

on.etroei aan

paLeo organ 5men

n e zeLteen grote iivLoed hebben
op h.t.a ds nri c!,7oal5 d. k.Lk

v.rmeno. organr5men nr zee,

en

e.lrapsbjasen van d€ kEnen en
.le ( jds.hrliten !,o(lei goerl geLe
,en, Dls.o!etu is popu air, WaL( ng
witlr dlnosnuE was een groot
su..cs, hocw.Lik hct nct 70 sra
er vo.EpeLbaar !ond aLs weLk€ Eo
natuurfi m dan o.[. Wel krap,

rl.hierb

jee.

res

opLoss

[unnen

re

ig ronei

!oor.le vraag ot de aarde een relf
reguLerend organi3me is ot niet.
Er is sprake

5.hui,rlrg
Kuhn,

ir

!ai

eei p.radlgFave!

de zln

vir

Thonas

er dat s z.hrbaar n

de

nieuwr opLe dingen b ogeoLog e jn
Lllre.hl ei Anslerdan i de
aan.ia.r't voor dit onde erp r j
NWo AL$, en lril ntenationaLe
gr.nr a. Dc lerkcin ng di. d.
Akadem e

auspl.dr

gs.h!

Lat.n !itlo.ref ond.r
vaa de RAK er de BloL.
zaL

Raad

morl riien tot len

€

jna een natuuNet seward€n.
wrarje alLeen ma?r le aaito.pbe
Le d op hoeit af te nemneo,
zonder dat je beseft dnt daa.loor
onderTo.k nod g ls. Wo.d.nd.
s

b

er
.mdat ze v nden dar er n €t sneL
genoeg nieure med .lnen sevan
rlei vrordei ALsoi hel alLeei nraar
een k{est e lai geLd en goede iJi
A D5

pitienr.n demonst

e

lUrar m.r dc aadrv.t.nsclrappcn is
het f.e 5l..xer e€rt.Ld dan net

tvpe

rr€l

I

ange traren en kra enket

voor.c

e ln rle aarde

wroei

ALs

l[

de !erteer.le rar b nieigeLopei
bij de nrdie!oorL .hting B oLogie
s

eei studie dle edereei oler

lr..gt cf n s!.h.n

vrcL

m.r..n

{e pt. mair a s aLi.rnati.r ls
bi..eie ntild zl.hrba;r. Umdat het

ve

ga3t, berave.ve de aardwetel
s.hnppen. Er z;n ANW b.€ken die
hel oidetuerp deeh behaileLen

?

f

dienen

co( de aardreters.happen

, .htbaar ie zijn

op de mldde bare

geei ils[ap op Anta(ti.a Lag (maar
drt zijn dai oot.reationisten).
(ortom, het hnngt freer ai vrn het
tocva of ie i.l5 b.hoorLii[s t.
horen I ist over de iarriveten
!.happen ar r et. n de twee exa.te
profelen vdn de bovenbouw (5e €n
6e [La5)

zi]i

de aar.lweteis.happen

(otaaL afliezig, en de en ge nanler

n ef er5 aai re.oen aLs le
b.L.ngst.LLing hcbt !oor h.i va( s
een p ofiein-.r[stuI nrak.n voor
natuurkunde, i.h€lIunde .r b o o
d?t aadwltens.happeL lke
arpedei heefl. N'kar;e do.ei!
natrLur(unce et.. moe( dat natuur
Lij( !reL goedvinden.

Lnsmg Illq

de nt€nationaLe ta(en van de RA(
naat een 5tu( eLder ln nit
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nL

Activiteiten:
!oor Aa(e e^ (Liniar
orgrn seert ap donderdag 12 0(to
b.r aan5taanne de re KLltraatLe
Tirg ln het T ippenlruls vin o.
(NAW mer aLs tlr.ma : The R. e
ofthe Land Srrfare n almate .
Lr l jaar zaLde <LnaatLrz ng
r!orden vetroign door pr.a. ]!iaft n
aLaus5ei lPotsnai nsi tute tor
CLinate mpad Resear.hl. Deze
middie word.n t.!.ns voordradr'
rer g€eelen 0oo. ae.Er€n or
De Raad

De RA( heell

een.onrniss e

De

op 5.hooL ng.n. d d. dair
ets anr moet d!en iceeLir[-"rtijrl

A.d.

n l atieven gestart o le aardr,-.
lens.iappen gez.nr {e gevei op
s.hoo. 0p een !ergadering ln
Lltre.hi onder voorzltrers.hap !an

\l!]nr de Cans tTNo

NICI

zjl

ifsprikcr g.nranlt

onr a ne7.
itieler te.oard neren er een
taakverdeLirs al te !prcken.
De a!rnir s! De Aarde op SihooL
|an de RAK gra! r.h op rv,e-o
zaiei.on.entreren. Ten eeEte het
voorbereinen !r,r een adv.s !an
li.t B.stuur van de Akn.lenie aan
.le (rl'r ster lan onderw i5 om ,le
Aarde as aparr dome r op te

lri

!

Nelru elei!.happe.. DI

advle5

moet bilde n nl!ter op tateLLlggen
aLs.le ee15te e!aLuatl. !ai h.t !a(
ANW

n.. onde bolu s.le geoL.sc.
resF i/rls.re ee.sraie aL! onder
deeL!ar de aard irIekr rde sroter

RA( z rh bu st D e komen een
!oLgeide keer aan de orde over

ten d:t er n de zev€ntiend€ eeuw

nefren n het va( ALgenene

gec..e!rd 0p .l!zelue rijze

sdrool ,ond rebruar vo geid jaar.
Niast d.z. twee sp.erpunlen Tlin

o!er atre rnrurrwerens.nappen

profieC r Iar re treLaardrrk5[!nde
al5 e nderai!n!a[ (]ezen, nra;r
die ziji iu lrir: loor de i et -"ra.te

lit

De aarde op 5chool
Een tNeece thenia dat b.!eraai
de ac-.nda van de RA( rtaat t rlat

n er

(ANWI dat

r€t f.rru 5. D€ urversreit
Ulre.lrt hieLd !nLanss een enquite
over her beelrl dat n d.lr bare
s.foLieren o!er de aardreten
s.happen hebben. Het artroord 15
m..!ta: 9..n. E.n geoloog is c.n
lrifplc of cen bere Een vrouNe
Lilke g.o o.g js een onv€rzo gd
8as

zijn geiomen is het bijna aLtild
door h.t to.!a E.n oon di.
g.o oog ras een !rerdi. die het
g r3 sruoerei, €en €nrnou5 ane
aardrirk.kundeleraar, per orseLuk

g.or.(, oor

Nriuutr!.t.ns.hrpp.n

a.hterstandspo!itie. ln de tqee
nants.happ lretens.happe iiIe

!ai

eersrejaaE sruQenren !dag noe ue
tot de 3tud e anrd!letens.happen

a;rdrrete rs.rappen De anrare!r

ile vlerde kla5 krlgei de s.hoLle
ren het nieu{e vak Agemene

radloaciet atua, de
opsLag
LekIe Faae5e lraml!nneL. het aard

n ltaat neLr oF een
Leldende roi ie speLen ln de n oge

s..i

i

g e

zoe(eE

rer er Pr.mov€f.
n el aLleen in Nederiand, nraaf o![
i Frar[r]l(, de v! en eLdeB. n
fe !e 5 dar ieiNaardlg, !rant aan
pub ele beLangneLLiig roor de
!!.t.n(hap ln hct rLg.mc.n l5

aardrrkstunde €Erer met een
exa.te opLe dlig ziji er nau$eLilk5.

pLb et vre-.t n et rlat er aafdr€trn
5drappei rji N emaid derlt aai
aa(wetens.happei aLs lret gaat
on de randen, de ondergrond5e

rlngei

de Aa(le op 5rhooL.
0,reraLln de !rereL.i is onder loige
ren ee. .lrLenoe beLangsteLLing
!oor rle r.t.n!.hap t. 7.n F.t
lrodt 5t..ds no.i lkcr om stunen

en

erzeLfsrli.des.hollerel
[e a.hti en maanden verdubbeLi aa]Le er .p erond var oude kaar

vooruirbl ( de NederLaidre oncer

!ai

r,

denk pe6ooiLijI dal r]e wetei
(loofal r(Linaa( en de ges.hleden 5
schap aan ziln elgen su..es ten
onder gaat. Men v ndt het lanzeLf van hei erenJ, er zijn €r .lie het
sfrckcfd dat er wctens.hap s. Dit ond.turcrp totia verwligen, en .r
Lk

d€ pLanten met hun foto5ynrheti

sdre:oL. Lanss d e

s ond.rg.sne.uud ondcr so.i.

aal geosraf s.he o rderwerpe

des.heuger.apa.itet!an.hips

4e n et eens weten lroe vre dle
noeren iLopei. tfle zuLLei nooit

d..
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per 2oo. de orgai sale !?n.e
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november a.s. organise.en
de Raad voor Aarde cn Kllnaat

hel waterbeheer van belang zijn.
DoeLvan hei symposium s een

XNA\4, het KN[,1], het Nat ona e
Unesco. NP (om re en het RIZA een

breed pub iek, waaronder belang.
neLLeiden uit beLcld, wetenschap
€n beheer, te inforneron over
veranderingen in on5 kLimnat en de
mogeLijke effecten daaNan, mct
name op rr€t waterbelreer flet
thema'Wcer en water in de
samenlevins is ingegevei door de
invloed die overulocdiSe nee19lag,
otjuist het gebek aan nccrsiag,
hcett op hel functioneen van de

symposium gel teLd weer er
Water in de SdmenLevng ,
hel
Trppenhu5 vdtr de KNAW.
AanLe ding lol dit symposium G
het 5o.jar g bestaan van de Wond

ii

l

crcorologcal Organisirion (WMO)
binncn de Verenigde Naties. Dc
WMo kendc echter e€n voo oper,
genaamd de Intemationale Meteo
rctogische Organis!lie, die haar
ontstaan mede te danken heefi
ain het baanb.ekendc werk van de
Nedarlander Euys Ballol. 0e WMO
richt 2ich vanuit haa. zerel in
Cenave op her wereldwitd ondeF
eteunen van dc nalonaLe meteoro
Iog sche en hVdrolog sche dienslen

(n Nedefand ziir dat het KNI4

-.n

jkswate19taat) bii her uitwisseL€n
van Segerens,0n0eNrls en ofaer
zoek. Nct onde6teunende werk
vndt plaats n een achtiaL
programma's, waarvan met name
de World Weathcr Wat(h lu,!w),
het World Climare Programme
(wCP) en her hydrology and Water
R

De vier organisaties (hel KNMI. hel
Nationale Unesco.lHP comit€. de
Raad voor Aardc en Klimaat-KNAW
en het RlzA) hebben gezanenliik
een poganma voor drr sympo.
sium opgeneLd, waar n resultaton
van ondetroe( rond di thema
zuLren woraen gepresenteerd en
waarbij ruimtc wordt Secreee.d
DeeLname s

srats. frits tevoren

opgale van d€eLname. n oe
vo gend€ Ni€uMbriefwordt het
definitieve programma belend

SAIE

(ROONENBERG

Resources ProgEEme (HWRP) voor

Biidrase National Vettina
Comrnittee (NVC)
IiFG: focus op Brussel
Van 7 tot en m€t 9 iuLi j.l. h e d dc
Ef_G haarjaanij<se Coun. LMeer ng,
d I niaaL in ALicante,5panj€, waaf
aan onderseteken'le namen5 het
kNG[4G deeLnam. Deze Counc]L
me€ting werd op 10 luli gevoigd
doof de Fi.sl Inlernational Profcs.
sional Geology Confercnce, geoBa.
niseerd door de organisaties voor
profelsionele geologen uit Spanje
(ICOGJ, de vs (alP6), canada
(C(PGJ en EFc, in samenwe.kins
met de Sociedad Geologia de
Espnha en de Universkeit van
Alicante. ALs EFG Coun.il member
was ik tevens een dag te gast op
Be de evenementen markeren een
beLangrilke mirLpaaL n dc geschie.

dcnis van EFG: profesrio rallscrlng
van programna en arsanr5are, en
eer duideLijker (eu2e voor prcfi e
rng naar buiten van EFG in hei
alSemeen en dc prof€ssionele
beoeienins van de aardwetenschappen in het bijzonder.
Een deel van de asenda van d€
EFG Council was natuurlijk ingc

r!imd voor rak€n die de interne
organisatle betreffei. Verpll.hle
nummers (wafren Langs zoa s laar
dirers en bec,ot ng, een ondetuerp
dat onder het neuwe bestuur met
als voorzilter ledand aa'ienlii(
aar hcldefhe d heeft sewonnen.
fet comnun latieb€Leld van de
EFG werd aanteschept, het meer
c0nmunicarie (inrenet en inrranet
websites en een uilsluilend eleklro
nische nieuwsbriei en professiona
lise ng van de hard.opy publicatie
E!ropean 6eologist (minder
numme6, prof es5ionele uitsever).
Het is d!ideLiik dat bii de€elijke
besluitvo.fring de recente eryarin
g€i !an lid-o,sanisaties koals
(NGMG..l een beLansrlrke io
Voo. Nedcrland was lan bijzonder
beLang de defirlltlev€ v€ranker is
n statuten en regLementen van de
tiidens de vorise counc L door het
KNGiVIG voorgesteLde t tel voor
junior professionele aa.dweten.
s.happe|g, Dez€ is Candidate Euro.
pe.n Geologist Saan helen. De
opleidingseiscn zijn even streng als
die van de nohdle Eur6eol litel,

PERSONALIA

Ad

r€swiizigint

Nede/Lai!t€ Geo ogisclre Vereni.

dr. H.c. van der

staalen

(G)

1584 CD Ulrc(hl
Direction Zon€s Nouv€lles

proldr
1574 BB Utrechl

N-

VandenbeBhe (Gl

Katholieke Unive6iteit Leuven
Afd- Hisro.ische GeoloSie

95707 Roissy cedex

Guido Gezelleslraat

dr.I.W.M Jagl

van llogendorpstraat

42

2

:lt1:l BT Ufiecht

r.

CDG

Ellon, AB4r atL

OldQnziel (K5)

knsos larsl nteuwsbtief

september

l2ooo

20

2lo

naar rict t0taal aantaL opleidinSs.
en ervar nssiarer is gesteld op !lif,
waar dal b i de Eurceo tite dlht
laar ls, Daardoor wordt hei voor
j0n8e aa.dweLenschappeu eerder
mogeLijk een Europese erkenning
lc kii$n die de d@mpel verlaagt
om elders in Europ. te kunnen
we*en. Aelangriik wa5 verder het
regelen in statuten en reglem€nlen
yan de pro.edure van vernieuwing
!an de EurGeofuteL. Voor t en
Nederlandse Europ€an ceolog ns

teit (kennis plus etoarlig) van

peee Geolasi.al Survey5,

medawerkers wereldwijd obiectiei

0o( n het EFG conmisrewerk
( nkt de v€rstefkie fo.us op de

lc kunncn (laten) beoordeLen

en

ELI

garanrre dat gekwallR.eerde aafd.
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monitoren. Hel E!rceol,systeem
van de EF6 (in asso.iatie met de

doof. De vooral vakinho!deLijke

vai eei

EFC commissie Mineral Recources

werd opgeheven De EFG-commis.
sie Environment houdt zich vandf
nu vooral nos bezis met hei cot'r
dineren en veMerken van de
€spons vanuit de EFG lidvereniSin.
8en 0p een eerste Brussels voor
0ntwerp van cen Europese reg€lng

Het was voor KNGIVG een feesteLijk
momeni om tijdens de2e coun!iL

Noord.Amerikaanse partn€rs; aan
associaties mer Ausr6ta en Azie
wordr gewerko is daarbit brijkbaar
een inle@ssante optie.
Tijdens de Alicante Council neeting
we.d ook het besluit van december
1r9t bekrachtisd om de EFC
nspanningen meer te ri.hten op de
ef€nning door'Europa van (het
beLang van) de aardwetenschappen
ln hct algemeen en de ploiessio-

heid van werken hebben in elk van
d€ landen van de Elropese Unie,
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een nieuwe Nederlandse Eurceol'
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lor Pelroleum Gcoscicnce van Shell
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