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ls a[[e bauxiet in Suriname gevonden?
rr!1deD. Zc klommen se\unl
ln eel1 boom cn zochten nur

c.n httr\el', aldus lheo \1ons.
sonN geolog;r bii i \_(f
Nl l G. opgegroeid in Suri
nrDr. cn serk adn gc\r.csr bii
dc Surinaam<e Geol,,cischc
DieDsr cn bii Sural...

Stunwlieger5 en kaalslag
Dc cer!Le mcldingcn lan b.uxictvondsren darcrcn !RD her

!ir !.r

de resenticndc.cuN.

In lq15 malkie

de Alcoa (Alu-

nrDun Compar\ .f Anrcdca)
een b.gin Dlci ziin bruxietbcrr(re'eni\cn door op \ oorhrn(l
laDd aan rc hopcD dat moseliik

bauxie!

b.r,rl..

Ecn

z..r elli

cianr. lrelhodc om bij hcr

u

nemen uD ccn collces$e gr.D probletuen rc kdjge! mct dc cis.naar \rn dc
srond. N!d!i bauxrei se\ ondcn lvas bij dc SurinaDe-rnier
cn laref rondon Mc,cDso Hill,
fichtlc,{lco! in 191{i dc SurinrxnBche B!uxier Ila!lsch3f pij {SB\r) op en rien iuNr laru

tr$tukic

Als ih hijh naar alle boorputten, dan ksn ih
niet andet's concluderen dat oijftig procent
oan de putten geslagen is op plehhen usaar
het rnoedergesteente aan de bauxiet niet tla
de ondergrond zit
l\let het huidige tempo van bauxietwinning zullen de bekende
voottaden in Su name in 2oo5 uitgepLrt zljn en staan Suralco
en Bllliton, de maatschappijen die de baudet winnen voor de
vraagr Tr€kken we ons terug uit Suriname of is het zinvol om
op zoek te gaan naar nieuwe begEven bauxietafuettingen? Het
grote belang van de bauxiet voor de Sudnaamse economle
heeft aan de basis gestaan van een nieuw idee om begraven
bauxletafzettingen op t€ sporen met geory5ische methoden, onder andere ondiepe seismiek. T O-NITG heeft, in samenwerking
met de lJniversiteit van ljtrechL een vooGtel ingEdiend om te
onderzoeken of geofr/sische methoden (w€erstandsmetingen en
inteOretatie van seismische profi elen) mogeliikheden bieden
ofi begraven bauxiet op te sporen.

soor- schild Ilc! Bakhungebe.gtc irl
'it.'U\i.I |.j. h,i.L.r.. ln
N<.r-Sur1n'i. . n.'l
her hinr0rimd fln surnraDc beeld \!n zon ati.rring. Door
,ijn sror! trru\l.raizettingen hcr hoge ij,crgchahc .n de lig
onLsh.n uit hcr l'recambrisch gine diep in hcr bimcdaDd,
In SLlIlnNIne $,nJen flrcc

$eg \.tn dllc

ntasructuu.

$rs b.u\icNinning bij IlocD-

go in Loll. ga!l.s. Billiron

en

!cs\ erki!rgsnr stalladcs. n Lot nu
()c cxfloir!ric onrcndabd
Ll._uxrcr..i. i,

r..,i! pld -

r

dc Bruxirc Eeli,
-lc Nu r\lxL

t\.ru\r(r. (en

sor

hlo,rnten Eeuoot
in eetu boon e .ochtefl
taar een heuael
ZP

dcl$ drr dc balxict onlsman is
uit l'lle.ccne cn Eoccne sedf
nrcnten un dc On\ardacht

Hirr $ordt hoogrvMrdig bausiet gcDitnd. De beuxicrrfzcrrmscn dic daszornen,ijn duj'
delijlt zichibaar Her zlllr hlrdcaps en rc lorncn h.urels n)
hct la dsch!p. Hccl eccomflicccftlc !€chnickeD wcdcn er ir
hct bcgin vln de rorie. ccu*
n'et to.ecpasr om blu\ier rc

\eF

kre.g in lglE conce$ies en
onldekt kortc rijd latcr bao\iot ilr de Onrcrdlchr planrise.
In 1958 is de rcgering raD Suflnahc .en lornL venl!fc agfcc-

n.n , lJsrlr

.cD perbde

lrn

rJrr. D- e\-

flrJltr,.rgun-

niDgcn lieten tor dic rijd roor
pcriodcs tan iin j,!r. mcr dc

jkh.id Ior rerlcngins.
Dc SBi\l ldanderd. op hcr,ellJc tiidstip ziin naatu in Sunn)gcli

n

rmc Alumnum (lonpanl'

(suralco).

SurirlIrre s'.rs tijdcns dc l weedc \Ycrcld Oorlog dc srcorsrc
b|uric4rodu.enr
dc \1 c'!n voo.
reid. \\tng: Dir $as
do
AmerikaDcn rcden genoeg om
SurtDlmc rc bcschemen rcg'rn

De Amenhanen had.d.en een

squadrct seoechtsgestat;oneetd,
oliestuigen op Zandeij
maar alie
nnnnen oefi,eeldefl tich tot

klur laoff dc buu:{iuscheten 1(i1
znrker te brcngcn Alhct Suri
na.nse bdurier Sing naff An
clka roor !'le bou$ ur jachr

noo

de Duilsc Ll-borcr dic

hci irester en

sen

d'cp$. D. bauriel belindt zich
op cc! crosi.lhk d.r hek nuur

!hc.snngcn cn bi)nrm.n\rcrDcrs
i ons !luntriunr ). De Anrcri
krnen hrtldcD ccn squddi,n

gevethr5!liegluigcD .p ZrnJcrij geskrn,ne$(1, mrif ltic

nannen rene.l(lcn zich rDr.
Zc hadden Diers r. docn. eirg
cn srunr.n nrer huD llicgruiscn
cn lhgcrl zicb tc flcrrcr. Dc
U trorcn hcbbcn geen lkries
.nde.nontcn !n gcco enlcle
sch.de ungerjchi. rUrar uiL
d.ze ,{nr { ikdrnsc st!un !jjdens
dc oorlos is her \li.srcld Zan

het noordcn D. bauxier $(rit
met e\plosicrctr los Seschoren

en raa. dc \ eNcrkinssurs ull:1-

!e^.erd. \\' rg: N:rsinning bliiti een m!atrlNndscbcf
lre

oycr. herhele landslhnp is kllnl.
D. maarsch.ppijen hebben (lc
rorg !.oor hcrbcbossing of Tich
genomen Zc \rild.n trrder(iid

yrr buuxictrf'.nDg ocstinl voor een grcoI
deel !it ccn gr0otschrligc vcr

nir

lcnd drr een boorprcsrarnn!
om dc uirhreidins !cn d. fts
en I! bct:rlen, gemdlkr nordr
7on{icr ccrsr een g.ol,)giscnc
kanering uit !c !o.!en. '.11s ik

er ooir rlannen
konren om d. bauxiet ran her

Brkhujsgcb$erc

it

Ninnen,

dirn pralr jc

orq cur leel
k$ cribairdrr g.bi.d. Ma!
oDtbossing rl hclcmaal nicl op
t! lo$.n is ner nrsscn.

b|u\ierlfTcitins.n

hcr geddrn door bo.inecn te

\Jn J. r-h.-

lersileit un
\\ Jcenrnrcn:
Al. r( de
oo6Fronkelijke r.gcraric rcrug

$il!

lijkl h.L frc bcrcr

o

bcr
gcbicd k.al te laren. Dir Llakkc,
mcllassige gebied ,an dc kusr
4l Dicrlccl last lan erosie

De Nleuv,ebricf is ccn geranrenLijne u tsav. vin
het (oninkLjk NcdorLands GeoL!ss.h [4]nbouw.
kundis Genoote.hap (kNGMGl en het Nwo
geb edsbenuur voor aarile en Leventvreien

9

d.r. Ilochr.n

oorspronkelijke be gl ocjing.

flr- rrd
i-n q,.,n.t De rioiercn in lut binnp,/a,d
1jc6r $ordr .ijn heletrnal terottte-,sd
t,Lrnrieu de oissen paar dood
'l1(
'ns gJ\.fr.
hijlt(Enso ligg.n rirlr het
oFperlhk, dc rt-zertingcn nlr].

$rs wel cen bcuje rijnliik."
\linrg !indr hct ook hier op\dl

nraar\rcl snelgroeiend. Dc
n,eu\rc bosscD llorllen rliel
s.ed oldcrhoudcD Altes is

aanmeiking ltont lolgcns Rcin
It,cls van de ukgrccp BoJ. r t\h.r!

gen in hcr oostcn mD Surinamc

k.nrt \rce. rcrug I1.r
rcS.nwoud is \eel k$ersb.ar

danlr)a gni'r brireD iD daucuile

scbic(l cn vond bauxierdLcrixr
Sen op 2l nrorcr djelLe. Dlr

v0g.!nt1e

Bauxiet en goud
Het zockcn Mar begrxfen

die loor heroycrrcgiDg irl

d$nra {t)rdr dt ,)verburJen
\cnrijdcrd. Dc b3usictltcttin-

hcbbcn Dir soori bodems
he.srelr zich orcf hci algemeer
\!il snel ei dc ooNprorkclijke

een rnelgrocicndc boon en
lielen hun keur. lallcn op de
pinus. NieL inhccDrs. nicr dc

oleN.ckcrd. Ecnrnedrode

Hct hclc p.\)ccs

v*khijnt

cn ligecn

is

lar

.trds

zc!t$ (\er

her gelricd \rordi
ccn grrl ulige7er en iedcrc rijt'
tjg Dlcrcr wordt geboord. Of
een olzctiins ccononis.h interess!nI is. hin$ af un de.rtn)

kijk nr.r t'Uc boorputrn. Jrn
kan
nier rndcB concluderen
'L
dit rijlirs
I'R)c.Dt lan de put
Icn scslrgen is,)p plckkcD seu
hcI
!cn dc
'rtN{erge\reerte
Lrruxicr
r)icr nr de ordcrgrond
zit. D r is zockcn nlar bdu\icr
.ok flici rrg zinlol. Her heeft
echr nur

rD

ccrst gcologisch re

karlerer en d0rnu hcr boor
progrnnnnn oP rc srcllcn.
de reservcs trijna

Nu dc bcke

olerburdcn vdsus €rts ln de
!roegc e\Florat'crjJd heett BiUi
ton de regel gehanrccrd dar er

op zijr. spcclr lte vraag $!r dc
h:rLrxictproduc..e!rde naut-

cch!rf

ijc'1 gonn doerr

gccn bau\i.t roorkelDr dicp.r
dan 20 Dcer. De boringcn
gingcD ror l0 neFr en ni.r

Toeken

n.!r beg(t!.n baullet

dicl)cr.

\\'ons: Billilon heefi in

lrer LclldorFgcbi.d lor 20 mc
ter dief gcboord, gccD bau$et
amgeLrdiicn en tocn dc con
ccssic leruggegclcn. Suralco i-r

!e.der

al2ennrgen, dc nrosclijkh.id
olrdcrzoeken df d! bau\icrat'

zcllingcn orer h.r Pr.cambri
schc scbild gcaNpl,)ireerd kunnen rordc'r or sor'pen mcr

pn,duceren cD rcrrrekken?
EiD !xo d. b.langriik

\i,ng:
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4o, voor studeil ed-.r
lidriaGchrp ls ndus of d. N cuwsbiel ei
h.t tiid5.hr ft GeaLog e er [4iirbouyr Fet Ld
miil!.hap oopl van l janunr rol l1 dccenber

J

Nct

opT.selng dient dr e naanden voor hcl e nne
h.t knien(eriarr ie ges.hedcn.

van

DeAldel, Aluminium Dclfziil r'v, veryerkt
aluinaarde tot pelsstavcD eq walsblokken,

hafproducten voo! .le bo
vtiestuigindustrle, Tot voor kort betaok Aldel
de aruinaa.de sueen ult Slriname, maar
een nieuw langlopend contract zal het

met

ad-

dccl aluimardc d.t uit Suriname komt, af
gaar nemen. A. KDosscd, di.ecteu. van
Ald.l, wilde eeeo uitspratc! do.tr lIu de
alui@rde vandaan &omt.
liggen. De bauxier-

deD. Dc rvinning
DriDeerel

sre

ulgcD

ij ofullc

bcgrulcD

b.r$iei!tettingen beLend,ijn.
Ik l rarg ne al olheL nieL mrF
gclijk $ on mer geotys$che
t.chni.kcn bau\ietai2euingen
oP tc sforcn cn zo ccn .socdkop{c erFloraicrcchnick Ic
.trnLikkelen dan dc huidigc

bo.rncrhoJc TNO-NITG sil

in !a'nen$erking mer dr Uni
lcn(eir lan Utrecbr een projcct srarrcn orn rn€t geoi!ssche
DrctlNd.s bauxict rc lokaliscrcn. V/c caaD clckifischc wccrsrrDd$netinscD uifiocrcn in dc
h,r,r dlr bduriet sFccifick hcrk€nb^.t elgen,i.hdflren heefi
Met s.ismische ptufielen sillen

c!

dc scdmcDicn oDlrppcn
over Jc bNuxict. Dc Urilersiteit v!r Urfcchr heeft !old()ende k.nnis ln hui\ otu de

ge0t\'rilche grgerens
Dr!]en, T\..O

\IT(i

Le

!erz!-

bebulpzaa'r ,jjn bii de u'retrrdeIiikc gcologrschc intcrr.r.uic.
Dc .pp.ratuur om in hcMld
2a1

mcfins.n t. lcrdchtLD is

-socd

hrnreerb.t!. \\e g!!n ee6t

ecn

besu!nde b!u\ieutetling nj
knrr! brengen. Her gebied is
gfcd onrsloren, we hoeren Der
Lloo! hci ocnvoud i. plo.gcD
Do moeclijl<hcid om bau\icI Ic
mijneD cn goud tc \rnucn bcsraar in Je binnenlandcn vin

(udt

gcdo-

do.r ron 20.000 illc

gile B].azllia!nse gotrdzoekers
dic nrer gtute \raterkanonne.
dc olc|L\udcn \rcgspoclc! cn
kwik s.bruikcr bij dc wtrnins.
N'ol1s: Dc riricfcn in hct bn1nenl!nd /jn hclcm!al reront-

reinigd cn dc rissen g,"n dood.
Dir illegale.ircuit ftoer a,nseprkr $uden. HeI is loor Suri
nslnc ra! groor belang dar er
ccn stcrk llinc.als lnsiitulc isj
ildt krucht'g op katr trcdcn rcscn de,c prlktijken. ID hct
Oosl€n \rn Surindne heeft
Surilco Y!,l oudsher een bruxicrconcesle. Inspelend op de
goudrrsh heelt Slfalco nr ook
ccn goudconccs!. aang.
lf&rgd Dit is ccn crcadcv.

nlogcli jldlcid om bauxjciirin
ning rcndrbcl rc niik.n door
.r'k solrd rc winnen. Ilaar dan

nr0er .r.tD dc illeglle $.nnring

ljauxict is nog sreeds de kurk
saafop d! sunnaarn;e econo

nlir drijit.IlisschjcD kont .r
uii hct ondcPockraD l\O
NITG cn d. Uniresircit lan
Ulrecht c.n gocdkoper !hc.nariel roor de uiLgebreide boor
Progranrna\ of is bauiet$in
ng gckoppcld arn goud\Lin
ning cconornisch zo aanirckke

lijk dur dc b.uxictindusiric ros
l'rns$ bij krn dragcD a.D dc
eclDomic v!n Surin!nrc.

IN MEMORIAM
0p 24 september j.t. overleed op
E3"jarise teeftijd prcfessor De
Roever, emeritus

hooglehar mi.

n€ralogie en petrclogie aan de
lJniveBl{eit van Ansterdam. Professor de Roever ontvirg in 1978
de KNGMG Van Wate6choot van
der G6cht Penning. Orderstaand
de tekst die prof. Salonon Xrcon€nbe€ biizijn besafenis op
2E september

ove' de ses.hiedenis van de seo o.
g e van sur name n NaiuraLr n

uitspEk.

Das Professor De Roever
k gpree( u nret aan met !w voor
nram, vianr dat helr ik noo t 8e
daitr. k ben ! aLtijd p,otesso, bLli.
!er nocmctr. ool ang nadrt ik rlat
zeLf ook was e€uorden ! sDrak m j

ook altiid met u nan. Dat wis.or
rect. del stelde u op prij5, maar hel
schiep ook afstand. k zie uvr glim.
la(h voor mij, die staat in nijn ge.
h.ugen Sebeiteld. Een b.ede glin.
lirn. mair ccn dic zelden uitmoidt
lr ecn s.hatciLa.h. Een gLirnLach
d e de afsrard bevrnart,1o1.-n m.r
de Ldrtst-" Ieer dat k L ortmoet
heb, blde utrel[ins van het boek

Frotessor De Roever, k heb veeL
aan u te dankei.Oank zii uw voor
tf cflcllikc .n lnspnerende .olLeges
bcn ik h.t pad van de petfoLogre
ingeslagen, voor lasis.h geogr.t.n
iers ongehoords Dank zii lrv grole

inspanninsen heb ik vanuil Suriiane daarop bij u kunnen promo.
veren- ul1 lomst naar suriname en
onTc gezameilijke rec naar miin
procls.hriftgebied Coeroen s het
nonert d.r ik het drchrst bij u ah
persoor ber s.weest. ! heeft b i
d e re 5 n ets aan nel toevrL over
geLaten. Llw ILanboe boven uw
bei n ois huls h Panmaribo hing
aai ne touwtjes die u ult Ned€r
nnd had me€genomen. 0p uw ver

70cros.cn s.mrafts meegegaan
op onze to.ht het oe^roud an, voor
als u harrkla.hlen zou krijsen. ook
u!! loenmalla€ wouw Tdnie llenr
moesl mee op 76 jarige leefii'd,
niel ondat het een leuk lochtie
voor haJr zou zijn. maar opdat zil
crblTou Tijn.Ls er lets met ! zou
gebeur.n. LlicirdeLiiI hecft 7 cci
Leuk ro.htj€ eenaakt, maar hebt u

vo0tro!rrno In.ngn geTcren om
hadr OD uvr v€rzo.k kookte de
bosrege kok,ourarnr, ets war r
ro8 nooil van zln Lelen had 3E
ddan Erzou aanvankeljk zeLrs eei
serSedit !an het Leger neegaai
on gesteenten Loe te sp.ngen aLs
! 7c cr nicl uit 70u kunnen krijgen
Wdnl gestccntcn en mincralcn
ve?amelen eas een grore harrs
lochl van u. -lk ben een foxleriiei.
zei u dan, alt er iets nieulis re
vin!en $as. Dat gold iiel sLleen
vogca. Ner is mlj noo t geLult
.crdcf op t. staan dan u, a!tijd zJt

| ts net d€ vetrekiker knar aLs k
!t nlin hargnat kfo.p o! eer of
andefe manier kreeg u het v.or
eL€ar dar iedeleen aLtlld vaor u
draafde, voo gesruwd door de
on?elerheid of her \t€l votdoende
wis, of.r misschien n6g meer
ecda.f mocst $ordcn Vccl .ust
L,laaf u heeft ook heelveet voor
niin proefs.hrift in NederLand se

daad.leiwllLik ln Su iane za(

LJ

heeli chem s.he aiaLyses !an miln
bcLangriikslc mlneraL€n Lat€n nra.
k.n, lcts wat dc promolendus nor'

tnsms I alw I nieuirsbrtef

oktober / 2ooo

l

reli hoo le doen. U heeit
hcc vccLrld geno(en ln het op
maLiter

Tockor

!ar r.Lcvantc

tefatuur. Uw

boekenbak wa5 bero.md: u Las.LLc
reLeranre Literatuur, zetl€ d. uLtri
korle nhoud in een paar reseLs op
een kaa.lje, en dat ras ter Inzase
!oor aI€ promoveidi. 'Atteniie

Kroonenberg" stond er op her
k.iriic, nls hc! voor miivan belang
was. U sru!rdc kopiean van dic
kae.iier iin mij op Hetwnsvoonrl
ook dla.om zo lva.rdevoL, onid.t
uw oordeeL ove. een a ikeL€r
sonrs oo( blr5lond (Laus Nlehnerl
heeft he( endeLjk begrepen" Las ik
crgcns. Naast do boekenbn( was er

ook c.n Lli5t nr.t sugg.st.5 voor

slel ngen. al. de promov.nd!s 7cf
n er genoeg lanra5ie h3d om er e€n

te bedenken. 0ok daa. vrerd nl€ts
aan hel roevaLover3elalen. k den(
dal u eigeiliik niet van inprovise

lk heb hct manuscript van mijn
proehchrift met u!! aantckcningef
gsreren opnieuN ter hand geno
me'r, en dLs k ddn aan miln €igen

pro rovendi den( dan tllrsi

m

I het

@iffinl

HET VOETLICHT
Van Waterschoot van der Gracht Penning zooo wordt

Dr. tranu Kockel voormallg geoloog bii de
Bundesanstalt fllr ceowlssenschafter und
Rohstoffe (BGR), zat op 3 novetnber tiidens

het Sbdng Synposlum, de Van wateF
schooi van dcr Gracht Pcnnlng uitsereitt
kriig€n, ab blllk van trote waardering voor
zijn ondenoek naar de geologie van
oordwest-Europa ln het algemeen en, ir
het bijzonder, voor ziin blidbge aan de
kennls van de geologle van llederland.
Kockel's jarenlange lnspannligei om
grensoverschrlldend ondenoek te doen ten
einde kennls en gegevens te vetzameten
uit de verschlllende Europese landen, die
geologlsch gerlen ste* vei/rant ziji,
hebben g€leld tot nauwe Intematlonale
samenwerking e. een excellent ovenicht
var de geolode van oordrest-Europa.

|rn \\'rter\choor lrn der (;nchr Pen
ning $rtrdr j!irliiks r(Jegekend aaD iemald
dje 'cen !irnnu ende $ et.ns.happclijkc,
on.lers ijskundisc ol ma.tscira L.pclijke t'ii
d.!g€ h..ti E.lclcrd rin hcr rakgcbied
d. (ro.e0pr!rc) 0rfdwer.n,.charren en '!n
een
duidcliik0 binding nlcr hcr urdweren
Dc

hrer nl'|lr

heL

l)omglnmasium in \aum-

aln de Unnerjleir vrl] trl:rrbufg.
nri
nenll)gie, qeolLrcjc to zoiilogic als 'ncr
sp.ci!lislrle. Len dccl !0n zijn oplcidnlghccft
Kockel genorcn in Lon(lcn. Il( heLr z,) de

btrrg ln juni l915

$'crd duid.lijk d.t
cenira!l Dui$Lnnd on,]cr So!jelbc!tuur
,oulallco cn dc irlnilic vluchtte n!a. de

H!rz. dlr
Het heeft me

eftafl tee rcudenoneen

kans .sckrcec! om gocJ FnSels 1e ieren.

.n ik l<on ronl kijkcn in ecn vreenll lard
nct ardlrc nor en er \lafden.Ikb.D

tinder Ergels

'stom11rc' specialist te uode die olles oan
Pateo.otsche brachiopoden allreet, e &or
de rest helen&al niets

licldr.

I'j.]\. ZicSl$ dc ee.1e beu{. dr
i!..Rligc tcgenst.flder \an K.ckel de

iLorrlcr. \\'c ziin r()cn

ondersr({1,1 f.D Noord\r.sl lurorra is-

tekkende rugzak met zoute vis
(;eb.rcn in l0ll miakrc Kockel als jon
g.n d! oodog
en lorlde dc ldmilie
'ncc
.an dcn 1ij\'. de
cllend€ ran die djd en de
problcm.n !.n het n.(\trlogse Ddirsllnd.
K.cli.l$ \rde!, seol(Ns, $erd djd.Ds dc
oorl.g lDrshsen bij de Urn!.6n.ir lan
Lciplig €n lrok mct ziin g.zin n.af Hcnn.!€. $drL hij ccn binnbij Scisnos, een
bon
seotlsisch! b0drijf, kfccs Bij

^d.e
HLrDno\,e) ging hun hnls
nr llannncn ,,f cn lerhlisde de famille
nxnr gr!,r\ncter. die in de buuri lan
badcDuffcn r'p

Nrunrburs Sule $oonde. tr h.r loorna
lige O.\r-DuirslxDd. lk giDg daar ccrst
narr een klen)c dorrsschool in Grcssjcna,

Tijdens zij!r tfLin)otic dccd Kc,ckcl
onde.Toek n!ar dc rcgi(\Dnlc cn su!cru'
rele lenoDcrclr nr Zri(l-Sfrnjc. Bcd,,eld
als st,.clelisllsch on(iNvoelt Ddf dc sLru.
rurcl. e.ol.,gic. zrg K()ckel zicb ge.on
tionl.crd Dret pr)ttcN€n die \er ran di.

flur Brrbn geiiesr

clijke Hxrz en darr ben ik naar
dc nrnklelblrc {choolgegaan- Ik mo.sl
mcr de rrciD nurr school eD !.ci ncnscD
\m.Lkel.len gerdurcn ris naar Oost-

spcc'alisrrie

rincic

hcr bigrg'jrek cn

!r lltrc roorrdu

'D
rcnd Nalcr
uii op dr \nicl€n. In lq

lond Kockcl\ !r(lcr

!fllseD. Ik \rerke nld. tuo

\hl{g!.

Het gcbicd \ris h.cl.sc
compli.rerd. nret n)cnnxrrti.'r nicrmelamo e iequcori!r. rlpiD! rckt('ni.k cn
een zeer compl.xc pulcoscogfufie rin her
,\l$ozoicum cn htr T.nirir Er $as

Duirslind. D.l.trgzikken nrct ris hg.n
hoog

srccds blij cl!1 ilt die k3ns sckr.scn

hcb

bang dar hrj nurr tlakLr gestuurd zou

'n
.liscussic\fldeoo Nak|andenne6i.in
in.1czu
.1e

rog

19

een

b.e! trij d. Unilersireir
laD Nlxfturs en drdr

uotd ih, dcrLisjaar ,& .]e
harteA s, nos sefel;c/te€rd rrct
Zo

nlddelbare schoflod.i-

lt]cr illc spccialts

dnrg rf Op hcr g]n rli.ologic. Ilt heb
sium Fcrd stofk du nrdr!li of de khssieke daer ln mijr lrcflelDe lcvcn leel froljt
ial.! schgil !n xnn s'nkuDde, s.heikunde lan echad. llct hccft D. erv.n \veerhou
cD n.ruu rundc sed \einig aandachr
dcn om c.D sI(nrNe {Iiec'rlaI te \LordcD
di. allcs !dr Pdle,)2,'ische brrchiopod.n
Kc'ckcl lier zijn iclce nnl schcikuodc ic sr!- afsccr. en !o.r de r.sr hclcn)aal Dicts.
dercn f:rren en licg.n zirr studic gcokrgic De reelridigheid lan Kockcl ttijkr (nt uir

krsms lalwl oieu$sbrief oklober | 2ooo

.r

tr

egekend aan Dr. Franz Kockel
dc indNkirekkende lijst FuHic.d.s die hlj
op zrrD n.am hee{i suun .n d. !$schei

denhcid rar proic.ten q!!r hij zijn m.de
werking aln lcrlccnd heeli. Op nlcc plo
j.cten kijkr hij m.r gL,,rc l€rred.nh.id
rcrug. Hi, b€schou\rt zc als lte hoogrepunlcn uir zijn crffiare: dc karreringr
FroicctcD in (;riekeDlln(l cD hcr ftn

!t!nd kom.n r.D de \tructurclc ad.s
\ rn Noord\ csFD uirshnd .n .lc Du1$.

\o..drecscctof.
onbetreden grond

oFgcsl.gcn las€r bij de indusrric cn Die
nrud naakrc darr gebruikr ldtr. Ik heb
het roorsrcl uecdicndj geld losg.rrcur.rd
bi de ftinistcrics, pcnoneel langenomcn
cn ik heb hci h{lc prcgralDDra begelrid.
llcr heeli drie rtresidonrcD nrerlee , ..n
aanral rcgeringen en rcorgrnisadcs binnen
.1. BGR. H.r tras een
moDenL

"En er ook nog voor betaaLd krijgen"
Zleglcr cn Kockel mogcn door dc \eder
g.olog;ch. gc reenrchrp bcidc
ges.hikr be\ondcn zinr o'n de Yan \\'arcr
schoor fan der Grrcbr l,cnning rc onrlaDgcD. s.men zijn 7ij hot absdluur nier ecns
ovcr dc oorz.ak lrn de i'r'crsic fan
\oordNcst Duropr rijJcns hct Conir.ien
landse

'.hitrcrcrd

Een coDtro\!6c die arnlciding is g.i!ee{
kn menig hcftisc discussie. mrdr.tic aan
de $!r.de,ing roor clkAar Diers rfdocr.
'\\:e hebben lcukc discussiei gchlJ.
Kocl<cl noemL dric rcdcr0n qaff.n vol
gcDs hcm Zlegler ongclijk hcctt orn er vln
ur rc s!aD dat de nlversic vcrcorzaakr

toen dc arlas af\ras. H.r heeri Kock l
hecl \ ur L'rcrrcdhgskruchr sckosr on d.
olie indust.ic cnoc rc beNegcn geg.rcns af
ie sialn r(u hcr ondc|,ock. (;cgcfens di.

in.lle soonen eh narur aangcb.den
ln dc jaren zesris hccti Kochcl ir (irleken- \rcfdcn, moesLen .rr ccn uuitlrme nanie,
llnd karicringen uirgcv('$d !n onderoelt rvccfgcg.lcD qo en. Ecn hlid0Ds k!r\rei
gtd!nn n..f cns!oorlvncns (kopcr, mas $aa. dc dictnarrsch;rrpijen $cnis

, .rj.l.r 'rnr
\d.r.,uf j in
en goud). Bij dc Het heett die presidenten ooedeefd, een hddden. Opccr
karrering is tucn
aantal rcgeingen en reorgaiisaties bet.ralcl n,Drdir
g:rr(n r( | .-' r: btntPn d? ttv^
'"p,:. ,.i
:ibrppu.n
J{n di. nn r"
nr\rdnn1,nq.,m

ccoDomisch \ nrb:r.r $.s. Ik hcb Dnlangs,
dertig jlar na dc onrdekking lND dc
poryhr_.r coppcr bcrichr gekregcn lan ccn
Cxnxdese mr!rschxppii d cr flinkc hoc
leelheden soud in dc porphrr! coFpcr
ziftcn. Zo \nd ik, dcrrie iaar na d. klrrcring, nog.relelic'reeRl trrc! lnijo londsr."
Een vaD dc discusies rocn tr,jtrol hcr pio
ble€nr

ofdc nignesier in dunicr c.n h)

ddhe..ralc oorspmng h!d Op

hun scgcvcns I. publicercn ond$hcr
mom: \c hcbbcn loch rlleeD.nzc ? D
seismick gcg$cD. dc 3-D inli)rmade gclcn
lrii niet rrij. Ilcr allccn.2-D gegcrens

klopl er toch niets lan dc interprcu(ic.'
Kock.l noemr de atlas nicr allccn een.e
gionalc, maar ook eefl coDclpruclc srudie.
Een srudic dic eeD inrernrnionaal karakrei
k.eeg eD Kockclloclde zich

anbdssadcuf

ecD crr

!l $clccn

liD llGR. Hij $erltrc

Drcc

\c-

ge\bne tua.icf is vnsrgcsreld $!t dc ool
slrong v.n de
\!ns. Ecn un dc
'110grcsict
n.dcs'erkes heeft
$ut dunlc! lljngeft,rlen
cD hci, opgekrL in een gl0s wr!€r! |lree
rekcn op dc vensrerb{nk lrtcn staan
^..aEr
Nlee irckcn \rirs er mdgnesict gclorDd.
blljkt dus h.lclnail geen h)drcrh!rDal.
circul.tie noodzakclijk r': riin. N{creorisch
$ater is ruim roldocDdc o ) mdgncsicr rc

aan lers.hillcndc projo€rcn in P(ilcD,

rormen. Her gro(,tsro gcnocgen ran hcr

radioacrief afral in 2('utdom.s. Kockel:
''l loo-q radioacrief r ft ul mocr ilgesl n.n
so.dcnqn z'in onselins. Opdag nr zour
hccft ccn aaqlal toordcleD borcD sn.lcre
gesteentesoortcn. ljr circuleen gc.n lvarcr
en 2ouL is een gocdc $armregeleidcr. Er is
dus geen risico \.(rr plnarsclijke.rer!erhiiung. HeL zolt gaut dc vatcn omsluilen,
cr bljtlcn geen crleffcs. L)0 zourdone bij
Gorlcbcn is uli het (rdcrzock n0ir !o.en

rcld\rerk

Criekenl nd vond Kockel in
'n $eg fln hct ccnlralc gezxg,
dc raiihcid.
het kaftcrcn lsn een gebied dat gcologis.h
gespfl)ken oobctrcden gnlDd \vrs cD hct
s.hitrerendc i\'lcdircrrrne lrndscha!.'lk

kaneerde tuel'nijn gocdc liend Ilollar
ccD gebied drt nog rict ccRler in krdrr
gcbrachi F.s V'ii hcbbcn suuclurele
ccnhcdcn onderscheidcn vau hcI Pre.aG
bri!m tot hci l'ertilir in ccn Alpic! se
biecl Hct q'!s ccn schirrercnd laDdschap
vol net hisrorischc p1€kken.'
Her svetde prcjccr dnr liockel als een
hoogrepunr beslholwt, is de cornpilade
ran d. srruclurh atlas van NoordsesrDuitsland en her Duitsc dcclvan de
\oordzcc. Hct sas mijn cila.n idcc. Ik
$ist dar cr cnorne hoefcclhcdcn ecsclens

dedand, Drnc'nrukcn cn

lj

gel.ln!t. EeD

\udt

doof iupinc thrusring Kock.l: De
in'e.sic tfccdr op rijd€Ds hel Coni.cic!,
roen \vds e. gccn comprcs
geen

!!nlciding roor in!crsie. Inr.rsic

kotrn loor in h€t mal sslbckk€n, nalr dc
stNctuen ditpen nddr hct zuidse!Len onder dc,{lpcn. Deze structurcn morten dan
oud.r zijn dan de Ahine rhrustine. Laat
ste redcn is daI nlrc.sie dichtbij dc
minimarl i5 Ik hcb ccn huisj. dur 'upcn
cn kcn
de srenen in miin achrcrruin. Ik hcb daar
nog oooir een congklmcrsr! ge7ien." \'ar
dan il.l de oorzrak is !Il'1 dc nn e.sie. seer
Kockcl ook nier. lk ben ccn trcns ear de

p.lkiijk. it doc alleen reld$crk.
Alr Kocltcl tcrugkijkl op,ijn crrrilrc bc
schoust hij zichzclfals cer refredeD nan.

'lk

heb de klns gckrcgcn om op een trrccd
icffein te werken. Ik hcb projeclen kuincn

Ih heb ee huisje .laar en hen de stenen in hcb nc scluk
mijn achtertuin. Ih heb nos nooit een kis nicr 1at.n
Yerleiden on
conglomercat gezien

gekomc! als ccn goede ke
lljke o!slae. Ook in DuitslunJ is.1ir pla!
sestruikeld ovcr dc polidck. Hoc je ook

posirie binn.D
dc tsGR te a.ceprercn. Dan had iI ne nicr
mccr bczig kunnen houdcn mcr geol.gir.h
ondcrzock. lk heb met geologcn builen

Duitsland samcngeNerh en {rnnnigcn
ziin goede qicndcn gc\\rrden. Ik bcgclcid
nu een gr()ep srudcntcn \.an d. Unjf.rsiicii lan Karls.uhe, dic hc! risico ran dard-

bclingen ondetToekcn jn ccn gcbied ner
Dlnmalc risico s d.(tr tc Inct'-n hoe olarl
eeD boo.eat s. Als ik reruskiik op dc

teiode na 19.15J dan h,:d ik e tocD m.i
loor kunnen stcllcD dlr mijn le!'cn ccn
lelen,ou zijr in vrodc cn r!€ha.rrt.'

siaai iegenover dczc nroeclijkheid, nu is
hooe radnracLie I dfla I opecslaeen op ijficn lcschiilende nl.dtscn iD Durrsland.
Dar is rclc malen se!..rlijkcf dan opslag
op itn ccDEalc plek ol diep in hct zoDr.'

krelns I al$ | nieuwsblicf otlob€r I jooo )

VAN DE VOORZITTER
Dc Adriesraad voor We.enschap en
Technotogie {Aw]) geeft weer blijk lan

origiaaliteit, AwT-voorzitter prof. \Ieltmu *erd eerdcr ir dcze Nieuwsb.ief
geportre.teerd olndat d. A$T bew€erde
dat de terugloop lan ee$tejaa.s studen'
ten

ir b-

en techniekrich.iagen

nietzo

etustig was als de belangenbehartigers
lan de f.culteitcn bex e€rden: e. was
eerder sprake

vd

cer vcrschuiving

(naar bitv. infotuatica) dan van echte
daling. Onlangs deed de A[rT er zelfs
een schepje bovenop in ziin reActie op
het.apport "Talent voo. de Toekomsri
ToekoDst roor'Iarenc' (TvT), geschreven onder leidiDgvarmw. dr.I-. van
yught Tijssen. Dit rapport bchard€lt de
crisis waarin de Nederlandse univcrsiteiten zich bevinden en doel voorstelen
voor rem€dierirs. De reden is duideliik.
In onzc k€rnismaatschappii houen iafrastructuur, personeclsbel€id en -bestand
van de lniversiteiten achtcndt.

Rinnen de komende acht j^ar s
zo'r
3j% van alle hoogleraren en nog ^t
een hclcbo€l UHDS met pensioen. Ondertussen
bd.st hct van het wetenschappeliik ralent! dat nu nergens heen kan en drcigt
loor het ohdeEock verloren te gaar. Het
.apport adyiseert mct grote spoed een
zantal pepmiddelen eoor weteDschappclijke loopbaanstimulering. E6n var die
door Tv I- voorgestelde pepniddelen is
om rtr al opvolgers van die pensionerende hooglerarcn tc taten'meelopen'. In
het algeDeen voo.zict lvT dat die
opvolgels zirtende UHDS ziir.
De AIVT ziet dit niet zitten, De raad
gcloott dat een dereelijke maahesel zal
lciden tot bevestiging van bestaande
pat.oncn cn vcrnieuqing in de weg zal
staan, liet omdat dcze UHDs geen goede en intesere ondcrzoeLes zijn, maar
omdat derselijke benoedingcn niet tot
voldoende

venieuning zoud€n leider.

Hocra voor de AIVT. Ik vind zelfs dat de
Raad nict ver ge.oeg gaat. \ebieuwirlgen komcn van buitcn, grenzen worden
verlegd doordar licden ner andere dan
gansbafe e-ariDg hun liclr laten schijnen op bestaande probletucn cn zc anders definieren. Niet het vezinrcn van
nictrwe ideeen is het noeilijkst, maar het
toshtcn van de ouale, Echte rernieuwiig
kotut niet tot stand door bestaand kader
een pad salarisschalcn hogcfte betalef,,
Het maakt de diversiteit bovcndier nog
minder tot een aanuekkelijLe wcrtsever
(ook een probleem dal TvT sigllaleot).

Ook het uit het buitenland aanrekken
van hoogleraren is Neliswaar lolens-

waardig maar onroldoende. Immers, het
merendeel vaD d€ zittcndc acad€mische
staf heeft dat soort en aring nict cn heeit
ookweiniglansen die enariDs op tc

Hct me€st verfrisseaale element van het
Angclsaksische svsteem is de Saba.tical.
llleteen iNocren: verplicht opkrassen

elt zeve'rde jaar.

Je

tiigt

ccn

halfjaar

salaris me.! je verzekedngef, blijven intact, goodbyc, ga maar een f.isse reus

halen,liefst

een paar duizend Lilomete.
verderop. Voor dat halvc salaris huurje
een ionge post-do. in die enarnrgLan
op doer met onderwi,s seven. Je leerr
dat i. niet zo o'misbaa. bent ats ie
dacht, de dagclijkse !roblemen sorden

z*aa. gerelativccrd! die artikelen qorden eindelijk geschreven cn door je
f,ieuwe contacten en cryadrgcn doc je

'lvT signaleert dat het ionge talent getustrccrd Malt (van hetene postdoc

naar het andcrc), te$ijl deze lieden her
liefsr toch in het ondcuoek zouderblij-

ven. Hoe weten ze dat? Wat nij altijd ontzettend verbaastis de steltighe waaF
me€ jonge AiOs en post-docs ditbewcrcn. Ge€n ran he! heeft ooh elders eharing opgedaan. Hoe w€ten ze dan dat dil
is wat ze wilen] ls dat echt eer positieve
teuze? Het vervelende is dat het syste€m
onve.biddeujk is naardesenen di€ wcl
ccn zijstap maken. Nooit Deer terug,
santbirne. tqee iaar ben je ales versetcn. Dc jonge onderzoeke$ die ik spreeh
herhalcn dit nct grote sreUigheid. crotere onzin hoorde il zcldcn. De wetenschap
schrijdl echt niet zo hardvooNithoor.
Conceptueel gebeurt er nier zo vreseliik
vccl h een paar iaa. en je kuni het ie heel
goedPcrmitteren om eef,s eren iets
ardcrs tc saan doen, zolang ie maar wat
vaKiteratuur bijhoudr. We moeten echt
afvanhetidee ilat dc wctcnschap alleen
sediend is me! onderzoekers met lineaire
loopbanen. Zeker in ons tak is een adrtal
jarcn enarins buiten de deur heel nuftis.
De univc$itcit mo€t aflan het retrute-

fen vd. pas algcstudccrden als Aios.In
andere laDdeD is hct hecl g
Bachelor's erl/ofltastcrs ccrst een paar
iaar te ga.n werken ahorens aan dat
pfomotie-t.ajec. te begianen, Een dcrgcli;ke mentalit€it kan echter alleen onrstaan als dc setenschappeli;ke slafzelf
ook voldoende buitcn dc

hooglcraarvan hur divisje steeds gefeliciteerd wordt mct geslaagde promolendi, rer$ijl.Dderen hct lceuwendeel van
de begeleiding op zich ncnen? Openbreken dat systeem. Datleidt rot hcldcre
pr€statienormen en damee een andcr
soort srrkomgeving.

Tot slor is TvT uitcEt kritisch overde
toestdd van wouwcn in de universitaire
sector. Daamee zegt TvT nicts nieuws
maar het is en blijft noodzatclijk on het
te zegger. Er moet ufgent iets gebcurcr,
stctt lvr! \ealerlan.l scoot onderaan op
de internationale ladd€r. lt ondersreun
dil van harte, maar h€t gaai me nietver
senoeg. Al zo!n l4 iaar is hctpcrcentage
vrouweliike afstudeerders in de aardwetenschappen zo'n 35rlo. Het perccfiagc
or d€ werkvloer is minder dd 5Y,, ir
sorDmigc private sectofen iets hogef!
tuaar in dc u versiteit zeker niet. Yertel
nij niet dai dit door scbret aantalent
komt. Het Vrounennenrerk Aardw€tenschappen (GAIA) van L\GMG eD
KNAG telt l50leden! voorhet overgrote
ncrcndeel promoverende of gepromoveerdc rouw€n van orde. de 35. Er ziin
andere tactickcn voor nodig om ze aan
de baan te triigen, wanr rckrtrtering is en
blijft mensennerl er daarmcc vol vooroordelen.lk €ad iede.e werkgerer de
volgcnde strategie aan: bij de volsende
facatuc gaat u nietmeteen adverrefen.
U draagt het afdelirgs/di€nsthoofd op
on op zoektocht te gaan cn cer vrouw in
beeld te brengen die aan dc c tcri. voldoet en ooli seinteresseerd is oDr te sollicitcr€r. En niet na tqee weken terugkom.n dat zc niette rinden zijn. Gewoon
doorzoek.n, dcsroods cen hall- jaar,
$ anneer de zoektocLt gcslaagd is, mag
je adverteren, en dar *ordt cr scwoon
sesouiciteerd. Leg dan maa. c.ns uit
w2zrom ie die vrouw niet in dienst zou
nemen, Niet leukvoor al die mannen die
dan sollicitcrcr? lvcllicht dat u zich dan
bede*t hoc al dic laorwen er al jaren

dcu gekeken
De

!n

dan de unnersiteit als werkgcvcr,
kenneliikniet "cool". niet alleen volgcns
'l-\T! ook lolgens Paol Schnabel in een
rcccnre column in de NRC. W.arom
niet? Raakt de universit€it hetbeste talenl kwijr aan dr p vatc scctor? Waarom
dan? Vannege die lease-auto? Kom notr!
daar geloofik niels van. Ik geloofec.dcr
dat hel ligt aan hethierboven geschetstc:
je qat wilt bereiken in de universireit,
^ls
moet ie acceFteren d.tje t0-15 iaal
!iaanstormend talcni" mo€r zijn. remand
!d.10 heet nos "i.ng" in die kfirg€n. In
andere sectoren wordje termtustc op ie
30e al voor vol aangezien. \!at te docn?
Ten eerste moet iedere unile$ilaire mede{erker (var UD tot hoosleraar) ook
$crteliiL alle "rechten en plichren" krij-

geeft blijk van durf en vertaalt

EL
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-
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DC KNGMG/AI-!!'/NHY NiCUWS-

bdefwoldt nu selezen door zo'n 2i00
lakgenoten in binnen- en tuitenlard.
Waar denkt u dus aan als u een pe.soncels- of acquisitie-advertentie zet?
Juistl 015-2697006 of bureauirrlingms.nl.

sen die henthaar bij dc promotie zijn
toegezesd, d.$.2, ook hct promotierecht.
Hoe bliivenmensen gehotiveerd als dc

nieuwsbrief

A$T

'kennisintensieve samenleving) niet Dreteen met '|Deel persof,eel' . zi,j l^^r zi,.h
niet tot e€n hlaagzang lerleiden. TvT
heefr goede bcdoehrsen, maar laat zich
tol tlaiszang en {tcllinsicve aanl,elelingen leiden. Wil de echte iisiomil op-
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schaamrood naar da kdken Tot in
do ( einst. deLa L5 haDt .onecLies
aangebGchr, nier a L.cn in de we.
Lens.happeliike aspectcn, maar ook
in het taaleebruik.lMijn clgen pro.
fiovendi rioelen lret met heeLwat
minde. doen, ben ik bang
llet manus.iiDi staal !oL met op
merkingen i1 rode viltstilt: Wat s
dir? Wal moet dat hier? En als ik
ergens vermeldde dar ik iets allccn
in lret han.lstul cn nier n de mi.
.roscoop had Sezicn schriift
niet

!

u

ncr

bilLen blool. svp." U hecft

€r

sers een lrclc paragfaal inselast,
en dnar staal dan bijr "Geen riid
mee. sehad om dit op le zoeken.
D€re hcle tekst is toch n met eRn
moe hoofd in de haast opgekalkl
en ls zeker voor verbetering val.
Daar K hi0 er maar een paar Lrur
!oor, €n ben moe var aagenrang
v.iiwel zonder ophoudcn werken
aan het proefschriil er ne .ofte.tle
daaruan'. U had d€ gave on bij
aidee mensen ecn levensgroot
5.hulgevocL0p r€ wekken. Da( zel

ie weLadn hct {erk GeLukkg lvas
Emond vaak rn de buurt on wat
.eLativerende woorden ie sp.eken.
Ll was natuu'Lirk nlel aLlcen manr
voorlreffcljk do..it en rocgewijd
promolor, maar u hcefl ook een
lndrukwekkcrde wetcnschappe ljk€
iooFbran a.hter de rug. Een vin
uw mcest opzienbarende vondsten
sladt in ee. arrikel dat hceti S nd
d e ALpiiotypen Peridotitmassen
viclleichr teklonis.h verfrachteie

Biu(hsttckc der Peridotits.hale?
Voor de niet geoLoog kan k ddt als
voLgt uilleggen. De aarde heen een

c0n.entrische opbouw, met al!enei
schiLer, net aLs.€n LoverbaL, De
buitensrc Laag is de aardkorst,
daaronder ligt de a.rdmanlcl. War
u nu beweode was, dat aLs de be
wegingen in die blitenste schil war
al te hevig re keer gaan, stukken
van die ondeniggende nardmanlcl
naar hel aardoppcivlak geduwd
kunnen worden. Dic hypothcse is
tegenwoordlg aLge noed aanvaafd.
oe gesteentcn waalom het gail
krn iedereen in Nederland gemak

ke

j[

vinder: ga mdar cen w nkc

slraat n en z.ek naar een puim€t
diep donkergroenc, bijna 7wa't€
ndt!urstecn. Tien r.gen een dat je
dnn een slu<

!an dic

aLp

notype

pendoiilnasscn" voor ogen hebt.
lJ vas trcl9 op uw hypothese. maaf
u war b.ng dar dat arti[o van u
onopseffcrkt zou bLijven. omdar
hct in hel Duits lvns ges.hrcven.
l,laar hel ls tot uw opluchl ng keuris opgenomen in een bunde
''Ben.hmark Pape6 in Geology", en
u heeft aLle .redlt daaruoor kunncn

,llitd de meta
morfe petfoLogie geweest. lk ka.
dit uitLeggen ah voLgt. Ah ie iis
bloemen op de amen van de brd.
kirmer ziet srnan, dan seet i€ dat
h€t die na(ht heclt gevrored De
temperaruur vas onder nuL. Nu h€b
ic ook in gesteentcn bepaalde mi
reraien de kunder veneler wai
voor lemperatuur en druk er in de
aarde hebben geheerst. 5inds uw
werk op T h.r.n Ce €bcs lrebt u
Tich met name gcape.iallsoerd op
de cofdities die in dit soon recen
rc g€bergtcgordeLs vooftomc. Ll
Uw grore lietde is

hebt iie!we mineraal.oribi rat es
sevonden dic indi.aticf waren voor
zeer hoge drukken in dc?e s€bcrg.
ten, er deze zin ater aloraLter
wereld teruggevonden. lJ heefl ook
zclf op Cel€bee een nielwc mine.
raaLsoort s€vonden, fefiocarpholler,
en hct vrnden van een iieuw mine
6al is bijnd nct zo zeldzaam als
hel vlnden !an cen nieut4 sood
Na uw emeritaar benl u

nnrsl de

numismallek nos jdren doo,gegaan
met het bijhouden van de Literatuur
voor de boekenbak. En ik heb nog
een brici vaf Lr waa n u schriift:
" k heb vailaag de heLe drg sLjt
plaatjes gekeken, hel leek net vakanrie . Dar is hel beeLd dat nij
aLtii.l van u bij ?a bLiiven: emand
die zoveel ptczier in Tijn !ak had
dat ziin hele !even w€l vakaarie
ee(. Dal ls e€r Sfoot voonecht. k
ben u heeldankbaar voor alles wal
u voo. mii en loor de geolosie
hecft gedian. Rust n wede.

ALS||

Ni€u$e ESF
laa'liiks ontvangt de ESF enkele
voorsrellcn !il het ondepoekrveld
vo0f nieuwe prosran ra 5 ( scielt

fi. programt'Senoend).

De

voor

sreltcn die n. peer review overbLii'
ver lcgt de EsF voor (a La .a,tc)
nnancicring voor aan zijn teden,
waa.onder NWO. Op het teiiein vdn
de Aard cn LevensweLerschappen
ziin vier nicuwe €n twee .ontinu.
eringsaanvrngen ontvangen: a0n
!an die vervo gaanvraged, EP cA,
zalALW ook ii de vedcnginssfase
Vad de nieuwe aa.vragetr Ligt er
Een op het tenein van de aardwe
tens(happen, te weten Holo.ene
rLimnie variab lily (Hollvaa. Het

progranma bcoogt Eur0pese
onde?oekeB bijeen ie brensen die
geiirefcsseeid Tijn in klimaatvaia
biLiteit

scdurerd. ne aatste 6.oo

jai.. Hoordvngen zijn hoe

en

waarom het klimaat natu!rlijke
variat € ve roont op versclrilende
tijdsrhalen en hoe een beLer bcgrip
van vaiabilhe( in het vc eden kan
Leiden

tot beterc kLimaalnodeLLen.

Net vooGtel is voorgelegd aan
enkele relevanle onde.zoeks.holen

cn iistiruten Uii de onivangen
reaclles blce( dat d€ yer.nder
stelde Euopese meetuaarde werd
ondcrschrevcn en er voldoendc
NederLandse beLangstel ng s on
aan het Holivn.programma le
willen deeLnemen. Op basis hieruan
heeil het gebied5b€stu!r besLotel
[finan.ieel] te participe'en in het

Ndist de ; n .arte programnn's
heetl de ESr re.ent een nieuwe
steunvorm gel.ncee.d, te welen
E!ROa0RES (ESF Cooperative
Resear.h Programs), fliermee wordt

voor het eol9t door de ESF niel
sle.hts nerwcr(steur (re s en
verblljfkotten, koslen organisaile
wo shop, kosten publi.atie5 en
sonrs reLlowshlpsl seInan.ieerd
maar tevcie de sckgenheid gebo
dcn tot financiering van het salaris
van de uitvo€rende onderzocker.
Finatr.ie ig van ELJR0CORE5 vindt
op la cane basis plaats door
lidorganisaties: her is ddarbii de
bedoeLing dat de ESF de beoordeling en priodtering van proiectvoor
stcllen binn€n een EUROCoRES.
tncfid voor haar rekcnrng neanl,
en drt lidorganisaties als NWOIALW
zorg dragen voor de finan.iering

i

vaf hoog Sepaorileerde proied

gen Er konden n deze s!bsldle

voor5teLle , die ioor onder?oekers
uit "hun" land ziin iig€dicnd.
Het eeErc EURoca)REs voorstel dar

ronde a Leen projectvoorsteLlcn,
dus voor het subsidieren van 6€n
aio of 6€n posldoc, worden inge.
diend. in de bcoordelngscommls.
2 en l, rcape.tievclijk Diep€
sies
Ondergrond, Aaidoppervlak ei
O.eanogratie/Met.orolog e, betreft
dit in tolaal 6, 20 en l9 voo6tellen Dadrnaast rijn er ook nog
rev€ r anfarctica v00rstcLLen

dc

ESF

tef

redefnin.erdt aa.

ALW heen voorgeLegd betrett

"Euroma€ins : hoordthena's die
aa, de orde zuLLen kamen ziir
"rift ing processes", "sedihenrary

processes and products cn sub
sca noor fLu d flow systems", fet
gcbiedsbesluur jui.ht de nicuwe

sreunvoft toe ei hectt de EsF
desgevraagd Lnten w.ten in !rln
clpe in deze EUROCORE5Ie willcn
parli.iperen. ovcigen5 heeft het
Sebiedsbostuur bcgid dn jaar her
inlliatief gcnom€n voor de

lotstandkoming van nog enkcLe
andcre ELIR0CORES.in llatieven:
ook op hel lercln van de aardwe
tens.happen zullen v66r l januari
2oo1 enkele nieuwe EUROCoRES-

thema's nider w0den uitgcwerkt.
Inlomatic over ESF en relev.nte
programma s ls te vlnden op

ALW open competllle 2ooo/2ool

jALw Tiid op l seplemb€r, in het
kader van de open cohpetitie, 226
ain!rasen voor subsidie onivan
B

klsms lalwl nieuwsblief

o(tober | 2ooo
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Alle aanvragen zuUen weer lolsens
rle gebruikeLij(e hoor er wcderhoor

proceduE worden behandeld.
Begin febru.i 2oo! ontvangen de
lndlenels b€richt ov€r hoforer ng
of ahrii?ing. N.3r verwachlins ligl
het honore nsspercenragc deze
r0nde tussen de 10 ei 1t%.
Nadere inrornatie over de ronde ij
te vinden op de websile
hrtp://www.nwo.nL/alwbubsidies/op
en.oftpetilie of bii de codrdinator
dr. M. Velschoor, €'mail:

Bericht uit den vreemde
veel lading voor geologen, hoewel hel voor hen niet5
bjjzondeE is om in het buitenland te we en. sterker ios, het was voor hete
generaties geologen heet Sewoon om in het buitenland te saar werken. waren
dat in de koloniale dagen nog vedrcuwd klinkende lokaliteiten als Banka, Billiton of misschien wel Curagao of Pa6ma bo, tegenwoordig is de hele wereld
geologen-werktenein. En wie de recente ry redanes van de "Godnother ofAll
oilconpanies" ziet, weet dat de modeme seoloog (bij voolkeur als vrcuweliik
geponretteeid) in heUkopter5 over de ondiepe zeeEn, begrensd door koGalrii
fen en mang.oves, scheet om d€re te redden van de oidergang en inteadie
te plegen m€t de lokale bevolking om de acceptatje van de erploratieprcgramma's gedaan te krijgen. Toegegeven, da! klinkt allenaat veel meer geintes'eerd dan: "haalvoor de aandeeLhoud€rs het marjmale uit de ons toesewezen concessie". Het geeft feilloos aan het veranderde beeld wat blijkbaar
.oodzakelijk ove.gebra.ht moet worden aan d€ consumeni: otiemaatschappijen
zijn GROEl,l !l Het ge€ft ook aan dat het beeld van de monornaan g€achte stenenklopper aan verandedns onderhevis is. Tesenwoordis kan (biina) ook een
nerd die bij wljze van sprelGn nauwelijks weet hoe d€ veters van veldschoenen vastgeknoopt moeten worden, met een computer een heel eind in de
geologerwereld doorddngen- Prima, dat geeft alleen maar meer diversiteit.
Maar somnig€n beginnen net die veldschoenen, en houden ze, of witlen ze in
ieder geval houden: daar behoor ik toe.
Een oude aanhef, met

D.... a I i1 it

t.:4 tt.

! id?. a a a d

lloc kom ik er ro biionr (lerc !!nh.fr.
s.t'rulledj \\-.1dir h.cfi ie nr.rkcD nrcr dc
!rulg \!!i 1k nou $.1 dLle ul ltoc iD dar
bulredend c! hor drL r. g.konrcn is. Uii
.riafd bcg'nr ilLes ner lraarun jc geolo
!i..saat doeD. D.r a.1nmij, s(!nl, heel
sinlrcl: ik h<b ,:en \rcod (lic l.rer z\ra_s.r
\.rdi die srcnen l.uk roDJ. Z, ('end.
\ill ik rlof zccf jonge lcei'ii\l ill schrr
iL(l $!L Re!.nicn-L\ !.r\ieL. tuicr cD B!r
nor conglotncflrt \rs en dar dic \lilre
sch.lpcD v.n Llc lrlkbrand.r] iD B,ielle
('r d! orcrgrng \!D h.r Plnrc.(n n!r. het
Pl.isroc.cn rr!nden. \\'at d.r (hn.ok
$r!. \ B : Dir \ rs in dc rijcl Jlr de pla
tcn-tekr'niek rll.c! nog nr!!f hii o1i.
naars.hapf itcn ingcburgctut $.1s. \'clc
hrieken rcNlondcn, o. k ,elf anr)g! lech1.
r.r rk als l6 irrjge her boek N_!Llcrbnd in

hcr

ncr) jucn oxd lrndschalr r.n l('r!!lril]cn
D!)ciIrio.s do.rtu,el cn d,,r eer d.kcn
!:'n rur. ldrlilli.. oli|ijn bonde,) .r.r ujr-

cl!lers (!)k

en .1. $!u(len doeD bn|dln ('r
Ned€rllnd ,\'. ef gi.g h.r n,.. n,'g
nirLj nu zclts tor N Finland) Pfrehrige
f r,rktijkroo.beelden (hdcNi jl \!hriol all

g(\toltn

iL

in cn rcgelijk D.ar
dc |rijc L'nnersiLe,L \inr
.1i.rr kon jr K$.rtai.s.doei.

Zodoe de -^ist ik ul op zeet
jonse teeltijd (11 schot ih) uot
Re @ n i e, - hu otts i e t, Pl, ri e t et1
B uno t - C o ng loit e ft a t u qs

,\lsrL'(leknd ie.rsro j lr nreL
dc ,'gen dichr.. ) d. g.rlogie
ruD ])cn Haae !.n cen
nrderc nxpccrie ondenfor

lhr blc.k dx' j. .cD
heel intensief .igctr l.r.F.ogrimnri kon
ofzerLen door au .. Nr.heolosi!'i0 gxln
Ltoer. h d1c I1jd ivrs Der Haag Dog ltn
p.o.

n.l hcb ik cen f(,ftrl.ir

crcn\lbrpteliik
bock gele/cn d.rl ik lin roor ror rchi.r
gclclen heb zondcf.llcs rLle!)rinl Ic
bcg.ijfen nlrcrrard. $'oncltrliik. zakcn !ls
foucnanatli!' \'. cn ddr hccl ccsoon
Schruikl locn Nin ,l her .li 1k DN.sr en
zou erolo.si. gMn studer.n. .n $el het
urri (!r rn (i!r b.ek zo tnscin$cnd $!s
!cprcsenreefct: z!v.rc nlD$Nlen. \!1ha
rge nrnmr.r. cn rcD'en
rin hlr r\rl.nrl.un).
tc
$

^ijsrn
g.boorr.phNI! s$
Iliri

bij uirsrck gc.rhikr orn b.r opgrpik'e lr srrD bckijkcn

S.h.r.ninscn cn Den Haas ljegen nid
d.n tusc. d! li\nel€ .n hu is! Ritr di
.\h.snoncle! ur, dus lrai lcr eer ir,rg.
oDd07.€ker? Schclpcn

:rrrnJ i\

!irde!

L)| hcr

!.odr.nden liggend bcsinrn Jaada tolg(lrn rrir\ r\er tli! lricnd
nrrr her Iinir rxn lluo{erland. Z!nl
Llnbure $. nrrcfud. d. Lltal I,rnge
\ulk.lcn halJrn een hordcrdetr hlllioe
een

!rch..ioeisclic \ricsrijn.,\maicuA hrdden

\nj sricl cn hct gcnreertcb
rricts c.fJ.cLl!ls.l: Al gauN bch,!!dc

dooric 5pringen in d. oPcn folder\ {dr.
D.n Hus toen nochrJl t.r eer norm!lc
''\ fijerii!l ' b.srcdins (heeli een siud0nl
r

rte

Llid?). oF z,'(k

ringiD.f

cn t!sscn Je kl€id.kkcD. De

luL(ig

uircsr tijnc onl,\ri!)S ran dc \tnriSr!ll
schc ofccnlolging in di. oudc Hlrgse
!tuin- .n krvel.ltrnrilicu s lr,nde \dr in dc
collcges geleed e0L(lr nad. $el in hcr

hn\.ord

g.loDllcn \,)rden.

\fuir

zo r\ hcr bun.nlan.l buso'rn.n. r.nDrn\re

Schitterende jaren om met heimwee aan
terug te denken

klcin uirerlard l ot ik (DLdekre drr .r
Drcer v.n dar soofl mensen \'ar.n nogal
\eel z.iis: dic \re tr(n auemaal bridc Rijks

ln l()9:. r,en lknnnirldcls rlren ainral
j..cn of de \-L ain dc \r,rnd$allr. ha(l
.scserkr eD frnolsctr' rl 1\e. ja.r Lrij{1.
RGD herig Nas arn {'tdr..hr\L.rk !o!rrl
nrer hclr.kklng rln l{rsLgeologrc iIiUST(iENI-Sl-: Bccls,IcLs.r!I.. Srn c, \:rD

(ic.heisch. Di.n\r. D.I jc dlrrvrr
bclmlll kon \orden.. R.l,ries rn<r d.z.
ll]cns.n srrden nrnglh!lld en !l sn.l

r'!!f

kngmg lar* | nieuwsbricf oktober | 2ooo

besrdrd d.

ooit door ccn rulh!anuirlrarstins ve f.!.n? Ot !1Le en nos ru!cr lrdgen k.n g+

nrf llz.n'td nr!lereL

blcck ber dar ik 1not z!ke,r beris s.rs

ii1!

;1ilruderen. .n in c!n Srr \llhrr .r \!lrcD
\c'nig ol sccD b{D.D \oor ai:scsludc$dc
K\rrtirnscohgcn i! clie tiid.Ilcl grr: \.t
tlrsrlie bcretl J"n. tri.t r.nrrcge J. get)1.gi.r (cn roo,stels.hfijt.! om !un cle gc.loEir u'n de Nederlandsc sl.rnd\!ll,:n tc
b.llnn$ d,e nN.st hLngn,)dig of 1ri.Lrsc lecsr geschocid \1li€D. En c.D rn(lcf
h!ll Dri.n.l lang (erhliil onr d. gcolosic
un Sr. l-uitatiu! t'jrs.l. ..! n!t K,'nr!
krljk m dc Bo\ei$n\tsc l-il.nd.n, (l,rrrib.trl rc g.rn do.rg$ 1ur, or \erroek rlln
L. sc r,che.l.g.n of
nrar lidiinrD \\'ur halld.n di! ^,clt
IiLlirner hur
drin\\'rre. landa.D, $xrr klei om hun
r'frrcn van t. bakkcn. \iren.r ahii\l nlied u) dc zcc fondo!) SIrt

gcnr!.kr en de .tiellsl

Ustij.lQk'

nrt.r.$c

siundNaUc!. D!r D,!!tde uil in mcdcNrrkir)c aflD ccn p,)puhu tr.rcDschrtpclijk bo.k bij dc rrchcol.,qrs.hc kaan fdD
D.n ll g. die in idd.ls doorgc,)
rrch.oloscn r!s sanrc|gesrcld DrL sxs

8

.ld St.k.. I. oLg.Dree.de
H!rk Sch.lkc een (i(lOP

\r.rkcn in her buncD-

k!rsF:c(n,,gcn- bijecnkonrn
n lLr:rrlenr. D.r ${s miir

\icu { ssi.dgheid. uirdr,
ging. rluchi loor her

ecBI. k.rrDisn.king nr.r

'rlleda!gsc-. orI{ikke-

Cllol'. .n.nbe$usr \rn hcr
l;ir rhr ik cr {cl cen\ n,r, ro.

r(r

lingiireJ!chre, lckk.L

pionirtn. her nrcDic
\rcff n de LfoPcn: \r1r
zijn zo $ct dc \ dorllen

kunn.n gilin l.ter

ic()ASTPLAN \..s

Dos

lr.l.mirl in unboui\1. h.r
klik!!. ln Afril Ieqi L$.m

$illekcurig.

1k

loor (:OASTPLT\N i!
Bdngkn !cr..hL. $rnf ecdcf
.rlnr (1. ?tlcr cn S(r-er jrr.n
xLdur

c.n ndnriLNc(lcfhndse

Cnaf.n r?f Ho/rdrde6 op ./! r7p,i,tp
.a.r, Aitllt,a P,adeih

drz. ecnofrt'e

f.or

re

hcbboi aangeloe

tr.io.,,

e€Ir,1/]j.

re

lrr.emir/i,r!rr

k$!|rctr(r rc b.zi1ren, llol11r oDrer
mljdelijlt !ll dc hocl trLrnnecr ac sco]oos
n ande.e \rf.k.D dflr zijl) gebilr.tcphiis
saai $erhe! \{'xs !r u()cg$ (\(x'r t!6071

e!ollrgcn cn borlcnrlnuidls
u1lgczo'rdcn. Fnlo Oclc \omr lte ccr toc
en

njci zo h.elyeel inlcvilgs!crnrogen echl

noodzik.llikj surd{ er s0m!D\'.rkingstn,

bij\.t!tccld (lc,U3lcs$che ceokrgische
Dicnst "Knrjxbuffi g.sroeld rF dic aan
Frk. Z. srdflr. mij,r ccrsrc buirenl!.dsc
pl. tsing. ir) Brngkot. ond.r de gigrnri,
\rh! p r.rplu die (ICOP hccti uirgen.ken

recrcD oD sMq Tirn

gel(DlD in hcr kielz('g

\dn dc T\ccdc \.ercldr[tlog bchoori drl

suldadd brgage. S()n5 js ccn Liro
jccl lou'cr kcunisdcrdrrchr rn \rr
haD.ts on brilirlg. nuar I
(^cr hct nrrndsor gebied. Oosr cn Zuid
bcvaft.n dir \o. t()i0crcn uinrensc
n'dute\ (tic ccn zekere
Gelrcel oe{,ist saat de seoloos \.rDr lxn Drcnral,r.rrsrer
.rnder;rg t.$ccs hopcn re
daalala &^eer terug "de i-tboe"
rn: daar uacht rm'ne'.s het 4.pth. b.fna(,, \\'J bij,.,or
t.:,il,...",.",,"
r.L de

''coNnnmicxriel)eft nnL

ldnd!n. l)ric j:rir die er \ier rrcrdcn.

gcD" di. se o| $ijg('te sch.nlgebruikr
hebrrcn n hct NIT(l-CCOl, projccr

P.ojecr.n(t. elcn urrsevocrd nr Chua.

I!rd.n.siir. I'rpua \.\! (i(he!, oF dc
rrilittij cn. in Vl.rnrnr .D j.prn. Stuk
roor sruk schilr!rcndc jare
zclr rccl gcrroegch cn ccn siuk heimsee
n tc|lrg dcnken. Vricndsch.pfen !o.)
hel lcvcD s0slorcn die ernlar lcrtangen
.trr opn'cu$ 0ctjcfre zijr in dic hcchre

''cOAS I PLAN-(lco\ crctrs!hipp.n !oor
I(IZIl'? ln h.r khssicke 1rif1t,$n nrod.l

un Arii rnr.r 0cllijk rs eerlijk, sr.(llc
r.rschllltn i! Lic lcn<01. uir\oernlg binncD
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Op 26 oktob-"r oreanise.rt
NBV,
de Nedenardse BodemIundig.
Veren g ng, haar i)5€ W€t€ns.rap
peLij(e Bjeeikonst n De uthlf n

e\pcrs tan rcrschiltende pluimage kof,r$

rh$aricn r.rn rijd ror rijd. I!

roraal

ornvdt dc proje.L.rganisatie! inclusicf
Project Lcidcr franL Floozenans cn
Projecr Dir.crcurJan CrocD zo'n It
nannen en rrou$!n. En drr allemralin

plaarseliik. coFrar lrckrn sel.dcn). cn
daarn! orerlcvcn ot d!t gcbodene. Ni0!
dllccn heersr cr ccn dror)g1c in de lucht,
ook ir d€ ltikale karikters is icrs aan .te

Waar Llggen de priorltelten?
Het l.nd wrar ie re.echtkorrt, sFeek c.n
bijzonder rol in de hele olcNegins om in
hcl buirenhnd Ic gaan Ncrkcn. Nier dc
groorsle. sanr rcnslo(e mo{t cr geqln'n
gewcfkMorde!. Toch berekcni de lokdle
cdLuLrf cr menralircir vc€l v,u jc rclblijl'

dlt

van jc gezinsled0n die dc elrclc
tnoed hebbcuhadden jc ic vergereucn.
Ons ee6re rcrbliif$as .r jaar in Banskok.
Thailand rfaar Huub rlD \irccs in een \.(L
.ise ailcvcring yan dcze rubrick zo kleurrijk olcf schreet Ik i{cct nu dar hcr {rok
anders kan. winr onzr buidige {oonplaats
is Hrdenbad, Andhru I'radeqh,India. Nu

k \!r $eg vun dc
zcc, cn dlr is loor iemlnd dic meL het
.uiscn lan de brarding iD,iin orcn sebr!
ren is, hccl ver wc-s. Drie !nrdndcn per
jiar rcscD (ner even ccn bee'jc reye.l
\fonen \fe pfll$eg l(xr

En Scinregreerd dcnken

dar is lvclh.el leel gclraagd. De Ifldif,se
satncDle!ing
tn.er ot ovcrlcqng gericht
's Punlige ellebogen komcn
dar icls lnde.s.
hicr$t]lan pas. Dc strijd tusscD de Retkelijkcn llenomers cn Preciczcn:Bch,ru-

den ir hicr in Andhra ltadesh in (ollc
gang. Hcrvormingen in dc! ror roof kort

siaat-gedoniDcc.de. elektrjclielisv('(n7icniDgcn liepen in de li.rsrc maand uir op
scbicqarlijen die in deze \rad licr dodcn
oplercrdcn - door poliriek.gcts. Efl dar
teNiil cf in diezelfdc wcck 160 mcnscn
lerdrcnkcn in de $rsscndc dlleren...
walrvsn zo'D dertig ir1 H:rd$abad dllccn

reflectccrr op raar rccfassnrgen vnn de
ileLenschip De hehocft|n un 90ti, vnn
de rvereklbcvolkng ligg.n leelal in dc

u

slcer rnn: slaatmijn huisic
en lcctt

buFclnos.

\:ij

rolsend jaar
(mer ziin 0l-

'nijn hehas nier iedcfccn reclclen.
len) kunnen
m.rr ccn gerede poeing kun.c! \fc toch
we1 N,gcD. En zolrns cr tin,nciers rijn dic
hun nek du^rn lir tc stcken. en organisa
dcs .ls (bijroorbeeld) TNO NITC cn
\\jL die het risico lan dit sclon !!erk {illcn ian$ND, zijn cr tneer dan roldoendc
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dDs on] de uirdaging - ol
toch Necr .cD combinaticl \raet srlat dar
lclen en \'.rkcn in het builenland grctc
bckoring he.ft cn loldocninE seeft, sls j.
e^!or open slaar.,{anbevolcDl

ge.. G0at bet

al. \\'a3r lisgeD d. prirtrircilenl N:ellilhr
nicl bij her besuijden \!n rampcn. I)!i zcr
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STARING SYMPOSIUM
Baiin Inoewion - Phenornend,
Mechonisns an.t lrnpact oh Hrdtu-

Basin
Inverston

RceislraLi(n1s: Bure.u KNGMG, c,0
TNO-NITG, P.O. Box 6012, 2600IA

Ijnlijl burcau:{r kngmg.ril
The cos$ inrolrcd arc NI,(] {0Delft-

Hct Sraring Sl'nlposium vindr plaa6 nj
het Noriona.l N!tuurhishrirchMuseun
Nururatis r€ Leide!. Dlr is selescn op c..
l0 minurctr loopaisra ran her \S

1:1.00 Arilal ofLhe parllcipa.ts

ll.l0

Slation Ixidcn (:eDFaal.
Voor nrde.c inlichdngen:
D. Nieuwl!nd,
Vrijc Unlversitci! Amsterdaln.
rel: 020 :1.1.17421i c mail: nirdl.t geo.Lu.nl
M.C. Gclukj NITGj|NO, Dclft,
teL 010-2i6.1620, c-maii:

Op.ning ofrhc slmposium bv

l.l5

Opening ofdre scienrific sessnD

13.a0

Jan d. Jrger (NA\l): Thc mlny
faccs ofin(ersion rctonics in lhe

I

l{.05

nr geluk(,irirg tno.lrl
Dc kosren bcdragen NLG 40,-

(1,(;K)

I5.00

15.3{)

Ncthcrlands

Dick NieuqllDd (tsree Unncr'
sity o€Ansterd.rm): Modellins c,f

I

f,.30

Tcr brerk
Staring Lecturc: Dr. Frlnz
Kockcl: ItYe6ioD slructu.es in
(lentral Durope - cxpre$ions and

rea!)ns, an open discussion
I'resentltic,n ofrhe Vnn V'aterschoot vrn

ll.l0

Alan Gibbs (Midland Vallcr'):
lnlenion-inrcrpredng rhc detb.-

AT.\OUNCEMENT

mrtion plrh - wh,! does it mafter?

16.50

d.i (ira.ht .Fard

rr)

Fran, Kock.l
Closing ofrh. s\-mposium

SLdring syrnposiun, Novenbcr 3rd,

iBON VOOR AAN/IAELDING

l3- l7 hours, LeideD

'l his ).!r's Smring Srmposium is organizcd b! KNG\'I(; in closc cooperarion
{,ith the PCK. lhis }ea6 drcme willbc
'IDvcrsionTectolrics .
For furiher infornmrion pleasc contact
Murk Geluk,

ik meLd mijaan voor hclstaring Symposium Basin
a.s. in hel Nationaal Naluurhistorisch Museum Natudlis
Ja,

l^ve6ion op vrijdagmiddig I

november

tc Leiden

\o4m ,,....

llcrkg€vei,,.,.,............,,,,,,,...

NITGjT\O. Dclti,

tel:010-2i6.1620:

Po\tlode &

crnail: m-gclukt. nitg.mo-nl j

P

..............,.,.,...(indien vrn tocpa$lng)

n.l! ........

Tecfo0n,,,,.,.,,......,.,.,,/ rut'

..

.--, , ,--- '.--.--,

,

/

E-nail:.,.,,,.,,,.............,.,,,,--.............

Frcc Unnersitr of AnstcrdnmJ
rcl: 020 .1:1.17-l?l; e-mail: nicd!geo.Lu.nl
Opsturen naar: KNGIIG, p/a JNo NIIG, Poslbus 6012, 2600

wordl als de Grieksc Bermudad e.

F6nkrijk, Engeland en Portugal

hoek.

her merhaan langzaam
vrllkomt, onttrekt het u uurstof aan
lret waler. Er bljfl dan mind€r zuur

voor gespecialiseerd ondeizoek,
TonLs datering met behuLp vdn iso

tlol0ver voor hei Plankton.

Nadc.e iitormalie bii dr. Ged de
Lange (UU), tel: o1o 2535034:

ALs

Hel

planklon slerft en veroorzaakt cen

fa( olo 25j5oloi
De Utrechtse ondetroekers

e

m.il:

ver.ht

ten hun ondekoek aan boord van
onderzocksschip de PeLagia van
het Nederlands lnstiluut voor On.
dezoek der zee (NlOz). De Pelagi,
mcerde op 3 iun aan in d€ thuis.
havctr TereL na ecn re s rond Atu <a
!an vijr maanden. 0p eei van dc
laalsle etappes van 5ue2 naar het
Spa:nse Alge.iras stapten de zee
bodemonderzo€keE aan boord
deaal ter
De lvl ddelandse Zee
lcLn vo0r bodem0ideEoek, onder
andcre omdar daar de bodem niel
zo wordl omsewocld. De komende
tijd gaan de ondetroeke6 de bo.
dem onsters bestuncren. De mon.
stels bliiven nl€t in ziin g€heeL n
Ulre.ht. Delen gaan nnar ltalid,

k

Aandacht voor we€scollecties
Iol in hel

Niilpaardenhuis van Artis
Lissen veNeesde co Lectles ln een.
zaamheid te ve6toffeD. Llniv€rs te
ten die al iarenlane gecn geolosen
meer opleiden hebben kcldeE vol
veldwerkcoUecties en typc.exem
plaren waar nlemand zich meer om
ijkt te bekomncren. Beheer is er
nauwelijke, de toegaikeLijkheid is
minimnal. Tijd voor het Nalionaal
Dled€r k Visser,.onse ator geoLo
gle aad h.t Un veB teitsnuseum
van de Univcrsiteit Utrecht coiifdi
neeft een Landclijk projed dal zich

la Delft, E.mail: bureau@kngmg.nl

voor een belangrijk deel in donkere
univeEileitskeldcB afspeell. Na de
grote opruim ng order de geoLoglc.
fa.uLlciten ln de iaren /o en'8o
bleven dc VU en Ulre.ht over op
het Nede ands Geolosisch toneel.
Een fa.uheir hcf ie opi mei ccn
coLLeclle saal dat minder eenvou.
dig, met as gevoig dat biivoor
beeld Amsredam, Delft en Groningen nog sreeds keldcG vol oude
.eferentie., ondeEoeks. en onder
wlisco Le.iles en zelf< typc.riater'
aaLhebben staan. De univers teitei
s.hijnen daar weinig gelukkig mee
tc zijn: de collecliee !ragen iijd,
aandacht, behecr en onderhoud. En
dadf s.hon her o! dit monent be.

vai ideaLe situalie, Noch
het beheer, noch de lo€g.nkeliik.
heid van al dit materiaal is om over
naar huis te schrllven. Et k€ttenllim
laat Los, Labe s vcrkru meLed, typematcriaal wordt ontoegankeliik. en
Een vene

{ukje bij

beetie zakkcn de veld'
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w€*collecties verdcr weg in anoni
mileit. De gezamenlijke unive6iteiten hebben in overLeg met de (4on.
driaan Si.hting voorgesteld via de
door sraars5ecretaris Nuis b.s.hlk.
barr gestelde middelen een groots.hecpse invenrarisatie op le
zertcn, die uleirdeLij( zalmoeten
Le

den tot een me€f bevredigende

Inmiddels is de invenrarisatie van
de G€ologische Collectie Nederland
vriweL rond. ledere deelcol€ctie s
ond zochl oF wetcns(lrappelllkc
relevanii€. Bevar het hoLo en para
lypen? ls het duideliik !an een bepaald persoon verbonden die voor
de Neder andse wetenschapsbeoelenins een bcLansr ike,ol gespeeLd
heefl? Heeft het een belansrijkc
prcs€nraliewaardc? Ol zijn het dc
onged0cumenteerdc monsLers vdn
een z0veelsle studenlcnveldwe*
! t E€r cn hetze fde gcb en? Aai

@

DIVERSEN

@
de hand van een uitSeb.eide lijst
c teria wordt per collectie de keuze
Semaakt russen behoud. herplaat,
5ing ofafitoting. Met biina looo
deelcolL€cties in de datab:se, en
aanbeveLingen over behoud of
afsl.tlng. zijn de coLledies echter
nog niet lit de vorsclr lende ke,
deE verLott. Daaryoof staat inm d-

het Nat onaa GeoLog sch
Archief ln de steigers. Tot nu toe
vooral figuurlijk, de praklis.he uit
voe.ing zalzeer binnenkon begindeLs

nen. tiiteindelijk zal de colle(tietoren van Naruralis cen broenje
naasl 2ich ndeten vefrelkomen,
waaiin alle deelcouecties een Soed
toegankeliik en dito gearchiveerd
onderdak zulLen moeten !inden.
Tot die tiid bliiven d€ ketdere
gesLorei.

€i

kan

mei 0p

www.nuseum.tLde fr.nL in de data.
bas€ opzoeken wet er nu e genLjk
staat te verstoffen. 0ud.LlvA
studenten die v€rmoeden dat hun
veLdwefk.olLedie weL eens afgesro.
ten zou kunnen worden, kunnen
indien zij dat wensen hel nateri

-

..1 afhalen, uiteDard na aEpraak
en oveneg met Diedeik visser op
Diedeik.visse@museum.uu-nl

en ex.Leiderdren- Voor hen die er
gekarleerd hebben wordt het een

noslalgis(he @is met heinneringen

naar het canrabri5.h Gebergre in
Noordw€st Spanie. De eerrte, vrijdag i juni tot zondas ro juni zool
is bedoetd voor leden van de LGV

aan weleer. naar ook mel tntegn
iie van de nieuwste ses€ven5 in
het p.ogramma, en loor hen die er
niel geka eerd hebben ls er nu
een kans om te z en wat ze gen 5t
h€bben. De rweede ercursle van
vrildag 3r august!r tot zondag 9
sept€mber 2oo1 5 voor de leden
van de PGK en v€rdere beLangsteL.
lenden vanuil het KNGI G. voor
nadere intohatie, opgave en aan
betalinS wordt U venoc dnect

Univerciteit van

5.

RoeLl

R. Bujsnan (23 09 oo)

f,

Timmefman (r8-o9 ooj
der VaLk G8 09 oo)

ANNE SCHULP

Excursics rad het Cantabrische Geberste
BijvoLdoende ln(hrjv ns (2o-rol
zaLTom ReileE (6eo Tcining &
TraveL)

twee ex.uEies organ 5eren

UNIVERSITEITEN
8.fi1. lMe€sen

Universitelt Ut16.ht
F.M. BanhoLomeu5

(lr

o3 oo)

llroS-ool

(r8.09.oo)

F. van

Fl

B.oe6ma (3!o8-ool
F.c.w Craeme6 (31-o8.oo)
M.J.H. van Drunen (3ro8.oo)
j.B.F. van der Holst (3ro8.oo)
s.T. van Houwelinten brc8.oo)
LH.A- Huizins {1rc5-oo)

I.M.l. Iempelaa6 (:rr08.oo)

M. Geschiere (23 09 oo)

i. van Velden {31o8 oo)
R, vegouwe (ll oB oo)

G. van den Ham (28 09 @)

Vrlie Universiteit

D.BA. van de Voon (:li-o8.oo)

a.0. Janssen (3ros-oo)
A.R.l Koster (l!o8-ooj

H. van Looijen (23 09 oo)
rvt.

vin llleeteren

[23 09 oo)

ivl. NonhebeL (28.09 ool

M.l.l van d€ Looy (31.08.o0)

L.E.M. van Schagen

(to 08 oo)

Ilmmerman (30'03 ool
F,S,L, van der PoeL(lo oB oo)
R,

NEDERLANDSE PIONIERS VAN DE AARI)WETENSCHAPPEN
OO 10 nooember 2000 organi$eert de

K iAW Cmm;ssie eoor

11.50-1?.30

Prof.dr!. F. van veen (en.

l

de Geschiedeais oan de Aarduetenschappeh een

hooslercar

stmttFiunt getiteld Nede anilse
pionie8 oan de aardueterschdplren.

aanstmndc mijdnecreur

"St.lnns!

UD),

lesscn am de

in I863"
r2.30-t4.0rl

9.,15

10.15

1,1.00- l !1.40

(TNO-NIlG). "(\'er

Ontvungst

10.15-10.30 Otening
10.10-11.10 Profldr. F. dcn lex (em.
hooslera!r UU,UL),

r1.50

l r.1u-15.20

dc I8c ccuraisseling"
Protdr. G. Vanpaemel
(KL; ItuvcnrKu Nijme
gen), "Nltional! trots of
cconomisch belans? Geo
loeic in hel Verenisd Ko
ninkriik der Nederlandcn"

de

ge0logischc kaarl van

" l w€e Nederldrdsc natu
ralistcn als scheidsrechrcs
in dc bazaksrnjdvnag lan

I1.r0

Hct slmposium \rordr gchoudcn in het
sebou$ 1.an de Koninklijkc \lcdrlandse
Akadcmic 1'an Velenschappen. AdEs:
Het Trippcnhuisr Klo!.nie6burg$al 29,

Nederldnd"
Drs. E. Muldcr {Museum
Narura Doceo, "Palconro
logic premaiuu.. Nedcr
laridsc pioniels in de
vcncbrarcn paleonlologie,
r

t-.20-1i.50
r t.to-16.30

700-r900"

I'rofldr. J. Tourct (vUA).
"H.Vogels.rng, an Euro
pcan avant la letrre"'

De $eglng tot hct s,lmposium is graris.
Dc lunch is voor cigur rckcning. ln
vcrband met het beschikbaar aanial plaaL
sen js hcr noodzlkelijk dat ncn zich lan
te vofen opgcctt bij de secreraris van de

commissicr prot:dr. R.P.\(. Visser, INd
ruut voor dc Gcschiedenis en de Grord'
slagen vln dc Natuu$ctenschappen,

rtncetonplcin 5, 3584 CC Urecht,
rc|."030-2537225; email:r.p.w.vissertu

ph!!.uu.d

.onract op le nemen met het
sruur vaD de LGV en de PGk

wetenr
I.(

il

bete
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n yoLsende n euwsbriefvo gt inior
matie over de reie en het
programma.
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AGENDA
10., lt .htobet 2o0t
om Naturalis skel€ttcn bewaan,
Zeeonder hoe zc bewaard wordcn en hoe
du. char hel preparar€d in her wcrk gaat.
Les Fransei. .onseryator kreeftachrig€n. Charles Fransc. verreft over 13 oAtobar a00A
Diaiezing in Naturalis:
7oe( n de Tropcnj loor

het hoc en waarom van vezamelen
op zee, op basis van zijf eigen er
varngen ir1de Tropen, Vcrs.hilL€tu
d€ vargmethod€n kiigt u te horen
en le .ien: vaiarend van en groot

ro.h
wal
sula.

s.hiO iaar de seychell€n tot
tef in kLelie bDotles lanar de
en duiken op koGalfiffen bii

PGK:

€:oo h6. in the Kivi buiLdirg.

Econ.
oof

.z

.,

I

nor.,rbt 200!t

Geogcfie 2ooo: Striid om de Ruim
lc. 0p 2 en I fovcmb€r 2ooo orga
niscen het Kon nkLiil< Nederlands
Aard.iikskundig Genootschap
(KNAG) sdmen mel de afdeling
Geografi€ .n PlanoLosi€ van de
Un veuit€it van Ansterdam (!vA)

!r. A.P.H. He.oans iMin. of
Affa E) wiLLbe pres€nting the fo
wi.g ledurer The .onsequences
oen tweedaags congres en
th e new gas law for thc upslream tcntoonsielling rondom het
Strijd om de
oil and gas business- orinks
n le/ingen, d scu*les, workshops.
usuaL from 17ioo 13:oo
excurties en een af5L! tend
23 oktob.t
zal de breedte van d€ seografie
Op zaterdag 23 oktober zijn
haar r€cht komen doordar dc St
KNGMG.Noord leden uirgenodisd om de Ruimrc sleeds vanuii
tot hel bijwonen van cen Lezingen invaLshoeken wordt beLkht,

htr

Ruimte-

as

een
lhema

debat
wsi.
a00r
tot
jd
de
die
11 .r It
2ttt)t)
'htober
rane
DlaLezing n NaturaLis: Skeetten in
de coLLect e van NaturaL s. door
Liik: WATER, GRoNoGEB ED en
das over GeoLogieermlle! i.
Hein van Grouw. preparateur aide. Ens.hede die is geors:ni5ccrd sTAD. Het congres vindt op don.
ling gcwetoeld€ diercn. In aanslui- door llc en 6EA Twente dat zijn
derdng plaats in de Aula van de
ling op de liideliik€ tenloonstelling
'N ks aanl het ske ef houdt Fe n
van Grouw cen presentatie over
sketerren in de collectie van Natu.
rdLis. Aan d€ hand van dia s en
skclernate aal Inat hiizien wan.

eindigt mel een borcl in her Am.
sle.dams Hisiorisch Museun om
lZ 15 u!r. fet programma op vrli.
dae 3 november begint om 9.15
uur en eindigl mel een ahluilend
deb.t met aansluit€nd een bo(cL

varif

16.90 uur.

Voor neer lnfor te: olo 2514056
of via dc websiter www.knag.nl,
Aan5luitend bij het congres wordt
de tentoonste(ing STRIjD OM 0E
lllTE lN KAART SeorSaniseerd,
2o de.
.ember 2ooo in de rcnloonslef
lingsTaal van de lhiveBiteitsbiblio'
theek vaf Amslerdam, singel 425,
te bezo.ken is. Voor het ondeNijs.
v€ld worden blide tenioonsteLLiie
gedlGnde twec maanden rondlei.
dingen aansebodcn.
RU

di. va al2 nolenb€r tot

r5e verjaardag vien. Geinleesscer Universiteit vrn Anslerdam en op
dcn kunnen zl(h opgeven Iol 25
vri;dae b j dc AideLins Geogfalle en J ,rninber 20t)ll
PLanoLosie, N euwe Pr ns€fgrachl Staringsympos um, r3:oor/:oo uur
5eptcmber b i l. Kriest, tel; 0594
1lo te Amslerdam.
te Leiden. D't jaar wordi het 5ta.
517961i e-mail: ikri€si@

worldonline,nl

Hct prog6mma op donderdag
novembe. besinl om 9-lo !u,

loaEs I alw I nieuwsbricf

oktober | 2ooo

rj

2

en

E@

rrre'irEffi!
De Raad voor Aard€

ngsynpos un seorganieeerd door
het (NGMG li nauwe sanenwerking
met de PGK. ll€t tlr€na G: lnv€r
sion tedon.s'. (osten: NLG 4o,
nlor &lark Ge uk lm geL![@
n ts.tno.ni) of Dl.k N euvnand

er Kilmaat

<NAW, het (NAl, het Nat onale
Unesco llF con 16 en het RlzA or
ganlseren een 5!mpo5 um getiteLd
'Weer en Water ln de san€nLe
virrg , ln het Tr ppenlruis van de

van hel Torg.entr!m 5lnl la.ob,
Plantage M dderLaan 52. Amster
dam (insans t.o. de Stesosaurus
van Ad s), de bo(eL aLs vanoudt n
Eik en Linde, PLantage llllddenLaan
22. Egelen€, ng door dr. I.D A.!1.
vrn Wces, Tertiate te.ton ek van

nieuwsle wetenschappe
D-"€ rame is gratis, mits levoren

AaimeLdiigen, Bureau (NG[4G.

opgave va. deeLname. n de vol
gende N euwsb -afwordt het defin

Postbus 6or2,26oo lA DeLft.
E mail: . stamhu s@nltg.tno.nL

tieve progranna bekend genraa (t.

De KNAW Commi5sle voor de Ge
sch eden s van de Aardwetens.hap

pei o€an reeit een sympos

um

over NederLaidse Poi eG vai de
GeoLogle. SprekeE , jn onder neer
pror. dr. E. den T€!, prof. dr.I.
Tourct cn prot. d6. F. van Veen.
Fet symposi!i wordl gelro!den n
h€l Trippenhu s {Amstefdaml. !oor
meer infomat e geLeve L .ontact
op ie nenen net de secrelars van
de commlssie: proi. dr. R.P.W
Visser, n3utuut voor d€ Geschl€d€
nls van de NntuuNetens.happen,
Pr

n.etonplein 5, 1584 aC !trcclrt.
olo 2517225i e ma l,

Tel:

Tlre Vening Lrle nesz Resear.h
S.hool of Geodynami.s IVMSG)
orSan set ts th rd annual svmpo
s un Synergy in the Earth Scen
.es The title reiers t. the.oLLabo
rai on between the Geodynanical
Research n!titut-o (GO) of Utrecht
ufl!e15iiy and tlre rcsearclr groups
oftlre D€1ft nsl tute for E.rth
0r ented Spa.e Reseatrh (DE05l.

.ois str of four
oral leduree an.l a geieral poster
session introd!.ng ihe Latest re
searh olthe vllsG. The sympo
sium wil bc h.Ld ln th. AuLa aon.
gres.entrun of the Delft L.lniversity
The synpos um

r.p.w.v sse@phys.uu.nL

nro: http,//www.sea.uu.iL/-vmss/
Geovusie en het (NG[lG organG€
ren op vrijdag 10 november 2ooo
de twe.d. Aardwetens.happeilike
Loopbaardag op de VLI n Amster
dam. Deze das s bedoeLd voor a Le
sludenten Aardwetensrhappen n
NederLand (deeLnane is gratls).0p
deze dag <unnen

st!denten en

lre

drjven contact met eLlnar leggen.
zo kunnen studenten eei idee kri
gen wat vaor oopbanen er zoal

De bod€m van Ne.lerland

Geologie ln h€t onde js, Pin
B€ukenkamp, Univ€rslteit Utre.ht;
Arrdkund ge waarden, Tom Balsem,
P atform Aardhundige Waarden:
ceoLos s.he

.ol €.ti€s ln

NaturaLi5,

Cor WlrkL€r Prin5, Natura s

voor Kan opgever

nscrrrilven voor!e7e dag kan op:

httFt/www.seo.v!, /-seovu5ie/be
Adres: De B.eLelaan 1oa5, 1os1

6A14 Lezingendag en

fV

pe). AansLuitend h6.oo uur) vin,jt
de Lhbgrove Lecture !an de Farul
teit Aardwetens.happen pLaats door
Professor Dr Rlchard I. Reeder,
Depanment of Geos. ences,5UNY
at slony Brook, stony Brook NY,
UsA: Surfa.e5 Make a Differcrcei
AletaL Llptake by M nerale
Infornatie, a.F. Woensdregt, tel.
o:lo 2515.70 oiolo 2915122;
e mailr woens@geo.uu.nl

16

.It..Dtb.r

ng n

2tlAO

NaluraLi5r Fotografie in

NaturaLis. lercen Gaud. medew€rker
afdel ng moLLueken. De weten
schappelllke aldeLngenei van Na

t!raLG ma(en gebrul( van diveEe
fotografische methoden on dode
en levendc dleren te do.umente.
ren n de vriie natuur wordt geheeL
andere apparatuuf sebrL kt dan ln
de laboratora. WeLke te.hn eL
gebtuik le bijhet vastleggen van
bijvoorbeeLd een een.eLllge, en
schelpdl€r of €en vlleg?

cang.e5: Dlstrlbution and [4 grar]on
of Ted ary fi4ammals n Euras a. ter

pLaatse contant betaLcn. 0pgavc
voor 10 rolembe2000 b i:
TNO N TG. t.a.v. mw. C. Mamadeus.

geLegeiheid van de Toste veriaar
dag van dr. Hans de Brujn ofganl
satie: Fa.uLtelt Aardwetenschap
pen/lPPU, Un versitelt Utre.ht in
associatie met het Natu!rmuseum
Rotterdam ef de Unive.site t van
Athene. \4ebpase: httpt/www.seo.

o15

Postbus 6012,. 2600 lA DeLft. fax.
2b9 74 9oi e na L: ..mama

uu.nl/R€searh/Stral PaLeontolosy/C
oiierencekonieren.e.htnL

laanlkse bij€enkomst van de 5tich
t ng Geologs.h Lnsttuut Amster
dam Lezins vndt plaats n de aua

ahaLlenses ofa Chansns Ea.th 0p
€n S.ien.e aonf€ren.e, Amslerdam.

l,'logeLijkhe d

16:oo 16:lo Uitreiking Escherprijs

D.. gor Nikogosan (Remel
tns the r..ks underthe m n.s.o

.r

tot bezoek Naturals

De€Lnamekosten: NLG 5o, {ln.L. CD
R0N'l De geoLogl€ van Nedenand',

bezoek museun, dnnkje), te,

ALV.Ihena:

Info: gaia@vrouwen.net

ljkc

nziclr.

ren sepre5eneero op eeo e. van
de natuu llk€ dynam e[ €n d.or de
ment veroorzaakte verander nge r
Voor inlornatie en regisirat e zie
www.s.l.oni.igbp.(va.se

Aggregar€

2oo1

E.ofomy,

heLs

Env

nk,

ronmert and

FinLand.

neLanarpn. an!

e) En

12

RolM De geoLogie vnn Nenerland
if het Nationaal Natuurlristoris.h

researcn on

gneous processes ln nantLel, Drs.
Marl€tte WoLtheE lA6en c incorpo
ration into pyrlte at Lou temp.ratu.

D n ez

De seoLogie van NederLan,l, Wih

14:.o 1't:oo V€r workslroFs. waar

s.op!

seerrl door het Nederlands Instituul
v.or Toegepaste Geowelens.hap
pen TNO ftNo N TG) ln samenwer
king met Natufalls ter geLegenheid
!an het verschilnen van d€ aD

or:lo 10.o nfhrjvig

1rroo 14:oo Lun.h en Be!rjven.

Dr. ftlartyn Drury (ELect.on dicro

di.hte!

r,ruseum Naturalls, Pesthulslaan,
Le den, Aanvang: 1l.lo uur.

m nu

(

ng Aardse MateriaLen .rgani
5eetr op naandag 4 oecemDer
2ooo, aanvang 11.lo !ur, n de
grote colLegezaal vatr lret Instituut
!oor Aardwetens.hrppen, Buda.
De

biil Midrlagbijeenkomst g.orgrni-

Fet prosramma voor deze das is:

10:3ojl:oo L€, ngen van 45

oe .onferentie wordt georganisc.rd
door het nl€rndt ona 6eosplreic.
Biosplrer€ Pragramme in sam€n
weftins met het WorLd Cllmate R€
search ProgGmne ei het iteria
tlonal Funan Din€nsions program
me. n de .onrerentle worden d€

aggregate@rgy.R (1.6.2ooo)

8-15 :.pt.nzber 2001
12th Meeting ofthe Assoclation of
Europ€an GeoLog.aL 5o.ie! €s,
/\4AEGS
Carpathlans Paleoseo
graphy and Geodynamlcs: MuLt dls
ciplln:ry Approach. nfo:

r.

21-26 sePte,.ber 2001
Confer€r.e: EarLy Palaeozoic
Palaeoseographies and Bioseo

oiWesteh Europe aid
North Af ca. Unile6ite des Scen
ces et TechnoLogles de Lilie, !iLLe
Sraph es

Pre-.onference ex.ursion: Lower
PaLaeozoic of Belg um (Brabant,
Condroz): September 22 21, 2oo1

Post.onference excuBlon: Lawer
PaLaeozoi. ofthe southem lMontag
ne Nolre: September 27 29,2oo1
Pleas€ s€nd correspondence

to:

JosC Javler ALvaro or Tlromas

LISIL
LTPREsA

S.ienc€s de

8o4

que SN5,

F

La

lene

CNRS, CitE

S.ientifi

5t655 Vlleneule

Iel: +)) )2o 33 6) 92 | +a) )2a
3) 72 2.t Fax: +33 32a 4169 aa
E-mail: lose.Jav er.ALvdo@
univ Li h fr or Thomas.Serua s@

26-:!8 septertb.r 20Al
Athens: 9th nternauonaL Congress
of the GeoLogi.aLSo.iety of G.€e.e.
At the same Ume speciaLevents
w Ll aLso be organ sed on the o..a.
sion ofth€ 5oth anniveBary of our

nfo: Proi PauLG. Marnos, e naiL:
marinos@centraL.ntua.gr or Ms.
lasmine Athanassiou, teL: +lo 1
772'J49a: lax. +)a 1772'J77o

