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De aardwetenschappen: onzichtbaar maar van

levensbelang voor de samenteving
land' slnengestcld, die orl

zll$ oden in Natu.alls. Het
T\(l NIT(i heeli neer (lD
rons gemaal<i on de aardlre
rcnschappcn aan ccD breder

plblicl< ic prcscnicrcn. CD
.ons Dct infonnltic olcr fcg n!le ar.d$ etenscb rppelijkc
.ndeNe.pen zoals ge.logis.he
monumenren nr Zuid Llmbu.g
en de onisiaan"(geschiedenis

lan Haadcm

cD

orngelnrg. De

G.ns hcci ccn ciscn ihcoric
,,. r,t, u rfq,.ti

roo.

ltr.u\r. tino

de l1a.dq.elcnschaplien,

de l!ge ulbarrheldsfac(r:
"X'!ar siaan de kranten bol
!an? Lenr g3at her over rnen
scn, olo oodogcn, lerdrier en
rrcugdc. Daarn. kc,ncn dc
dicfcD. dic licbbcn ccn hogc

drib!a.hcidsf!ctor. De Lo.enNolf in l.in$u.g die bijn.r uit
ge{onen is, is biina Ner.l.t

Waar hornt arl dat zand tandaan utaarmee
de nieuabouotztij hen zijn opgehoogcl?
ziin een blinke vlek voor de meeste
Nederlanders. w€inig mensen weten wat dit vakgebied inhoudt en nog mind€r r€atiser€n ze zich hoe betangriik deze
kennis is voor de economie en hoe sterk deze verweven is
met onze woonomgeving en ons dagetiiks bestaan. De
WAs, de werkkring Aarde en sam€nleving, he€ft als doel
stelling de aardwetenschappen bekend te maken bil het
grote publiek. D€ WAs probe€rt dat door kleinschalige initiatieven te bundelen en te sturen.
De aardwetenschappen

nilicuproblctnaiicl<, zotls dc
zijD
net bodctnd.lins jn dc $'addcnonre samenleri.g. Er is cnergjc zcc. Sftrk loor siuk otrdcl
nodig orn hui1c. te rerad.mcD wcrpcn dic dircci rcrbondcn
zijn nicr dc aardwcicnschapen e. is and. g.nrd, klei en
pcD. irD roch
kdlL nodiq oDr
l.u;,e" te rou- Hij rcaliseett zich niel dal wccr oc Ec
wen. Er wordr de sasbel tan Slochte'ez njddcldc
^-c
dcdandcr cr
sr.ijd gclcyerd
niet echt een bel is
De

ad

FcrcnscldrrrrcD

onlo!m!kelijk !erbonden

b'ftcr wc'nig
ninsen regen 1c g n. de lasl
sudr rc.ste.kr, de .ivie.en
ge.€gulec.d en e.1ijn

lerlc.lijl
ovcr

Krnrerbrede discussies

ran.i Hij rc.liscen zich Dici
dri dc gasbcl mn Slochtcrcn
nici cchr ccn bcl js, hiJ vri.gi
zich nici aflraar rl dii z.dd

nou randaan konn

dli nodlg

is

roor o!hogjng !an bouwrcr
reinen en hii reallseeri zich ni€r
dai gcologischc kcnnjs van

s.oor bclane h on dc risico's
vaD hct brocikascffcci in ic
schaticn of noeclj jkc inndc
rgsprobl.tncn ic ond.rkcD
ncn voordai ccn
s'ijk
'icuwc
gcpland \rordi. Hoc kunncn dc
rardlrctcnschappcn nccr bc'
kcndhcid laiigcn cn bcirokkcn

lrc,rdcr bij maatschappcli

Dleuws. Zelli archeologie is
aaibaar. ]jn hccl lcr daar
achicr.atr kotncn dc aardkun

l)c

GaDs noernt zichzclf ecn
e.hte lesboe.. Nd rijn sludic
lan de Vdje Unile*itelt in
Amsierdam is hli les gaan ge

vc! aan de UnneFireli van
Groninscn Collcgcs ord bo
dcn*undc, dc gcologic lad
Ncdefldnd, delfstoffcr. \cdcflrndsc idndschrppen, r.!n rlles.
Vanult die bred. kennls en met
een gnne hisiorische nrreresse,
probeen hij de aardweien

jL<c

door zc hcrLcnbr.f ic nutcn.
"Er bcsraar ccD grarufc ran dc
Aaibaarheidsfactor

{ aterschudding \'!n dc Ha!r-

de
Clns ls een
'anV erk
inliilrielhemers lan de

lemmermeer. Doo. een aatuL
bellng bii Lisslbon glngen
waierpariljen irillen, zelt de
Haarlcmmcnn.cr. Door zo'n

\lift

de

groep,{arde en Sarnenleling
(wAS). tslii ircrki bii |NO
NITG cn is vcrborllcn aan dc
Vrije L'nilcrsitcit rdD Amster
d!m !ls docent Sedimcnrdn e
delfs$lTen. Hii heeft de CD

.om 'De geologle

Yan

Nedef

vcrh.alkoDcD.ardbcr scr
ecr stuk dichtcrbij. Ecn
g.!vu.e r.rn dc ronde I-urherse
Ke.k ln Ansterdatu hat rien
dai de llmpen uir heL 1o.d

hlngcn. Ef ligi ccn rrouw op

gMd cn ccn jongcn klinn
!ia een tllarr nr!r bcncdctr.
Dc aerdbering \an D!rcn llrs
de

hu.,L hcb dcz. gcg€vens in
geen enkele nrcdbdc o! d.
basiss.ho.l gevordcn. En dan
js

heinoellijk on dit oDdcr dc

roclbaar ln de kerk en er b.ak
p.n'ck uiI. ircn drlnlandt.hrp

aandachi ie brengen."

net k.siccl tsrni€nbug multt
kusrex\ic grijpbad. t oen hg

Populaire website
De WAS bcsiiai nog lraar
ko.ti de $cd<gNcp is rorige

BdrLenbufg Dog in dc dulnen,
Op dczc Da
nt$ snapl)en ^c.
nenscn $r.. nci
olcr gaari en gaan ze hel lelk

nu ligi hrL in

E. zijn mosclijLhcd€n genoeg

.tu

{e.kg.ocp probccrr dir

de adrd\rctcnschappen

aanrreltkelijL cn hcrLcnbaar re
rnaken. De Ga.s wcfkr.an cc!
projeci om kinde.cn op dc ba
sisschoolkennis te laren n!Lcn
mci dc aafdwerenschlpfen.
Hu liuis cn dc wjjk zljn de

LritglngsFurltcn. "ledereen

te be
.eiken doof elkaar op de hoog

ergens.

heb je

zhd, grDd, kalk cn klei

voor ccn huis
ddr ran-

daan? Siaai heL hris op prlcn?

\eei nersen cn s.oc!cn bezig
mer de popuhr;cring raD de
aardrvetens.hap!en. Vaak

rlci€n

ze

lan elkar. riet \tclkc

l]roiccrcD er l{rpen en dlt
sillcD wc bundelen. In de

k.nn

WAS zittcn ruicgenFoordi

al

dlr z.nd randaar
de nicuFbouwwllken

"arrnee
zijn .rgehoogd cr liocvccl
zand ls er sebruikt? Er zijr
a.nknoplngstdten gcnoeg

lar m!sc!, hci L\GL1(j,

ge.s

her
j

KNML

t

de

uivcsircircn.

,{hefta, heL RAK. dc Srichiing
iirdschrllt ,\!rde & \IeDs. Zo

De N euvrsbri€fls een gezamcnlij<e uitgave van
het (on n(lijk Nederlands GeoLogis.h [4iinbouw
kundig Genoots.hap ((NG[16] en het NWo
gebie.lsbestuur voor aard€ en Levensweten

Vers.hijit

ircbsii. op de KNC\I(l-sirc
$o.di ccn van de eerste nria!ticlcn vrn dc werkgroep.
O.k let L\GIIG h.e1i rner

lelins. IL dcnk dai we d.ar in
lijn. Lubbus \ras
ean\e,ig m rijn tunciic lan
!aorztrte. \!n de I{ijulad. 1Iij
kriisi !u reiurlijk eer uDdcl
sesld.rgd

braDrjc. maar hii\errelde s'cl
ddi liizijn irerk,o irreres\lnt

het s!nrFosi!D "L)c V/adden
zee, de alrdwcrenschappctr cn

Het Kon inklijl ,\..dr1jksl<u.
dig (ienootscbdp (K]\ir\G)

rnaais.hlrpij" een dxidclijkc aanzei geseren on de
.udwcicnschapten te berreLLeD b'i Duaischapteliike dls

organlseer.le dere zonu ccn
crcursl. foor lte l-rndelijkc
Planologische (lomnis!ie en

de

Hcl srD!osium was
suc.es'olj roof a..dw.ien
cussies.

J. . J. LuootrcRnJaInu .l.rl p.r , rJ
L r. Id.
l-.|., ..
j(l.Jcn, en sreun Le natuurlijh ee ander potiieke
..rL.r.!ns...r't
b I r.,al u
boon,ip
_
'.l.gi.Ur "o-or
lreo,\t

is dai nodig, h.e ziet
dc oDdcrsrond eruir, $aar

\lhlrom

coardineren en help.D." llcl
opzeiren ran een Fo!!l.rrc

h^.

...

gecn lergldcfgfocp. Er zljn

ro.nt

nodig Vraar konrt

rnaand otgerlchl. \{ich!cl !.D
der Meei, se..etd.is !!D dc
lrcrl<8roep, vertelr drt dc \\AS
nccr bcl<cndheid aan de !a.d\terenschappcn lv1l gelen. "De

$,ercn q,e ren clk.er \!ar ieder
een doet cn LlrDcn wc b€ler

ters, roorzrtic. van hei
KNG\IG benadrukt her be
lang un her zichrb!.f maken
!an de aad\Letensch!ppcn.
"De sarnenleving hecft gccn
bcscf F.r de aardrvetenschappeD inhoudcn €n hoe belang
.ijk lijn roof dc sanenle
ring.^ Hel L\GNIG hccti rner
hei \l addensyDlFosium gc!ro
beerd een brug te slaan iusscn
aarowerens.nappen en s!ncd-

de L!ndclijrc,\lllieucomnis
sie, de hoogsic !ohieke advies
o.grnen.. Ecn crcursle ilaai de
KNAC net ter.cdcnhcid op

rerugkiikr. Pin Be!kcDk.nD,
doccir geomorlbl.'gie en

khnaai aan de ihcultelL

vh

R!nntcliikc Y'.reDs.hef pen
f.rn de UDircfsricn lan

Unechl. "Hcr KNGIIG
Waddenslmrrosiln cn dc
KNAG e!.u.sic stondcn los
ran elkaerj mlar vulden elkaaf

lrcl nooi

aan. V;e hebben het

thcDunxDmcr lan her iijd
sch.ift Alfdc &,\LcDs orer her

\X'!ddens!nposium roege
!oegd aan her infoN.dcpak
kei. Na de hele discussic ovd
wel ofniei boren in de
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kcn. ljr irordcn opening.n gczocht om dc urdrLetenscbrppcn /i.htb.dr re maken. De
Ruld voor Aarde en Klimaar
probeerl druk u1r re oetincn
om de aardwctcnschappcn als

verplichl l'Rl op dc middclbare
sclrolcn

krijscn.
\VAS

tc
Dc

organiseeft ecn $'ad
dcnslmposium, dc L\AG
nccmt commissielcdcn mce
naar dc wadden. Toch blijrt
hcl moeilijk om de maalscbappij re interesseren voor de

rardwererschappen en dc
mensen duid.lijk ic matcn dat

deze ondeserpen in te gaan.
op remijn blljkr naluurlijk pas
wat loor jnvlo.d zo n uitjc

Vlnexlocaties
De discussies over de posilie

hccti, maa. dcrgclijkc contuc-

worden gevoerd op veel plck-

roch heel gocd is om jn een
gczcllige sfeer $fl dieper op

tonen. Dan

^espiegelrij?ing
blijkt dar de effecten \an de
le$chillende foomencn $'cl
tlink uit elkatu tisecn."

llln de aa.dwetenschapp€n

d. problcmon die

ze regen

kunncn komcn bij de ontlik
kcling von een Vlnexloc!!ie.
"Het is (r)kde tijdgeesL. De

datelretl

lsaisie l<oren
de laaisic

!!olf,

bundelt aulhaan onder Gdend &gt? woclmuis. \Ic

inidarieven, her K:NGMG

ren zijr heel m'irls. vii
hebben bijloorbccld ccn rurl
op hct srand gczcr mer vlaggctics dic de ctrccten vrn bodendrling door srsNinning en

inlbrmatie kunDcn gcvcn orcr

Wist je trcuuens

klein$chllise

\iaddcnzee, wildcn we srarg
met de cohmissies naa! de
wadden gaan on de probl€men rer plekke te bekijkcn. Wc
hebben drie temers aan hct
roord gclatcD ovf dc kokkcldsscrij, kusn rdedjgiDg en
k\rcldc6. Dan blijki dar her

lin te orerruigen dar
!ardlLerenscb3pp.6 nunigc
kJgen er

hct lcuk en nooi is. \lim de
Gans rvil zo graag laren zjc!
dnr cr zoveelmoois is en hij
hccft ale doel de mensen !e

zijD lid van
om ons
^\atuumronunenren
schu ldgcroel af te kopen. En
roch heeft zich een bij,ondere
llor.] en huna onNikkeld op
plekken $air vroeser ontsn
ningcn zijn gcn'ccsr. Maar ik
mcp ook d:lr jc bcpaalde dingcn moct bchouden. dl]n daa.
dat cne duin 0fiels in de on
dersrond lfisr je tioulvens dar
er een !ulkran order Griend
ligtJ op de grens van Jura en

KrijtT"

llren zien $aL aardlverenschap-

ten

te bieden hebben.

Hiilaat

in leringen mooic folo's zicn
van diatomccdn. Hij lcrtcll dat
zih.crzand oodig is om hclder
slas tc krijscn, ge$oon zand
gccft groen glas. Hij zet boring!.n en probeerr middelbare
scholieren $.am re laretr lopen
roo. de klei die uil dc boring

komt ("d3r is nicr zo m.kkelijk,
zc rijn vccl rc bang om afte
8nnn"). En hij p.oLree plano-

IN MEMORIAM
I'rof. A.J. Pamel(oek,
1906-2000
onlaigs ovedeed op 9A.iadg€
leeftijd pror. AJ. Pannekoek, slnds
1996 drager van de Van

Waler

schoot van der Gracht Pennlng

werkeB (voor wie het s.hrijven van
een boek erg weinig bonuspunten
opleven) maken hel onwaarschijn.
lijk dat er ooit nos een deseliik
bo€k geprodu.eerd zal wofden.
Pfoi Pannekoek maa[te er geen
geheim van dat h j b I toevaL id de
geoLogie wa5 beLand. Met h€t toen.
maLige FBS d pLoma kon hij Been

Voor de generalle N€derLandse
geo og€n di€ nu middelb.ar is,
d.w-2. zij die studeerden tussei
ruweg 1972 en 1ra2 waE !'Pann€koek" (ater "Pannekoek en Van
Straaten") de standaardtekst. Het
is het laatste leerboek Algemene
Geologic in de Ned€rlandse taal,
De verenseLsing van hel univelsi.
tair onderwijs en de toenemende
werkdru( op un ve6 taire mede.

k!nstg€schl€d€n s, zijn grote lefdc,
studeren zonder !ilvo€.ig ir Grieks
en Latiin bii te spiikeen. Boven.
dien w.5 ziin vad€r van mening dal
hijeen e.ht vak moest le'en. zijn
andere liefde, aardriikskunde, viel
afomdat het eigenlijk alleen tot
hel le6a6beroep opleidde en hem
dat te b€perkl was. En 70 werd hel

Fann€loek vetuierf n 1949 be.

kcndheid met de publikatie van
ccn standa.rdwerk over de seo
morfologie vdn Indonesia. V66r de

oorlog werkte hij daaf bii de Topo
grafis.he Diensti Later in Nedenand
was hlj w€raaam b i de RGD ak
(waarn€m€ndl dncdeur, alvor€ E
hoogcraarALgenene GeoLosie n
Lcidef te worden, waar hij prof.
Escher opvoLsde. Als oFvoLger van
Escher, auteur lan het Leerboek
"G.ondsLagen der Algemene Geolo.

gie', zo8de hij dus ook voo, een
opvolg€r

v.n diens boek

In 1972 ging P.nneko€k met pen'
sioen, en vanaf ddt moment besoi
zijn lweede leven in de Kunst, waar
hii gelukkig nog lientalLen taren
ziin crearivireit in kwiit kon- Aan
geoLosie de€d hij vanaf dat mo.

kngms I arw I nieuwsbiicf november I 2ooo
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menr helenaal niets neer, zoals hij
bijde aanvaardins van zijn onder
scheiding enigszins beschroomd

Een bem nnellik

n€ns giig he€n.

HEr BooFoB.sruuR
De toespr.ak die to€fmaLig KNGMG
voorzittei Ptoi SaLle Kmonenbers
hield bij her uhreiken van de Van
wate.schooL van der G6cht Pen
ning aan prol Pannekoek is op le
vraSen bij het KN6MG secretariaar.
Een

intediew met prot Pannekoek

in de serie Voelll.ht is te vinden in
Nieuwsbr ef no.4 van 1996.

HET VOETLICHT
Zwerfstenen voor Naturalis bij het afscheid van Charler

Dr, C.E.S. (Charley) Arps, hoofd

afdeting petrotogie/mineralogie bii
Natoralis, is met pensioen. Biina
deJtig jaar geteden is hii in dienst
getreden bii het Riiksmuseum van
Geologie en Mineralogie. Hii kent als
geen ander het hobbelige pad van de
gebeurtenissen die geleid hebben tot
de totstandkoming van het t'{ationaal
Natuurhistoris.h Museum Naturalis in
Leiden. liliss<hien iuist daaron is hii
nu nog druk bezig om de .ollectie
zwerfstenen van aturalis uit te
breiden. Grote, indrukvrekkende
stenen die de bezoekers moeten

intrigeren en nieuwsgierig maken.

De bchnsstellingun -{rps bepdkl rich
nier ror 7rlerfstcncD. -{gesrudeerd dls pcIrcloog. getn)morc$d op een felrol('Sischmincrakrgisch onderzock in Galicit. Spanjc
cD ecdiFtorneerd edelstccDkundigc. is zijr
belargslcl]nre in zijn dc.dgj.dgc ca|!iare
sreeds bfcdcr gcwotulen. Tocb \rilhij ziln
laatsLe lmjoct gfn,rg aihuken en de zlvcrf-

srenencrtlcctic uilbrerden. "Ili boot dat d.
nersen nddr dc
kjken en gr n
gesrccnt.s geromd zijn
nadenken h,re .lic^rcdsrcnen

of$?ar

de srenen

ooEprontclijk landiln

fanilic naar \ederllnd.

komcn. Ne hebbeD onlangs ccn spectacuhi. grcor sruklan heL.udsre scdnncnmire
gesteenrc, ccn lJlI (Blnded Irol Fc]|mati.n) uir C;mcnlnnd kunnen k.iisen. Dudf js
leel over tr !r|t!llc! cn {rok de ortwikk€ling van dc rnnosiierlan de pllncct
aarde pisr duurin. Ik probc.r alles in een
brcdcr kder !e zeft.n cn dujd.liik Ie
makcn dar llles in een gror.r schccl psst.
Door mcrcoricren bijroorb..ld konr her
brehl dichtbij cn bljikt de arrdc dccl uir rc
maken lrn iets lccl grorers. l.ten\en lindcn
meteorieLen heel b'izondcr.

'

Grote namen
Arys is in Indonesi,r getrofcn cD hc€ii zijLr
jcugd dr:u doorgebtuchr. Dc iinilic h.eli
dc JaFansc concenr!riekamFen o!crlccii1.

Het gerin

$ud

na de oorlog

ftct Nco

!itgcbrcid. D. oude6 darn'dn
hadden de oorlog nicl o\.rleefd. Er beneeljes

slaar een luchrirro gcnomcn ranuir eer

\cdqlsnds !lie$uis !!n hcr kaD! in

m

dcn-Jal'n rvdar Arps gezctcn hccti. "lk
kln Drc nog hclinne.en drt hcr rlicgiLlig

olerk$anr. Er op dc ib!o. die ik rccl lllcf
ie,ien rreeg, Lon ik prccics a!n$ij7en
rvaar ik srond toen irrt lli.gruig orer
k$am." Besin jlren lijftig \crhuisde de

In l9t7 bcson hii lner zijn studic ecologie
tn kre.g collcgc \.an ho.glera.e! als Dc
Roever, Dcn ]'cx. Dc Silier. Pannckoek
en Brotr$er. Scologcn dic jongere genc.aii€s alleen vrn nuuln kconcn. "Ik heb nog
n.i her sialnje neescmaak lan de ra.or
togsc iijd. Er werd nc'S hclcmaal niel gedacht in lc retr \!n eonnncDnc6chuiling.n. Ilcn lond d.t nrr.rr ouin. Dc godcn
rxn nu lrcrdcn tocn Dog helemlll nicl cF
kend." jrpr prcnrodconderzoek bestond
un een regionurl pctrologische larlering

in \i'esr (ialici! (^\W-Sp.njc) en een srecj.lisdsch nnrerulogisch ondozoek aan
zifkooD dai als giLlsnnreraal gcbruih \re
voor dc tarakr€riseing en geDcsc lan kiisZijn brcde gcoloeisch. inte.esse bleek tocn
al. -\ls assistenr lan ZNaan in her Ned$lands Edehteenkundig l-aborarorjum (gercstigd in her museum) haaldc hij in 1967
hct gcmmolosisch diplom{ FG,l. 'Juweliers eD dc handelroere! de hulF ran ccn
edelsiccnlondigc h oI)1 tldnradk ofsrnficrllch 1'!n cchr !c kunnen onderscbeidcn.

I

lct -\ederhnds Fdcistccn Labor!r.rium

bostaar sinds de jrren liiftie cn kij$ veel
lrascn lan jurveuers en hdnd0larcn in

.dclstcncn. HeI n beLiokkcn bij rl. rcuor
ging lan hct cdelsleenhundig. dccl lan de
opleidingen dc Yakschool in SchooDho
1en en heeft ook in ltct ntuseun1 rcel cur
sussen edelslce.Lundc gcorganiseefd De
loorlingen zljn d.o.gaan! ocht gcinreres
sccfd. Her lesgeven is nutlnrrliik indes, je
moct wclkunnen oms.hrkclcD. Duar het
is lcuk rvuk. Kunnen herkcnncn wai cchr
is, is hicr hct bclansri,ksre. De hdndcl
geefi ruak andcrc Dancn aan edclstcncn.
In Ttrn,,ni! lro.dr bijtoorbeeld een roisicr
sclonden die bij rc.hirins ccn sch'rrr
rcndc blause kleur kriigt. llcr minenal
wordt ecslepen en als edelstccn lcrkochi.
Zoisict schilDi als edelsreen nict lckl<cr' re
khlken {hci lijl<i Ie veel of'slricidc ) cn d.
srenen

$!!dcn rokocht

Als

tarzlnier."

Van0&WnaarCRM
In 1971 reedr A.ps in dicnsr lan h.r
Rijksnuseum lan Geol(Eic un -uincralo

gie. EcBt als conserr.rd nlincralogic. lar.i
d('or inkrimpingcn en nieuNe \ferklcrdc

hrgc!

als conscnator g€sreenren. Ren

t!r-

bulen!e periode li$ in hct lelrchier. Dc
!oenlll!lige st!atssccfcrnris Di€tenhoNl
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Arps
si.flre eind jrren zesdg dc disossie o!.r
hcl oplc'dcn !'.D geoloecn. Gco|'gen die
$ eral in de Nlrcld aan her wcrk kNamcn,
nr.ur \rij\vel nicr in \cderland. "Lr s'ar
roen n.g nauweliiks $erk in de olic- en
gasindusrric. \Ve s:rcn onze kol()niin
kirih en dc verbindingen mei lndonesii

\\'.G. ran der \\'eiden, dc hui'ruse djrcc
!c!r. 'r_ rualis is nu ccn !crzelftran\ligd

NfcD snxis 1956 !erbd(cn. Ncderland
zclfhad nicr !.cl geolo-scn nodig. \\:aarom
zoleelgelJ uiigcven.an d€ opleiLline

un

ge.loscn, teNijlNcdcrland zc nier nodig
h.dT Het is dc aaDzcr ge\';ccsr roor Je
gnrr0 heNl|ucrucr rg yan de r{udwelenschappen. $,,rbij de oplciding iD Cronrn
gcn werd ofgehcycn. aardwei.Dschappcn
iD Leidcn r'tgmgcn ir ccn nLcuNe \,€i
rising in tlrr.chr cn dc UnilcrsiteitraD
.{nlsrcfdan] cn,le Vrjje Uni'c$jteir
Dc opheiiing ran dc gedlogischc subfaculteit h I-eidcn had Lrireindclijk ooL cons0qucnries loothcr Rijkynuseum lrn Gco

log'e eD Ilineralogie. llu nuscum \t.rd
lossekopFeld van de ltijksunircrsii€ii Lei-

OuteFspace object
Nilu.rlis hcelt ccn mooic, ma0r inLernario' !l gcrienklcine, nreteorierc.llectic.
Dc mccste mcnsen lnrden nctcori.tcn in

flisercnd. Zo'r stukj. ste€n

lan bulien
de dantkring trinncndringl, sfreck rol
iedc6 rerbccldnrs. Bezo.k$\ lomen.rcl

Jcn. licl niel m.$ ondcr hct murislcrie
!!n O & $'. mlrr knlr onder d. vcrlnt-

soordclijkhcid

uscum tncr ccn maDlgem
eig.n pcrsoncclsbelcid. Dc kemacfi itencn
van hc! nruseurn Lrcstaan uir collccliebchccr en onderrock cn dc p.esentade lan
van d. namurli,ke hisrorie aan he! publick.
'fol 1998 {es ik de r.chlerhand van Krik
kcn, hcr seclorhoofd Ondeuock en cc'Uec
tiebeheer. Lc! goedc c(mbinrrie, IGitken
w.is bnn(Ds cn ik scdoo-s. Nlturalis is ecn
brccd nntuurhirtorisch muscun], narr \rij
misscn nog de bomnie. tler Rijkslerbarium. dc botaoische poot. falt nu ondcr de
Itiiksunivcrsncit lan Lciden..lls dar insri
t!ui nog eens rllseerr !reL {rns Dus€unr,
Jan hcbben $r echt ccn conpleer Rijhs
muscum roorNRtu!rlijke llisroii..'

CR\l (llrer \VVC). ln

'an
diczclfde pcriode is heL mus.un) ccn fusic
aansegla| tuei her Ri'ksru,seum !!n Na-

ddL

|ragcn ofzo'n mcrcoricl oolt bij hen kan
nrslaln. Naturalis krijgr qak trasen ofdat

spccillc srukje stccn ecn detcofier;. Arts

$. nier lane$
ccD ondctuleel ronnd.n !.n dc unilcsitcir. zjjn !1.1k !o,'r dc r!sie r0'l v.! dc
ruxrlijkc llisLdjc. 'ODdrt

is

c,nsctrar(irlraDcD r!ruggenone!r doorde
unilcNireit. Dlr ;.cn eDorme.rdcrhri'rg
geNccsr. Llct nleu$c duslum hccfte locn
dc ltijkrmuscr Lrn Geolugie en ltineralc
gi0 rn Natulrlijkc Hisrofie. \icr cchr
D0l(kelijk uir ic slreken. In 19S.{ is dc

dusdi. ofccn u\erfsieen. Na de Drcle{r
rictjnslag op ee'r \ronnrg in (;lnnerbru.s

De rcriode na ,le Iusic $.ls ccn drusrise
cn (lnzekcrc did roor heL rruseum. -\ler

zc ook ror sjeraad. OlilijDhisiallen $ordcD bij\oorbeeld un hccl bijzondcrc en zcld/alnc mereorieten gch.rAld cn
,rls tulc|-splcc objecC lerkochi. Iicnsen
-

nat!urhisturisch'ruseuD. A4)s sFreekr
mel groor res!ccr o!'.r De calu$t: "Hij
hNd gclocl voor bnto.sie en scok,gic. En

tl|t rcni.ijlhii yrcnloog Nis. Hjihccft (trr
ccD

Dieui! sroof scTer.lij hecti nieuirc

dlsprNkrn ecmd.tkr mel dc olerl).id en
hectt inliiitjelerr gcn.ncn t.r d! nieurvbou$. Hct ftuscuDr s!i toen nog
!.rcleeld orer zclcn gebo!\'en." Oler dc
nicu$e !uun ro1'f her Nuseun is lang

nlgedachr. Arps

zelf(.s

te

di. cindigclc op on . Nellcrland k.ndc
r€nsloiie !l cen \'hsc,nlcr cen IrollLon.
Hij is reucden olcr de nsam
^-rruralis.
Hct li erk drr door De (ial!$.€ wcrd b.gornen, is rfgerond doof zijn olnrnger

(bij Enschcdc) is de b.lugslclling yool
mcte.ricrcn enomr rocgcnoorcD. \..lrurulis
bchee( dc me.sre ftaemcnlen !!n d'j
Glancrtrrrgmct!ori.r. J!nncr genocs Tiin
meteori.ren h{ndels\'!!r gc$rtrd.n. De
hrndclz!!gi die srcnen in phkk.n. m.al

\erlrcrltr

fiD int.rinrmrDagcr Dc C!lu\'ii
in 1983 ('ofdcn niclwe doclen gcsreld cn
o!(st,rt hcr ptxn loor ecD natnnrlll
de komsr

,'t

ot dic
nog nooiL ecn
'nrdcf"\:aak is h.r cen'netcofiet
glas.chrig
r(gen.sckomcn.
ol rorclrs siulije stecn, een sldk un de 1n

berdlen durr tapitaleD !oor.
Een lan de raken van Naruralis is loorlicir
ring oler aar.tNetenschrppcn- ()ok AlT's
realiseerr zich drt hcr tublick $'cinig \rccl
v.ln dc geologie.r berchouvt loorlichtins
rls c.n bclansrijkc tlrk \oor hcr nuicum
llijrnrd! het conraci nrct h.t publi€k lcuk
cn neenrt llle rijd on uageIl rc Lrelnt$oord(n. "Ju moer \!cl o!0rrl \ra( rrn al*eren.
Ik kan nier zcggen, sory hoof, daar lveei jl<
Diks !an. kom cen andere kccr nuar terus.
Her zijn mccsrdlkinderen die iels late'r
zicn. Ik prctre€r zc te laicD n,rdcnlten olcf
hun rondsr en lraag oizc kunncn beschrijrcn ho! die vcon eruit zicL, ofze h€nr i'il
lcn \'eggooien of loch bc$,
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ten \rar her is. Eer cnkele kcer kom ik een

lrecn

mtucrulrcgcn ofccn nooi fossjol
ofilrs dar op een mereorici olr.ltier lljkt
cn zclli aneflci.-D zoals slcnen bijlen of
Arps is nog nicr uitgckeken op Naruralisi

hii blijfr lls rcs.lrch associare re.bonJen
un hcl muscum. "Gelukkig hebbon 7e lnc
een bureau. ccn bockenkasr en ecD

mi.ro-

scoop gegcren. lk ltdn nog lekkcr a.n hct
wcrk Ik wil nr icdcr -qeral frobcfcn om de
collecdcs zd rocgankelijk mosclijk te mokcn. lk heb ecr heleboel kennis welin
mijn hoofd, nrlrr noe Dier op p.rticr gezct.
Ik wil niel dar die kcnnis lcrloren g:rr als

ik hicr nlei heer !v$k." lljj blijii 0clief
grore stukkcn st.cn \erzarnelen ( ik *11
nog een gfooL rcprcsentatiefbrok errs uit
AlNrdcn. de sp!dnse kilil{nijn cD il< probccr ccn gftrol sruk bauxier uir Suriname
te ltijscn"l c! is noe druk bczig mcr me-

\u hijnecr tijd kij-'tr ho.,pt hjji0der

jaar

een Fulr rvcken op reldwcrk te kunnen

gaan. IQarrconrroles D

lan

C!licii.

geniercn

de naiuur. onderecdomp.ld Nordcn

in eeD ardef. c!huur. Sr.rDjc nee]nr en
bijrondcr. plaatj in bijd. ianrilie.\rps.
Gllicia in hcr bijTonder !t.or alle kan..nrgsactlrircnen lUnn ersitcit Lentcn.
PI]\N -\L{GN.\). maar ook C.trknia,
r!..r een vrn,ijn drie kDdere! $rDnr Det
zijr Sra.nse uour en iFce klcinkindcrcD.
ZijD dochrer is hujsirrs in Zocrermccr en
zijn jonesrc zoon rs dgcsludccrd nuscologie cD gelchicdenis: !ur! hcei ecu bltln
binncn de I l -i'er.ld se!.Dd.n.
"\iijhoscn terrcdcn zijn. sij zijr ge,{rnd
en hcr gaai Soed lnet ons Sczin. lk sport
nog zeer regelm.dg. Lcn mens ffoer bczig
bli)\tn. Ilijn !rou\! hcci snrds korr haur
t$iorhcr!pieprnl.i jk afge\rorcn en \olgr
Spaansc lesscn om goed tnct dc klciDkindercn te klnncn prrrcn. lk heb nos gen.cg rc docn bij \.'arunlis cn her Edel-

sr.cnlundig I-aborul.riun. Ik b0tr d.ricl
in dc Europeao ,\{ ineraLc,gi.al Union cn.
na cen jarenl.ng loorzirrcschap lan d!
KN(;\lG (bnilcLconurissic. hr)udi ik nlij
berig mct dc (A\1. d. KriDg i.rrdsc \lorerinlcn, e€n hersra|r'ran de Ilincrlk!
gisch. Petfologisch cn Dclfslollllndige
Kiing. Vc^cle. zal ik rnc Teker nier-"
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VAN DE VOORZITTER
Dit stukie is gesch.even vanuit
een "room widr a view'r.lt kijk
uit oier Porlock Ra!, aatr de
noordziide var F-uoor. Het
forse getij en dito sFoming van
dc Bristol Chdnnel hebben een
metershoge kcienbanl opgewor?en mct ecn schap€nkweldertie aan de laDdwaartsc zijde,
Eeo ruiscnde beek watert het
dal \ia de kwelder en een open-

ing in het

keiensnddat De

zich zelde! iu verand.ring.n
individueel sedrag: ieder-

iar

dat de Nededa.dse
'indt zich aan de K! oro afrcscring
een

spraken moet houden, marr
rijd. er zelf gocn kilomete.
midde. oo! cn ook de TYI'lijft
op standby staan. Een hcle

electriciteitscertmre dldait op
roor de verzamelde srandby
electdciteit: 1 V's, compur€rs
(seaers!), faxen, wekkers,

oostgaens van I'orlock Bay

spaarlampcn (Handigl Spaar-

wordt gevormd door Bossingron

lampl Nooit neer uit.). Maar
een rii $indmolens op dc

HiI,

een

tqlc heuvel van Dc-

vonische zardsteen. Acht.r ons
riist het massief vo Enoor,

bestadde uir dezerde zandstecn, steil omhoos cn aan de
ovcrkant ligr dc zuidkust van
$ales in de zon te blinken.

Iliinbouw brachl hid imeg$
seld in hct letjeJ ertsen (vooral
in
lood verdcr naar het

Afsluitdiit mas niet { mt dar

venuilt

de horizon bii het zeilen (w.arvoor t ccrst in je
4lVD ner eetr bcnzineverbruik
van 1:9 over onberispelijk
aargelesde asfaltbdetr laar

Zuid-Wales. Massalc hou&ap

De mertaliteitsv@nderhg is
dus schore schiinj conveniante
hpodisie op zijnbest er maatrcgelen ob het tij re ke.en kun-

!6'tr die tijd beroofde

nen

Cornwal)

en

^iden
leel steenLool in

her land

niet alreen van zijn bosss, maar
op leel pl.kkcn ooh

vd

ziin bo-

dem: het zo karal.eristiekc opcn
Engelse landschap is h€t rcsultaat van grootschalige roofirouw.
Mdr in die tiJd was de wereld
groot en ongercpt, men raok erop uit, kolonisccrde er lustis op
los, en pleegdc cldds dezelfdc
roolbouw en pas zo'n 35 jaargeleden begon c! langzaam cen

lolter door afd{:ingen tot

stand komcn. Hebru ook hoofdschuddeod g$eageerd tocn u in
de vonge Nieuwsbdef Ls over

toeristenindlstde die jaarliiks
oilioenen buiternieft ebbers
naar Exmoor trekt, dln u de
doot BSE geplaagde vcchouderii?'(Tefl porarily diverted
coastparh!'

stut

er op het

nog ni.r auemaal od.
In 900 jaaris er geologisch
llirwel ricts sebeurd iu ccn
omgevirg die op hetoog dynamisch aan.loet en ook voor de

niet-geoloog n! eer simpele
uideg zichtbaa. door geologische proc$scs is bepaald.
Teniil wc over het keienstrand struinen waagt D. mij
"hoe het $ hier over2000 iaar
uieief'. We werken wat theo.etische sceDa?io's voor kli-

maatopwatuins er -a&oelidg
en zeespieqclstiigins en -daling uit en wat blijki ook otrder risorcuze scenario's is
Porlock Bay over 2000 iaar nog

hertenber

als &sioFafische

zddsreen. Drgo veel rcd. mod-

genen die de lvsddedee toen
tego de itrgcnieuG vm RriLs-

$ateGtaat wilden besche4en
oo} voor ogen .lat er dertig jaar
en een economtsche opleving
later cen pMr miljoen toe.isren-

ovcmchringen per

iar

geboekt

zouden wordcn cn dat het
gebied op sommige plaatse!
steeds Eeer op Scheveningen

Noordwijk saat lijken?
Goede bedoeliDsen vcrtalen

of

. {i e-eid,rrn or! Genoll
s.hal]. s el/e Dil(saa s1!deerl! r
195r iriLs n iilnRcr e! n De rr.
adier

6etrour!

rar

nret D nie

verlrol "ir

iii.

re:

Ll

olLii.l

r! ler[

.

urkije, 0.qn-d-, aanana, 7."1.
Air ka .n lcr ioe"naLgr Rhodesia.
.u Z mbab$e. Fij ,efkl. iarr i de
ertscvaluiil e ei n jibouI e ],refd
'ndrager !a. de Kanariv lini in
op d. Ldatste b!iten,andse po9l. I
1965 k!r.nr irii i.rus in Ne!€nirnd

ioecoen v.n 5ic:7.

Het is orwaa6chii.rijk moei-

Pas in r97.r besloot biivoorbeeld
de \ederlandsc rcgering d€fini.
ti.fom de Waddeuee niet in te

frende voorsprong? Hadden dc-

Djks

die niaonr nre iiid ersl g rici
rvaj r.1cr hl-m snrg he€_ c.n z€er

nog altiid honderd lcer $oter
dan die van a6n van hen.

vM tiid op

zijnwe gad letden aanhet fenomeenvan de wct van de rem-

o., oklo)c oler€ed S etc
ia

vo!r ee" tun.i e aE ,ereis.nippe
LjI hooi. ncdewrrker aan h.t 11,
het doo S(lrernrerhofn scst chle
itenr.tlodfaL nnltr!t !.or r.il
lotok.nei "g n Dcir D.or liel

amweztgheidvan een dtkLe
laas schalie in de steilhel.nde

we dit voor elkad, een nieuw
concept alat zo breed gstcud
serd? Hebben we het eise.liik
wel ver genoeg doo.sevoerd of

d

Sictze Diikstra

eerneid, maar wat mensen
gaan bou$etr, atbreken ofofrde ilesaL Braziliaansc goudzockers in Surinahe? Stop
buigen is ndtuurlijk totaal dd
mad, $anr uw (en diin) indivi- te voo.speucn, noch ofer dan
duele ecologische voerafdruk is palrnbomcn laqs de R.istol

ketrtedry in ons denlen te ont-

kun ie rekclcn op orgelovise
reacties. Het is in 2000 volshekt
niet voor te steller dat er nog
C6n gek zou ziindie de Waddenzec zou siuen inpotderen:
gepasseerd station. Hoe kregcn

rr$.l

bordie, d{s misschien ziin 2e

lijk om duidelijk te m.lcn aan

wilekeuris. !8-jarige veltelt,

N'ltl ll i,'\ N{

be${'ners nilieub€mster ge*orden? Ofzien ziieen betere
cconomische tockomst i. de

Po.loct tsay als geo$afisch fenomeen woldt ve.klaard door

polderen, Als ie dat nu aan cen

r\,{ h

de

liet-geologen wat het effect is
dc processen dic op

aarde plaatsvinden. Het is

vooral zo moeilirt om.lat sco(vooral in nat hedstis wc6). losen zclfook mensen ziin en
Yoor de bewoners is de baai met uiteindeuik ook aUeen cen
al zijn dyn.miek toch een onveF mensclijke belevins vd de tijd
andsuik fcnomeenj wdt de
hebben. Toch moeten we met
dit begrip adn dc gans als we
Benselijke geschiededs is Lort
in vergeliiljng met ile sologieen biidragc *illen teveren aar
sche. In h€t iaar 900 bevochten
de "dili.udiscussie" en aan
ze hier vergccfs een cxoep Vikde maarschappelij&e rclevantie
ing€n, die op de sri{dbank land- vaf, ors !6kgebied. h dic
de en de lcderzetting erachte!
discussies ztjn ni€uive concepuirmooldde en plunderde. ln de re' rodig! wart op het ogenbrik *orden cnciale beslissi'19e eenw werd de k*'elder ingepoldcrd: de bewoneE bouwden
sen omuent datuurs.bied.n
golbrekers zodat de natuurlijke vooral door rechters genomcn,
openins door grindaanvoer gcen dat is nooitde bedocling in
dicht werd. Dc kwelder w.rd
een democratie (en ik denk
doo!
afwateriDssook niet dat de .echte8 daarsedraineerd
pirpo o!d$ de crindba'l doot op zatc! te wacbter). tlt hebnad zec aatr te legepn. Zd
betr nieuwe vmgm nodis, ed
cre€erd.n ze nieuwe $ eidegrond nieuwe codcepten, en w. moeten ons vooral afragen wclke
voor hun vee,ln 1996ra.sde er
ecn stom langs, die de clindconsequ.ntics we zelt, op indib3nk weer doorb€k. \-ieuwc
vidueel niveau, bereid ziiD ie
i@ichten in her belang vaa
fekten als we willen dat de
voor
vogclstand
rest van .le wereld oDs, uit het
de
"wetlan.ls"
en de ecolosie leidden crtoe dat vemende democratische
lvesten, nog serieus neemt.
de Mtuur hsar gang mocht
gaan: tdminste 70 ha weidesrond ging lerloren. Zijn d€

ds
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vrl lnr

een

i*.m

.u.suj in .le

dnar n
..le

t9ioi

s.f. nreirodes bil,..r nieur
dat \t.f( . .nt lkk. rt ras
Siet7. fras eei ,ruggc_b0uirer frlj
'x..d in d e llld voo.7i:re. vrn ie
.henr

lai

Reo13dni9Jtle.omm:ss

l,tI\)

I l. {J

t..

e

var on5
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ONTHUI,I-INGEN
0nze

$ailc ourers re'(.n

r.eds

op poldcrhodelnatig.v.rinnaoo:de
Gods waler o!.r G.d5 f(ker
i. Lar.n Lopen. Er r. Be dl (us ook
v.or's Lrn(s wate hu shoud ig dat
''eLi i.rlcc 7c !oordee hcb' Dit

riij7.

moge

ro05r1l( en

Lor op

2.(cre

hoogic eocsi!relend klink.n, as

gelnr.r.ise€-de Le€k en b.fioiken
burg.r !r Lle reLe.ns w€lei wat er
nu ciqen

i(

met

h.t k na"rt

i:an

d.

hann s, Dus haisfie ik niil [ci

i vers.hcr€n b.e( v.i. w
llai Buiioughs _HeL (linrir oni
I-ul. ari ie s.neffen i .cn ver
zoiu

t:Lng !an ce spraike .nde fleer
vrouw fkrlgd van L€ur,.n ( noet
z.ssEn, ret s een pra.rtlg werk

Genoots.hap dat in die tiid nog uit
tllee secties besrond: een Geologi
(he en e€n luijnbouwk!.dise.
slclze wa9 v00rztter van de eerst
genoemde ead€ van 1967 tot 1969,

nnissle <wam
met een ngr ipend voorstc waar
De Reorganisarlcco

mee de bas5 van het hu dige
(NGIMG werd gelegdi de rwee

secties werden tafiengevoegd, er
kvDmen reglonale afdeLingen en ef
lverd een aaniaLnieuwe KinSen
opeeri.hi in een aanlal disciplines,
ook werd er een Contartcommissie
opgericht die de conlaclen met de
centra van weten*happeliik onder
wiis, mel de industie en andere
instellingen moest ondeftouden.
sietze was de ee6te voorzilter van
deze conlacrcommissi€ en onder
zijn leidiig werd de eerste van de
jarrLijkse Contactdagen geo€anl
seerd. TweemaaL per iaar kwamen
het besluur, de commssies en de
krlncen blj eL€ar in de zsn. Ge'
noors.hapsraad, Dt s tor op heden
de werkwij2c van het Genootschap
0ndenussen groe de hel lTC. S €tze
was daar nniddeis Lector, Latef
kwam €r een cuEus exploEtie geo.
rysica bij onder leidins van wijlen

Prot Koeloed,In r97r, toen hel IIC
van Delft naar Eis(hede ooest ver
huizen, wist si€tze de ITC dnectie
van hel belang van de samenwe.
kins met de faculteit voor Mijnbouw
en Pehol€umwinning van de TH'
Delft en met de loenmalige oienst
Grondwate. Ve.kennine van TNO, te
oveftuieen zodat de cu.sussen MineraLExpLoration en ExpLorat on Geo.
phy5i.s in DeLn ko.d€n bLiven.

waarin de rccente inzi(hren in kLi.
maat en klimaalsvcranderingen op
aantrekkelijke wiire in woofd en
beeld zijn gevar- Hei enite dat mii
de wenkbnuwen deed oprrekken
was dat lttilltin Milankovitd aan'
gcduid wordt als geoloog, En oF.
dat ik vermoed dat niet aLle€n
Buro!gh5 2ijn klassiek€n ni€t kent,
lljkr h€t mij g€wensr op deze plaac
eiise onthu Lingen te doen over d€
grondlegge6 der kLimato ogie en
hun ondeninge verhoudlnge r.
De 5ervler M Lan(ovitch studeerde
technlek ln Wenen, promoveerde
op de me.hanische elSenschappen
van sewapend beton, en fiaakte
aan h€t begin van de 2oe eeuw
iurore met het ofiwerpen van te
durfde constrlcties met dit nieuwe
maleriaal. De tuime beloningen

Van 1971 tol1977 vetoulde hii mee.
de@ tlncti€s in het Hooldbestuu.
van het 6enootschap. Daamaasl
wa5 hii op ve6chiLLende tefte nen
van werenlhappeLiik ohde2oek
actiet ALLeen of in samenwerking
met rlln staf pubL.eerde hii over
een aantalioepassingen ln de geo.
stalistiek en over s€lectieve eLeme.l
extfacties, beide ten behoeve van
geo.hemis.he !elistoffen-opsporin g,
Een aanlal succesvolLe syrnposia
onder ve&hillend€ vlaggen. ool
van het NGrvlSo, vond plaa$ in
Dellt- Van 1975 lot 199r was hii
voozirter van de Delfsrolkundige
Knng en verder was hijactietin de
commissi. Beoepsbelangen waadn
s€w€rkt werd aan de.chte6land
die Nederland had op het g€bied
van het realementeren van het
befoep van geoloog oinijnbouwer.

n 1980 werd hljbenoemd op een
gewoon hoogL€raarschap ln 14 neF
aL ExpLoration". f ii werd v00nltter
van een aantaL TC div s es ln oelft
.n Ens.hede. rn deze funcrle ont.
popte h jzi.h als een srerk s ate.
gG.h denkef €n r€orsaiieator binnen het lTC. Aardwetenschappen
konden dank2ijzijn stem niei gene.
geerd worden en hel ging dan ook
goed met die afdelingen, In Delft
kwam er een derde divisie bij, di€
van d€ Ins€ni€ur5geologi€, €en stu.
diedchtins die ze€r nauw samen.
werkt nel de TU Delft. Er kwamen
samenwerkingsverbanden 20a15
NEMATCA (later GEONETH) met de
Rijks Geologische Dienst, TNO en
andere organi5aties en de c0nsultins markt werd verkend. fet was

maakren het hem mogeliik een
Sroot deet van zijn tijd te spendc.
ren aan zijn seliefde astronomische
berekeningen, en, na een dnhoeting met de befaamde klimaloloog
vladimn Kdppen en diens al even
beroemde schoonzoof Allred Wegener, wiidde hii zich geheel aan
de bewesinsen van de Aarde en de
lnvloed daaNan op kLimaat en kll
maatschommeLinsen. G€zamen jk
werkte dit drietaL o.a. aan een r.
de s standaardwerk over (paLeo.)
kLirnatoLogiei €en onderneming
waarbiiook, de toen nos ieugdige,
Rudolf Geiger werd betrokken, De
bevriende familjes KOpp€n,rdegener
en Milankovit.h v€rbleven daanoe
vaak voor lange tijd sezanenlijk in
een te Graz gehuurde villa- Helaas

komt Wegener in de winter van

SietTe duidelijk dat hel ITC in de

loekomst niet bliivend afhankelijk
moesr bLiiven van de studiebeuPen
dle de NederLandse regering in h€t
kader van ontwikkellngssamenweF
(lng besch kbaar ltelde. ruede door
zijn lnzel b nnen de Tll Delft en aL
ziin contacten aLdaar bleei ook de
samenwerk ng met de facult€it voor
jnbouw en PetroLeumwinning
^4

Voor zijn tomeloze inzet voor ons
Genootschap wed hij in 1992 be
noemd tot erelid van het (NGMG,
teteliik met zijn echtgenote. In al
de iaken die hijveruulde binnen
hel Genootschdp of binnen het ITC
was Sietu e veel meer dan alleen
een dynamitch €n mark.nle voor
2i1t€r ofeen hoofd van e€n afdeling. Hij kon luisteren naar alle be
trokkenen !oordat hij z jn rlem li€t
horen, "lManagement thro!gh
people'w3s zijf d€vl€s. Doof d€
intensleve contacten met zijn me
dewerkeG was lrii aLlljd zeer soed
geiniornree,d en (ond h jsterk ln
het debal. Ziji tesenstand€E van
vfo€gef zuLLen toeseven dat, als hii
ergens €en debat verloor, hij
achleraf vaak io.h nog gelijk keeszelf had hij in dit alles een spe.iaal
soo plezier, zeker ak hij zijn te
8enstande6 weer e€ns te slim af
was Seweesl. voor velen was het
eei 8enoegen ofr met hem samen
te we*€n al wa5 hel niet altijd
elen makkelijk. Niet iedereen had
de tijd voo. de dagelijkse werkbe
sp.ekingen nnn de bar van het ITC
DeLft. Ook biizijn buitenLandse stu.
denten was h jzeer s€ €rd en er

1930 om hel leven liidens eei
geotysische expeditie op Groen

Nlilankovitch moest niet veel van
geologen en geogralen hebben en
aaEelde loen hij uitgenodiSd werd

voor het lNQUA.ongres van 19:16
te W€nen. Uiteindeliik nam hi'als
waanen€r de€l en waasde het bij
dl€ gel€genheid e.hurhter €en krili
sche vraag ie neLlen bil een refe
raat van de grot€ geograarAlbfe.ht
Pefck. die ddarop rood aanLiep van
woede en mei stemverheffing
br este dai astronomls.he theo.
fieen geen antwoord konden g€ven
op iistii!vragen. n r953 volsl een
uitnodiging !oor lNQllA Rome,
waalbij hem onbepeRte spreeklijd
wordt rangeboden, die ve0olgens,
eenF.al rer plaatse, gereduceerd

lngmg latwl Dieuwsbricf

nov€mb€r |

/ooo
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komen op her ITC eLk iaar weer
nog nieuwjaarskaanen binn€n uil
alLe hoeke. !an de wereLd voor
hem en ziin vrouw. Net is zeer
bewonderenswaa,dig hoe hij /.h

atijd vrijwist te

nraken voar een

gespfek mel coleSa ofstudent die
n de probhncn zat en er z er
taLLozen die hijop d€ een oi an
dere man er heeft weten t€ heLpen
n 1990 ging Sietze Diikstra met
pensioen, (ori daarna volgde ecn
zware harlop€€lie en daana kwam
het niel fre€r goed net zijn ge
2ondheid- Na een l€ven van on'
baatzuchrig hard we en kr€eg hii
geen tusrige oude ddg. Af en toe,
ale de gezondheid hel ioc liel, ver
scheen hij nog op het lTc voor het
jra'iijkse naaf hem ve.noemde
''Diikstra 0in€/'or op een diploma
prcsentatie, AfgeLopen augustus
was h j daar voof hel laatst, Van
ziin robuuste geslalte en zlin rode
wangen was nlels meer over en zijn
borrelen z in piip waren hem
ontzegd, Ne( is navrant dat hjaf.
gelopen rnaand toch nog net mee
naakte ho€ rwee van d€ Delffse rTc
divlsies die hii groiendeeLs zeLf had
opgetcht in het kader van een reor
ganisatieplan binnen het ITC naar

ji

Enschede moesle. verhuiTen- Hij

was hel daar geheel niel mee eens.
Het Genootschap heelt een van zijn
zeer narkante leden verLoren- onze
deelname gaat Lrit naar zijn echtge
note die hem ziin hele L€ven ter

wordr ror 2o minulen, uireindeliik
ontnccmt INQUA presidenl R'chard
Flint hem na :o minuten hel woord,
en veMiiden de roen 74'ja ge in
senieur met licht fysiek geweld van
Waarom aldeze niets vedullende
deraiLs? wel, lM. z€lf srelt in ziin
aurobiografisch€ aanlekeningen dat

hli ,ich biiwjz€ !an ontspannlis
verdiepte n de gesch edenie van
wetenschap en wetens!nappere,
etu8n overtuigd dat echt lnzicht
aLLeen mosellik h ah begrepen
wordt hoe kenn s tot siand is ge.
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Leo Kriegsman: 5 jaar academisch [egionair
Na vele iaren vanuit Nedertand te hebben gereisd, besloten miin
vriendin Gonda en ik begin 1995 in het diepe te springen en voor
onbepaatde tiid te vertrekken. Het onverwachte was gebeurd: miin
onderzoeksvootstel, om hvee iaar ats post-doc aan de connectie
tussen Aushalii en de rest van Gondwana in het late Proterozo]tum
te werken, bleek 66n van de zes gehonoreerde Vice Chancettofs
tellowships (uit 12o aanvragen) en ik kon mid-April in Sydney
beginnen bij de Nede andse ex-pat Bas Hensen (oud-Leidenaar),
aan de University of New South Wales. De vage omscholingsplannen
konden de prullemand in en de onvermijdetiike verhuizing werd
voorbereid, We trouwden in februari. na elf jaar samen en namen
afscheid van famitie en vrienden. Merkwaardig genoeg dachten we
als onervaren emigtanten twee iaar achtereen weg te blijven, maar
fanilie-perikelen en congresbezoeken brachten ons een paar keer
per jaar terlg in Europa.

-{rderluhe dlg ne urL.rDsL reisden rc
door !.ar llrolen Hlll!oor een reld trr.
dcu!r !rci oud.r. srudenidi en (erd llt.
ond.nks rci l.g, ecichr dc
l.lcggcn. Hct \r.s pfrchiig on di..ci dji
beroek re b.engen lan Jc acccssibic
oulba.k" en l,it ,)r neer du I(i0ir.r
diepre efte dller lr de ber.en.ie rnirr
Drie nuandei larer, n. otslrrLen.
ltcn!.n. inlcrcn eD !oo.bereiden, !erlrk
kcn ltc roc,r hct c.rsi. i.n crig.) r.ld
ncfk rln dc andcrc L.ni r.n Aunr.Lji
B!\ cn ik R.rrcn bcidcn gclDicr.$ccd in
.ic G,DJ(lir (Dnccric,lrij d(n zijn
rrerk in oosL Arrr.Li.i, ik do., nijn
fromorie nr SriLrnk!, en her besLc ge
blcd lag I.n Ne{en lan de Dading hult
(oo1t ond.rzochi dLror een andefe

llndge

h.i Pinia(a
frugccn. Dc 51100 kn latrec rii in.cn
l8 j!u, .xJ Toroi! Coroll!.tjc ri. rcr'
s.hil]eldenllnD!lcF!rkencno!cIdc
l5n0 kn gr.re er (zoah de fulrn !1rcgt)
ui$elho.nlLr2e Nullxrb.r Phn\ \r! een
aroniuur .p ,ich. \taenler 1k ee.
Nicu$sbfi.1 zou kunnen |ullen Behah e
nool. \:d!ng,\lcin.szr jD

ldn

al js cr

hli dodisc dai icg.n Oosi.n.jlli
t]rrcekr, het nd! !(n ors hcr glmrit|clijL
ste hnd.m 1c leren. Dc B!schcnschrnken" aen di "\\'einsttalse", trrxr rxn
lLt el. trod(clen kurt gerrleLen. r.rmden
'c
hccrljrk. ranlcjdngcn !o.r ulisiafres 1n
h.i rrcckcDd cn in dc bcrg.D rord (n!z
$.fc, noo'c \r.ndcljng.n tc mak.n. D.
collcg!'s ulren crg sasfl'rij cn zdfs dc
|r.fes(ir nodisdc ons mccrn!l.n ilr!is

blieenkonst rln hardnr.k grol.,gen
i"rn.ra-(tebl€ club'): etke keer een goed
pfriijc cn ccn prima borrcl. Hci zorgd.

..n

roor ccn uisictcr.l corr.ci iusscn dc
ukbroedc\ en lciJJc t(n (lc orcrliging

drt sc.escldc uirsi$clirg rrn gcgclcr1s
leniL L.L uns.he,fnrg un !.sunenlcn.
Ondlnlis dir goede neleni.hatrelijkc kli

l!.iheiLer

en

Llc

trijroofbccld zclf niculrc filimcnrcn ook

Lhnesir11rgrnnee.Jcn $e nrundelijks

de go.de

a.n

'k jd.igc
een d.ie

lras schoklrcrd orn i. lrocm raslsiellen
l!1cr zclli ondc. dc p.otcsof.n cnlge
hisrrisch .c!isionistcD rcDdlicFctr. \i c
l-.esl(irer Jus,!n in hcr prlclrrigc Gfrz rc
clar troler. rat rljdens een c.ns.es i'r
19111 gr.re nldtul.f nie hrd gem!!l(1
D.I bciclidd. n.l dlgeliiks biifu drle uur
fciz.n Dct irarn.n If.in. meal il< lleeL
n'cr rlc cn'g. ctr ne ltori. tijd \.fd 1k of
genomcn ir Jc gcz.lljgc l.nllic rrtr F.n
deluh. De tu.ilircircn in Lcotrcr \rucn
lrnrder d nr S)dncl irn l;t.echri. m!trr
d.22 iaef oude ml.r.!.nde trerkre goeJ
darkzjrc.nran d. meesr roegesijde Le.h
mci d1c * oon h.b onrm..ir hlr nuakie

\o.nde. S!nr.. mcr dc gcolosischc n1:d
lurrn rrn \l!cquuic Unire\ir.' cD S!,1ncr

!ie!i.

s!.f

}toDraDunn cFliiir
Fostioc nici !.ldscfk
n\ (lenr rl .$\t.!iii inrJ.rJ!ad, gccn
r.ey!ll kor tieginnen. I-e,)Lrer is ni.r !l
l!'.n klenr. rnaar o.k. r.lG ir de.gcn un
.lc Oosr.nfijk.s, erg..nserarl.ll HeL
bcn.

de'ilnnnN

lcirihccis jn dc achicrluin. rrlllen q)nd!
cn jL n. nrcc jaaf graeg t.rug lJrr hci
oudc conrjncnr orn ,liclircf lij dc f.milic ic

u1t Toer \e n! een jrlr lhfee. refln,k
len, \r€tut er zelli eei ll!.heidsleesLje n\
ccD

b.rghut loor

on"c

.edu.e in Fnrlrnd. die !lb.gonncn \ta:

rccrolrsc!c gcgcrcns cn morsrcrs foLrr
o!Je omsbcplliDgcn. D.n it oot rccl

mfnste.\ lan dc !rlchrigc grln!licF

li.iale nigmxLierer, rrr uireinciriijk !cel
bela.grijher bleek !o.r nriji .!r.iare. \I'c
klrfun.n op h.r stoor lan de gne nnt.ed
!rn rcirogNd. tro..$di in ligrnarieren
cn drir bour ik nx n |inlmd op roori,
suNcf srrllis rn..r.
Sr,lne! blcck ccn fiinc st.d nct ccn trnc
.ersrn1, nrxlti c!lrureel iercn lccn Da!r
goede xlLernxLiere.incnr's, {rrelLigt

j!r/

.lubs. edr lelerdlg (lbnrakNr. gr.L. \a

\

firiic !r'cilnnc lood r, moole tallen e.
ccn prachijgc

dlr

ccD

liu$ \\'.

!fj.Dd, d'c !r

iijl

hadd.n hei geluk

.1.

zon.. liD

rlldDr.i {as
(l,oenlud. oolt nicl7ij. !ro!q

gcNiDrc

DriJD

199.1

g.wccsi jn

in S!dnlr

gcorganlseerd.

Hli \crblijlh Oosicmrk $.; r'a! lioft'
duuf. ond.t cf.nxlclijk ccn.iNlc k(em
un ccn i\!cc j!!r dufcnLlc sollicnaticpfr,

/ijn. O,,lt nislc. se d. scizocncn cD dc
Euf.tese .u]luur. Ik sl.eg Jls unbiedin'
ge. uir Adehnie en T,nt!. !fcn re rels
den h flaars daaflar nlar hel kienr.I-eo

\:t-+'*\] :l'
'ueYi$
_'.!,-

"_
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(c

noe jn SldDcr qoondcn: ik $xr
.e.kozcn a1s dc nicu\re Pn,fe\s.r.1 (le.
lost'd \lnrer!l,)g! nl Turku. Dus ler
hlinlen se begnl juni l!98relrh.illnd
frn Edd! er Sededrolm, di., rcsjrcciic
relijk, axn de baiis hadd.n gcnaaD laD

tu.n

m.Irno.t h.i$

bcgriF cD h.t
nigm!I1cr ord.rocli. \'oor hct ccfsr ni
nijrl lcrcn ltoon,L nu o| t0 neLe. ran
her

\cdc dntllc

l ern elt

..nterlLie\

pr.je.t

e

roorsi€ll.n t.;chrij
fenj €crsr roor ciecD

c.D ontsl!jiing nrer ho(igg dige gneisenl

\in.is Liee jur $elnig logsii.l<
rodig heb .m de terlecie ondr:o.ksob

r.d!lilt

silarjs,

velzlin dc lic'ljicricn
niiid.r drn op dc lorigc r'.d.pl.k:
\. h.bb.! zclis g.cn tn'crosond! cn r!1
cr rs rin.pp.r.t!!r \rcrkr nrd. rfr)r L1e
hcli. \\'c hcbLrcn iin hb,) nre\,ftt(ll,

n! roof.ndc-

je.Ler te fuIder.

r'eel

zock Dau cn$gcolc
gjschc iocp!ssiDgcn.
zod!t dc indusl.ie nu

dic e. i]!ideliik geen .pleidnrg loor hecli
gchrd en heh.s ta! oler dri. re.r m.r
Irnrnrer ga!i. El is rn.r rn
geld roor

retanrcs.

\i m.r h.i l.rrliiks

nu rlrd.r

liunncD

slil1kcndc trudgct
!ls ccn r!c,t!r.lijde

rllccn rordkorcn
liik ni! ro r opsc\!ld,,f!ls ienrind ri.h
roor cc. rijJjc aln de in.iun,le verhuun
\\'e hldden diL ialr beide. dls onzc XIIL)
(e,ln reer en *e konden €.n slLd.nr
eansLellen ro{rr..n halfja.f om slijprliren re mak.n. D. liculrc Prolcsol

,nur

Lconomis.hc G.olc,gic bcginrwurschirr

her ging !eflnoedclijl< otn toc.jsrcn
in bezli ren dmgs. Iloclr.l ik loi (cn na)

liikdfic nr.ndcD hrcf d,n !o,r;en. dus
ookrolgcDd jrar,!llen se *eLweer d.or
konicn Een en rnder beLekenr der ik ooL
fo.r eenroudlge zrkr.j zoals !nal,1scs rnci

nrl.r.$nde, hezii ccn ondcroclrn
fo.rsrelmo.r schrlircn otn mln sr!dcnren gr.us n tsfisiol (ELi f!cilitcu) le llren
mct.n, onrcl nct lndcrc, nccsr Lru,rer
h!dsc. insrlt!rcu moel s!mcn$e.ken.
Z!ni-Fnn.nd is best n.(,1vo.r een falr
ju. De /,mer\ rijn duidellik zonnlg.r.n
de

de winre$ sneeuwekerd€r den

n N.dd

la.d. De ar.h1p.l iu$.n lurk! cn Stuckholn F z.€r gcschjh toor ltandcl'ngcD nr
h.M.ckcnd cr roor lcld$'cit. Ik heLr e.
alcctr pr.r inilD.tion!lc cxcuNies
gcl.id, w!.rbij dc dcehrem€,s dlLii.l
cnrhousirsr qlrcn ore. de g.ede ont
rl!irnrgen. Ik doe nnenieel !eel ond.r
ool<

/,ek !ar de !eschillend. pfoccssctr
nlgn!drren, tuah u.li p.oductic, 'n
!n.h .xiracii. cD rcifogr.dc rcsrict-snelt
lr1-scllrcrkins. Dai hccft, bchdhc ccn Fud.
irrik.lcn cn ccD PbD rrositie, o(ilt een
LSF ExFlor!(r! \I'orlt\h,ir .tgelererdl
d!s rL gd c. rog mdxr e\en mee d.or.
F. scbijnen hier nr Tukr o!er1g.n-c iwlr
lardgenoLen Ie Non.n,
nu drle hebben orim.ci: cctr b!11c1d!ns.rs, .cn kroceb.as cD ccn Lurhee|er.
Dc Dccsrcn zrtn gctrous'd ircl ccn
fin(scl cn d!s socd geintcgreed. \:.lgens
dc coisul zlt v,r.ig jad. {el lll')i \!n de
NcJc.lunJe,s in=2r n de gelangen1s,
Lig

sLeunr En de

fension.ring nue bl'r!ctr. zrJn $c bcgon
ncn cctr sicrk hcins'cc tc on$Llkltelen
na.r niiddcn-Eunrfa. Nr rijfjarr buiren
hnd inerlten se dlL $ e r.g $eeds echic
\cdc.ldndes 7ii,i en $illen bllrv.n. lk
ofgrnlseel elke tlre€

$.k.n ..n lczjns

.rer "hardro.k gcologic, ma.f in rcgcnsrelhrg ioi \cdcd.nd i.n r\!srfal'i.
OosicrrjjL, Duusllnd, ...) zijr de sruJei
ictr na !1loop nicr scnne.csseerd nt een

borcl. Dc Fnnrer ;ji e,g or zi.hzellen
sluiren ,.h in heL $eelerd b1ilo{rrkcuf
nel de fa ilie.f in e lnrikkj" lin ccn
"j.ir!1". Een offiree kccr !cr ir.r hcbbcn
lre eer iidellngstacnjc n zo rl zoDrcr
hrFje laD.cn coli.gi, *.ef forJr gcsrl,
nccrd ncr rccl dr!.L, ni!d. d!d. bliiiL het
bii. tstrmcn zijn rcfb!1ing$ekltend gesl.
ren orer F.ir; rllter er blltlen zelti laD
clk!!r renrlg re (eren. O.k s me! lli.r

ot boii.nlardc6. zodet
n.gal eens \lordi r.rg.i.n cN.ialc trfornuile orc rc_scls i! liri.nd Ic \crst.clt
nieL ingesiel!t

,{ls ik na dczc rijfcn c.n hllf jur Le.trg
blili. ncfk iL dri bcr n,.h s.l goed $es
on llngc.c lijll .p lrdere nTIin,t€n 1n d.
ue..ld u1d te kijken. \I1in brcdc ollci
.iing i.rde stijl klndidaais sccrhs'ce.

bulidr

duidclijlte Lre^\lren tegen her huidige
nrlc.nlLionallsme in re brengeD,2ek.r op
r.sr d.. nn,elu. HeI houdi lccl lcrhuj
zen en and€r. pmkrischc p.oblcmcn ni.
lral her ondcrock $ns zccf nrcffi.iinr
m.akt r\ls postrjoc Doer ic !r!k n! een

jr.r !l\l'ccr orr roeL n!a. de \angende
losr. Dlarbij moei ie
b!!r, wlr !cel
eigen konen !.of nnliclia
dun neeslrl .f 'lj.l
Lie

gestreklen naar ander. landcn .cjzctr.

O.k relaties kunDe! oid.r dNk Lonicn ic
!re!n: roor ccn parrncr kin hci ccn
bch.orlijkc opoffcring zijn ,lc rnder van

\reeltti!t d..! ziir
hor Da.f hcf tc
'olgen.
ol ze *.nen lei
,1!.fol jongc !.ijgereller
\!n hun rdrner. DIL alles is achterafredc
lijk r..etubet ah het. zoah in mlrn gclrl.
gelnltL ls .n riidig een !a-(tc a.nncllire tc
lritgen ]k k.n c.hicr ook go.dc collcg! s
die borc! d..10 nos stccds oD conr.Nclons $r.,n(je r. eindigt, dar
dde. adn heL enrd rerngk.ert nr zlln

ik hoop dal

Je

l,nd er erlteNnig krljgt loof,1in onrdcL
tn\gen. Da.

de.t

lln

ons kind imcr cctl ra.ja

nai Lb.l Sindt in Nicu(sbrjct

1000,1 schrcct) n cigcn l.nd opgrocien
.n laicr zclfbcslisscn ofliij de sr,!l sil

l.i!r L-..aL
gcr!rr
dccrd. z.kcr iD ccn Llcin insrill,L,f sur
zcs ncnscn 900;i, !.n Je c.lleses \err.r
daerna srfu.ntrcl. gcolosic cn

DEP/RriiENr oF CEo-ocY

\rordi in hci bx'icdlnd

LIN !ERs rY oF TUR(u
2I]014 TUR(U. FNLA!D

Logle)

kngms I

rl' l lieuwsbricl

nov€mber 2ooo
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B|l[[NK0M5TrN
Lustrum Faculteit der
Aard*etenschappen vU
0D wldag l dc.cmb€r 2.oo wordt
rret 4o iarlg besrnan van de FacuL.
tet dc,Aa(wetan!.hipDen gev erd

mei een fcesreliik prograflma
beslaandc u I een svmposium,

Dc

tteL!an rer symposium

Luidr:

Voora! dc

borel en het dine. zijn

non€nten om andere
aLuhn te 0itmoeLen en te ontden
u tseLezen

(en wat er viin lnargenoter

c.w0.

den G. Hll cabarct ei hei fe€st
chten zlch mer name op persone.l
en studenten en hun pnftne.s van
de fa.ulieit, naar alumni zijn na.
tuu llk ook vad harte weLkom Hel
cabaret, dat p aalsvindt ln d. auLa,
bestaat uit t!v.c aelei, een staf
.abar€t en een studenlen .ab3€t
Op een ludie(e 6aniPr yrordt de
FdA gepre9enleerd Hct teest zal,

''PrcrequitiLes for nodern Ea h
S. enc.s: Coopefat or, nnovat on
and sociel.l Relovan.e .5preke6
van buiten dc VU zullen het onder
,oek van dc FlA n een brecd per
specrlei zetlcd. n reLatie tot dc n
d. titelgenoendc thena's er iLs
nhLuiter ra eer vcrmaard 5preker
van de la(uLteir ziin ll.ht Laten
s.hijncn ove' de ges.hiedenis lan
de fa.ultcit. Nel symposium vindl
plaats in dc iu1a. Naasr her syhpo5ium v ndt e.n beperkte Postcrsca.
sie pLaals d. ha voor de aua,
e.ri.ht op pres.ntatie var geseL.c
t€erde parlners, D. lunch, borelen
hel difer vlnden plaats in de ve.
nieulvdc foyer (hoofdgcbouw). Het
dlner zal bcaraai u r e€n ov.rheer

ahLuiting, piaatsvifd€f in !e
kintine van het W&N sebouv/
Aaihe d ng voor 5ynp.s !m, bor
reLen diner is noadzaIeLjk, dnt
kan via een antwoordkaaft die nrn
alLe alunni gesruurd wordr, of mct
behulp van het rormulier op inr€.
net Ook lret vo lediec progranma
van h€I !yfirp0srum €r vcr.rere
rleta Le zu ci op de lreb 5ite van
de iaru te r tc liiden zijn. Kii[ op
http:]Iv!v!v.gco.vu.nL en volg dc
link naar 'Lusttun. Meer infornatic
nodig? Neem cont.rct op nel lletry
TurLey op het secretarirat:

lilk rndoreesch Lopend b!ffct,

h€rty@geo vu n ,

i

aLs

.f

o20

444lloo,

Nationaal Symposium
Weer & lvater in dc
SamenlcvinA ter selcgenheid van 50 iaar IVMO
21 Dovembcr 2000,
KNA\\' - Amsterdam
Op

2i november:ooo

organiseren

KN[l], R ZA, de Raid voorAarde er
kLimarl van de <NAl,l.n h€t Na( o.
naa comlto r_lP 0l'lF s€7rmen i(

eei sympos um ter geLeg€nlr.

lie M]\4OJ 0e W[40 is een org.n
sale van naLiona e meteoroLos.

s.rre.n hy(rologsch.

niensten
binnen dc V€ren gde Nates. Zj

neren van dc uilwsselins van gegevens en het ondersteunen vnn

ondefl/ljs en ofdczo€[.
Docl

!an het symposium G

(eLcnden

!ll

be

aig

en behcer te informe.en over de
verand€ringei ln on. kLlmaat en de
mos€lijke eftccr€n daarvan, met

burgyraL 29 te Amstcrdan.

o9iro
10:.o

ontvnngst mer kotrie
weLk0rn d00r Pr€sidert
KNAW,

Dfofdr.

R S.

R€r.

0penine, door dagvoorzk-

ier, prof.dr.ir R.A. Fedde5
iwageningen URJ, Voorzil.

tcr Nationaal Comilo HP.
ll€t thefra !!ecr ci Waler in de
Samenlevlig s ngege!en d.or dc

I

be*el]etr

hfoihatieiDocunenLaric
,600JADerft
!Dde!verEeldingvancDoT
Na

Het svmposiun vindl plnats in het
Trippenhuis, rrct Sebouvr vnf de
Kon nkLijke Nedcraidse Akad-"nric
van Weleis.happ.n, (Loveniers

werers.hnp. beleid

door NLC 42,50 ovcr te

'

taar presentccrden vretens.happe.s
uit de hydrologic ei neteoroLogie
iL!oordra.lrten 0ver deze !nd.F
werpen tjders c.r ve a .oLl.qu.

ri.hl zi.h op hel wereld!rijd coijrdi

(NederLandnEngcls)

U kunt de cD.Ron

s.happeliik onderzoek Ecrd€i dir

d

WereLd Mereorologische Orsanisil

het landijs en zelfs door vulkanen zijn gevormd onder
uiteeDlopende klimaatsomstandighedeD.
De bewoners van Nederland passen zich al duizendenjaren
aan de geologische gesteldheid van hun land aai

v"

..happ j. De te prcs.rteren inz.rl
l€n komei vooraL v.on un rLelei

van h€t 50 inrlg besraan van de

iD Ned€rland viDden we een gfote veBcheidenheid aan
gesteeDte en afzettingen die doof de rjvjeren, de zee, d€ wind

r_-" 100 bcrde' en -nkclc fr mp e. vo.dr hrervdn F"
goed b€€ld gegeven. De cD.rcm is geheel rweetalig

in!Loed die ovctu!oeaige n€-"rslrtg
ot ju n he ekod daaraan h€eft op
hct run.ll!neren !in de naat

ontvdg3r vln het

bedras, woidt dc cD Ron zo
snel moselijk !oesc,orden.

knsms lal$ l nieuwsb?ief novemb€r I 2ooo l0

nleid ng door sastsprFkcr

10.30 WMo

5 iaar intenatio.
nale samenwe ing in
meteorologie en hydrologie
len beho€ve van de

n.oo

Toekomsl van ons klimaal

H€ij

Eff€cten van klimaatverd n.
deringen op d€ hoos €n
laagwaterstanden van r !ie.

nw.d15.14. soneu ((NMr)
Wcer, Water en CllLisatie
prof.dr. l.l. de Vrles (VU.

{^HM

ir.

|]

aandacht

de ruimt€ en

1t.rt

Rec€pue hish tea

met

de het verdl€nt

p,of.lr. F.J 0verbeek OU
DeLft), I d van de Commis.
5ie waterbeheer 2te eeuw

ieveLd lR ZAI
Gevolgen van klimaatvenn.

AliLuiiing net spe(iale
aanda.ht voor kennis en
kennisoverdracht proi.dr.n.

(NoP-pogannabu

14.30 Geeiwaler

BU

1t,oo

nL

chtingen en aanmeldinSl

B|lEENKOMSTEN NHV

Perikelen ve de Penningrnccster: de iaarliikse contributiebetaling
n iuni 2ooo was een

denngen op onze Leeromge.
ving en gezondheid t. Gl

dr, A.P,M, Baede (KNMI)

tot veel nrirarie bij zowel de leden
waaruan de belalingen onjuist wo.
den veBerkt als bli uw penning.

a(eptci.o bli

de N euwsb, d gevoesd voor de
betaling van de NllV.ontriburle
voor 2ooo {f 5o.oo) en voor veel
ledcn het restant van f ro.oo voor
1999. Op 1 oktober bl€ken ]5o van
de biina 8oo leden hun contiibutie
nog niei le hebben beraaLd, zii
hebben beg n oktoberaLLemaaleer
herinnerlng toege2onden gekregen,
De leden die het betrefl, worden

ver20chr hun contributie.chrel9land
zo spoediS moselijk te voldoen
door her veGchuldisde bedrag over
te fraken op Postbankrekening
2:lo469t van de Ned-onand5e !y
drologlche Veienlg ng n N euwe.
gein, Net aLs in vorige iaren fiaken
veel werkgeveG d€ contribulie over
voo, de bij hen werkzame NHv.
leden Tonder enige spedficarie. Dit
maakt een coriecte veMerkins v.n
de betalingcn if de NHV adminis.
tratie onmogeLiik, wai weer leidl

NAGROM-biiee*omst
oI' 28 november 2000

NAGROM i5 hel Nationale GROnd
waler wlOdeL voor het diepe srondwaler waamee scenario s op nalio.
naaL, regionaal en Lokaal niv€au

doorg€rekend kunnen worden. fet
model wodt beschikbaar gesteLd
aan walerschappen, walerleiding.

bedrijven. natuulbeheerde6 an
dere overheden, ondeaoeksinstel.
lingen en ingenieurcbureaus on
waar dan ook in Neded.nd v62gstukken, die ge.elatecrd zijn aan
lret grondwater, te analyseren en
op te lossen, NAGR0L4 wordt on.
derhouden en gedislribueerd door
hEI RIZA, TNO-NITG EN TAUW.
Regelnatig worden infomatiebii
eenkomsten georganireerd. De

bij het Rrza in Lelysrad. Op deze
bijeenkomst zalonder andere inge
gaan worden op de vriie beschlk

baarheid, de slte, de koppeLing
tussen NAGRoLTI en G S (via REG 5
ei ]\4ONA) en op nieuwe element€n
voor s.heidende lagen die in het
model Holland Noord zijn uitgeLesl.
WeUichl kan NAGRONI ook iets voor
uw werkzaamheden beteke.en.
R ZA, TNo.N TG en TALIW wilcn u
dan ook graag uitnodigen om de

In memordam prof. ir.
I septemb€rj.L. overleed prof.
ir. A. VoLker, oud.hoordinsenieu,
voor biizondefe diensten van de
Rijkswaterslaat €n oud.buitenge.
woon hoogleraa. Hydrologie aan de
Te.hnische Universiteil in Delfl.
Met Adriaan VoLker is een eminen'
te, inie.cssart€ en re!ens beschei.
den peEoo rLiikheid h€ensesaa r.
0p

biieenkomn bii te wonen. H eEan
se€n deelnanekosren !erbo.

ziji

den. RlzA. TNO NITG en Tauw zien
er naar uit om op 28 november een
breed p(bliek van gebruikeE en
beLnngstellenden te mogen vetuel

Voor nadere inforrnatie en opsave:
lr. A.T. Blonk (rauw),lel: 05zo
699541; fa: o57o.6999i1: e'mail:
Een

eerslvolgende bljeenkonst wordt
gehouden op 28 november 2ooo

liigebreid in memoriam is te

Lezen

op de NrlV website,

CONGRESSEN, SYMPOSIA EN CURSUSSEN NHV
26

nore"tbat2 de.e'1rber 2000
ol AH. Cape Town,

HydroLogische toepassingen binnen
[,lATLAB. XlWA6.ienrifi . 5oftware,

Xxxth congr€ss

Themamiddig NHV: lrotopen, bii

NAGRoM biieenkomst

9-

l1

to4rt6.r

wrrer

20A0

en sroffenbalans, PHLO,

bij het

RIZA

11-15 d.c.ttb.r'2000
water al5 ordenend prin.ipe in de
landschap5adilectuur, PHLO.

t9-21 nounlbet 2000
ntehauonal Conference on
Geotechnica and G€oLoglcaL Eng
neerinS, Melbourne, AustraL a

1A-ll s.ptetrb.r
Groundwarer QuaLity 2oo1, Shef
field, Groor Britdnnie {N-io 4J.

New Hydrologie ior a thi6ly planet,
AHs congres f aastricht

9th World Consress Anaerobic
Digestion : Anaerobic ronvereion
f or surtainability, AntweDen,
Belgi6.

Themamlddag NHVr ModcLkallbra-

kDgmg

| .lw I trieuwsbrtef

november

Looo

tl

New Appfoaches

2001

lo ChaGcrerislng

Groundwaler Flow.

i

nnchen, ouits'

l.ltw
Nieuwe Advies Commissie

M.rriere Faciliteiten

Naar aanle dlng !an de evaLuatle
!an .le []larlne Reseatrh Fa.lLtles

cirxl vorig lair lrebben Nl07 cn

ALtl voorg.ne d de ad!i5erng ole
zeesaande ond€rzoeItra.]L te ten
onder het aLgeieei benuLr lan
Nrll0 va Lende onanran(ellj<e .am
n ssie nn ddeLs heeft het a ge
mccn bcnulr vrn NWo prot dr F
CoLiiir

dsplai !oor zoor'2oot aLsm.
o€ n€r va3 plan voo 2oo1er r..2.
Nadere irrormatie s te vlnden oF
de qlbs te http:/rv r, iro ilaLw/
progrannatvaalprogranma oi bij
de ALW.oordi.a{or dtr.R.['1.1.
beLe

et C.mm ss e Ma ene
f_r. Lit€it€n. B I het !e6.hijnen van
stu( raLer een con.ept hu 5hou

( reglement ziji opgesteL.l.
Fierin s aangegeven dat er res

ileLlj

.omml5seleden rit de bihet 7cc
garnd ondcrTo.I betro[lcr inste
lrgen z! Ler !vorder ben.€md,
aansevuLd met de .adrn nerend
!.or tier vai de gebruikersarlvie5
groepen.

zodn het

nuur dit

reg ement heeft

aLgemeen be

la5tge

universlte ien. De ronde werd net
€en vooEanmeLd ns waafroo, een
d.adLinc !an 15 de.enb.r geLdt
D. voorst.Len zu Len door een
PLILS lur\' !vorden beo.rdeeLd. De
lury is sam-angesteLd uit zeet ei
Lerlei vai .le beoorrle ng5anv es
commlssies. Fonoreringsbe5 u te.
worden ln apri door het ALW-bc
stuur g.norncr D. nanst.LLirgen

kuf rcn irgaar vafat 1m€lro.1

Reminder call PULS

b.noemd iot !oorzitter !an

deze Adv

ilr

.onnis5 e aie eetrte
opdra.ht een advles op te neLLen
ovef het meeflar ge n!e!tefln95 en
5teLd, heelt rle

Ri.hiLjnen en famuLieren uirn te
n de N ervrsbr ef van sepleniber ls

eeds een.proep aan de aarlvre
tens.happeLjle pondo.s voor het
PLIL5 frogramma geri.ht. PLrL5
beoogt een s.L..ticr aantaL onder
Tockcrs !la .cn dri. iarlge postdo.

v nded onder http:r)'NNvr.nn..nL/

Voof lnLi.htlngen (unt

I

tcvcns

I'ersonele 1lijzisinsen bij
het bureau van AI-W
M€t ngang !an 9 oktober s Leonie
oLive in d enst setreden as.o.r
$as z jwe{zaan

v.or

cutr-a aarsprEe(jr!nr

frnn.idLe vragen uit de i\L\!

ei

begrot ngen

voor het gebiedsbestuur

i

ei. zji aard is
r geri.ht op onderzoe
<e6 die zijn atge3tudeerd en/of
gepromoveerd aan Ned.nannsc
&

.fna

Raihenau

tularts.happe iik. Ad!lcsrrad el
Torgt voo ondersieuring blde
algenrene bedri;fsvoeri rs.
[4et ngang van r n.venber !etuuLt
N.o aoLLisioi de p.s re vai.oi
trolLer. De heer aolLgnon s intern
o!efgepLaatst van!it de centrnL€
afd.Lng F nan.len lan NWo en s

c dLe rappodage

PULS

bjhet

iistiuur 44r.0 !ler beheert de
agenda !an de dne.teur ei de

fer I

zi.h verder te bek,am€n en run
taLent

Vo.rlreei

d nerend se.retare5se.

ontpLoo

e.mri

: s.hornol@nwo

or een

tne afNoar.

nL

t\lNll[}\'liH\i
Geolosica Belsica
Cortent< VoLumc 2 N'12,

Interessante sites

0p een vraag

1999

Qlaternarv seoLoey.r BeLeiu nl

r'latrurLlrke zirr €. v€len onder u
letei, het web ol
nlernel bredt toegang tot onge
oofl jl v€eL intormat e MiddeG
deze N eu[sbr]ef is h.t ondo.nLij(
onr n.r gcn.L. gimia van neres
s;xe 5ite5/ndressen aan u do.r r€
eere r. &laar er z ln er ilree vrrar k
eens op {LN jzen dal ze

oi Renicourt lHes

ba!e, Be glunt: Ne ns ghts on the
pedo if.l .hrononratlgraphy ofth.
Ro.ourt tolL Pau Fa.siets, Hais
f"lendaeh and nom r due B.iquer

i.s

Post F en sLa.aLrLo.dpLa r sed

BeLslum r,t L!

e

senLij[ b ]

u{ fav.

nar(s'thuis horen

-ale'

De

ol

loor

boo(

(N6[fG ers meest og s.he ]5 na
tuuniik d. KN6t4C homepage,
rvrvN .rgrng.f. 0p deze door

ren.e to th. in.t.E .oftroLllne the
rornnt o r orlx-"r.nated peat bed5

Fasira

fephro5tral sraph e

er

EeLg

aue

dr

Etien.e

Quarerialre

l!!

gne

PaLaeonagnet c and ro.( nagneti.
pfopertie5 ot Lo€ss paLaeo5oLseq

ucr.cs n Be g um lef l.

Pieter Sti-"nttra soed

!irdr

u

n€r

o

rderroud€n

aL€e

A

Nori

r€rr Begum

u

ayreL

drtom and ra.lo.arbon pe6pe.

ti!e

ot the paLaeoenvlronmenta

nofr' rnd stratigraphy of FoLo
.e rc dep.5its betueen oosterde
and Nieulpoo.t (Western ..asra
pLa n, BeLsiuml Lu. Denys
h

i.

genaakt ooor hct F arse linsterie
van auLru!r,:€kr.ond met de
''urebby vrard5 2o.o' Deze priis
kan sezen rordei als de 05.ar

httt:riirN\..uLture.f r/.rLtrre,/ar.natl

Nog me€r interessante websiies
hitp:luete rs.hap.paB na.nL
hitp:/avnr.seo.vL il/- ses/

r al€

iaodzaIeLijte niormat]e o!er.n5

hltp:rr'wxx.Nro.nLra f,lannere

Gei.ots.hrp, naar o.( een groot
aritaL nfoinatle!e Linc naar Un
!ersiteiten, l,,lusea. nsttut.n cl

rebs tes/onderzoe (s.hoLenl

nog vc.Lnr.cr, d e eere atecrd zlrn

Le

d.faren

vijdag

tl

De tvreerle

er.ur

augustu! tor ron
rs

loor (e
b.

rigst.Lcxl.n !anuit

het KNGtlG.

Voor fad€re irrornatl€, !psave el
aanbetaLlrS !r!rdi Ll verzorhi d rert
.onta.t op re iemei mer hel be
eruur van.le LGV en de PG(
0m de gegelen tiln ,o etti. dnt
nrogeLij( te iunnen in!uLLen en na
an!eglng van n. prils presiat evc.

houding d e ra ofderhandeLlrg
met be ia [.n rorden verkregen s
beshten de ex.!15i-a i .oftrb nat e

florrlt net beria v a !ladrid re.hr
s(ee(s naar Leor gelLogen, vraar
na de drgto.hten per br5 !an Ern
pr.sa F.nrndeT 7uLl.n paat5 vn
der.7o vrordt de !erhouding er.ur
eie/res 359i, en bLijft er aai het
e nde

n.s I jd oler voor progrin

ma oi!er.eLen op !erzoe(.

Aardwetens.rappe r. NdtuurLijI

tior.f

In 5an Fran.is.o s de lnternet
pagina !an
Grottc dc Las.aui

Fus and

{luate nary paLae.b.tar.a!evo

vri

eden van de PG( en verd.re

de

Tie FoLo.e.e deposltionaL h nory
of the lzer paLaco!aLLcy iwcstcrn
Eo glai .oistaL pLnlnl uith rcrc.

€r

5 e

lag 9 setremDer 2ool

d e hei aLlans
The eequen.e

en

t

er nformat e .ver de baieinalk|,
de lvenenentei en n tiet ro de
irlormrt e over onze oub .atles.
Een andere aanrrder s wat m I be
treft de paglna bodcrn.paglnn.nL
.ilc ook toegane ge-"111o1 zeer vee
aarrlreter5.hrpF€ lk geor dnteer

voor be dei geL.i dar eei eenniaL
begoiiei zoetto.ht een uur oi
neer snurfelpLezlef kan op e!eren

kngmg

D.K V^N

DOORN

Reis cr programma
Cantabrische Gebeaste
Bii!oLdoe,de ns.hriiv ns (2. ro)
zaLTom R€irers lceo lrain ns &
Travel) t!vee ex.u6ies organi5erei
iaar hel cantnbrls.h Gebergte ii
Noordwen Spanje. De eerste, wj
dag l jun tot zondag io juni 2oor
s berlo.Ld voor L.d.n van de LGV

lal' l nieuwsbrief november I 2ooo

12

De ex.uEie raLbenaar ult dag.
to.hten in .le !ers.hlLL.ndc dr;
daLen

vafrl hct na var

het !r.sten tot het dalvan ne

zjn dat to.hlei

5

de Luna

n

EsLa

!:i!il

Lenn, de
verdere dagen !anult Bonar en er
!,ordr ncg geller c aan .cr dag n

Asturl!. AchterccnvoLgcns
PrL.oTois.lre

7aL de

€r Dle5ozois.r€ stra

DIVERSEN

@q

wordt triet gegeven. LrlogeLjk wofdt
de toes ag proportioneel gerest.
iuee,i. n de p,js is inbegrepen
vetuoer, overna.hting ii Soede

t grafe bestudeerd worden, en dit
wo.dl sevolgd noor een anaLJ/se

de strudureLe defonatic von
het gebergte in vers.hillende defor
maiiefasen. Vele venieuwde en
verbreedde wegen maken de excuF
sie makkelijk door de nieuwe weg-

vai

Behalve seologie wordt ook de rij.
ke cuLtuur van h€t seb ed bespro.
(en en zuLLen ook sastrononischc
lro0gt€punten niet op liet prog.am.
ma ontbreken. AansLu tedd aan de

tweede eicuGie kan deeLgenornen
woroen aan een rwaaLftraisse ex.
cu6ie m€t aLs ihema: Dc pr€.
Romaanse archile.tuur

v.n

AsturiC,

d€ bakemat van de Reconquisia.
Informalie daarover wordt op aan.
vrnag veEtrekt door Tom Reije.s.
Vanzelfsprckend zijn panne.s wel
kon op de geologische excu.sie,
en er Targ€probeerd woroen 0m
n nsteis een das een partncrpro

hotel5, naaltijden en een excurslc
gids. Voor hen die net eigen ver
voer naar Le6n gaan, kunnen de
vluchtkoslen in mindeing gebrachl

woden als daadoor voo, de ande@n de groepsredudie niet in gevaar komt. Voor info.matic hieiover
wordt aangefaden .oftacr op te
nemen mei de roniadp-.rsonen.
BustralLen ln het veLd wordt n et
tocgcstaan. omdat tiidig reseNefen
oF d€ v u.hten en in de hoteLs es.
senr aeL i5, dient bjboeking
FL. 1ooo. aanbel.ald te wordcn die
niel kan worden serestitueed bii
annule ng. Vodr de eersle excursie
dient de aanbelaling uitedijk op
l december 2ooo ontvangen le ziin,
en voor de tweede excuGie 0p
1 madrt 2oo1. Het vollediSe bedrag

p nais van degeDe
ALs er

spe.iaLe wensen

trekkns tot het nvu

z

Len

ji

m€t be.
van ccn

dag met een Seolosis.h pbgram.
ma, dan kunnen zulke wen5en ken
bnnr gcmaakt worden en 2ulten .e,
voor zover mogeli,k, worden inge'
past. Daarioe kan contnct g€zocht
worden m€t rom Reiiers. bii voor

TensLotie nog dit: 8ij doorgaan van
de excu6ie in iunl (blivoLdoende
deelfame dut zaLer ge€n nornale
LGV

voorjaarsexcu6lc p aatsvlnden,

LGV

'172:r LB Bilthoven

Ieli olo 25:r1o5l;

dient uterLijI a.ht weIen voorver.
trek betaaLd te zijn. Vanwege dc
annuLeringsrs ros wordt het afslu.
ten vnn een ann!Ler issvetreker ng
aanbcvoLen. Tot acht weken voor
het venr.k kan ook €en ander per
soon gea..epreerd woroen 0p o€

D€ <osten rjn FL2ooo, per per
soon voor eenpersoonskamers s
de toesag FLl5o maar een garan.
i e voor een 6€npe6oons kamer

die rnoet annu.
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Kring Aardse Materialen
komt biieen op 4 decemeen herstart van de N1i
neraLosls.he, PetroLogieche en DeLi.
noflrund se krlng, organ seert op
maandagmiddas 4 d€.€mbcr tc
Lltre.hl een bijeenkom3t met lezin
gen en posreG in het Minnaed.
gebout{, grenzend aan en te beGi.
kef via het Instituut voor Aard.
wetenschapp€n Leden. oudleden
en seinteresseerden ziin van h.rte
De KAM.
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Beste mevr. Stamhuis,

I verbaasde me Lnhtellik over het
berlchtle ir de KN6/MC NieuwsDriei
oyer de vooraanmeLd nss.ilfcE vit.
de op eid nsen Aardlvetensdrappcn
n Nedenand. Uit een seddleerde
nieuwsbrief van een van de rlniver
siteilcn.en stukje citer€n doet
onrecht aan de situatie- Het slukie
ademl een stuer van het gaat
goed. want in utrecht hcbban we
er veeL. Voor e€n Nieuwsbrief v.n
d€ UU een besrijpelijk beri.hr,
naar rn een aLgemeen orgaan var
aardwet€ns.happen in Nederland
n Amsterdan aan de VL.l s het

For

nnn.lniordrir ttri ri\il our
ht t) :tt rht.n | \ ! rliu

inLeme(

rte:

!.

Lnsmg

aantaL Aard!veten5.happe19

ndcr

(ll

daad n nder dan vorg raar
toen legen 23 nu) maar 20 drama.

l.rwl nicuwsbrief

november

l2ooo ll

rsch as her nu wordt voorgesteLd
is de situatle {seLukklgl nict.

8€RNo ANoEw!c

(0! rudrdie is b ii dat de gera e' )os
licvc, zrn dan uii h€l "kr O5el" bLeek

0nre.x.6.s

voo, de fourisve indnrk

It[{:Tt$tIATNI
*el!or Oo{ $ordt vnn geClchren
tge , sscld 0v€. c. toekoisl van
Ir

dc

nB. Adns u]tend op hPt pro
s er een Lezire i.< v. de

eran a

5rre(.rs.n
hrn on..a!e'pen rln aadgetevcl
UTIBCRoVE Ledures

,

Le

,{GENDA!ai dere NieL15.

tcr- hel delederen van veront@i i.
gifgei _ de bocem. ralcr ei ni

Tostc.r, de ro vdn de.ortinenten
verf,uvlig )j d fiaativerand.r i
gen, het op h.rcLdniveau vnersre
Lei var d€ e 0ncntennr00fitu55en

o.eaan, lJiofrissi, itmosfeer -ol

a.rdkosi ei her bepaLcn van de

.

zuurgrara en lemperaluuf vni het
oceainl.le: nr hel geoloeis.i v€r

nni: arDs@fatura

te:

.lo

s.rr

Subsidi€aanvragen 200r
fet besluur vir do 5ti.htng Dr.

2tl5oloj5122i

Hct v€lleden van dc
lc

Nieu!sbrief Fn.uLrcir Aard

Aa oflotcn5.hnppers van de Vriic
LJn ve s te r van Amnerlani gaan

nret nie!vre analytis.he techn ekel

.n la( Lile ten (magnctis.h€ rassa
5O.dronielea ttoffen iniLyserei
h.r ccn rau*keurisheid dic rien

niil

hoger is

rppiriixrr.

lan bij besrinnd.

ippal.
jia an!erhiLi

Mer de ni€uvre

iuur, {aarln NW0 b

s!.sla

iale,

Orob.c'r

miloer Buder ln!e5t€ed,lar d€
(| slil Sroe n vLocibnrr nraSnra ge
fictcn rorden. Voor d. k0freide
raici kan lit beLansri[. ont!v kk€
ins.n mct zi.h neebreng€n. An4
fr'ercns(nnppen voorzren grorc utr
lagineen voor o.a. het onderzock
naan de ooEprone van grond$n

din vrii h ae beri.hig.v'ng
''Aand..h: !oor treescolle.iie'
iN er rAbr cr 7rc jrg, .r r) d.e r

Anders

voorlore r, zlln .i.

.olcities

geoLoglsr r€

I

vekrligbaar lgenumme,d) ro,m!Lier
en roetcn een gespe(ifi(eerdc bc

lret N I paardenh! 5
!an Art s i0(tr n eenzaamheid
vetule.sd io.h ran het !e6toff.i.
0o[ voo, dc nnde,e ceo.osirdrc
deekolle(iior binnen Ariir, die

2lwotolen v66f l rarua oor in
!iituoud igewa.ht b I dc secrelarit

Artis Geo ogir.r l\ri!seul rlesl lds
uitl..nde en b nnenkort ann d i
Nlu5.uft ?aloverdraser. geldt het.

Ainvragei van 5!bsldi. rienen re
g.s.h eden .p een b i dc <c.retarls

.dL,

e n'a L soens@geo.uu.nL

(Uit

uir nnir

geoiianlccrd€ of .ero€ksFrojc.Iei.
SJb! dl€ !an congre5bezoek kal
sle!hr! bil hogc uitzon!ef nc

'ic
Lliilersire I vnf Ansterdan d.n n.i

behe€', Lgrcn overzlcht€ jk opg..

5chiirman.fonds roeft bljdeze ge
gadigd€n op voor 5!bsidic u( ziJn
fond5 voor het jaar 2oor Naasl het
onde4oud cn de be*erkins van dc
geolossrh. v.rTameLiie,ran r jcr

slasen. en Tirn lo€gankelijk voo,
onder:iis, onderoeks en incid€n
ieLe nuseale doeleinden. De seolo
gsdre (o Lecil€s, die na ophefnig

Dr. H lu.E S.hi/trann komen bij
voor(eL r NederLand5e geoLogen
!oor subsi! e 1 aanmcfking, ten
€inde hen ii s(aat te ste L.n onder
zoekng.n te doen, in en met belrekkins toi P,e(anbrir.he gebic
den in Egyotc cn elders.
Zoniel de kortcn vrn hel veidNrk
a s dle van Laboratoriumoiderz.ek
komen n pr fl. pe voor subsid e in
aanmer(ing. fel fords kan e.hter
in geen gevaLsaL<irskotten en soL.st.n vad pe6.neel!.or 7iin
rek€fins ncm.n. Tot op zekere
hooste kan w.L werk op contra.i
basis erord€n annbcsteed.
De voorkeur var rcl Eenuurgaat

van h.t GeoioR

!.h

[fu5eum der
r, llggcn io8
s1€eds ord.Lii< in de un ve15itn fc
LlvA Tlrn achlergebLeve

keLder A!best!.tou Ling en ontbr.
kei van enige vorm van behe€r

lnet nink aan j.fl. werncr lroold
Artls C.o Mus.e.1. dire.icur GeoLo

gis.h Musc!n der Lli versireit virn

.;e
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Geschkhte der Geotogie in 0eut'
schland

t.\'^! ,,

(n.,

q

rt@ri I it

r{,

gab es zr li.scn 2e le4 Lo(aLe und
reg oiaLe B€J.hr. b!ngen; diese
lri|ken jelo.ir im VcrgLelch slark
anekdoris.h. Nationsgcbund€re
Gcoiogiepfar s isr insbesondere in
19. urd 2o. lahrhunderr.lrarakteris.

tis.h. H.!tc, m niormatloniz.la
ler, eind dic 6icrr€n vetu/s.ht
GeoLosls.re (ancn Ubes.hreil€n

i.r .

ne on ortssebundon.
Nalrruissenschait; hal lo('i jede

CeoLog a

t(kegion ihre eigcne Zusarmen
!nd Ges.hichte. 5ie konnle
s.h cisl ri!sens.lraft .h bahaup

scl?udg

iei

aLs genereLLe

G€terzmirsslgte
ter f.rinrLieft wurden. W3hr.nd
dee rZ un.l 1f lahrhunded! s trd

rle5e Gr!idsiitTe !on 5teio h669),
Ara!! fo t1760r, Werner (r//4).
Pution i:/ssr und aideren m
r.gan nnenarion-ler vrissdrei
;.rrairirhei verkehr erk;rn Au.h

die Kusren iient acr llleeresgrund
ri(i oit aurgenommcn. Potilis.ne
G.cnzen slnd kein€ geologische
eisc.r€n vo'hdnge m€hr im Krrten
bild Di. me sten verbfreftLi.hur.
gen, au.h scteis Derr5.her G€oLo
gen, t nd arf tngLis.h !erfd5st. Die

typis.h Lrerilrrc C.oLog e gab
aGo

!o

egedd

trirlcin

es

der

bciden L€tie4 lal.rhu,rd.rt€. Daher
irt.ben die Ceschi.hrs.hreibung
de5 19 Inhrhunderl im voniegcn
den Bu.h gui geLungen. Von

!!agenbreth [ennen wr schon
Bcrlchte Liber berarrmt. 0c!ts.he
GcoLogen kie Von Buch (r9t r),
!!.ncr (1967 & 1963), Novnlis,'
llarderbcrg i19l21, Nauaanf
(19i9), F.€iesLeben (rtl9), Goei re
(rr84) uro Lieb. (i98rl. Es n
q.oLoS eh stor s.he

Erfihrung

n

$.n

Bu.f ,usammens.fasst hat.
lm Voeon rrnl anseg€ben, cass
dar B!.h nLs Anregung geLren mag
d

Lt ud Thedien vr e W.hrgeo.
Losie', GcoLogie und A!tark.be
streben und BRD und DDR Gcolo

sehe

sie" scho^ auhunehmen. Die
Erllicklung,.n nich 195o rvnd nur
5ehr lu12 beschr.b.n. l\rlan.he
s.o ogis.he ErIe]nlnsse 5ind
diti.rt uid fer Artor hat dcn
Fo6.hun959lnMl der eizten 5o
lahre n cht mmer bern.nsl.hi et.
50 end z.B. dns Dar ii der Glied.
rung der Erdsos.hichte noch als

Kreilezeill.h geninnt. Denno.h
verdlent das Bu.h

rr

Gebrau.h €rvreln slch def Texl
i s e ne irbeGUs r!t7 i.hc F!id
strLbc vle erLe enzyIi.pi]d 5cher
Datetr. Dabeis nd b sfe er iu.h
rechr lnlcfeesante Kullurges.hl.ht
Li(he Aspektc ve?€i(hnel. Dle
Ne(ben .e5 20. Jdhiunde.rs sind
m(jgL.hervr€l;e noch n clrt 5o gut

(nerns lalw lDiru$sbrief lJ.naop .ooo l5

rrd

a s Anregung
NaclrsclrlaSNerk einc we te

G.l Bor(s(3orEN iAMstRoArl

d6.
d6. 1. lan Weetrenen

M.F.A.D].

var ciiswirI

{Gl

d6. F.lA. !an Ruitenbeek

fitl I

tr

uA

KNG['lG.Noord organiseert oF d ns

The Vening l,leinesz Rescarch

dag r4 novenber in loteL!e loige
in Asser G3..o uur) de ee6te Le
z ns ln een ter e over ALternatieve
enerse. De Lez ng gaat over'Kou.

5.hool ot G€odynrml.s orsar s€s

de/warmieopsLag n aqult.rs' en
wordt gehouden door drs, A.
!!iLLemsen van F Te.hnoLogy !it
Arnhcm. voor lnfornatie losre
Krest Getr.l, e m.lL: rosje.kr en@
ord na.nl of leL:.592 :1272l1

!m

5yn
Its third ann!rL sympos
ergy ir the Earth 5.€n.ee n the
Au a aorgres.entrum of lhe Delft
llniversity of Te.hno!ogy.

lor further lniormation,

see

th.

n Spanle. De boftel na atLoop van
de Lezns begnt.m 19::lo uur in
de bovenzaal!an E k en Lnde,
FLantage Middenlaan 22, Am51€r
dam Voor mecr lnrornatie, z e de
$ebs t. op uvrv.parg€a.nL/ssia ol
beL lgor !an der ulaL Genetaris)
lel. o251 26:1341 (dagl/

gen. 5p eler s Albert oost vai
R k7, met het onderwelp (Limaat
veranderns ei invLoed van de
men5 op kust, !!addenzee en
b.dendaLing. D€ lezlng wordi
gehoud€n in floteLde long€, BrirI
straat in Assen, onr 18.o. uur.
nfo.matl€, iosre.kriest @ordiia.nL,

Scienuilc [4eetiig in memor]am los

ln NaturaLis: Fotogratie ln
NaturaLs. Jeroen Goud, medew€rker
atdeLing molLusken De weten
schappe ijke afdeLirs€nen vai Na
turaLi5 maken sebru k van diverse
fotosrafs.he nethoden om dode
en Leveide dieren le d.cLmente.
ren. n de !rij€ natuur vrordt gehee
andere apparntuur gebrulh nan n
de Laboratoria. WeLke t€.hrieh s€
br!l( ic bli het !astlessen van bll

httprl,$rw.geo.uu.nL/-!mse/
12

(!er[).

D. bodem van NederLaid dichter
PG( and DPs

ar. presexirs ire

r

ioint me.llng ln the ( V bu ld ns.

tre ofthe Le.rurc s Quantta
tive nterpretat on of borehoLe
mase Logi, preserting b! Maftin
Thc

(raa jveLd, ShelL EP TechnologJ'.

A organiseerd hiar tw€ede ALV/
LcTlngendng n de Fa.uLty aLub van
het A.adenr € gebouw te Lltre.ht.
Tlrema van deze dag
n ba
Lans?".'s 0.hren.ls wodt n w€rkSroepen gea scuss eerd oler voor
GAIA beLangrij (e ondcrwerpen
GA

ls

waarna n de niddag 2lezlrg€n
worden geg€ven. Een voarda.lrt
wordt vErzorsd door nevr. N. De
wandre, hoofd tectie Vrouwen en
wetens.hap van de Europese

(osten: NLG io,. nll.hting.n ef
aanneldiig: gala@vrouwen ret

!oor Aarde ei (Llmaat
KNAW, h€t (Nlv1l, het Nat onale
Llnee.o FP .on i6 en het RIZA
orsai seren een slnpos um g.trDe Raad

teLd Weer en Water ir de 5am€n
Levlng', n het Trppenrruis van de

D.elrame s grats. mit' tevorei
opsave van

deeliane. n de

voL

sende Nieu!vsbr ef wordt het detinl
tieve progranma be<end gemaakt.

birL [,1iddagb ]eenkomst georgan
seerd rloor het Nedenands nstlt!ut
!oor Toegepaste 6.owetens.rrsP
pen TN0 lTN0.N TCI in sam€nwe.
(lng met NaturaLis ter ge €genhe d
!an het v€rs.hijren van de aD
RoLrl De geol.g e van NederLand'
n het Nat oiaaL Natuurh noris.h
[4uteum Natu€Lis, Penhu]slaan,
Lelden, Aanvang: 1l.lo uur.

De g€oLogle
Geo ogie

!an N.derard, wlm

ln het onderwjs, Pin

BeukEnkamp, Lln veG teit Utrechti
A.rdlund se vraarden, Tom BaLsem,
PLatforn Aard (undlge Waardeni
GeoLogis.he .oLLect es in NaturrLl5,
Cor Winkler Prlns. Nat!raLis

lloge likheld tot bezoeI NaluraLis
Deelnameko5tEn, NLG

5o, (iicL.

CD

R0M De g€oLosie van NederLand',
b€zoek museum, dcnkje), ter
pLaatse rontant betaLen 0pga!e
voor 10 iovenber rooo bi:
TN0 NITG, t.a.!. mw. C. (4anadeus.
Po5tbus 6o12,.26oo lA DELft, fax.

o15-269 /4 5o:

e ma

L:.mana

reuile van St chting Geo o.
nst tuut Amster.lam !init
plaats op !riidag 24 nolember
2ooo, aan!rng 1/:15 n de nuLa vai
het zorg.entrum Sint la.ob, Plan
tage Ariddenlaar 52, Ansterdam.
DE Eseler Lez ns wordt Sehouden
De 1ie

4o years fa.ulty oi Earth Scien.es
v.le Llni!erslte i, Ansterdarn. 5ym
poe um, Re.€ptlon/Buffet afd Caba
ret at the AuLa of thc Vrile U r !ersi

e" 16.le..D1ber 2400

D aLezing

De (r ng Aardse 1!laterlaLen organi
see( op naanoag 4 ae.crnoer
2ooo, aanvang 11.3o uur,ln de
grote .oL egezaal !an lret I rstituut

5.lre!pd er of een vLeg?

voor Aardweten5.hapPen, Buda
pestLaan 4. r584 aD Utre.hl een

sear.h 5.hooL 5edimentary GeoLosV

Dr. Martyi Dtury (ELectron mi.ro.
scopy resea(h on netamorphi.
aid gneous pro.esscs ln manl el,

Dtr. [rlar]ette WoL|reE lArse r.
in.orporation into pyrit€ at Low
tempcraturel €n Dr. gar N kogo
s an (Rem€ltins the ro.ks under the

AnnuaL symposium Nethenand5 Re

(NSGJ Tcctonics and

Clhale

n

scdimertary seoLosy The sVmpo
s um wlLlbe heLd at Utfe.ht Unlver
rly, FacultV of Eafth 5cien.es, Bu.
dapestL:an 4, !tre.ht. The sym.
pos un starts at 11.oo and wilLend
with a r€.€ptlon at 18 oo Tlrose
interested in 5edimentary Geohsv

ml(os.ope). AansLuitend {16.oo
uua vlndt de Umbgrove Lecture vaf
de Fa.uLt€lt Anrdwetens.hrppen
pLnats door Professor Dr. Ri.hard I.
Reedei, Department ot Geos. en
.e5, 5!NY at Slony Broo[, StonY
Brook NY , USA: SLrfaces [4a(e a
Differen.e: r0etaL Lrptake b! [rlin€r

KNGMG Noorrl

ez

.rganl5eert een

ng n de sere

18.oo

u!r. irormatje, josle.krie5t

@ord na.nL, teL.

ssch

nfomat e: a.F. woensdregt. teL.
.3a 2535a7. at a3a.251,t122: e
malL: $oens@geo.uu.nl

ALternatleve

energie door Fenk Pagnier over
aoaLbed Methane. Als a tlrd in
FoteL dc longe ln asr€n, on

.594 t17961.

E." uiteebreid.N r.rsi. hrnt
u ant.len of dc Ki\l(;\t(i-tabsit.: eau,hnEmg.tll

holdt z jn tradltio

doorlan Diederk lan Wees en

KNGMc Noard

gaar over te(tonlek van het Tcrtlalr

r€ € Lezins 5anen met NGV Gronin.

