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Veertig jaar Aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit

niollLrdeeDDijn nr NooNegeD en eer
tunijn in splnje be7ar. De reder \Las er
ran .retu,lgd dar s.hepen blnnen nlei al
ie lange tijd op uraan zouden gaan veren.
Om unnium i€ zockcD ircd dc gcoioog

Ultcnbog.ardi on$hg,

ceD

p.ur n.an-

dcD voo! de nie!$e bcsrrfekingcn r.o.
een contrrct ner de tede. zouden begin

nen, de

bdellan Prot Lelei. Uyienbo

gla.dr was geinieres€erd, mlar woondc

Op

I

mei l95il oniring\Ir. L-rrenb.gaardL,

Zweden, een brleflan
Prol I. Leler, hoogleraar aan de biologl
s.he lnculteli lan de VU, waaiin zijn in
reresse gepolsi lrcrd voor ccn hoosLcrairschap mincnlogic ctr pcrrogr.fic aan dc
nicu\r op tc zcitcn sectic gcologie lan de
Vrijc Unircrsitcu iD ADlsterdlm. Ptufesso.
Lc!c. hld tucn !l cont.rct gelegd ner Dt.
J R r;rn de. FlierL, "een taleoni{noog lar
drsrekende naam", !oor hisidlsche en
rekronls.he geologle. Dr. A J. V'ie3c6, aL
lerbond.D aan dc VU als lccrof !.n dc

li,en FerltTddm

n1

bioloeisclic faculicr,

k\r.n

in auDlerking

voor dc Fosi algcmcnc gcologic en. in een
htcr sl.diuD1. Esische gcografie. Dt. v'lg
gcrs is

ir

l9gir olerleden. De..nLa.ien

lan Proitsor Leler

zllD uirgctnond nl dc

oprichdrg ran eeD sccr'c gcolosic lan dc
Viic UDilcfsitcir, dic uirgegroeid is lot de
facukcii loof
deccDrbef

Aa

rleteDschlpFen en aan

/ijn vee.tlsj!ig lusLrum !ien.

ceoloog bil een rederii
Uttenbogaardi weikte nr die iijd al lijfii.n
iaer ln Zweden. Eersr tnci ccn bcu6 v.n
de Zileedsc ordhcid

on zijn pfollorieon-

!ftc

roDden, lale. dl!
gcoloog bij cen Zseedse .ederlj. Een re
de.ij die rch niet beperkte roi vra.hnche
pen dle roe.en op Noord , \lidden en
Zuld ,\me.ika, maer dle ook h€r b.hccr
had oler alle pefoleumponpsiations in
Z\reden. en iiz$mjiDcD in ZwcdcD. ccn
dcrzocl< in Lapland

mei plezier nr Zired.n "V ij \rooDdctl
mei onze lijfkindcrcr in ccn gfoor huis
mci c.n cnomc l.p grcnd. Zc wafeD dc
ruirntc eD de natulr sc$'cnd. Ze spraken
\rclNederllnds, mrlr $,sren meer
Zweeds. Dle kon ik nier zom.ar ergens ln
een d$a.sirear in,{nsreidam sroppen."
De opdrachi bjl dc rcdcdieathcm. ioi
zlln spi,r. echio ni.i dc nogclijklcid ior
wcrcnschrppclijk ondcrzock cn Uytcnboga.rdi loos voor de Vdje Unive6,terl.
Dc kdDdidaren dic in arnne.king k$amen
loor een functle lan de VU, moenen lan
gerefotneerde hulze zljn en hm geloof
daadwerkelljk bellldeD lrrot. Van dc tslicn
is ei laD ovcnuigd d.i scok,sjc au dc
VU bijgcdragcn hccft aan dc cnucipltie

lan dc gcrcforDicerde sereld. "De geolo
gischc fac!lteit is opgeichr on het volle
digc s!cct.un !an de nrtuu^!erens.h!p
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"Ikheb van 1961 rot 1992
als se.retaresse bij Aardwe

tdschappen gewerkt. lk zag
Iien tr kunnen drnbieden.
Maar hei hstirnui heelt ook
een tuncile gehad orn religi
cuz.
ic bcaDiwoordcn
d'c uil'rascn
dc ncgcnt'cddc cclir
st.nNcD. Vr.geD o'er bijtreltckstcnj .rel nlmc over de
e!oluLierheorie. de zondrloed
en de ideean.!er de otrder

dorn en de,{arde . \ic
reDschappclijkc aniwoordcn
dn- lanuii dc cigcn kfine DiaklicLijker \rcf dcn gcacccptcerd. "

dig w!s? Vragen rvlaraan de
\:ereniging ran d€ VU 1n djc

ijrd rccl aaDdachi bcslccddc.
Dc Vcrcniging orgNisccrdc
Kernrf adgst!k-aronden, wa!.
pfo)n'nenrc $ erenscna]rf ers
f}n gerennaeerde hui7e, hun
risie g!!en op de liiieg van
(ienesis en de ormikkelingen
bjDlcn dc naruumctcnscharr-

I!
I

hct \-1.-bhd

un

jdnuNri

q6q gnrgen H.M. Kuirer!,
h.ogle.alr len de fa.ul

t()en

De bijbelats handboek
De onh'lkkellng lan de n!
rltNeienschapfen riep in de

rirltiser .n zesijso iarD bij dc

ecrctarDcc.dc gcDlcctbchap
recl vrlgcn opj !.agcu dic rich
tucsFilslen o! dc uirieg r.rn de
eenre borfdstukken van Gene
sis. Hoe km de larde mllioe
nen of miliarden jaren oud
zlrn, als bi'belondcrzock had
eangcioond dai dc.ardc oDgc-

lccf 6000 jd.fbcsrond. Hoc

is

c1'o1!tie .anraa.dbaar .rls God
dc se.eld geschlpen heeft?

i."ii !oor (iodgeleeidheid, Prot.
Leler en Proil ran de fllerr

uligcbrcid in op dczc pfoblc
nfiick. Kcrn van hun bcloog

sls

dat dc bijbel er is
mcnscn orer ch.isrus

on
1e

de

renel

len. DlL de biibeldoor mensen
ges.hreren is, mensen diej
zoal"q Proii$or Kuir.ri uldcCi,
"klramen uii ee! bcpealdc did.
mct dc wiishcid mn huD tijd en
dc L<cnnis ru hun tijd." IleDscn dle de boekcn sch.elen
mcr de kennls die bun toen Ler

\Lorden, ah

bes.hikking siond. Prote*or
Leler gafin zijn voordrachr her
rooibeeld dai dc DcDscn !.oc

d.!el walraaD dc mcns schul

lrrs. dri zijhci Didllelpur lan

H.e noeren nxslelen re.klurd

ldor de zonderal
de dood niei besiondj de zon

hei h€elal tvas

.!

dai dc

zoD

om harr hccn dr.aidc I! L1c
bijbcl Irofdt gesFroLer o!c.

lrn de.urde" en
$rde '1t pihten gegrond
!esL". De n!iuNeiens.h!p
ten hebben aL eeuwen gel€d€n
''de uiteindcn
een

aangcioond dai dc aardc rotrd
dc zoD dra.it. Ook hier de nadruk dat Genesis geschro.en ls

det

een {ereldbeeld \oor ogen
dli nlet meer her onze is.
Hah,efl'ege de iaren zereniis
laaiden de discusics ovcr dc

bctrouwbaarhcid !ad absolutc

oudcfdonLbcp.liDgcn cD de
eloluticdreode \rec. op Viio.
beelden vlin .nder xndere Ibu
Lle\e taAr dareringen van la
!es waren aanleidlng loor d.

]]!aDgellsche Omrocp cn
OuwcDccL ran dc Erangclischc
Iloscschool KarnpcD oD dc
hele drtering$nerhodc als n)u

kundlg 6enootschap (KNGIMGI en het NWO
gebiedsbe5tuur voor aarde en levensweten.

VoRM6EV Nc EN

Vu-ziekenhuis. Ik ben daa.
gaan werxen ars secrelsresse
van de di.eclrice van de ver
pleegsrenschool, maai dar
bleek geer doen. Ik hoorde
larer ook dar mijn voorsanssrer oveApamen was gelordetr. Ik ben toen gevraagd om zes weken Tiekte-

verlofwaa. te nemen blj
geologie ln de De Ilirese

srra.t.lk ben daar

erg

lelk

onrvsnsen. t'rofessor
\{/iggcn vloes of it nog dde
maand€n langer witde bli;
ven. Hijhad huLp nodjs bij
het renverken van conecries
in een proelschrifi. En dat
zijn ruim denis jaar seworden. lk heb er Dcr vecl plezier gewerk. Hcr w:s leuk
om zelfiets op re bouwen.
Ik heb de hele studentenad-

minis!.alie opgezet- ln 1955
zijn we veihujsd naar de

$eLens.haptelljk resultaa! dai
niei ln letierliike olereensiem

nieuwe campus in Buite!velden. Ir 1992 ben ik mct

lring was mci dc rcksictr uii dc
biibcl, als onjuisi ic.zijdc ic

de

V.D dc Flierr $as eer r:rn de

De N euwsbr ei s een gezamenlli(e uitgave vnn
het Kon n dil( Nederlands ceoLogGch Mijnbouw.

een advelrenrie in de kranr
voor cen sccrctaresse n her

ecrsten die besl.cden $ erd

\tIT

segaa!."

doo. de E(). Voor hem geen
vemsslngr "Hei ligi in de aard
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Leden

voor studentleden
Het Lidnaatschap is incLuslerde Nieuwsbriet en
het Lllds.hrlft Geologle en Mijnbouw. fer lid
naals.hap loopt van l januaritot 31de.ember.
opzegging dient drle mnanden voor het €inde
van het kalenderjaaf te geschieden.

W. ROELEVEID
De ieculren is n olerleg
mei de Faculieit voor Biolosic en hcr l$riruut roor
Milieurraagsrukken om &rt
een tusie te komen. Een
gotere laculteiL biedt meer
VAN DE fACULTUT,

lan

de zaken. Als,c jc u'r

Ik hcb ook

iD

Ancrih gcFubl;

nik dai wc lrctcnschappcLjJk
kuisch blijrcn. V c ooeter
feiren

.p hun weren\.hrttelijk

fl!

nrchsions cn heeft

dur

cen \{e.elclnratu tuee.pge
b.trrd. En raLuudlik de geo

ccerJ. Ddd. rijn rc vr.rk fuidd

\'!a..1e roeGer en .ns nlei

chrcnologle." Uli€nbogaardr is

nenulislis.he. en erangeli
s.her. Ze nrnen dai de biibel

laien lenten door emoiles. lk
heb de indruk dar dai rcgcn
woordig wcl g.bcuri nct dc
.lisc!ssics rond ,lc \i'addeDzcc,
hct milic! cn dc opslrnriDs

in

het heelt oler een soori geol{r
gic 1n G.lcsis. lctnand als

\:ildcr Snith bijroorbccld
hccli jdcciD orcr lct bcg.iF
net dc relllni
tijd in

'cfbdDd
Hlj d.er trlLstra
leirsrhe,nle.
ken in de r.fin \,en !h il< iwnr
Lig iaal in de runnie reis m.r dc
snelh.d lan hcr li.ht. daD bctr
it iwinijg jaar oudcr gcwoftlcn,
maaf d.n is dc \rcfclLl tlrcchondcfdze!entig j,!r ouder.
En dl]l ,im het beg.it Lijd ro.h

n!a. h.rde

Le

krijgen.'

VLr, fisische geografie en g€o
logie en de iniroDlng lan hcr
ZwO jnsijiuui !oor ecochronoksic ils ilrcc srcic voordclcn. Vln dc Flicft Lrescho!$t

lcldw.rL rog nceds !ls cen
ldn de behngrijkne ondeide
len \an de sLudie. "ln her \,eld
kar re pas zicn hoc grooi icts
s, hoc d. sam.nhaq is. Draf
f.in gccD rckcnin.s oflom icgcnop. ILi s.fiD hct ccfsle jad.
gcologische corsi.ucries. H.c
bellen dc Iugen en wMr dag2o
men re neL die sfe.illeke io

togralle. De nud.nren

h rulni.l1jk

kiig.n

inzichi. Ilaar n
hci lcld zic jc licr. ,\1s jc in dc
,\lpcn bcni, dan zic rc de struclurcn pls cchl cn Dcrk re hoe

inJr!lnrcLltend rc rilr.

1L ben

een e.hre relLlgeo1o.g. S.ns
khxgden de {ndente. dli ze
geen iijd neer hadd.n orn op

\r,ir jc hcbi ioch hicf v.kentic. \i!i is cr ro! rrooicf d,n
Nu rijn NensnDering is \r!r de
FlierL n.g Yers.hillende keren
rerug gelleesi in sfenle. Hll

h.eti nog ding.! e.londcn
lrrarolcr hjj cigcr ijk zo! q'illcr pllticcrcn, n!.f da!. is hij
!icl neer uan nregel(nncn "Ik
houd nos $el regelmllg..n
ra.L ner de VU,lk g! nar
pr.morles. Ik rnrd hei belang

UDi'crsiicii !.n Dclfr ge$!fden. Na revcnder j.ra. V.ije

O.k U)renbogla L i! Lerreden
oler het $ etenschlpf ellik nl
leau lan her insiiiuur "Icdcrc

lcr !n1d

hoosl.raar n..mr zjin cjscr
spccialisaii. mcc. Ik rLas gespc-

cillisccfd n1D rcrNlogic. Ons

ilstirllt hld

!ls ee4te een
eIect.o'renn'..od'1rl'ls!|.r'
Det ls lan grooi belang ge
weesi. l\Liin

oplolgu l ourcij

Je hebt hier toch vakantie

rens.h!tpelijke xlnbod aan de

lvlin.ral

Unn ersitril een goede beshs
snrg llinerll e.oionics heett
aliiid zijr belangsielllng gehad.

lrrs wccr gcs!.c'aljscdd in
Van dc tslicn vnldt dar hci tr1sdtuur gocdc q'crcD:ch.ppclijLc Dresrntics heeft gelelerd.
Hij .oe.ri bet b.ede drrdwe

1977 hooglcra..

cconotn'cs arn dc t cchnischc

Dr ErRsrE sruDErr FYsrscHr
W. ROELEVEID

''D. .conomic achiu tnncra

iL< hccL bocicnd. ,'\'.ict
allccD hoc ccn cris oDtsta.t.

mogelijkheden, zoigr voor
een bererc iniiastuctxu cn
sluit bcrcr aan bij dc
aaDdachtspunrcr lan hct

huidigeonderzoeL. Samenwerking ls beter drn pa.lllel
nalsr elklar werken. Een
onderoeksgebied als ecolo
gie bijvoorbeeld kan veel
baat hcbbcn bij ccr1tusic.
De ORmoer zich nog

{!ur

uitsp.ekeD over de plaDneD.
Het is nog nieL bekend op
welke re.nijn een fusie

ncnsctr ccn c1c{,pcncr. En i]<
dcnk dat hcr hcclgocd is onr
rcts rreu\rs !!n re PlkLer en re
blik re leniften. En die klns

In Ad V,h'!s, Ireel<bhd !!n
de \II-, r!! 30 november is
een hoofdrftikei geNijd aan
het atuijzend oordeel un de

bct undlar korntj nad.
o0L dc economie e.!.hLe.. De
neesLe oorlogen dr!!ien on
gro.dsiolten. Kljk nu Dog naer
dc olic. Dai ires loor lccl

heb ik

un

de TLr gehed

"

ORln verband rner

de tusle.

Her draaerlakvoor de tusie
zou nicr Sroot gcnocg zijn.

CEOGRAFE,

"Mijn behngsrelling loor de
eardu eienschappen (mij!
vader sas bioloog en nl zijr
boekcnkast stond dc nodjsc
geologisclic liteFtuuf ) werd

definitiefgewek in Su.i
nanej \lallr ik de lsaisie
jare11 lan mljn niddelbare
s.hoolrijd !oonde €n n een
lakanrie mee kon met een
kartcringscxpcdiiic lar de
GMD ondcr leidins van ir.
Bf sbers naar Boven-Coppe-

nane.Ik heb ns nljn
middelbare school eenr aan
nijnboow seda.ht, maer
dar vond ik re reclDiscL
Geolosie of tsischc scosrafic lccL< nc ccD goed altema-

riet Ikbcn bij de \tr gasn
lijken en heb in janua'i

1960 gesproken mer dr.
Wigge$, dle toen ah lecioi
hei onderwijs in de geologje
voor bioiosen lerzo€dc. Hij
vertcldc nc dar dc \rLI jlist
dar jaar zou bcgnnieD met
de opleidnlg geologie ei in

lq6i net de lysische
geogiafie. Ik zou \qel alvast

knnnen begimen met lirera
ruuntudie en her roieen van
colleses en excu.sics dic hii
voor dc bic,loscn Ycrzofsdc.
De pionie$studje tlok me
wel aan en ik bedoot tysi
sche geogafie re gaan
studeren aan de \rU."

Beituu r

KN

GMC,

Tildens de Leden!ergndering van 74 maart 2ooo l5 h.t Hoofdbcsr!!r
!oor I iaar gcko7.n. Enk.Le best!urs€der zulen e.hter tus5entlrds
hun raaI ovcrdrisen. Fet komende laar zaL ]an Anne Basv, nke aftre
den. Fet floofdbestuur steLr dB. Pieter loigei ue !o.r aLs ileu!,e
se.retarir. lonser !s fler[( b j iN0 N TG, per r jan!ar] 2oo1 ais hoof.l

vai

de afdeLiig Diepe 0ndergrond aoni.ient

ee 0!

Ledenvergaderlng tijdens de (NGl,lG Buitendae op

.e

Leden de sanensteLLing van

klgmg I alw I deuwsbri€f dec€nrbef 2ooo l

ne aLgemene

!riidag 6 apr

LTuLL.n

h.t nlc!w. hooidbe5lu!r vatt5ieler.

VAN DE VOORZITTER
ln mijn stutie vm dfgclopen

zomer citeerde iL Maud llar1o*, ecn prominetrte Canadese
dic zich bezoled toont over de

"commodifi cation" (d€ "verdelfstoltrns") r.m xater. De
term ".lelfstof implicee eco-

Domhche waarde! scbaseerd
op dc schaalste. Barlow plcit
voof water als 'human riaht'!
sant ecn recht kun ie niet

Is er schaa$te aan watef Dat
hanSt er van af. "Te reel, re

weinig, rc vuil" wAs hct thema
v.n het Wereld lvate. Forum
afgclopetr madt in Den Haag
en we weten allemaal wel zo'n
beetje wat damee bedoeld
werd. I. N.derland is zoiuisr

eaterdis$ib!-

fen? Ik dcuk dat ie een hoop

Nederlandcrs kult vinden dle
vao merins zijr.latze net zoveel lecht op gas voor hun CVketel bebben als op schoon

ilrinkwater uir

laan.

de

In NRC Handelsblad's lV&O
bijlaee v.n j.l. 18 november
stond een bockbcspreking over
een zoiuist gepubliceerde seschiedenis van de Techni€k van
de 20e eeuw, thema 'delftstoffen', YdgeT-eld van een ca. l0O
iaar oud. prachtfoto, wadop
een mm cn ecn vrouw (in onwaarschiintiik onbe.ispeliike
kleding) turlbrikette' aan bet
stlpele! ziin teNiil op dc
achtersrond een jaknikker
staat. Oud€ €n ni.ur€ brand-

d

stoft gcliik€nijd

distribuerende bedrijrei. Als
je dc pech hebt dat er een pmductieput of ini€.tiefabrieL op
ious $.ilMd mo€t kooen,
wordt ie onreiffrd en kriis ie
een !'ergoedins. Onilar*s veel
juridisch sehanewar is dit uitcirdcliik toch tamelijt( simpcl.
Het land wzar de de[stofzich
bevindt hccft waarde en tan
verhddeld wolden. De gtondeigend is geen dgsar van
de $ondstof. In ons dcel vm
de we.eld kiikl demand op
van irand as conmodity'. Dc
prijs van lanrt is .fhanlelijk
van $at dc grondstofwordt
geacht op t€ brengen (ik laa.
bouwkavels en huizenpnjzen
even

buito beschon*ins).

lvat e. met het hooFvcenge-

boek - voor een klein bedEg
mag ie het gebtuitcnncren, als
jc het maar weer in .irculatie

op dezelfde
lol€tie geeorrenl De belangdikste conclusic van dat besproken boek is dat de Nederlandse economie te alhankelijk
was van 'eigen' srodstoficn.
AIs we dan lezen dat ose afhtulcliiLheid san ons eigen sas
op dit noment te Croor wordt
geacht, dan zct die trend nog

tdugbt€ngt, beschilb.Ar voor

Nstig door. Zowclturrals olle

mcdcwcleldbuqers na lctun
sing (cn daar moet ie wel voor
betalen). ts dat een essenti.el
verschil m.t dderc delfstof-

& sas we/orden op comDrerciele
basis gepro.luceerd, gercguleerd door €en afspnak tussen

tje die nict te e€rhandeten !iel.
De r9e eeur kcnmelkt zich
o.a. doordat de natiestat zijn

vastgesteld dat

tiebedriiven niet winstgcvend
moger rijn. Dez€ Ner zcgt dus
iets ov$de maoier waarop ook
sii ovc water denken. Water
moet voor iederee! toegalkeliik ziin. Watu als bibliotheek-

stat

en

d. prcducmnde en

huizen, rooilegcrs, plundeen zich riik rekenende
kcrken, mry ad hct eind van
de 19e eeuw is de orgarisatre
en boel..houdins van oationale
ov.rheden, in wat dan de westerse wereld is, a.rdigop por€n. Twee wereldoorlosen en

strs

een Koude Oorlogin dc 20e
ccuw brensen der nict v€el
vcralaleIing in. Aan het bcgin
va! de 21e eeuw accepterer we
het bestad ian €en naiiorale
oaerheid
Ook ac'olkomen.
ceptefetr we dat Srondsroflen

verkoopbaar zijn. D4t beelip is
cen di.ect uitvloeiscl van de
l9e ccuqse natiestast, weno
sonmism bewelen dat die ziir
langste tiid gehad beefr.
De gigdtische kopenesen'es

bicd gebeurde, weten we atlcmaal (zo niet, lees Thomas

van de Ef,tslrers cn (irasberg,

Roosenbooft 's "I'ublieke
lverketr"). Hocwel we ons nu
na.uu.lijk wel afvrasen of er
echt helemaal nie@rd ms in
die rrid die zich afrtuegofdie

Jacques Dozy! wordcn nu se-

hooeveneD niet eet

eige, in-

Filsicke waarde hadden, een-

kriist. Voordie' is het
oveFl een chaos van roEtenbeslas

in de iaren'30 ontdckt door
ixploite€rd door Freeport
McMoran (die in hun adrettenties stelen dat her ontdekldngsi&. 1988 is, maar dat
klopr dusnieo. Di. exploitatie
roepr interutioMal vcct k itick op, omdat de lokalc r'evolkirscr niets am heeft er dc
vcroiling door de exploitatie
glgdtisch is. En waaroo heeft
de lotale bevolking er niets

IN MEMORIAM
lomr te Pariniar

b.

Ned.rL.n(] iiLranr

h

j

r i958, rraf
beson mcr do

st.d e g.o o8i. aan de Rij(5unlver
Na zljn kandidnals cxnflei geolo
gie e@rd hii de ee15tc petrologie.

naar zijn geLield 5!riname aL!,aar
hii in .iiensi lrnd vni d€ GeoLosis.h

siudenl var A,C T.blop lr.t Ge0.
ogis.h nnilLul r Lllre.lrl, H ivras

Nlilnb.lukund ec D enst icn4Dl.
0ilanke ret reit dat hij aL 5poed s
n de dleist!ldirg w.rd opgeno
men zag hil ook kans om g.oLo

er

1!.rkzar

Lol

rjn do.torsal.x

rene.happ. iik medeRerker, raarbij
hij samenvr.rklc met A-C. Tobi ei
C. Herlads. In 194,9 promoveerde

hil blj Prof.

Dr. E.H. Dahlbers
o) I tcbrurr 'rar dit ia.r ovcrl.c.
op t9 j.n g€ le€itijl lr Ameriki, d.
Sur

n;an's.

geoLoog rlr. LdJard

Ferri0ah b.rg. fen( Darr berg
( Da Li vo.rTlrn vrleiden)verlro(
ia riet behiLer var h.I FBs B dip

menlen in Tulrkfhomnren on de
fysis.he .oid t es ,aarondef neso
Pcrth et !omt (e bePaLen
Na Tiln promotie !ertrok hilweer

!. w

Nleuscnkamt)

op eex proelschr ft 3etite d F. d
sprrs of.h:ifiro.(il. and r€ ilcd
.o.Is, RogaLai., 5outh Westerr
Noivray . not as begeLeileE dr
A.C. rab, cr. L. vni der PLae. e.
dr. R.tr. S.huilne D.7€ ltldie was

ond.r hij opliscrre
ni.ros.ople. r'rdv fl u.res.e rtic,

zeer nrodern

vanfoto

elrie, neutr.nera.tlv.
rngs cr m cr0Dr.De anaLvse.on
b ne€rd. not hydrother.na e exper'

gs.h onderzo€l

te veai.hten Fll
!ra5 de cersle die de hvpersrheen
ilke sesre.ntcn vad het Aakiuis

s€bersie ;ls nli:no(kitis.he sdnu
Lleter herkende. N | (o(eLeerde ile
gnnu eten fret dic van .le mala.a
hoEt n Veiezue a. Di. .otrcirt e
wns beLane14k. ranl er komen
Eusa.htige voona!en FE.e.t5
voor in hct mnhca gebergre, en
due lrar€n de pc6pe.r€ven voor
fel !inden van crts.n ln h€t Bak

fiaTnircra srtes, naif hel ueten
sclrippe lk b. a,g daatun. bLeek

gr0ter dan lret €.on0 i9clre. i
acre tijd s.hE€f hij ..n ticn(ar
l)ublnaries die zijn.uio ircit opi.€:
ecbrcd !an iharroc{iris.h. ernrrr
frcn cn de ensgeo oge berestlg
der. N irraC een groot internati.
naiL netlverk hctgeen er Loe Le dd€

dat d:v€15e bu t.nri.is. ilesIund
gei !o.r ko.te af Liiq.r. tilc d€
6rn0 !a. ad'ries kflam.n dl.ren.
Rc..ls ir de irre,zevenris zag
rr. rk Da.Lberg nr da1 !e srore
iioge ikh.den cle de m rnbouvr h
Sur rame

ir 7.h hed

er

aLLeen

door grote mu tinnt ona I nraar do{
door k einr. parti.!Licr. m lnbo!
vrer5 benul moenen vro,dcn. fli;
$ts c€. van ae eersren die plci c
voor.c. g€degen trafrng en voor
clrrins

v.n deze

(Le ne m jnbou

jn atere
huls geberste gunstlg
CIVD jaren roid hii nd.iaa.l nte

flers zorlst d e op eoi v€i se en

r.s3anle ongewore k.per .n tos.

kon{len u t!er€ne,..

'

logmg lals l nieuwsbricf

december I 2ooo .r

fr Ljeubewuste nan $ de mllnb.uw

E.l

handLel

ODd,t het lod niet formeelvanheris! cn dus kon de
aatr?

staar (Irdonesi€) zorder pardotr de .oncessie \€rlcne!.
Infonneel eigendom bestaat
niet! althans niet in onze wes.erse tcmc\ die se de hele
wereld opgelcgd hebben.
ln nijn dageliiksc werkomgevidg b het sleutelw.ord 'in-

rcmationale ontwiLkeliDs'. De
expertise van her ITC (geoh-

fomatica e! aardobseMtie)
moet srccds aartoonbaar in
dienst staat vm het le\€ref,
van e€n bijdrasc aan de ontwikkeling van niet-$este$e

lmden. Nog steeds is hct
lres.lii& moeiliik om daarbij
onzc eigcn patemalistische
houding tc laten Eren etr niet
onz€ westchc / noo.deliike
nofmen etr waarder !u4lfsprelend als basisassumptie
rc fomulerer. Zo
dus rnchtsichtslos

sad

rd

we er

uit

d.i

grondstoffen come.ciEle
waar Eoctc! zijn. En dus
tuigen wc ovcrheidsdiensten
op, zodst de voor investerinsen noodzakelijkc geoinformatie verzameld kd worden

.n daam€. introducere we
dus cen

cultuufreeod ele-

ment op vecl plekken,met als

dios dic hij hdc sarelgesr.l.j voo,
d€ lloinc Soudzoeker. lrerd Larcr
s€oubl..crn ils; "SnalLs.aL€ gold
niring a nl.nunl basec on exp€

Ae re(hlgedard narlonaLisr. en
drevPn door d€

ge

rers

gcvolg dar het iaak fout

g..t

(voor de lokale bevol!.ing .n
voo! hct milieu) teNiil het
betefT.ndc be&iif e. of,dertussen goed aan ve.dient op
dc internationale commodity

Ondcrtussen is er oot hard
gewcrkt aan het mondiger

malen van lokale bevolling in
niet-westersc lmden m het
hen bij her proces vm besluitvomins over hu eisen land

bcuekken ('participato! proccsscs'). Ireens uaas ie ic af
hoc hct zitmet oue eigen dcmocratic, waaryan we denker
dat we die zo goed als zelf
hebben uitgevonden en waar
w€ geen wagen over stelled,
nicr echt, afgezietr Ydn mt

Scromm€l in de jlfuge (sckozcn burgemeestere er zo).
i[aar als ic doordenat over
.echten van menseq op ldd
en toegang tot lfld, da! moet

ienen
nn de

der€

n aan vn4 de kabineri€-

5rail5r.e.p. Hct !erblijt ln

DoLn

ek€ sLangcnkuit gnrg

-cm e(hler dL! fe.hrs.h.pcn mens.
rclcds(happer en v sionair aenter

i

i9a2

{ar!n

d€ drup

dic do cm'ner rleilen aven!
pen en hli w.ok, samen net w!uw
en roon L I nair N.dcfand.
n 1981 krees rr i een rlubert Hum
pe 5

Dhrcy Fe Lowsh p rdnsebod.n nan
dc Lliiversl\r orMln€tot; in d.
u s.A hr dle rird be.rudeerde iij

onzinnis idee als bij ons hct
bezitten vatr luch. ofwater (ir
Austtate is cer grondeigenaar
nog wel grondcigenaarJ mssr

oiet meet eigenad vu het
rcge.uater dat op ziid ha.r
gtond valt - wegens *..te.schaarsre valt die regendnppel toe aan de staat). Als ie
dat idee doorbekt naar delfstoffen, dd ku ie ie afr'ragen
of het voor het hcil van de
w.reld niet bercr zou ziib dls
we nict alleen nadachten ovef
dc'dccommodifi cation of
qate!' (Maud Barlow), a.r
ook de 'd€commodification of
land and its rcsources'. Met

ander. soordeD, niet aleeo

water is een rbasic hlman
right'j dat kan ook geldcn voor

Detale!! eue.gieglondstoff.n,

Frondstotlen daD culi jk,
en met enigc logica cn consistetrtie g.wonncn
er vcrdeeld n ordenl Het antwoord dat ea iaar of $itrtig
geleden *€rd bedacht - 'small
scale mining' - hais door de
$ ereldbank geplopaseerd - ls
hct ook niet gewordcn, want

Eilieu-wiis

dc ncgatieve milieu-eff.ctcn

var 'smarl

scale

mining' ziin

ookberocrd, etr dat is o.a.
omdat de tights to land' nooir
go.d geregeld ziin. h de krlng€n w@ ik dijn oor re luister
lcg, wordt dus geda.ht over
rechten voor hen die zi.h in
de infoaele sector bevindcn,
over hci zichtbaar maken van
die infodele sector, over
nieuwe paradighas die nodlg
ziin om in de 2re eeuw mer6 i
7 milja.dmensen aan de bepcrkte hoe\celheid ruimtc optirnaal cn verstandig te kunnen levcn. Razend moeiliik,
f azend inte.essmt, rszend

niet 6en beetie sehad? Wii
.letken vm we!, maar de rcst

o.a. rosraren ei d. geasso.ieerC€
z€ldrame aard€n Zijn g€d€gen

gcr vnn de t]lirerat Potenlial Unit
vrn oNR, ecn posnie die hir roi zirn
ove.liiden bcklc€dde. 1i !jeze runc

vnn haar grore s€ieis.h.opeG
vcnoren. Zijn naam zal..hlcr
voortbesraa. door de veL. iispnd

lie ha! hijm:d€r tijn !oor de geo.

I

kcinis van ae g€ologie viclop en
lciddc cr roe dal hij r 1934 ecf
bcfick(lng (eeg b jde 'Depa

nert of

NituraL Resou(et van de
[1ir]csota Her h eLd hir z. r

le/ g

ner d. p.nolog sche a5Fe.
Ief ran lret nraas.lr 0uLrth Con
p €x lreLgeen Le drle tot tree rap

or rhc

Bi5al2oie olthe Duluih

iarcn id.een, hebben $c d.r

Log€. Toch zas lrll kans om aLs (o.
nuieur nog een tr"r€eraL arl kc Pn
ovcr hel0uLulh aomp ex t. srhri.
Tijn enthouslasme was ianst.
(e
h.t Lude hen internat oiaLe be in95tc Ling te !rekke. voor
het 0uLutlr Comp
lliinesola

v.r
ik.r

ei i

bourde hil zijn eip.riise in de

LomPcx , r98r, en "Drillaore Re
Dosiiorv Sinpling Pioje.t", 1939.

mijnbout! orobLerla
I ck in onlBikkelinsslanden vcrder
uirr in r93l gaf hlj ahzet iot d.

iilders h€r bes.hiivei van boor

optlrhtifC van de lntern:tion.i€

e

i

kLc Dschalise

rem e.n tJrpls.he
ne
raLisatie op en hir nam hct lnilatef
!00r cen 0ideroek dar €idd. tot
do ontdc(king vai een nieuw ni
rernaL Nihblng et. Dit rineraa

orgir sntc SmaLLllii ns ntema.
1 onaL vri.rvnn hll V.e presldenr

wer! n 1991 ofU.ieeLerIend.

n d.lafen iegents is hirdivers.

kenren v

moord.n

hct bezitten van land ecn even

songlines' van Btuce Chatwin?),

(! l.s toch 00L'Tle

Po(cd: "Dr LL Core E!a uation for
P rtinum Group [4ine.aL Poi€-tiil

!e

v.el plekker in de rvereld is

van de weleld ismiss.hicn wel
bezig aan het on$:ilLeler van
een nieu$ concept. Ik heb
geen idee waarje dan uiF
komt, want hoc zorsje dat die

dat

fu Pbroid.n

,.1!

op

etc, Nict zo reemd voor .1 die
Nederlandcrs die, alsje het ze
zou vragen, dcnker dat ze
re.ht hebben op aardgas.
Ik hoor €n zie u nee.buisend
glimlachen - ach, ieetie,60'er

srdat

oP

ten nu ee$ doonoerden?

ie ie afvr.gen oflaDd eisenlijk
cen'!commoditr' zou moeten
lrliivcn. Er zijn vele hAnicrcn
om tc denken ovd toegdlg tot
en rccht op sebruiA van land
en cle ploduLter die van dat
lsnd afkomen. Iedereer weet

orn m€e te
w.r(ei ran de opb.!w van 5ur
ianc, ct
olerhaLen om
her n nistcrediap van Natuur iike

hirih

mae. als wc dit soort gedach-

Fer

s eed ilzerhvnror de chlorl.le:
ganma te:(oNllCL. n 1983 *€rd
Hpnk 0dhlberg benoemd tol Mana

kngms I

nsen 0ic hij heeii vetri.hi trer
rel ondcrToe( en b€heer van oc
bodems.hart.n vnn dit LaiLi.
PertoonLllk lrci lk eef tan(astisrre
c!Lesa en Irouw€ vri.nd verLoren
1,!ii zoudei samen nos TovceL
h.bben h LLei vetr.hten n 5ui
lk wens Tljn vro!!v Tine, zoon
6uido en overigc tamilieleden heel
veel slerkte toe mel dil reu5a(hlig

TjIO

R.(
ordeius5en
hc d met

bLeef zlrn

b.rro (ketr

Srriame voorlbesta.i

ni rn aLs a.lvGeur ii

en

Suriname

hei overLirden !an
^ler heelt Surinane aan
Henk Dahlbcrg
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RUHAN.N, BERN^RD

WONG

or loNc !N

5AtrE (RooNENB!rG)

HET VOETLICHT
Esch erprus

2ooo voor een structureeUsedimentologisch

Een gecombineerd skuctureel

e! sedimentologigch
onder2oek naar de vorming
van breuken en brcccies in de
Mattinata breukzon€ in de
Gargano, zuid-lta{i€, is dit iaar

bekroond met de Escherpriis.
Ren6 ,onk en Hendrik
Braaksma van de Vriie
Universiteit van Amsterdafi ,
onderscheidden drie genetisch
verschillend€ brccaies, ieder
gerelateerd aan een andere
fase van d€ tektonische
geschiedenis van de
p{atformaarbonaten in de
Gargano.

c,nisiul$!ijlc \ai oliehord.ndc br.chu Tersiseld nr KlzaklEiin L.gcn
.!n ,lc bdlls r!n de rirdl. di. bckroond is
nel de E\.hertrljs.I..o.n licntcr. b.se
Dc

cics in

lcidd \xn He.drik lJf.alrsDa cn do.ent bii

ulgtuelr scdim.Drologie un de \iije
Unn.6ncir. dccd ficie!onJerr.ek en
!rodcllcring !u cen .!rb.nuipladirnn in
Asiurirs. Noord Stanie. Hlirnstc u drt
sclicd b.crrie! dle !erg.l1jkb.rr ltarcn
mcr ilie in heL Tengsr.Ld. l-.n nicl-s.d,
menixlre breccle di. licr iD ccn srdndfurd

Heri.l,rt Sr.rdrJrra

iiirtt

er n€.,rn,rk.rtfJ.iq!/i J! Fi.ir.'!rrr

de

zijn c,nlega noellljk \ras ec\rccsr oD clc
reltt{inls.he ge;.h1.dctrjs r.n hel sebie.l re

Het ond..zocksgcbicd in de (l!rg!no b.
{ond uji..n nnioi scdinerLologis.h .ar

tuiel f.or..D

dc.eclijk c! ronuLtlaL
lorm p!"(tc. Collcs. L:iiolunni Berlorti,
b€g.lcidcr ur Rer; J,Dh er ferbond.n
ae! dc rlLgrcer rru.ruele g.olosic tan

(erke

bona.tpl.tlomr ner

de

dcn tr.rdL do.r een brcuk m.r 1cLto.,s.he

Goede aanvulling
Rcna Jonlt. dc stN.rureel gtol.og. .D
ilcndfiL BradL\mr. de sedlr.nt.loc,s. zijn
cf rrn ore.tuigd dat b.id. sp!cr.ljsaiies
ccn !irstckende .ombln.tic rormdcn vo0r

!te.illeke ond.rzock. O! dir.nder
r.eksgebled l<ondcn lrc cllutrr nnn lrn
\ullen. I.dcr bcn.dc c dc Frntemen
di1

Io.h lanurr ccn icrs !ndere lnshg en dai
hcd g!rsrig \\:e serkLen etzondcrljrk
.n lcgdcn scLelijk! llle g.gctcns n.esi clkad. Onre bellndlngc! rjclcn Duii !a
incn $e ksan€n op lcrsch'llcn.le gtun
der roi der€Lld. conchsics'. aldus
Braxklna Jorh rocgr dd!. !h roe.lar h€r

rvas

zord.r dc scdnncntdoglsche kennis !en

een dtrideliikc

olcF

''D{ds

(j!rg
scdnnenr!i. .!rb.ra!ipLailirrtn dooAnc
d. \'U.

!!.

njrko.relige takk.ilc! n.af ccr
scdincnraire bre.cie op d. hclling. J(!rk

eans

door het plaiiirrn lefr cen
b,euk, (ledargs ccrsi ccD rerticrle
rertl.aiiine is gclrcc5t die gerestrlreerd
heelt ii ccn brcuLbreccic. I-!ngs deze
z\takrczc,nc is cer IDgere sflke sllP irc)
.ctilaiic opsel.eden ntI een iltcc brcuLbrcccie. En in her fhdnnn komcn liarstb.ccrie! r.or, d€ dudc sfocp b.cccie\ "
Het bekro.nd€ ondcfzocL leeft /irh ge
.on.enir..rd op dczc oree breukbre.cies

e. de kastbr.ccic. Bruksrnlr "\!e heb
b.n d. scdincnrxi.e bre..ies aan d. reD
dcn lan hcr Fldrclu trel heschrNcn on zc
socd tc k!nnen ordesched.n laD dc !ndcrc b.e!.les. naar onrc aandacht g,ns
uir naar de i.kirnnschc b.cccres er
'o,nL
de kaFrbreccl.. Ilci ondc.Toek k\rrm ren
sloite loori !ii licr DrcLrleenr vln de n1.r

sednncnr.irc b.cccie\ n1 Kazekhna!."
Dc ickioriscle ke is fln Jonk cD zijn

kaftdinsscrr!rn1g g!ten inhrnuiic otcr
dc niiDlelijlte reriroudlnecD. sifuctu.cle

hnsmg ahldeuwsbrief de.ember 2ooo

richtins.n.n olc$rirfirgt.ellLies. D.
s.dmcntoloog Br!!lt\na z.rgde roor ccn
duid.lijL! b.5chrii\.n\g ra..1e !.rschil
LcDdc bfeccies ,)t gr.rd lan fondh! ,
so|rcring, s!nensrelhrg c! m.tr'x
Br!!]3n\r: "Een beschrjJ'ng allccn,s
nrrluliik rlei loldocndc. \\'ij sildcn ook
knantihccrcn. \\'!i is dc \erlnroding na

(!t

is de p..oslLeir." lonk:
de nos!1. brcccia, js
hccl cornast.iik De7e br.cclc js sclsnF

rdx khsrcn,

"lin

i!pc bfcccie.

ciccfd nict de rerti.ale br.ukbc\rcging
llngs de UlrLirar! br.ut. llct zijn for.ge
nleke gene.nr.D 1lct oDdcbcheid

L$!.n

rnrLri! en khn.n is hccl (luidelijlt zl.hi

laar. D. moirir hectr eer ofrall.nd.n
d.rc Llc!r du dc lthsLen. Valk zlin hci
\riric Ll!!ten nr een Lrlnspar.m.. rodc oi

h..li 1hoDus rln
Hoelt, sLlkleit sedm.nilnogjc c, dcrde
nr!n in diL onderzo.k. nnrgc .n!l!t,s ol
zlrrrte.rdnlx. En daar

Kwantifrceren op kleur
Dc fcsuh.tcn ldn de nnage anrllsrs lan
'1ho'nls 1dn H.ek rlrn nl.i opgcnorncn i,r
hel ra]rtort. Bra!klna Jatnnier gc'r.cg
lad Th.nas nl.i roldocndc lijd od zljn
gegevens i€ r..w.rL<cn in hel rdrrJi.rt Dai
is ner d.l-schcrprijs n! $el exLr! zondc.

6

r

ld erzoek naar breul(breccies
81..lt_r.!!.ne

Hijbccft hicNoor cen oud conrF!1c.r.o
g.!min! gcnoner cliu ,\r.sttunltelijk do.r
.hi.n.gen grbmlkL $eill die hersenen
otereerden. Her p$gr!r!n3 2orgr loor
rcheiding .p klcur ra! ruschjllcndc \tcct:

!LAbiele sLrer

s.ls. \\'i,hcbbcD hct ccD bccijc oDisc
mNd na!r ccn gcologisch pfogr!mDra.
Dc gcgcrens l.rn Van Hock /ouden geer
nieurve gericbtsfunlen bieden, nrdr. $r

!.riicaLc bc!rcgjng. Daaincc scessociccd
lras dc mosric brcccia. ln ccn latcrc lasc
kfccg jc ophelllDg iot bo!c. zecnn'ea! en
rornirg rln g.olicn er klrstbreccies De
Lr.stbre.cle li.hrnen rolgen min ofmeer

normll lnnh. Hei ,ijn
alzNaNre2ores. Daarn! lond er ed hon
zonial. bclrcging plaais laigs dc Maiii
Daia b.cuk di. r.suliccrdc in vcrpocdc.ing
r.D hcr mlicri.el langs dc ccnifalc brc!k.
Dc pocderzones orc.F.irrcn dc o!de.e
te1(onis.he feiodeiei.' Een t!ie.srres!
lnrllse doo.lonk Loonr de r\\ee rekr.nl
r.hr llser dnnteliik un: eei lise mei een
sirike sllp regimc en ecn lrci c.! normll
de ,l.hrlng

vln

de

\;a!r

dlepre Lussen

ll00

en 1800

houd ik m. Du bczig

n.i

scdi-

Dlcrlr.irc siNcr!f cn. Bchngd jk
is ook s'aardoor dir rrrcccs

ongelijke druk, rnaar liquihciic
korni ook loor bij arrdbclD

ilrcc kilonctcr dicpic bcn jc lrcl uD ellc
koncD irlgcLlcnnl doof gcstcerrc. Hcr kaD

p!.e .ck rijn \!ij hebber dln
h!{].!uli. lid.ruring !ls nogeliike o.r
zuk !!n de nGaic bre..ia loorgesield.

qen kunnen rn

dr. De bellegnl

g!!g

geTer

Norder door olerburdeD, doof
ecn. \'cldircrk is ccn b.l.ngrijt
ondcfdecl raD nijn onde.zoeli
AaD de klit \'!n Schotlud rJD
gesreenLen oncloren die dlep in
de NootuUee voorkomen Deze
leDomenen korn€n o.l< !oor !r

De breccle besiaai elgenliik tr1i !llernaal
kl.in. brcukrcs. Dc llakL.n lan d. frag
D1cr1t.n pisscn nog prccrcs tcscn clka.r

olielelden. D. sirucMcn zijn
bclraad gcblcv.n n1 h.i

.en. Ef hccft ccD soori crpnlsic ph!isgc!oDden. Hct oobrrrcnLclijke geslcente is
allcen n!d. een beeie uilge^r " B.rllts
n! heeli ln sllj|tllarje! de narrix !!n de
niosli. bre..ia bekeken. De mairlx bleek
i€ b.saa! uir iw.e sron.n calci.l, naald

l.!g ecn rull<a!Drjc $!,fdoor
/!nd onhooggcgdh is. De

scsilcnIc.

Jc zicr

n

ccn zlDd-

o.iEnLxLie \an de fen.nreren
nogelltk gekoppeld aan een
slresreld. H.r is dus ccD

ls

scdlmcnroLogjsch .n si.xcruf ccl

!ornje

iUbrous calclic) cn blok!onn'g
ilnock! calcirc). fibfc,us calcic dlidi op
!locisrofcnc!l.tic cn diffcfcdtial sr.css

in

10011,

.o.rnne door

de lolledige onslL,l

slccD, kLci. sclialic cD

carbon.at Zai

rcflccrorcn L1!s. Ik s'crk slDreD ncr dc

TU-Ilelft.iic

de

lD+oge{csol!de seir

ftiek \err.rgL. En dan re bedenken drL ik
eern een jur in Delii heb gesitrdeerd,
rnaar her daar nier naar rniii zln had. lk
rverd gck ran dc rapbourlcs dic ik daar

bjj hct pranicuDl wcfkNjgbou\t nocsi

breccixs along lhe

llllllinrt' ranlt-mn.
th! r
l,*

lG,rsrno ltnmnnion, ruufido

zou

\liin klif

dc BouloDnais bcsiaar uii ccn succcssic
lan 120 mctcr dic iD ccn rronoclinc ondcf
bet st.rnd duikr. \rij hebben seishielt
ge!.horen ot heL !rrand en *ij hebben dus

itig lan de iucc.sse op h.r klif Her klif
bcsrlar uji .cD opccDlolgjDg lan kalk

rek Eer o!,eibnrden lan sveedlizend

,iolt

grooiic. pcnnc.bilicjij cici

hebben ee. fromorieo.deizoek ge!ond€n.
ld* s bezlg rner zrr! pnrrnoiie aan d.
Unir.r$ieii !a! Ab.rdccn n Schodand cD
Draaksmi promolccrt bij ICES, hcr oDderzocL<sinsiitlli d!i iD t1r9! gcstart is. Jonk
doel onde.Tock naa. /,ndrern,)bilisdtle.
"Als ie ot h.r sl.xnd sLalL en je tfringrl
dan kriis ie ra. lue klelne zlndlulkalnijes.
Dalr doe lk onderzoek Daer. alle€n nier zo
ordl.! Als zand etlczcr wordi 1n c.n
iu$idict cD daar olcrhccn zct zich ccn
Idcil.ag al, dan koff cr druk op hcr z.ndp.Lkcr en \ril zand nret (atcr onl$raprien.

vcn{frdrkllf.,

nier allecn

is \neLheid.
genereer ie sn.lhent doo.? \IlL
beplalt melheldi \\:ar is de inlloed lan
porosielij malrixs!!reisi.ll1ng, koff cl

Brarksft!

Hoe $as de noslic Lrrecci.r ontslr.rn. De
beide geol.gen rijn er \an ove.tuigd dlL er
nee. m.eL Tiir ge*eesr dan llleen mur

loldodid. zlrn om dc loiicalc
.ornpon.nr rc !.rllarcn. JonL: "\laar op

.rn. Het bellng.ljkste beg.ir

Zo ontstlNn rnoddena,lltlnen. Ik h,)ud nii
berig mer rrlgen hoe een iLrbl
diet Nordi llge2ei en lrelke
Ongin orli'.bics'nd
s€dln€ntaire siruciur.n onr

'l ocn h.i rcsionalc gcolc,gischc bccld
duidclijk q'!s. blccfcr aaD pfolrlccDi ovcr.

!iN.i

ot een l<tifln de Borldmais "lk
hcb cig.nllik allc.n lraar op cn nabir ccn

1500 tot 2(rOir nercr. Br!!ls.ra be.ekendr
ner behulp \.!n sednnerLrtie!relheder en

EngeLse moddervulkanen en Franse ktif
en ]onk ,iin alsesrodeeilt en

de hiere \'latinraie breulz

tromoLieonderToek !eienis.he

meilngen

klil zjiicD knoc'cn. D'i pronoiicord.rzock
vlocn roort !u mijn lalrsic glotc !cld\rc.k. IL L(,ntificcer sciwischc reflcctG

neier. Beiderr "Hei nas eaman€ op
aannane ot lannarne er inut op ioui olr
loui. n.ar ioch klramcD lrc all.bci in
dczcltilc oft]c ren grooric icfcclil."

Zo orisiond .cn r.glonaalb..ld v.D d.
g.schicdcDis !.D hct cefboD.arpl.doDn.
Jo!l.: "Hcl grote idee $rs d!1het c! ro
nul!lalfo.nr lIscrer is tijdens ldrL IL,.!l
begnr K.ijr. Ii her eersLe e{ensleve !rres
regnne onr*iklielde zi.h eer breuk"onel

!o.r Tljr

hebben ieder eeD scheiilng g.rnaaki r.an
de diepre lraarop dez. procc"scn lla.rs
hcbbcD scrondcD. Jotrk ].r r op grond
van palcosircss !11!l!scs oF ccD dicDtc !dD

biou..n

ren een mo.le a!n\ulllng ge$eesr ot de
!arnenr erklng rusrn sfu.rurele geologie

geeft nee. bliik vln een
slrude. Braaksnre en Jonk

Breatsn! zir !.n de rndcre
kaDt ldn de \oodree cn doer

Inems lal$ | nieu$\bricf dd. b.

ALW

Derde ronde EU KaderProgramma Milieu en
duurzamc ontwikkelira
loor

on.ler andere onderzoek op
!an water, kLimaat en

!ai
Stnknngloper

.

C\'cLi van

en de rol

laD

a, nutridnren er ande.e

hEt gebied
ma. ene

€.o5ystener stclt ne Euro

pese aommlstie fondsen bes.hik
baar. 0p 15 februari tLult de derde
mogelllkheirl !oor het nd enen van
voorsteLlen in het zogenoende
Ihema 4 van het Vijlde KarleDro
granma Naar verwa.hting is het
budgel meer dan 2oo m Ljoen Euro
Nadere nLi.hl rs€n en fornulleren
zijn ii te winnen b I drs. A.BirLsma
or ! a httpr/wvrw.esL.nL

Sociaal ccoDornischc .spc.ten

lan integraal saterbehccr

.

5o.lo e.onom sclre wanrden van

Hersr€lplanne. en geintegreed

t

FundanenteLe

keii

s voor e.!Lo

'

Ceintegreerde modeLlerlng
NW0 ALW en het VLaamse Fonds

dr. T. den Braauwcn (uv^)

fundamenteeL onderz.ek.

NWo, KNAW en VSNLI deLen de
opvattlng van de m ni5tef van OaW
.lat dit type onderzoe< een e{ra
lnpuh behoeft Daaroin is een Ver
n €uw nss mPuL5 ngesield. Dc .cr
tte iat€ van dlt Vernieuw nss nr
puh rkht zlch oF pers.onsseri.hte
nimulerlng en is be,joeld am bain
brekende ond€troeke6 !rjeLijI oi
derzoek naar hun (euze te Laten
do€n en om die onderzoekeE voor
het w€tens.happeLijI onderoek t€
behouden. D€ subsid evorn ri.ht
zkh rlue op veh euw ns en verion
glng van het wetenschappeLirk

v.or Wel€ns.happeLijk 0ndcroek

Vlaarns-Nederlands onderzoekprogramma van
de Schelde kan starten
0p 9 novenrber hebber de ministcr
van oa$l en de VLaamse iinist€.
van 0ndeivrls en lorm ns nse
nemd net het RaanpLan 2ooi 2oo5

beheren het prosranma en hebben
een VLa:ns NederLands beheers.o
mlt6 ngeste rl onder vo.r ttef
schap !an protdr. C.H R. Felp,

dlr.derr van het N 00 CE(40 in
Yerseke. VcMacht wordt dat begin
lar!3n 2ool een oproep voo. voor

n

ste Len utsaat, met al5 deadLinc
voor ind enins l maart 2o01. Uit
slu lend vooGteLlen waarn VLaam
se en NederLandse onderzoek-ars
rcireLsamenwerk€n konei in aan

spe.ifiek gerkht op vretenr.haFpe
ljk onderzoek vai het S.heLde

Nadere lnLi.htlngen zif in te win
nen bll dr. H. de Eoois, ema

voor !Laam5 NederLandse sanenw-4r
king op geb €d van reeweten(hap
p€Liik onderocl. Voor het program
ma worde, voor viiriaa ii totaall4
Lroen p us 40 m Ljoer B€F bes.hl[
baar gesteLd. fet Frogramma is

bekken €n de kustrone. De inhoude
lijlc th.ma\ voor fas€ I zijn n !ier

Srrucrurele biodiversiteit
. Voork.men var rabtais Langs
hel S.helde estua um €n in h€t

L

ALw

AtgeLopen zomer konden de univer

siteiten d. ccEte kandidaten aan
m€lden. n het [ader van .]e eerste
ronde Vernieu!vins3imp! s zu Len
4t kailidaten een premie ontvar
geni vai de .loor ALW behandeLde
aanvragen 2ln 7 !an !e 21 geho

ir

a test tube

A

ui

que matterpi€.€ of Farasi

RanBP[1 two antagon stic .omp
red re.t the

ceLL

.y.Le n pLants to

Zijkrlrs€n eer ruim budget om
gedurende

vijfjaar orderzoek te

doen en de gaGnie dat ze daama
bij de unive6 teit worden aans€
st.Ld.0p 15 tebruarl2ool is er een
lvreede (veEneLde) rond€ vai de
VerniEuwi rgsimpuLs waaryoor aan
!ragen re.htst.eeks vla de cigen
unjvers teil moeren worden ifge.
Nadere inL.htiigen z jn n te
w nnen bil dr. lvl. Vef5choor,
emaiL verschoor@nwo.nl of
http:/wwvr.nlvo.nL/subsidiewi jzet

d.. R.J.A. laD Wezei (Urj):

Mcdedelirg ALw/STW

NeuroFhyslology of wiLLpower

dr, M.G,A. ran d.r Heij.leD (\'U)
B oLogi.aid!e6itV ln a mutua sti.

dr.J.A.G.M.
RoLe

dr.

succesvol bij

CeLLdvision

dr. G, Smd( (WUR)

dc

visser (wUR)

ot anumicroblal .ompoufuls ln

$.

Kriigsman(UU)

Geodynaml.s

eerste NWO-ronde

&.

mat.

n d. arg.Lopen iaren hebben de
NW0 gebieden sThrcn ALW 5a
mens€lverll ln het kad€r van hct
Open Te.rnoLog € P.ogramma van
rle sTW. ALW had daarbij in eecte
nstantie de taak van wetuing, se
Lectle en begeLe dlng van onder

zocksproi..ten op het t€rein lan

Vernieuwinssimpuls
De primai e onderoeksmlssie van

de universite ten is hct vcrlchten

The .elat od between .tmaspherl.
C0:, soLar ffadian.e
ENSo
actlvity dur ng the Last nilLeiniun

ail

0e

aar. er

cvcnswerenscnappen

De sTw heeft z dr aLtlld tot doc
gesteLd am aLLe nsediende prore.t

KNGM6

Rederoeringen zoals uitscsprokcn door dc voorzitrervan het
IC\GlttC,l-iesbcth Kosters, bij hettoekenncnmn dc Van Uaterschool vrn der (;r,ci't onderscheidnrs aaD Dr. Franz Kockcl (cxBGR, Daitsland) €n d€ ontungerzelt. uij de toeke.Dirs Fas. naast
cnLcle ereleden en penningdrag.as! me*. Gisellc d'Ailly-Van
Watcrschootvan dcr Gracht, de do.hter van de orrichleayan h€t
GeDooF.hap cn nramgcrcr \ an de onde..cheitunc. aan$e/ic.

Gracht hearing ihese insp r ng and th.lsht
provokng Leciures, n.Ludng!.ur
Kockel
Narional Natural History
own, on this diffi.uLt, .halLenglng
Mus€um Naturari, L.idenj
ard extrenreLy reLevant toplc.
3 Novcmbcr 2000
am s.rt of€xpe.ted to summarize

has read the

art.e

about

yo!

in

our NeweLetter ofthls montr. I
Lherefore take the Lberty to refLe.t
on the tVpe oiorganlzalion lhal
made yo!r contrbution to our
knowledge possibLe, n eeolog.aL
survey, ln vour case tlre BcR, the
BundesanstaLr firr Geowissef schaf.

Van Naterschootvatr iler

Asaad- dr. tjru.z

D..

the h shishts ofVour.areer ar thi5
o.casion pr or to adu:LLy svins

Kockel,

you ihe medaL.

t

you here today.

But nun

adm

t

address that tound this s a bit reduidant,
€specla Ly aftcr
be.ause iust about everybod! here

i5 a great pLeasurc

to

ktrsmg

You are a true repr€sentarve.f
thai sectlon of our .omnunity thal
works to s€toe the pubLic. This roLe
s a distln.tLy dlfler€nt lrom that af
the ndustry or of unlveEues. The
f.rmer fo.uses on exp oration and
pradu.t on of earlr materials wilh

the pro.€ss). But ind!str! cannot
be

eff.ctlv. rnd effi.ient lf t r€Le3
ils own nvcst gationsj it

s.LeLy on

needs unbiased, rpal

teit lnformation

1o

aLLy

.on5i5

..nfront with

their odn dala. nrlustry nun aLso
lre wLllng to share, e!ei though
they don't nLways Like to admit lt.
0nLy shaflng knolvledge enabLes
rh€ srowtf of kfowl.dgc. The

induttrV r.s Learned to use

geoLo

g.ar turveys, to put them ro work
and to share the r so raLLed prop
rl€tary nlornntion ihrough the

Ihe rolc of geoLog.aLsuto€y instl

the .bje.tive of nrak ns a proli

tutions s al5o different role from

(usuaLLv.reatlns enpLovmenl ln

thar ofa..denia, aLthough they are

lalql deuwsbaief

decemb€r 2ooo

8

scaLa Le d en bedrjfsLeven st muLe en,
I-iist met sehonorccrdc projecten.
werkg.bleden onLangs heeit de stuursraep van
bertrrken, op een .ons stente en
TRIAs haar beslu ten genonen over Hoofdlhema: P@cessen in de ondergrond
transpaGite wijz! ie beoord€en. de tockcnn ng vnn subsldie voor
Nu de budgetlaire moge jkheden de eerste a.ht proje.ten. D€ loor
Atgemeen
lan de Sti.hting zeer beperkt zjn, elelen zjn op advies van ecn we- van CappeLLen UU: Redox Reactivly of ron oxyhydrorl.les in the
ziet 7ij i.h meer dan oo t gedwon tens.happellrke prosrammacornmis. 5ub3!rfa.€
sie geseledeerd uit een sroep van
sen om de .onsistcntie van de be
driifspr..essen le bewa[cn en inte 21 proj€ctideedn die na een v.or
Thema I Natuu i,ke ahame
gnLe .ontr.Le ! t le oefenen over
sce.tie uitgewerkt mo.htei wor
van V€BeveLd, VUA: RcsiLien.e oltlre grolndwater e.otvstem in rea.tlon
de benedins van h€t sIW burlget dcn.
to anthroFoser. dsturban.es
Fet Bestuur !an de STW heeft
De samenvattlngcn en resuLtaien llassanlzarleh,TUD:[4u]tiphasefowandenhan.edbioremedatonofn.n
.laaron besLoten dit spec aLe ra
van h€t onderzoel zulcn b nnen
aqueous phase Liquids
menwerklngsvefband met Alr,fl niel ko op de onderstaarde website
gepub .eerd worden. Het prosrim Thema 2 Veerk6cit en bufferend vermogen
re .ontinueren.
om deze reden s pel 1 november ma managenent w L de [ennir die van Riemsdiil, WUR: SoLubil iy/mob]LitV of arseni. under .hangiirg redor
voort<omtuideproieden ntera. .onditio]s as affe.ted by muLu.onponeni readve t.ansForr
i.L. nlet de sebrui[e ii[e dead ine
gesleLd voor de nd en ng van
tier verspreiden onder de doeLgroe
per,7ir zaL h ertoe tweejaarLijGe Thema I Reactieve srensvlakken
nieutle on.lerzoeksvoo6teLLen n
het <ader vao een ALWSTW ronde. sess es orsan scren waarin .le on
Loch, UU: Chem .aLLy and ELe.tri.a Ly Coupled Transport n Claye! SoiLs
ALle onnerzoeksvooisteLLen die
derzoekers d€ kan5 kriigen om hun and 5€diments
daarvoor ln aanmerking komen,
bevlndlngen tesen een k an[bord vrn dei Akker, TUD: lMiring processe5 n enhan.ed and naturaL
kunn€n voorlaar, zond.r deadLne, van coLLega_s, beleidsnakers en
atlenuation
re.htstreeke biid€ STw worden
beLangsteLLenden vanut het be
ingedieid. Voor de r.htllrnen wo.
drijfsLeven te houden De aftap
Bodenheterogenileit in relatie tot transportprocessen
den aanvrageE vetuezen naar de
hiervrn zrL e nd 2ool gehouden Hassanizider, TLID: Lrps.allng micro-heterogeneities ln two phase fow n
sTW Webs te (httpr/www.stlv nl).
w.rden, aLs ale projeden eo€d van porous ned a: Theorv and erperlments
sta zlln. Tirdens her onLangs ge
Honorering eerste rondc houden .onsr€e Bod€mbreed lLun Hoofdthema: Ecologie en bodemkwaliteit
TRlAs-proiecten
teren 27 en 2s n.vemb€rJ we,dEn
N1r0 ALW en d€ lcEs p ogramma s
de gehon.reerde proie.ten al kort Alsemee.
DeLil CLuster (DC) end€Sti.htlng gepr€senteerd
Kammensa, urllR: E.osvstem Stab Lity AnaLvsls IESAI: toward! a quanlta
(ennlsoitw k[eLns en Kennisov€r Binncnkort znL de ]niormatie over t ve su de ror user o ienied so L manag€m€nt and e.oLogicaL so L quaLity
dra.ht Boden {5(Bl hebben in
de tweede ronde TR A5, dle in het assessmeit
voorstelcn, dlc €en breed
van

dit.ip

nes en

u

tebruari van d t jaar het
klngsverband IRA5

samenwer

voorlaar van 2oo1 van stan

opgeri.ht. gaan, be[erd
TRIAs uiLstralcgis.h IundanenteeL
ondera€k llbsidi-Eren ef kennis.

semaakt

znL

worden.

[4e€r nformat€overTR|AS(untuvindenopdewebs]tcwww.nwo.n/
aLqprogrammas/TRlAs. Conta.tpersoon bjALW i5 rlrs. Pau Be.ters
(e mai : becke.s@nwo.nL; teL o/. i44.7a21791)

overdra.ht tutsen onderzoek, be-

both publlc nnitutee. The

jlstf.ation

nain

for a un!ersity ls the
Produd on of high qun ty gradu

ates and, subsequently, new knowledse, bul thit [nowedge
least in geoLosy seneraLly
about ln a diiferent way than n

at
.omes
a
suruey envnonnent. I pe6onaLly
beLi.ve that th€ main d iieren.e ls
in dedu.tive and lndu.tlve reasa
n nsi dedu.tile reasonlng ls the
standard f.rrhe true a.ademlc, but
geoLoglca turv€yt mu5t rely on
5olld nducule reasanins ifrhey
are to produce the sort of knolv
cdge that they are pa d for. i is a
d ffer.ntway olthinking and oie
rhat doesn't attra.t every

lea.ls

aLi[e. But ]nduct!e thinking
leys enabLes a proper resuLatory
to new knowedse, new questons envnonn€nt for nanagenent
aid new ns shts jusl ke
olr natural sutround
tve thin(ing, aid it none the
Ihs d lferentiaton of roLes appeatr
for
s]mp e and transparent. For
whcre else but ln a geoLoglcaL
de.ades, these ra5k5 connected
!e! can you be as<ed to be
the three typet of n5tltutions. were
Leter GeoLog.aL suveys are pr
essent aLLy ui.halLensed and
questioned. Without havins r€eear
Lesti they are the developer

i.

deduc
Less

!f

ngs

many
to

sur
conp
ce
un
and
cutt.dlan oflhe irformation that
.h€d the subjed erhaustively,
the taxpaler must have a..ess to
thirr( t is safe to nate thal GeoLo
ln order lo enabLe de.s ons about si.alsurveys date back to the 19th
lnvestments in matters.on.ern ns
.entury Frodu.t ard are r deriva
thc earth: investm€nts, done by
tveoftheformatiorafnation
governmeft or by ndustry, ndvi
nates, whi.h needed insttutlon5 to
duaLLy or n partncrslrip.Ihe know setoe thelr objedves. New soler
ledse produ.Ed. maintalned and
nments needed oblectve aid un
nd llduaL nade a..essible by Geoiogi.aL 5uF biased lnformauon on the r natu€L

knghs lalq l nicuwsbrief

december

Looo
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resources in order to pLan and lust
ilr investments in lnfrastructure,

hlman settlem€nt and resource

utllzatioi.
The growth of nfomaron te.hno
Logy and noleL wa\'s of obsetuins
the earth, togetherwirh the end.f
the Co d War has .hanged thiigs.
One of the consequ€nces ol these
events i5 thar narionaLeovern
mentt wthd.aw from dire.t med.
dLing in the affa rs ofpubll. insrltu.
t ons su.h as geolos raL surv€ys:
th€ apparent liciofV oi .ap tallsm
in Europ€ means that th€ dser has
the finaL\!ord and that golernment

@@

I{I'IGM6 VERVOL6

[rffiffiEn
de.ent a 7es. Th. notion ls thnt
that pubil. nstltlx ons must iustlfy
lher pLac! under the sur by.ary
ng out work for shnh a lser
group s wilLng to pa! the p ce.
But a5k: the pr.e.f nhatl
NobodJ' wlLL deny that the se.ure
and often hardly .halenged pos
t on of many seoLogl.a suru.ls
(the slory soes for olher pubLic n
stltutois ar wel, but we won l go
into that herel had.aused them to
be a blt myopi., ioo fnt on the r bs
and a blt too sLow in ihelr respon
ses at imes. Nobody denies that
rere !/a5 a tenden.y her. afn
there to Loos€ 5 sht of the r roLe
and trai5srest n that or others.
Noborly rlei ee rhat a bit ofa
shake u! and a bit more .ha Leige
wasnt heaLthy. But we mun ask
o!15e ve5 !rhat pr.e t is that we're
ask ne thE !se.s to paJ' rnd to

vrhal ertent lle must a Lo0 rhe im
med ate user demand to dom nate

todav bc.ausc of vour a..ompLish
mert in produ.ng th. structrraL

the work oi surue! iist turiont.
&lost use6 have re at!eLV short
lernr goaLs rid needs. The go!er
nment a5 a user nnds t d ffi.rlt to
Lo.k ahead furlh€r than one cabi.

at ae

lhe.u(eit trend n.t..n1ail
too m!ch sk for geoLoglcaLsurveV
Does

organizntions to become te.hnicaL
serv.e agen.ies and do yre not
i5k to Loose mor. th.n to ga n?
Ar€ we lr tlre pro.es5 ot gling
to. ety r!hat r as[s rather tl]an
wha( lt needs? The type or work f.r
whlch yo! are known and that
many in this room are st LLengaged
in todaf is becoming endangered
and I question wheiher this wiL
benefi 50. ety n thc Long run.
ALthough you

part.ipared n

many

quite .f few
ofwhich too( you abroad to erot.
parts of the wonil, you afe here
projeds wh

Le

at

BGR,

ofN.rthwest Germany afd

the German se.tor .f the Nonh
sea, you osn ba.kvard, eo to

money aLo.ated, the staff n!oLved
and you pushed
ALthough you
lreaded the team, vou a na!s r-o
na ned a pra.tising geo ogGt and

oi

y.!

shar.d your knowLed
And the resut s
en.!cLopaedi. InawLedge and ]n
s ght n lhe total geo o8i. p .ture
ge

this rtLas is not onL! youf nain
aclriev.ment, it was aLso your ldea.
t \!as basEd ir tlre notion that th€
qu.k rob.f Alfred Brenz of1947,
who.onp led a geote.ton. atLas
oi norlhwen Gernany, then Britirh

o..up €d teftlory, desetued proper
updnting. The projed nafterl with
napp ng

th.

base of the Cretn.€

.us, |r€n look you to

.f

rn

nventor!
saLt domes for nu. ear waslc

eludies and

!n i !vent, to in.Lude

ographlc nvenigati.ns oi the Eunt
snnnnein, the N'luscheL(aLk, the
Te.hstein, thc (euper, th€ Upper
lurassi., lrr€ Uppcr Cretaceous and
th€ Iertiary. You iEd your team for
nore than 20 veare y.u got trrE

LiberaLly

wlr.tr€rs.

otthis part oithe worLd.lt t thi5
contribuilon to our undeEtand ig
forrvhlch we hotrour you here to
day. Wiiholt th s unde6tnndlng,
the Dut.h s€.torwouLd be a Lot
Less properly understood.rd rve
wouLd have seen

ana e5s enprov
menr You gale a Le.tlre at a
Less revenue,

meeting

ofthe

PetroL€um GeoLogy

5e.i on IPCKI of KNGI4G in the fnLL
.f i992 and lvvldy renemberthc
eLesance ann th.rouslrresi of
vour arguments, n the sane
manner tlrat !au shovrerl !s today.
You yrere aLso not ana d to relLthe
Duicrr gcoLogists where they

EIITENKOMSTEil ffilV
Hydrolosiepriis

199E-2000

Door de NederLandse hydrol.s t.he
Vereniging wordt deze keer over de
iaren 1998 Vm 2ooo een prijs van
f looo. uitgeloofd voor de beste
pub .atie op hydroLogls.h cr wa
terhuiehoudkund g te r.ir. Deze
prils it bedoeLd aLt aannroedisirg
!ooi loige .ydroLogen.
n aanmer( ng Komen pe6oien
van Nedenand5e nationaLteit dan
w.Lrndere personen woonachtig in
Ned€rLand, dic ten tii.le

vai

aanme den, ook rndcren

Lezingcn en coloquia

voor deze prils, (onrler medezen
dlng vai betrerrende pub .at €G)l

op vriidagniddag r5 d...mber oF

bil de senetars van de jury:

saniseert LASSA lLand€ lk€

luinen
m.se lle sesadlgden aanm.Ldcn

Ncdcnands nsttuut !oor Toege
paste Ceolrctcns.happen TN0
Postbus 6o12,26oo lA D.Lft

e nalL: j.hooghart@nits.tno dl

het

!ers.hlrner van d. pubLlcati. nict

VU-Hydrologie-rennie

ouder ziin dan t5 iaren, ongea.hl
hun opLe dins en w€rktrlns. Arede

Dc Fr.uLteit Aardfret€n!.happen
van de Vtl bcstaat nit jaar 4o jaar.
Dit a.htste ustrum is op 1 d...m.

dligng

sesch

edt,lo.r het pub .e

ren van een aftkelii eei tijds.hrft
ot een regeLnat g vetr.hllnende
openbarc scrle en voorts in andere
oDenbare pubLicaties, zoals proef
s.hrift en. boek€n. in5tltuutspubLica-

voor de inhoud: wetens.happeLirk
n!ea! en o gina reit ei voor de
vorm: h€.lerhe d en nsplrerende
w.rking. Daarnaast nordt de pra(
ti5.lre toepassiirg van hct werk in
bee.houw ng genonen

vo.r 15lanuar 2ool kurner perso
ien die n aanner[ins wensen 1e
konren voor de H\'droLogleprirs
1998
2ooo zi.h s.h fteLjk

th

Eis neer ns and Geot.ien.es, DeLft
Uiivers ty of Terhno ogyl, has sla.

verei gng voar statitt€k n de
Aardweteis.happeil een Lezinsen
midnag bjde Llnlve6 te L lltre.ht.

ted a .oLloquium 5eries under the
titLe Recent Ad!ances in Subsur
fa.e Fydrology" (ln 1997). The
.oloq!i!n is meant to seruc as a
forLm ror p.€senl ns re5ults of up
to date resear.h n subrurfa.e

Er. Boer (Wageningen

Llniversite t,

h\'droLogv. The foLlouins taLks arc
s.heduLed lor the eighteenth .oLlo

H€t optimaaL uitdunnen !an een
meetiel voor u.htkwaLite t 150:l ),
lean Luc de (o[ (Un vertir€it T!ven

L!mpcd prraneter models tor in
t€rpretation of isotop. datr {th.o.

5t!dl€

ie,

dent l.at on of approprlat€
spatlal and temporaL resoLrLt on in
integrated s!stenrs I Derek (a6

&

4odeLLins.f ba.r€ria trarsport

Lhrougrr rrofr ogeneous saturated

senberg (Un !ersiteit Lltrecht,
'Condition ng a pro.ess-based

said !nder LaboGtory .onditions

voor ale medewerk€B er aLumni
!an de ia.uLteit (www.geo.vu.nl/

modeL of s€d meniary archilc.ture

Piotr MnLoszews<i, GSF nsiitute or

Lustrrml. De aldellng FyrlroLogie &
HydrogeoLog e heeft het nitiatief
genomcn om ooK
dlt jubil.um ater n d. maatrd, en

Het voLled se pfosramma a sm€de
!amenvattiigen !an de Lez igei en
een routebes.hrijv ng vinrlt u op de
LA55A webs te (www.frw.uva.nli

Hydr! aLumriban€ te orsar seren
net een reirn ea.htig ka.akter.
Voor dere bijeei(omrt zli aLLe vll
Fydro aLumn van hane u lgeno
digd. 6raag aanmelden voor I
,leember, bli !oorreur vir e.malL

LA55A Leden cn andere ge nleres.

se€rden zirn

var harte vrelIon

E.oLogy

kDsmg lalwl

Fa.uLt\'

oi

C

ofthe D.partment of

Water &lanagemeft (Fa.uLt! of Clvi

nieu*sbief

de.ember | 2ooo 10

viL Eig

nee ig aid

stelinweg 1, NL 2623 aN
ntomation and abnracts:
www.r!ater

TU Delft Colloquium seri€s:
"Rcccnt Advanccs in Suhsurface
The Se.tlon tor FydroLog! and

ww,.wate and.net/nhv

Fydro ogy, Neuherberg, 6ermany
Lo.atlon, date and tlmel
ThursdaV, lanuarV 14, 2oo1, i4lrlol

n

DeLil

rd.nevnrrv

Contributie-indng

2000:

170leden hebber nog
stccds nict betaald !M
De

a..eptgto

,ooo

rji

s voor de contibutie
ln lunl2ooo blj de

neededto fi L n the saFs. tls
mu.h m.re diffi.lLt for seoLoslcaL
surve! insututions todav to find
and just fy the resources nece*ary
ror a proje.t of su.h sign riGn.e.
ALLof us are responsibLe

for.emai

Df. kockel. n award ngVou lhe
Van lrateB.hoot vai der Ga.ht
medaL, the (NGl\4G a.(nowL€dges
how much yourwork has contrbu

te.l to the unde6tanding ofthe
Nether ands sub5urface and how

ning alert so that we !on l loose
the.apa.ty thal th s sort of
ne.essary, reLevait, Loig term
v,olk is .ar ed out and .affied
over. we must be aLen about
where the r€sults ot su.h large in
venlorlcs end up An examp e:

you have inspir€d the Dut.h earth
s. ence .ommun ty wllr yourshirp

Peter zeger now head5 the Paleo
se.sGPhy AtLas prcle.t at rhe
llive6 ty ofChicago.ls ths a
!ilve6ltv task? Who .an guarantee
to me that the unlversity wiLL- in
the €nd appoint a .ustodian tor
that informat on, that the informa
lon wLlbe.ome ar.hiv€d propery.
and .ont nued 10 be put together

we are not .omFLeteLy orlg na ln

nind. We also vrant to underLine

how mportant i is ror any

nat on

that such studies are cntrled out
and.ompleted, even lf tales 25

rema n ireely ac.essibLe

giv ng Vou th s award today. You
have been honoured with the
MartinlAward by ihe Deutsch€
GeoLogis.h€ Ges€1Ls.haft. You wer€
re.entLy honour€d by the PoLish
6eoLogical 5oc ety, where you are.
tog€ther wilh Peler Z eger, the
onLV two non PoLe! to have rece
ved that honor. an also told that
yo! aLso possess a fare (n glrl

there are many mor€ exampLes.

hoodl You are Honorary N,liner ot

li

a

unifom e.aLe and that t wiLL
to aLL? And

the w€ .l. sat mlne ir PoLard,
wlth onLy 4 other peopLe in the

Dr. Ko.keL, my sincere.ongratula.

tions on your a.hlevcmcnts and
ln!ite you a.cept the medn,

Danksaeug anlisslich der Vealeihuns dcr van Watcrschoot
van dcf Gmcht-Mcdaillc in
Leiden an 3.11.2000 durch die

KNGMG

Nleuwsbrlefgevoegd,Voorde Agendacongressen,
meester verme dd€ deze een
symPosia en cursussen
bedas van f60,o0 (f 5o,oo voor
2000 en het festait van i 10,oa

accept
opgemerkt,

voor 19991. KenneLijk s d€
giro doorleLen niet
want van de .a. 7to Leden hadden
op 1 oktober 2ooo nog t6o

hui
, ib F " b"r" d D-- "b
ben r.nd 1 oktobef aLLemaal een
betal nssherlnne ns ontvangen,
waarbij hei fenanl voor 1999
achtersiaLllg was gespe.lRceerd.
Dit heeft bij een aantaL Leden
g.n opgeroepen, a e voor ner
grootst€ dee met bovenstdande
utleg zln beaxwo.rd. Op
monent van dit sch lven, 1:l
venber 2ooo, zlli er lan de

,- Dldaft 2001
Th€namidnag NllV: Nlod€lkaLibra.
ue, n de Reehorst te Ede.

13 21 .iuni 2001

o. d "" Q.",, oo

<h-f

fleLd. Groot Brttann d (N 104).

juli

als

18-2-

vra

New Hy.lfoLog e for a thn5ty pLanet,
rAfs congres, lvraastidrt.

het
io
:160

verondenbeiaLingsherlnneringen

2001

se[te,th.r 2t)01
9th W.rd aonsress'Ana€rob.
2-a
D

geei on : Anaerob c conle6 on

fo. suetaiiab Lity, Antwerpen,
BeLge.

19o betanLd.17o leden hebb€n hun

.ontributie voor 2ooo dus nog
steeds niet betaaLdl!lAan hen hier
bij het v€rzoek de .onfriburl€ ;

2t)01
New Approache5 to aharacterising
Groundwater FLow. Mdn.hen, Du 1s

fso,oo v.or 2ooo, t€samen met

Land lN 1o 41.

de

eventueLe achterstand over r999

rllre.t over te nakei op Postbank
re<ening 21o4695 van de Neder
Landse llydroLogls.lre Vereniging in

F€iko Prak, penn ngmeester NHV,
(oto) 275 63 64, E maiL:

1A-11s..ttmbcr

D€ar Dr. (osl€rs, €stimai€d
members olthe Bo,rd! Ladies

re.eiFts. s n.e the €arLy thi(l€5 I
wae i German Lterature a matter
oi fact, that west oithe border
during the Mesozoic there was a
permanent high, the so .aLled 0st
NiederLdnd sclre TrlaspLatte.

t was

oniy due to lhe cose co operation
wth m€mbers ofTNO N TG. thal
we Learned, that thie so caLLed fa.t
was conpLeteLy wrong. We deaL
with an inv€rted basin, ihe central
NetherLand Bas n as a consequen.
ce, wc navc compLereLy revse our
F..-aogEographl.aL maginatlon5
0n the other hand, onLV the .om
mon efforr of Britth, Dutch and
German .oLleagues Led to the coi

th€ Earl! Nanurlan
narine BowLand shaLe in the sout.
cLusion, that

to express m! sln.ere
thanks to you for invitng me to
llris 5tar ng meeting, to giv€ me
th€ floor and to dstinsush me jn
wouLd Lke

r!.h

an €rrraordinary waV. I feeL
rece ve this
ianous medal oi the Royal Nether
lands GeoLogi.al and llllning
So.iety and regard it a speciaL
.ewar'l as you present flr s medaL
ta somebody from beyord th€
Easlern boder. And feeL very
happv as share ths h.nourwith
5u.h outsiand ng pe6onaLrles Like
Proressor Zlegler, Proiessor GLennie
or Protessor Zagwljrr. ta(c this
medaLas a symbol. Li[e 6erman
g€oLogy.an have a brdslrs fun.
llon belween the .eniraL European
.ount es lke FoLand and the
.i(um North Sea reg oi.
5 probabLy nol an erpression of
good €du.auon to Look lnto the
nelghbouas kit.hen, but lt is thril.
Lifg lo see. how they.ook and
what they.o.k. Sometimes tr€y
ba
thank
the 5afre thin

nurh honoured to

t

L

s.d

teL.

sometlmes it becomes vitaL far the
own wor( to Learn abolt then

klgms I alw I nieuwsbdef

december I 2ooo 11

hc.n North 5ea ls probablythe
maln sour.e ro.k oflhe naturaLga5
nternationaL .o operatian between
ieighbours .ontributed extraord
nary not onl! to soLve bas n !!ide
probLems but aLso to find 3oLuuons
for LocaLprobLems vr th Cermany.
The ex.hange of data

and nlerpre

tati.ns, th€ t.ientifi. and non
!.ientific dis.!ssions,lh s is the
onLy wav ro gei aLong. owe very

nu.h ln thls respect to many

Dutch

sclentists, slnce we stan€d to wor<
together. lt $as aLways great tun

and

enjoyed this thoroughly. And

lam

pLease

to see that thjs d.se

..

oPerat on cont nues n tlre next
geneGtion. Thanks to aLLthe.oLLe
agues who aLwavs ii endly r€ceiv€d
me, than( you, the responsabLes or

the RoyaL Netherlands GeoLoglcaL
and Dlin ng 5o.iety for this honour.
fe€l very haFpy today.

Caruso Experiment

Aftevering

1.

Woensdag 25 oktober gaat exact volgens
plan om acht uur's avonds Potarstern los
van de kade en langzaam tussen d€ pieren
door naar buiten. Vanaf het dek hoog
bov€n de brug nemen we afscheid van de
lichties van Kaapstad, om de komend€
zeven weken g€en land meer te zien.

Donderdag b.fd icgcn lrind en gohen in.
s een sle.ht begnr on rc wcnn.n aar de
bcFcglnger lan het schiF, cn war draaie
ris bcrcur 1k her.nberlogen idcc oni
dezc rc,clir rc d{ren De \olgende dag
echter gocd inecsingerd en beg,Dren
nel orizockcn raD kisieD mei stdlen, cn
otbo!$en lan insirunenten. Alle
'ian
glngen en hboraoda ziiD ccn che{rs

ltaerrusen de 56 ordcvockcA

h[d

bezrg

zijn allcs mei heel veel t!pc, tu!\r, clasrick
cn iic-raps resi ie,e[en. Z,,elFlrrijcn.
lefgctcn of kaporie spullen $ordcn
gclcend !.n cll<aar. Na enkele dagen lijn
dnerse hbs L<curis jDeerichi. lnde.e ruim'
res z1,n een w'.nar van dunnc koperen
gasleldingen, sl!ngen, b!izcn, kabels !oor
rgnaal en elektrl.ireir, mct daarftrsscD
lclc aPpaiai€nj .omrrute.s en nccislarcn
Ordcru$cn vaeft PolarLe.n ftet ninLc
$rclhcid naaf 47 Zud, 20 OosL lihuu ccn
ee4tc sroF $ofdt gcmalki. Ter plekLe
galL de CTD,Rosciic Daar beneden roL

rlim,1)00 mcrer dicprc,

s

hun signlal onhoog Da.f hci sclip. cn
r$us oDhoog \lotden 2.r flesscn gcsloicn.
Ecnm.al aa! d€k staaL een legenje faDidci tc \tachicn orn rvaiei moiste.s tc
trFpen. ltct flcsjcs rcrug h hei lab bhikr
mlln eiger zulrslolirc rg zeer nauNkeu
rig le we.ken, dit daDkzii ccn slimne
die doof Gijs Kra._! lan NIOZ
'nedrode

zccf lisiig lerder is verbeterd. l.e!k on na
zorccl iaar weer eens zelfaan de kDoppctr
te z'ttcD rln nciingen. ln ee. v.lhb

$ordr n.!st nij arn CO, generen do.r
Yann B.rec en Doroficc iJakker, nijn
oud rrono\.enda die daarna ria lrarijs nu
1n Nonvlch \erreild is geulki.
Pola6iern laen meL reren Lnopen pal

zuid langs de 20 ()6r heridiun. Hcr is
een enorn sciijp rnaar rve zliLen b.mvol
mer 9O rnaD. ccn klcin dory in ihe middle
ofno\vhere. \Irc slcDcn dc Scenlrish lan
NIOZ, een gele vlcugcl lolscsioulrd rner
scDsoren, dle doo. het be$egcn v.r nlcc

'wDgiips regelmarlg op er necr gaar in dc
bolcnstc 200 meiers. Ope.!l.r Sdnri.go
Gonz.lcz naaki lange ften ln de control
n,on. N.esi Pol.6icm ook.og

de

betuchtc NIOZ tofpcdo llak onder hel
opfer\hk, bij clke golfzic jc zijn sr!,e

nog een radnr isoloFen coniainc. iraar
Asird !is.he. qesteund door enarcn
Koos KJoon de chemische .elcties vaD
ijzcf ncr uliravioler il.hi aan het netcD is.
Door bct bcrocndc gai in de ozonlug
b.!en Antdfctica is cr mcer UV sraling
en dlt heeft cffect o! dc cli.mie lan iizer,
en drs ook $eer oF de grcci ran algen.
Her UV lichr kan echtcr ook schadc
.aDrchicn binner de cel van ccn .lg, cn
Nticha ltiikcnberg doer pr.eren hienoor
n nrcubatl{s op hci hellkoprerd.k. ncr
dra.nrdst eeD mcicr voor hel hele li.hr
spe.fum. Ddrmaast dc ircubaiors lan

'f1n

\,an ()iien dle,iJn

llgcn orcrdag uii

zonne energie snlkeA 1l}!r nllcn oD zc in
dc nachi ner zo hard $ee, aftc brcLrcn.
Voor dczc cD zeer eele lnde.e cxpefincntcn lieefl Marccl \;cidhus inmlddels ecn
brede kl!nteDkri!g opgcbou$d die alle

Dcz. rorpedo heefL in de lfgek,pcn rjif
iarcn al lele zeerijlen lfselegd, eD zojuisi

naai net flesjes bij hcn aanl<omen om de
aaniallen en {N1cn /ccr klcinc alejes mei
zjrn gealan.eetde flow-clromcio rc

nog

bckrjken. Vhk emarn be.ciden

schim als een hlrimeeiugcn ncr hci schip.

ladrlCalas

L.!ist. Vi! ccn

de

slaDg

gehele,\tllntic door-

Foidi contlnu r.hoon

zee(arcr oFgcpompi rcchisreeks in heL
uhras.hone lrbord(riun !oor h.i meren
van de zeet lage gehaftcs ijzcr in zccirarer.
Wc hebben drle trlr!\chone coriainu labs
ncc. Peier Cnroi en Pllrlck I-!aD dfaaicr
in plc,cgcndjcist on.onLinu hel ij^rgchllte ic Dlctcn Daainaasi znren l,l,ric
Boyc er onzc gasr Ju! Nishioka ilapan) en

bepalen de divcbc chcmischc lormen !!n
ijzer ln 7eetrrrer. Dc cnc rom is b€rer
voor opname do.r rlgcn (l.D dc ardoc
Dar is van bellng roo. Klals TiDnncfnuns
ziitl kwccl< conienrer, die helr.rs \oor
'n
Khas \tcl op nrc. graden trordt gehou'
.ler, .et.1s dc koudc zee om ons heen

waa. de llgeD.ar gcwcnd zltn. DalrnalsL

kngag Ialwl nieuwsbrief dec€mber 2ooo

\llfkus

\I'cirbaud cn Xielx! Arleu 7l.h roo.
om dc .loni aanw.zige ba.ieriin en
^lfsie
uusscn le. hr1d. icr zc. cn in de luchi
lijl re gldn \!e zockcn n.ar ccn geschil<re
llek loor ons gr.le exlerincni. Rc,ndom
Aniarciic! nr.omr de b.ede Circunipcnar
Currcm langzaam oonw!a.!s rond.
Hicrjn ziin.chier enkele slr!r1!lromcn of

nct vccl sroiere snelheni, en dle
moetcn wc vcnniidcn. AaDgekomen op 52
Znld blljLr helaas dat hicr iwcc siraalsiro
men lttr ialr 7ec. dichr bij clk.ar ziir.n. c!
dai ls dus te llnk. Dil gebied is ooL< hcr
jers

rajcci van,ware

dep.essies die

rlnurl hci

wcsicn aan komen denderen, retuijl lers

noo|(]cl'ikcf c.n srabiel hogedrnkgebied

,t

12

Na studic raD dc Scanlrlsh data en

!!c1 dis.ussic dln nrair $ccr no.rd-

(.ar'si sanr drar lijtr cen zcer eror.
\cNel tc Tittcn. ljr wofdL nu een gfoor
\i.rkant lan ?00 bii 300 k$ unsezer cn
ddr so i rergcnd lanszaarn nr lijfdlscn

doorkruist cD in llan sebracht. Sc.nFish
cn iircrt.rFcd,) loegcn $ccr relc Nij1.r
rt'n hrn tuclcr tuc. Uir dc sc$one
forn]retr un het schip sin)ornr ook zec!!r-

Gulfudre\alluodde) in zcc$rtcr
Nordt gcncngd. f$cc nog groiere laren
r.!n rcht klbieke n)ercr.lk zijn ro.r her
oFlosscn \'!n iircr it rcc$arcr. Op her 5
m.!o hogete helid..k staln rwee contai
ners mer in roiaal 1o !,n ijrcrzour als
S116

ieLcD

poedcr in zakkcD ldD:5 krb Vanu'r een
corrainer loott cen dj\kc rioolpljt near
dc trnks bencden. T\rce $crkploegen rijn
ge|ornccrd om dc Trkkc! borcD nr ccn
t.cchter Ie srcJfren an nra!
de LrranlhLeerpomp nixr bcncden re spoe
len Ook trog 50 lltcr 2ourzuLrr eftijr en de
mnk is g.ruld. Alles garr in gcslorcn
sl'stcrren, lrant !rijkomend ijzcrsLof zou
da ,ircondirioning i. de superschonc
.onlanlcN LunncD k,Dcn

1'1ten op

iuisl zecr hsc ijzcrseh!h('s !an hcl
is. Vo., her ecAt ni mijn lfsrudircr'ncrcn
rls
chem!-r.h ing.nieur kan ik nLi lab'ickie
spelcn in de Croie IJs,e.. \'el x,idrt

ref nadr alle labs cn iedfecn mecr zich
edr ongciuk. IIer hoge\lruk g.bied breDeL
k3lm zonnig \!cer, r.n(iil thuis in Eun)pa
dc enc grcic ston m dc andcre l.keel
giar. Ilet dc dng sdjgt de sprnnhg \art
clke dre exflr rocken is een drg rnnldcf
\oor hLt e\periheDr. \'crhitrc disctrssics,

$illen gc$.on hrt elfoiitu.ni strr
ten, andcren NiUen necr zekcrhrid lan
c.n g.schikte plek. lDnriddels ltordr wcl
rlles klnlr.ecmaakr. Lr \taa. r\ree grote
hcr.rchrcrdck $d.fl!) d. rfacer

allcs Nrt $e iln'is bldacbr hcbben hicr Du

prlna blijkr re werkon. l cnslotit $iizen
ncring.n crot (lar er cen grotc zecr

aUe

srabiclc rvenel is, ecD

\elcr

dn'limol.r

!0D

mct ecn diinrercr van 150 kilome-

L.r. ook zi.hrbn!r op dc sdrcllier-beelden
die $e rrchtslrceks onr\angcn. Dir i\ dc
bestc plek NLr mrlndaga\ond 6 Do\en'
bei li-qgen \e prccies in hcr niddrn en
wonh dortr zes nanncljes met gele

hclnrcD een lil oranjc boei uirsclesd die
\vc ria satellict kuneo !olgcr Als h.i
goed is blijfi dc boc; keurig niiddcn nr de
$encl liggen. en kurncn \c nrtrgc,r
ochtcnd b.ginn.n nrcr hlr uirpdmpcn !!n
5

r.rcn ijlcr oplosirlg.

I]E N OE BAAR
a

rhtrr Fr![rRpOA{r si.dEriAvEN.oE

25 iaar Srefidensi, vertrouwen in de toekomst
eindetijk kwam er verkoeUng ln de vorm van
een enorme storh€genbui, Het was heediik
om de frlsse wind te ervaren dle met het
natuurverschijnsel gepaard Sing.
Airconditioning katr veet, maar hier ging
nieis tegen op, Het wegdek van Saramacca
naar Paramaribo vennd€rde in 66n grcot
waterballet en de rultenwlsseE schenen
voor een kod monent zelfs ir de uiterste
stand stilt€ staan. Stapvoels rced ik verder.

Ik tL,u c gcsprnncn Danr hcr.rsfalt in de
hoop de onder hc( \xrcr.ppcnlak \
gen.saretr Ie kunncn ordc.scheidcn.
Degcne (li. onlang! in Puamaribo.d
oDrsirckeD zirn eervccsr zullen ongct|ljlclt bc.sriiFcn \Lat ik bcdocl. (iclllkig LrD

c.tu

mirr Sriarsolie FicLup Leg.D ecn s'ooi'e
.n ik harldc al gau$ .nkelc liDgzamc
mde \cgscbruikcrs in dje o!e.du;delijk
bcrorgd $arcn om hun loertlris nicr
(tefinlliclr u,t lieL rLjkecr te
'iiden. druk\ab'j P.rrtndnbo $dd hct rll.ngs
kcr or de $.s. It liet Drij meL dc lerkeers

sto.m nreesleurcn .n !rirn gedachren
drirldcn rl Declll1e dnalysis, pfoducdon
lo.ccrsts en dc hlrsrc pff.fboringcn.
Ho0leei olle znl nr de iockDsr !ir her
'l ambarcdio
lcld gcproduc.crd

^larc{tic
kunncn wordeD
en Der s'clk€ tcch'tek?
Conrcnrioneel. \ofln holc (dc.ren lan

.{l snrds drie iaar \Las
frodurti.-exprn5ic ern rdn dc hoolildoclgcz(1nd re nlakcn.

Het was weer €en lange, het€ werkdag en

pcrlnccb'litc'lrpaden d.n.v z0ndtrodrctie). !lanted ol horizonlarl? llisschi.n
I(,ch t.hnnccdi Tq'et sckeD gelcdcn zci
pre!denI Yencda!D d,t de naluurliike
hrhbron'1en (b!u\icr, olie, riisi dr ban!Den) setnrcn\iv.erd benu! dicn.n rc \ordo om Ltc e.(r1omi0 lan Surinanc weet

-{ellingen binnen S$aisolie. De nodigc

to{)rberefilnscnTijr
de to.koDrrigc

recds

p(rlu.ri.'

gcrfoflcn.m

en

!e^'!t

ktrgs cafrcileir aan r. k!Dnen. Ik 1ir er
dus middcnin .D e^rar hct ah cen hcle
ccr om zo Dau$ biJ hci froducr'c prcces

Ti'dcns de vicring ran 25 S.ctiltensi
{onrtlrankclijkheid) heb ik Vcneriran

rrn

dichtbli nogen aanschoLrren. Veiligheid!'
ma.rrcgelcn $.rcn L$ re zoekc! en dj
dcns dc turade hcersrc een hecdirke ong.
dwoDgcD slc.r. )ia rlloop mocht ied$een
her prlcis biun€n. Aeht.i in de ipalmcn)ruin \rs cr g.arii bicr.-loL miji \crb.tznrg
l<reeg ik njer d0 gebn,ikclijke Surininhsc
Parho mur \rrd ecD blik,c Heinekcn ili)
ove landjgd. Dir kenDerki hei Siefidensigcroel!.n dc gemiddclde Surinaner dar
srok orerschadu\rd \tordr door cen gc
\ocl un otluchrine n! de onzekcre pcr
nrdc v'iidcnbosch. Mct de nicu\rc lege
ring \'.ncliun-AdiLllthi! Itte6r er sclukkig $cer cnigszins r eftoullen in de !oekom\r, de koer$ \an dc SurinrrDse eul
dcn is over ziir dreplcpunt heen. geDoeg
r.den onr rc riefcn dus. En gelicd Ncrd
e..tgelop€n weekcrrd do(! zoscl Surin..rls Nedcrlrndcr\ ran clke ctnischc
'ne|s
alkornsr,bclolldngs.sloep. Ik lixd hcr nog
rier zo drl|k in Parcnaribn g<zien Uikrnard on$fl'k hc! niel aln de nodigc hrtics in d. \on lan eroljschc Ickkeniicn
ncl nasi. bami. cic. $ant lckker cien is
gcmeenschupscultuur nl Surin.mc.

lk onrvaikle uiL nijr) gcd.tchic . lnrnill
!t.ls $is ik llak bijbuis. lk vcrheuede mij
0l$ccr .F hrL k(\ncnde arond]narl. l oen

knsNs lls I nicu$shri<l

ap,emDer

D-L

nafna eie.lntah? panp al\ r".tyan .,e /a (r,k(€r

ldrqer

ik roor di garagcdeur srorld schcen de
cc6re zonn.strlal rvccr door dc \llkcn en
ik senl or$mrnd door ecn gevoel
'rnfeF
uir.rsrc ielrcdenh.id. V'ar is hct roch
licl om in Surinrme r. F(Dcn en Ferk.n.

!t!chr ik.,{rns.n!am klinrnr, lricndelijke
nrenscn, insf if crendc \f crkomeerins.
hcerlijk ercn.. . lh opcndc de -sarlgcdeur.
'I or nriin schrik consmleerde ik dar dc

i!!t.r stoud. D. atuoerfut $rs \!cLr eens lerslopt foch nirr 2.
gr'fage halfonder

I ooo ll

SYMPOSIA

Symposium Weer &
Warer van KNAW
op 21 iovember vond n het ge.
boulv !an de kNAW het Nalionaal
slmposium Weer & vlaler plaats.
Aanleiding rot hel organiseren van
dit symposium was her 5o.jarig
be5taan van de WorLd lvleteorolog.
.al Orsanlzation Mlvlol Het <Nll
ls de iaL onale vefteg€nwoordlger
in het WMo- De2e orsanisatie, zete.
lend in 6encve, overkoepelt de nationale mereorologische en hydro.
logis.he dienslen binnen de UN.
Dit rub Leun van de WMO heeft

w€r€ldwjd geLe d tot eer aantaL
a.tivteiLen voor een breed p!bLiek,

Voor ons Ldnd wats een derg€Ljkc
actlviteit het o.ganlseren van ecn
aanta coloqu a en ter atulutlng dil
Nationaal Syfiposium, waarin voo.
d€ organisalie, het KNMI g€st€und
werd door het RIZA, de Raad voor
Aafde en KLimaat (RA( KNAW) en
h€t Nationaa Comlta van het lntcr

fydro ogkal Programme
(UNE5CO) en van h€t Opefat oneeL
national

Hydrolosisch Prog,amme (wMO).
Deze orsanisatoren hadden seko.
zen voor het thema "weer & waler
in de samenleving', eer hoogsl
actu€eLonderwelp mede geLet op
de geLiktlid g sehouden Wereld
KLimaals.onfefent e in's Graver

hase waar de declnem€rs sea.ht
werden een gezamenllik ttandpunt
ln te nemen maatregeLen die de
beinvloeding van het klimaat doof
toenselijk handelen ooeten terug'

worden ln natuurLiike evoLutle van
het lmaat, maaf waarvan het

la.gzaderhand ook duid€llik wordt
dat ook de antropogene invloeden
van belang blijken le 2ijn. Het

glole v,aagteken blijtt de onder
0€ sprekers tijd€ns hel symposium,
lertegenwoordigffs van het (Nlv,
VU, RZA €n hcl NationaaLonder
zoek Programma NlondiaLe Lu.ht.
verof treiniging en (limaatverande.
ing (NOP), waren hel unaniem
eens mel de congtatering dal er
wer€ldwijd een klimiatsverandering
ge.onstateerd kan w0rden, waar
van het ooEakeLijk ve|band n
eerste inslani e gevonden dieni te

Linge verhouding

van beide oorza

kcn.over de gevolgen van deze
kLimaatsverandef ng, t.w, vers.hu
v ng van kllma.tszones met bijbe
hoEnde droogte. c.q. nee6lag2o
nes en stijging van de 2eespieget,
bestond g€en rwijiel, Her is van
groot beLang zo nauwkeurig moge
llik t€ weten hoe we dc uitelnde
like effeden (Lrnner voorrpeLlen.
De modeLLenth€orlc is

hierbjeen

Advertentie

MUSEUM. NATURALIS
Natura is s een artra.tief museum over de natllr mer een rtke (r€ditic. Al laojaar beheen hct als Nationaal Natuurhisrorisch Mlseum
degroolste natuurhisto.ische colleclie van Ncderland. Ruin twinhg welenschappers bestude.en de diversiteit van de naruur, zowelop biolc
gisch a s opgeolog sch gebied. Naluralis lrcschikr over eer nrodcrnc accommodalie, dic ru mte biedr aan zevcn vaste exp.sities,lwcc
wisseltenloonsitcll ngen, een Natuur Informalie centrum, een Auditor un. een lilmlhealcr. een boekwi.kel, ccn mLseumwinkel en ccn restau
rant, T€vens besch kr het nruseunr overgoed geour leerde laborator d en een grotc welenschapperlke bbloiheek. r. Natura swerkenrhans

BU de

Aldeling Mineralen & cesteenten ls een vacatorc voor een

conservator gesteenten v/m
voor 32 uur per week
D€

ssn8t.lllhg gebeurt $nrankolijk voor€€njaar rn€t uitzicht

op..n dl..stverband
-

in

!

voo. onbepaatde tild.
ondezoeksryaring. bijloorkeur op het gebed van de korstevolG
tie in her Prec ambi um Acl ieve berangstelling voor gemmorogle

Als consetuator bem ' in nauwe samenweking md uw collega s
de ardel'ng vcrdnl\roo,dcl'jr. voor d- urvoer ng var onder/oFh e1
hel beheef van de colccties kristalrtne en scd menraire gestee.ten. Goede contactlcle eieenschappen: het vermogen om nier allecn
meteorelen en tekt eien, e. zwerfslenen.
sane. te wefkc. n een proiess oncc wetenschappe ik0 wcrkom
gev ng, m..r ook om sanien le s0rk€r met n et vall nhoud€ tke
Dit bet6k.nt o,a, dat U
ac! ef bezg benr mei co lectievonning. behoud e. beheerlan
colega s.
- Organietorische erya.ing- rnet n6me op het gebicd van project
lreke (deel)colectiesval. deardeling:
ondc?@k vericht op het gcbied van de (slfucturclc) peirologie,
naar processen die hebbcn geleid rot het ontstaan vangesteenten. Relevanle kennist.a v de geologielan Nederland (grondstoffen,
complexen en mineracn in het biizonder in hcl Precambriu . Het
sedimenrpet/oloEic en ve.spreid ngspalronen derlstenen),
onderoek za z ch d enen aile spe e. b nncn de in rret bele
comniu. cati€i sterk, mel be angstc n8 voor het u tdragef van de
geologische kcfn s van pl!ieel Aardc faar een breder pub iek.
Eafgegeven marges er aan nroelen s utcn op reeds lopend ondcr

spec

dsplan

zoek. Daarom gebeurt dit onderzoek bl voorkelr in.a!we samen
werklng frct de coneryato. mincralogie. die o.a. onde?oek veincht
naar de ontslaanswtze van cdelstenen:
mccwerkr op her gebEd lan toegepa edelstecnonderzoek, mel
name in het kader van het Nederlands Edelstccn L6boraroriuD;

opzere_,Er'.r .aoogs.8". . e

t

65 675,. per jaar lot een max mum van

t 9144o. perjaar- inclusiefvaca.riegeld, bt een

dreosrvelband

van 32 uur per

rs

wcck Opname in hel pcfsioenlonds

voorzen.

F

behoeve
van (entoonstellingen. het Natuu. Informat ie cenvlm. educatiele
aclivtcnen en andere vorman van dienslverlering (o.a inspelen op
mclcor etneldingen).
lnroudelkeondersreunngbedtefbjdragen

Hct bruto salaris bedraagt

everl len

lnfornatie.n.olllcitatie:
Voormeerifformatek!.tLlconlactopnemennretdrslC.Zwaan.
conetoator M neralen en €delstenen. tel: 0715647 665.
Sluur Uw schritlelilke ellicilatie met een clriculum v'tae binnen
zcsweken na het verschinen van de.e advertentie aan:

N at i on a a I N at u u th I stoti sch M u sa u n
Voltooide un versta re op e d ng . de aardwetenschdppe., n
Aldeting Pe$on.6l & oeanisatle
blzo.der in dc str!.ilrele petrolog e aangevu d het geochem c.
Postbus 9577
drgerond promotie onderzoek nret doctorstrle strekt tot aanbevelinq. 23OO RA LeLtq

hct
Eef

kngmg lalwl Dieuwsbrtef decemb€r I 2ooo

14

/ N tt u ra ti s

hulpmiddeL, naar eLk modeL kent
zijn ,wakke kanten en de grote
vraag is dan ook: kan een syne€n
al5 de hydro ogis.he cydus en/of
het kLimaat g€model€erd worden,
''Meten s weten was e€n t€rugk.
mend begrp in de presenlates.0f
het nu gaat om reeksen van ne-"r
slagen, gemiddeLde jaartemp€ratu
ren or bodemdallng

aLs gevoLs van

wateronttreIk ng ]n ons Land, de
daaruo.r opg€r.hte instiiuten zijn
trouwbaie gege!ens te Preeente
ren. Fet (N^41 presenteerde een
uitgave n vier deLen, waarn de ge
sclriedenis van het weer in ons
La,d

va, de argeLopen,ooo iarr

vaslgeLegd.

is

Aar ZKF Prir5 Wilern
o.htenddee aar

toe dat herin nieuwe uldagngen
Lagei waa.voor de wetens.iaF
nieuw€ oplossiigen en techdieken
dient te ontwl<k€Len, geen doem
s.enarlo ornarmen, mnar er tegen

!verpen

aLe:

wee.. water,

.lvilsat

e

toe(omst en de effecren van Il]
maatverandeingen op de water
h!lshouding, L€eiongevlng en
D€ deeLnemers waren voornameLiik
vertesenwoordigers uit de betro[.
ken sectoren ,lie met het onder

werp verboiden ziin, naar oak de

pe6 was rulm ve egenwoord sd
(aLhoeweL de s.hril!er deres daar
van nog geen ,r€ersLag neetr

bestanrl en relerent ecentrum ov€r
grondwater zaL <omen, een lnit a

ALeradder, in het

vrerlg io zlln hoedanigheid aLs wa
rermanager, wero een eersre ser
!an deze reek nangeboden. In zijn
rea.tie girrg lrij in op de geschet3te

s.ena io s en biibeho.cnde .onse.
quenres, maar vo€g.€ er oo( aan

B

j de.fsLultirs

van het sympos um

vetuees de dasv.oritler. protdr.ir.
R.A Ferldes (Wageiinsen LIR en
voorzltter NailonaaL Conlt6 f F
0HP) op de grote nationaLe !er
bondenheld tussen de

di!e6e

stit!ten er inste Ling.n in deze
se.to.. Hjmemoreerde ook dc zeel
srot€ kans dle aanwezis i5 dat b j
TNO NITG een lntehat onaaL daia

ln

tiet dat door

aLLe organisatoren van
symposiurn van harte wef.l
toeseiu.ht, ordat er een onlosma
keljke relatl€ besta.t t!s5€n op
petuLakte en srondwater aLtooI de
grensovers.hrlldende aspecten van

d

t

weer, ( maat en v,ater.lloe freer
we \!eten oo( van de nternatio
nac aspe.ten, de5 te beter (unien
wE in de toe(onrst kjlen.
De o.ganisatoren lradden veeLzeer
recent inf.rmatie er do.umentatie
nate aaLter bet.hlIkins kLaarse
Legd voor de deeLnene6 waatuan
e€n leder voLo! gebrul( maakte.
DP. FEN( l.W.C.5cBALKE

6A5TCOLUMN
AUITEN-GEWOON

op gewone" univer
ten geen nahen en waar.en
gel.len, zodat he( ons duidellrk zou
worden hoe wil ons n aLLe bes.hei
denhe d van hen ondeEche den.
Bar en boos! k kan rustig zeggen
dat k 5.hro[ lan de veregaande
anbes.heidenheid, hel gebreI aan
intemenseLilk .erpe.t en het dls.ri
n nefend gedras dat anze.o Lesas
op gewone" univeE teitei kLaar
bLilkeLijk (enmetd. Fet gesprek
Lessen dal er

s re
De

Vrije Llni!ersitelt w Lvan de

grordsag at!Van
GEWOON.

Dt

B IZ0NDER naar

i5 war

piif iik s voor

aLd e medewer[ec die ooit rle
doelsteLLiig moenen onderteke
nen, naar het CvB da.ht dit pro
bLeem op te lossen middeLs het
voeren van Lun.hgesprekken. ook
ondergete(ende kreeg een uitnodi
sins voor een dergeLijke bijcen.
[omsl. Tot mijr sp jt moet ik vaststeLLen dat ons maahijds€3prc[
iogaL uit de hand Liep. Voorar sar
men ons eei proeve !an een nieuw
ultgnngspunt dat het benaan van
de V! zou moeten rechtvaardigen.
GEW00N EIITONDER, drt was de
r reL van eEn opsomm ng van
kaGkterstieken waardoor o rze

univeBiteit zkh .nders.h€ldt van
''gewone' zo G de om3an3 tuss€n
onze medewerkers en stldenten
gestoeLd op respect voor eLkaar!
hebben wijhoge ethis.h€ norn€n
€n waaroenr neooen oog voor
socae minderheden er tot slot
,vordt oize Levenshoudlng sekarak
ter seerd door bes.heldenhe d
Voor de unchbijeenkomet had de
secretarG van de un vers teit
lemand meegenonen om ons uit te

nam een ongewiLde w€nding toen
de man middcls ccn voorbeeld het

op gewone' un versi
teit€n wiLde toell.ht€r. H jvene de
ons weLke nvuLLins men doors.an5
geeft aan het vakseb ed van de
''vrouwen nudies. l\4et weLge (ozen

hoges.holen zouden moeten
ondersclrelden! Kurnen we ook
BLIITENGEWO0N worden? Vroeg
een van de taieLsenoren mer eer
verh tte bLik zlln ogen aan het
besruu6Lid, naar deze lu sterde

i

aiLang

iet

meerei keek.ns

aan

met een al(eurende, gestfenge
bllk. PLotsellng zag i< hoeveeLhj
ap Abrarram kuyper Leekl
FapFy 5rEL

Urr

DE

ATRDWET(

KERSTGROET

w.rgedrag

bewoord ngen schetste h j enkeLe
pikante bijzonderheden !an deze
vorm van vrerenscnaps-oeoeren ng
€n aLsneL raakt€ hli op dreef. Daar
de pers.on zeer beeLdend [on ver
halen, senool h I onze orverdeeLde
aanda.ht, hetgeen hen er ns
s.h en toe veneidde een en ander
wri le sterk aan te zettenl floe het
ook zii, doordat lrijzo z n best
d€ed nhoot h iz n doe voorbli
wanl op den duurvroegen wijons
af of het nou weLzo nodiswas dat
wiions op dt punt van s€w.ne

We stann op de drempeLvan de

r euw€ eeuw, of misnhlen zjn we
er aL overheen. We zuLLen rle pole
miek over het stariiaar even Laten
voor wat z€ was. vanu i geoLogsch
tijdpe6pe.tief was h€t voorbiie
jaar niet rneer dan e€n vLeugelslag
van het beroemde vogeltie. Duide
llk ls dat d€ Nie!wsbrlefen harr
lezers miLLennium Froofwarer en
nlet ln een door twee nll€n se n
duceelde ranpspoed gestort zlli.
Geen nudea re wolken, geen spon
taan oLie.spu tend€ pLatforms, ,€Lls
de NederLandse kust Ligt nog waar
R jkswal€rslaal haar a jaren wiL

krsmg I ah l nieuwsbrief

d€cember I 2ooo 15

WeLvernlelwlng n de

N euwsb ef,
door de aanwezigheid van d€ NHV.
En we praten nu ook met de KTFG
(de FFC.h seogEfen'1. VoLgend
l:ar lrooft u er meer over. En nu
we het toch over vaLsend jaar

De Reda.tie van de Nlerwsb ef
wenst u en de uwen een lr€eLvo.r

spoedrg en gezond 2oo1.

BOEKBESPREKING
Dle Erde hat Gedlchtnls: 50 Millionen Jahre lm Spiegel mitteld€utscher Tatebau

l4j pr. Slx-Vedrg. tseucha, 2000
DIt 68,- ISBN: 3-930076 91 8
Gedu.ende de i.ren voor de "wen

de". d.s.z. in de peiode voor No
vember 1989. ve6chenen op onre
gelhatige tijdslippen aardweten
schappelijke studies van het gebied
van de (voonnalige) DDR in de osen.
schijnlijk obs(un, maar in Kwartairgeologische kingen beroemde reeks

ieLd inzage krees ln zeer

gedeiall

leerde se.Losis.he. FaLeontoLogsche
en archeolosis.he ondenoek ngen n
de g gantjsche brulnkooLgroeves op
h€t grondgebied van d€ DDR, met
name in de omgeving van Leipzig en
Halle- Een aantal van deze belang.
wekk€nde studies is van de hand
van prot Lolhar Eissmannl, ziin stu.
dies over de slratigrafie van het
Midden en Boven-Kwarlair, over
penglaciale veBchiinsel€n, en over
zoutdefomatie slruciuren kunnen als
klassiek beschouwd wodcn in de
Midden Europes€ Kwanairgeologi

L.nde enkele de.ennh een belang jk
venster

va

weLke de

we5te6€ we

in de bruin(oolgroeves he€n bij€en
Sebracht, Aangezien foto gra f€r€ n ln
de bruinkooLg,oeves in de DDR aan

strenge (verbodtrcgeLs gebonden
was, zijn de me€ste ioto s opgeno
men mer een gewone kleinbeeld
spiegekefler kame6, hetgeen aan
de technische kwaliteit van de
loto's ook wel te zien is. Gelukkig
doet dit echter geen enkele afbreuk
aan het spcctaculane k.rakter van
de geloonde fenomen€nOm een indtuk van de schaal te
k igen waarop btuinkoolwinning
plaats vond, mogen
tot voor
de voigende cijreG dienen: op een
opperulakte van ca 14oo km \re.d
in dc tachtiScrjaren iaarLiiks roo

ko

''Altenburg$ NatuBissen5chaft liche

FoBrhugen . oeze reeks was sedu

cuLalre resuLtaten van zijn safari's

Nu, na 4o jaren nudie, heeit prof.
!issmann een fotoboek g€pubLi.
.eerd, waarin hij d€ meest specta

n ljoen ton

bodemnrater aal tor op
e€n d epte van 130 m 0p de schop
genomen, oltewel ca 7o a 1oo km
materiaa. Dc enorme schaaLwaar
op omvormlng van het andschaP
door de bruinkooLwiining heeft
plaatssevonden vo.mt wellicht de
meesi sprekende illuslrati€ van h€t
feit dat de mens een g€ologische
tactor van formaat is gewordenHet is in dit verband veelbeteke.
nend dat onlangs door P.ul Cruizen en Eugene SloerEer in Science
en in de Glbal Change Newsletrer ie
voorgesteld de .aam Holo(een
voor de laalste lwee eeuwen van
onze liidschaal te veryangen door
De vroegste aktes d e b-ctrekking

DIVERSEN
A.rdwetenrchappeliike
Loopbasndag 20O0

Op v idag ro novembe, a.5. orsani
seerde 6eovUsie, de sludi€vereni

ging voor si!denren Aard en
Milieuwelenschappen aan de Vrije
Unive6ileit Amsterdam voor de
rweede keer de Aardwelenschappe
liike Loopbaandag. Net als in r998
gebeurde dat in saffenwerking met
De opzet en doeneLlingen van de

dag waEn herzelfde al5 in i993.

Bewusl

h

aan de naam'Loopbaan

dag vastgehouden,

De Aardweien

(happeLj€ Loopbaandag heeft

na

meLjk rneer te bleden dan de ge.
m ddelde bedriivendag, Lees verd.r...
Wdr , in de doeLsreLllng€n van de

Aardwelens.happe jke Loopbaa.
dag? De dag s bedoeLd !oor alle

ouderejaa.s studenten en pfomo
vendi geologk, iysGche geografie,
hydrolosie, mijnbouwkunde, milieu
kunde etc, ln Nederland. Kortom,
eenieder die in d€ toekomst in de
.ardsetenschappen wil werken.
Het is de bedoeling om hen een
beeld te geven v.n de arbeidsmo
gelijkheden in het beddirsleven en
bij de (semi-) oveheid, en om de
(onlacten tugsen de 9ludenten en
hel bedijrsleven te bevorderenDeze doelslellingen werden op de
voLgendc manier nage5treefd: 0e
gehele dag was een bedrijvenmarki
met vedegenwoo.digeB vai 15 ver
5chillende bed. jven en nsteLllng€n
te bezoeken, Er wae een zeer g€va
eerd aanbod van aaiwezigen, van
Seoi/s sche onderoeksbureaus tot
miLeuadv esbureaus. Net heLe aard

wetenschappeliike spcctrum werd
beLichi. en bood de deelneme.s de
kans ook e€ns met voor hen wef
li.ht'minder voor de hand liggen.
de' bedrijven kennis t€ maken, en
20 hun blik op de arbeidEmarkl te

'She:tuater Offrhore Project' en
het llu5eon, als popuLaiseerder
van de wetenschap, werkte samen
met de deelnemeG uit hoe je geo.
loSie aan een b.sisschoolklas kun{

leren. GAIA, Lenslolt€, attendeerd€
de deelnemers op de discrep.ntic
die bestaat tussen hei perccnlage
afsluderende, en in de aa.dsetenscnappen werQame v.ouwen.

Advertentie

De lezingen die '5 ochtends gehou-

voudige bediifsp@sentaties. N..
tuurLijk pres€nreeden beddjven
zich wel. maar vooral was hel doel
de studenten een persoonlijk, dy.
namis.h beeld te geven van d€ uit.
g€breid€ mog€Lijkheden voor €cn
Loopbaan in d€ aardwetcnschap.
pen. Fiervoor waren, mede via het
KNC[46, aardwete rs(happeE bena.
der'r met een zekere staat van
dienn d e over hun persoonljke
etoa ngen tjdens hun cafriere ver.
teLden. Zo kwam€n de bu tenlan.
deryaringen van de heer Lekkerker
ker (lWACol en de heer Aeerens
(lro aan bod. maar ook de erya.in.
sen van de heren van Rhiin en Wif
lemsen die iede, een eigen bed jf
hebben opsezet- 5hell. Schlumber
ser en TNO NITG konden als grole
namen natuunijk ook niel ontbre,
De workshops gaven de deelne.

me6 gelegenheid actiet met een
bepaald problEem in veEchillende
se.toren aan de ganS re gaan, De
eeBte drempeLwaa, je als pas at
gestudeerde overh€en mo€t s de
solLicitatie. f et 0pLe dings.entrum
voor siudie €n Loopbaan aan de
VU had twce workshops soLlciteren
veu o,sd. Bli sheLl kon men aan de
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nr:

hebben op de bruinkoolwinning
stdmmen uil het eind€ van de veer
riende eeuu Tot het einde van de
negeitiende eeuw bLeef de wlnning
eei 0ve eg€nd kleins.haUg LokaaL
renomeen. maar ln de twintigste
e€uw €n oan mer name n de peF
lode rondom de Twe€de \4ereLd
oo.log begon de grootschaiise winning, Gezien de onvoodelbaar
g@te milieuvefr uilende aspecten
(bod€m., waler en luchtverontrei
nigind vebonden zowelaan de
winning van de bruinkoolak aan
hct vcrbfuik eryan in elektricirens
cenlraes, wordt de winn ns thans
in sneltempo afgebouwd: in 1990
resp,1994 resteren 21 resp. 5 groeves waaruit 1or resp. 2l m Ljo€n

lon iaa ijkr gewonnen wordt.
Thans resteren slechts drie win
plaatsen waaruit naar veMachling
de bruinkoolb€hoefte voor.le komende 30 d 40 iaa, sedekt kan
wofden. Nu groev€s in ver5neLd

lemPo gesoien zlln ofworden, rest
de Du ise overheden de g gantische taak 0m door herindchting tot
een aanvaardbaar heEtel te komen
van d€ grootste antropogene littc.
De enkele honderden kl€urenfolo s

in hel boek vormen een uilzonder
lijk fraaie weerslas van de aantat
rlng van het landschap op me8a.
schaal, en van d€ 'giant machlnes"
dle qua gfootte, winvermogen,
maar ook oLektriclteitsverbruik alle

De dag wefd afgesLoten met de uit.
reik ng van de Escherprls voor de

plan (NBP1t9ol, Nota Landsclrap
(N0LA 1992), het BosbeLeidsplan

beste aardwetenschappeLijke s.rip'
lie, Het beslaan van deze prijs is

en hel St.ategisch Ptan lan Aanpak
Eiodiversit€il. Uitwerking van hel
ni€uwe beleid moet plaatsvinden in
de Tweede structuuEchema Groe'

nu zonder twijfelbijeen groot aan.
tal stud€nten bekend geworden. De
Aardwelenschappeliike toopbaan-

dag bood een aclieve kennisma'
king, konom, mel de wereld builen
de lniveBileitsmuren, en de aan
loop daar naar toe. ets waar dL
deLiik een behoefte aan is, gezien
het aantaLvan ruim 2oo (€xlstu.
denten dat aan de das deeLnam.
Een vetoo g
na tuee succes.
voile edilies zeker in- In Anst€r
ddm, ofwellicht eldets in aardwe
lenschippeli jk Nederland, dat zich
deze dag bij uitstek groot en veel
zijdi8 getoond heefi. Tot in 2oo2l

rit

NAMENS 6IOVU5IE'5 AARDWET!N'
SCNAPP€I ]KE LOOPsAANDAG COMM

Str

5'

2OOO, KAREN LEEVER. VOORZ TER

Plattorm Aardkurdige
Gc4htc platfornrleden, e.fsoed-

P.nt.rcr valbc.reE en andeE
!.rdlmdig gcinbsserden.
Het Riiksbeleid voor de komende
10 jaar inzake natuur, bos en
hndschap" is in juLi door het Ll nistere van LNV gepresenteerd onder
de naam Natuur voor mensen,
mensen voor natLrur' lNVl ) VooF
heen bete. bekend ond€. de naam
"Nota natuur. bos en lands.hap in
de 21e eeuw . letoanst het vier
goene nola e: het Natuurbeleids

Waar in de voorsaande nola s
(NBP en NOLA) het aardkundig €rf.
goed nog voluit (inclusief kaarlen)
werd g€noenrd aG een van d€ bijz0ndere natuur en lands.haps
wdarden daast ecoLogle, cultuurhis.
tofie en belevlnsswa.rden, wordt
ln !e n euwe nota (NVMJ nog
slechte zijdelinss sewas semaakt
van de aardkundige zaken in "dat
kleine stukje aade dat Nededand
no8 heefl ,' Her nieuwe motto
"Mensen voor natuur, naluur voor
mensen" biedt gelukkig volop nieu.
we kansen: naluui is imme6 de
opteLsom van de "L€vende" lbiotl'
schel en de 'dode'natuur (a.bioti.
schel en wat wj eruan genaakt
hebben, De verpakking is echter
anders; men spreekt nu liever in
tetmen van "lagen : de BasisLnag
(bodem.geologie'geomorrologie-

geohvd.olosie), d€ Cult,u aag en
de Maaischappeliike Laas- En daar
mee blijfi hel aardkundig edgoed
loch nog in beeld. Echle/ aueen als
u dal wilt, Alleen kunn€n wij de kar
n et trekken. wij hebben uw steun

superlalieven te boven gaan. Hie.
naast specitieke sedimentaire slruc.
ruron, alsmcde paleontologische en
archeo ogi5che vond5ten.
Het ls ondoenljk n ko( besiek de
vakinho!deLjke ner tes te bespre.
ken van de vele opname5, die ver.
chl zjn if d€ ontsLuitingen !an de
Tediaire br!inkooLatoettingen en
alle daarop volgende sediment
eenheden. Daaruoor vetuijs ik nog.
maals gaarn€ naar de re€ks Alten.
bulger Natutuissens.haft liche tor
schungent. Nlaar een fotoboek
hoeft ook ni€t gelezen le worden,
n€t Kan beter genot€n word€n,
Mocht u voor de komende S nler
klaas of(€rstdagen ros niet weten
wai u vo0r uw "GeoLogie ange'

laar in voor het behoud van ons a.
blotisch milleu. Wijdoen dit vanut
het aan ons doorTNO.NTG aatrge.
boden kantoor te zwoLle vin ons
nelwe en €en breed fronl aan
aciiviieilen (edu.ati€. nieuwsbrief,
voordh(hlen. dverles. workshops,
etc), Het doel daadij is om een zo
brced noselijk maatschappelajk
draagvlak te creEren voor aardkundige zak€i, Helaas is het ons in de
afg€ open jaren niet seLukt om bii
de Riiksoverheid (tNV) meer aan.
dacht 1e kriisen voor de aard.
kund ge waarden. Op het maat.
schappelijk vlak en op provinciaal
beleidsniveau ligt dat geLukkig an.
dels. Bii het opstellen van de
Structuurschema s (56R2) gaan we
weer een geheel nieuwe ronde in
Om on2e intenties (en wellichl dle
van uw orsai satie) kracht bij te
zetten, wiLhn wlj€en AardkundiS
lYanifest opneLhn waarln wj het
belang van lret belroud en de
beslherming van ons aardkund g
eiGoed (en dan niet alleen in de
EHsgebieden) duidelijk daken. Wij
willen daarmee in ee6te instantie
Gageren op de inhoud van NVNI (u
kunt dit document dessewaagd bij
ndien u van mening benl dat u of
uw organ s.t e hler €ts aan kan
b jdEgen (Lierst n tekst) dan ver

wlu

N.t PLatform Aardk!ndige waar
denr), ultvoerder van de selllkna.
mige siichung, waarin een 2o,taL
grote en kleine natuur en nilieu-

zoeKen

en vakorganisaties en musea zit'
ting hebben, zet zi.h nu ruim twee

doend€, net naam en adres.
Wij zullen dan e€n .on.ept teksr

ons per onmegaand€

uw intentietm€n ng oidie van uw
o.ganlsatie kerbaar t€ mak€n, Een
kod€ reactie otveklaing is vol.

lssms lalw liieuwsbri€f decembe.l2ooo
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hauchte" partner gaat kopen, dan
kan ik u d't boek van ha(e aanbe-
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die aan u fetournefen
met net verzoek deze te becom.
mentarleren. llierna zuLLen wi de
door u ingebra.ht€ zak€n aan de
orde srellen en her Manifest. mede.
onde(ekend door een aantal (gro.
te) oBanisaties chting oen HaaS
veGturen als het tuiste momenl
oPst€LLen €n

WIJ HOPEN OP UW MEDEWERXING

DES TOM BAISEM

(s..REr^R s
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w:ad?n is de
sinhlin8A.ld.

Pratform A:rdkundiee

uttvo€rcnde rrk van de

Xl{Grulc Ercherpiiis voot
beste af studeericTipti€
voor vu-studente|,| Ren€
Jonk en Hendrik araaks|||a
op v idag 10 novembe, wed iij.
dens de AadwelenschappeLiike
toopbaandas Gie eLde6 ln deze
Nieuwsbrien voor d€ ,esde (e€rde
land€Ljke E(herprljs voor de beste
Aaidwetenschappelitke afsllrdeer

tcriptie v.n het iaar uitge.eikt.

@

DIVERSEN

@

o.eanogrdfie, orSan sche en anoF

De prijs is een

initiatietvan hel

(Koninklijk Nederlands
6eologisch en Mijnbouwkundig
cenootschap) en wo,dt n bekng
rike matc gesponsord door Shel
KNGMG

Voor de derde achtereenvolgende
kecr ging de prijs naar een sciptie
van het lnstiluut voor Aardweten.
s(happen van de vrije Unive6iteit.
De sciprie, gctiteld "An inteSratcd

nudy of brc..ia! n the Gargano
Fronrortory (ltaLyl was het re5uL.
laat var onderzoe(!an twee studcnten. die er sezam.nliik op afstudeerden, Hendrik Brnaksma en
Ren€ Jonk. Begeleid€rs waren dr,
leroen Kenler en dr. Giovaini 8cr
rotti (Faculteii der Aardwelens.hap
pen, Vrlie Un veBitelt Amsterdam).
Er

waren eLi s.ripues ngezonden,

0e beoo.deling van de scripties is
in handen van een iury, die dit jra,
bestond uit d15. M. vroon.ten
Hove. voorzitter (Shell). dr, G,Th.

j. Brouw€r
(oYo.CAG). 0e vaozitter gaf de
!o gende onderbouwing aan de b€
slissing om deze sc.iptie als winKLavef (TNo NlTc) en dr.

De inzendingen voor de EschenriF

2ooo ziin allen van soed niveau ei
bestiiken rezamen een groot aaitaLdiscipLin€s binnen de aafdwe.
lenschappen (iysGche gcogcf e.
oceanografie,

geoiislc,

hydroLosie,

ganische geochemie, sedim€ntolo.
gic, en slructurele geologie). as.
peden die de iury zwaar heeit
mees€wogen in haar beoordeling
zijn hei vernieuw€nd karakter van
.le sft ptics, voLLedigheid en heLder
heid van rel betoog, en de valldi.
tell !an de concl!sies. De elndst id
voor de beste sciptie gi.s uitein.
delijk tussen het artikel Efiects of
deploymenl-relar€d inaccu6cies on
explicit P/5-wave sepaGtion" van
Remco Muijs (vakgfo€p Georyska,
UniveBite M.e.ht) en dc scrlpr e
van Braaksna en lonk. Deze nlee
werken ziin zeer veGchillend vai
karakter, Remco Muijs leverL hel

bewiF dat acquisitiefouten in P.cn
S t{ave separarie voor een groor
deel kunncn worden opgelost dool
de seb,uikeljke opneLLing !an vier
geofoons n een trapezium con|gu
ratie te veNang€n door vijf 8eo.
foons in €en pirahide.onfiguratie.
zijn w€( is sluit€nd en zeer helder
uilsew€rkt in een adikel dat kl.ar
is voor publkarie, maar zijn we
b€sLant s echts een zeer spe.lflek
d€eLvan het va(gebied geotys ca,
Fet ondenoe( van Fendrik B€aks
ma en Rene lork daarenres€n i5
inlerdisciplinair van karakter, en
bevat daarnaast ook fundameniele
en loegepasle elementen. De sa
nenwefking t!5sen €en sedimenro.
loog (Nendrik BGaksmaJ en een
siructureeL seoLoos (RenE Jonk)
resutee in een lntegrarie van

t€chnieken, die voorhccn voolbe
houden waren aan puur "sedimen
tolosis.h' dan wel "stuctureel
onderzoek, en de beschdjving en
onde6cheiding van 2owel tekloni
sche als sedlmentologlsche bre.
clas. llet voork0men en de aard
vrn de brecias ? jn naLrwkeur g
gedo.!menteerd op z0weL micro
scopische als regionale schaal en
de be!indingen worden gerelateerd
aan een nieuw model voor de
.lructurele (plaalrektonische) ont
wikkeLing van het g€bied. Funda
menreeL

onaen0e(

s Sedaan

iaar

de oorzaken van bfec.iate en de

rolvan vloeistoffen in het bre.cia.
tieproces. Hierbii zijn nieuwe idee.
en gepostulcerd over "natural hydraulic lracturing", De etudie vorml
een analoog voor gebrokcn kaLk
steenres-Arvohs in de d epe onder
grond en het ontworpei dasslnca
t€s.hena ie toepasbaar in de olle.
Uileindelijk heeft de betrachte vol
ledigheid, de kirische instelling
van de auteu6, en de n'oed die zij
g€toond hebben om ecn d€rseLijk
ondetuerp aan te pakken. bil d-"
iury de doorsLag gegeven ln de
besLisslng om

dc Escherprijs 2ooo

toe te kennen aan Rena jonk en

bzeldinsen &cherpnis

2000

''An lnresrared study of bre..ias n
rh€ Garsano Promontory (taLyl,
door Hendrik Braaksma, Ren€ Jonk,

Bege

€lders, dr. leroen Kenter, dr.

"High Resolution .limate .ecoi
slruction of the lasi 13o,ooo yea6
by gmin size analysis of loess lrom
Xinlng, china , door Laufa van

ofl0

"Direct onaLScale Ana Vsis
Seismic oata", door Folke.l Hind
riks, begeleider: Rurger van Spaen
donck, ciT6, ou Deln)
"Recenl tectoni.s in the Central
Pennon an Basin and the r relat on

to seish.ity; interferen.es fiom
Fleld study, Hlgh Rcsolutlon seis
mks aid Analosue A4odeLLing ,
doo. Gideon Lop€z Cafdozo. bege

leider: Anco Lankreiier, (vU)
''P.and 5.wav€ 5€paralion; A
comparison of diftere.l meihods"
door Nanne Femena, begeLe der:
prot dr. Jaap [4oidi (LJL])
''Deep convedve o!erturn in the
no(heasten Arabian sea over the
lasr Zo kyr infer€d frcm tempera
rure and salinity r€constructions ,
door luriadn W. Nortier, begelei
d€rs: dr. J.W' Za.hariisse en dr. G.J.
"Effects ol depLoymentreLat€d lna.cuGcles on expLi.il P/S wav€ sepa
.ation doo. Remco Nluijs, besel€i
ders: dr. K. Holliser (ETH Zuri.h),
dr, LO,a. Robe sson (5chlumber
geo, en dr. X. Roy Chowdh!ry {UUl
(submitred to Geophysicsr 14uijs,
R, FaLLiger, K., Robe sson, 1.0.A.,
Efleds of dep oymeni..eLated na.

KNGMG COMMISSIE BEROEPSBELANGEN

beinvloeder
In onzc biidrase aan d€ N euwsbfief van oktober 2ooo wer! de
vem e!wde Commlssie Beroepsbe
langen (CBB) aan ! voo.geneld.
Dihaal wat meer over het C88
Mee4arenp,osramma 2ooo.2oo'1.
Her centraal thema daatoan is her
vefzamclen en aan d€ ledcn ter
b€schikklng stellen !an voor de
beroepsbeoefening re evdnte inior
0e Commiesie heeft zich mel groot
enlhousiasme geworpen 0p uitwer
king en inplemenbtie daatoan in
hel werkprogramma 2ooo, Dil
wefkpfogramma voorziet in de
e€rste p aats n voortzctting van
actvitelten die hun bestaan aLheb.

ben bewcTen. ?o is de KNGI'^G'
website (www-knsms.nl), oor
spronkeLijk speciaaLdoor de CBB
opgezet voor haar elgen banen.
markt.ad vlte ten, u tsesro€ld tot
een G€nootschapb.eed inslrument.
vanuit de CBB wordt nog steeds
met veel plezier de algehele redac.
tie (lay.our, srucruur, inte inking
etc) van de XNGMG site ve.zorgd,
Daarnaast verzorgt de CBB het on.
derhoud van bepaaLde slterubr +
ken zoals de rubrieken (einismarkr
en Ao€idsmarkt. Door de enthou
siaste inbreng van enkele nieuwe
CBB ledcn zullen deze rubrieken
alleen m.a. in omvang, kwalileil en
Op 5teeds fireer pLaatsen blnnen
het cenootschap Croer de beho€f.

te aan een eigen plek' op de sne.
King Noord is de eerie krins die
inmiddeLr een eigen bladzijde

heid van een herkenbaar KNGi,lG
prcIiel op alle bladziiden. Ovei

heeft. Binnen(ort Tnleen eigen

aan meer en p,ofessioneLe adminis
trat ev€ onaersteunrng van hct

bLa,lzllde voLgetr !an de Wer<groep
Aarde en Samenlev.g, wanin het
KNGMG participee.t, Ook alle an
dere KNGIUG (gerelateerdel gele
dingen worden uilSenodigd hun
wcnsen omrenl een eisen blad
zljd€ per e rnaiLkenbaar te ma(en

iwebnaster@kngnrg,il 0m de
werklast behecrsbaar te houdeD
(auemaal vriiwiLliseGwe(, weet u)
wordt binnenko de rnogeliikheid
b

seopend dal groepen het een
'eigen bladzijde zclf het uploaden
van vernieuwingen vedorsen. Dil
weL met inachtname
en(eLe
spelregels, vatrwege de wenselilk
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AGENDA
AfdeLing Noord oiganlseeri een

lezing in de se.le'alternateve
energle'door Henk Pasnler (TN0
N TG) over CoaLbed l,'lethane. FoteL
de Jonce in Assen, Erinknraat, om
18ioo uur. nfo: josle.krien@
ord na.nl, teL: o594-51l961.

assa.iate met het Natuurmus-oum

E.onomy, l-l€lsinkj. Finland.

Rotterdam en de Llnive6itelt van
Athen€. http://www.geo.uu.nL

21-26 set'temb.r 2001
Conference: Eirly PaLaeozo.

asgregate@f gy.R (1.6.2ooo)

os€os6ph es and Biogeographies
af Western Europe and Noth
Afrka. Universlto des Scien.es et

/Resea(h/5trat PaLeonroLosy/confe
ren.e/conference.htmL nfa: W Lna
Wessels: wes5€ s@sea.uu.nL

20-2l auEustt s 2001

17th nternationaL Mlning Congress
& Erhibit on oi Turkey /MCET 2oor,

c.2oolhtnl the lltrechi

cLmate conlerence 2oo1. Educato
rium, Utre.ht UnlveBlY canPus.
un versity

Ankara, Turkey. Into: lt4CET 2o01
Web site. lrttpt/www.m nins

Vereniging, Feusdensebaan 1o, 5o61

9th CoaLGeology Conierence ln

29 aull{strls

PR,0 stetuijl. Te: o1l 528298/.

Pnq!e. Conlerence addressr 9th

lltrecht, Fa.ult€it Aardwetenschap
pen, UniveBiteltscenirun de Uithoi
Budapestlaan 4, 1534 cD Lltrecht.
nfo: Nede andse G€ologls.he

KNGIT,jG Bu

tendag. Nadere niorma

Geology Conterence, Fa.! ty ot
5.ience, CharLes Unlvers ty, aLber
tov 6, CZ{28 4l Praque 2. Fax:
oo420 22492171br e ma L: opLus

- I septemb.t

The European Scien.e Foundation
Programme: response ot the Ea.th
Synem to npa.t Pro.€sses argani
ses a workshop and €r.urs on on

[4euse-Rh ne E!regio Geo]osists
[1eet]ng. 5tation s.l€ntif que des

New Paradigns for the Prediction

ol Subsuface aonditions, EuraCon

the theme: "Subdarie Craters and
Eiecta Cratef ao(elauon" with a
spe.iaLsession on cy impacts and
i.y targets heLd ln the unique lo.a
tlon olth€ unlversity center (uN 5)

Haul€5 Fagnes. Un veBita de L dge.
Info: [4. Dusar TeL] +12 2 62l
a41a: lax: +32 2 647 7)59; e.nail:
mjchieL.duear@pophost.eunet.be

feren.e on Chara.terisation of the

on svaLbard

(teranderde Aatun,

15th nternat ona 5en.kenbe|g
Conferen.e: r"4id Pa aeozoi. bio and
geodyam.s: the North Gondwana
Laurussia lnterad on. Fo6chungsin.
stitut Senrkenberg nfo: G. PLodow.
ski, teL: +49 69 9/o/5127i fax: +49
69 97ot51ll, e maii: gplodows@

Congres: Disiributlon and
^rligration
ofTedarV lUannaLs in E!rasia,
ter
seLegenheid van de /oste verjaar
daS van dr. Hans de Bruijn. 0rgani
saile: Fa.uLteit Aardwetenscrrap
pen/ PPU, Un ve15ileit Ulre.ht n

5haLLow

5ub5ufa.e, lmpLkat ons

(Noiwar. nro:

for Urban nfrastruciure and Env
ronmentaL Assesemenl, Spa,

t.i s.Pt.flber

BeLsium. nfo: http://consiru.tion.

8-

12th Meeung

Cha Leng€5 of a Chaising Earth

Open 5.ien.e Conferen.e, Amst€r
dam, seorgan seerd door het InteF
nation:L Geosphere Biosphere
Programme n samenwerking met
het WorLd CLmate Researcrr
Programme en het nternationaL
Human Dlmens ons programme.
Vooi nformat e en reg strat e , e:
www.s.iconf .igbp.kva.se

Aggregat€

2ooi

Envlronmenl and

2001

ofthe Assoclation ot

European GeologicaL 5o.iet es,
]MAEG512. Carpath ans PaLeose

ography and Geodynami.s: A4llti
discipLinary AFproa.h. nfo:

9- 11

Palaeozoic

ol Belsl!n (Brabani,

aon,lroz): September 22 21, 2oo1
Post conferenc€ excurslon: Lower
Falae02oic of the soutfrern
lUontagne Noife: 5eptember 27-29,
Cotrespondence: losE Javjer Alvaro
or Ihomas 5ervais, USTL Sci-an
ce5 de la Teiie, UPRESA 3014
CNRS. aitA Scientifique SN5, F59655 VilLeneuve d Ascq cedex,

Iel:

,3

32a JJ 63 92 |

+j3 j2a

3a,72 2a. Fa\: +)3 )2o 41 69 .a
E-mail: lose Javier-Alvaro@un v

lilh,fr or Thomas.Setoals@!ni!

26-28

httpt/ww4geo osi.uio.no/avdG/esi.

itu.ac.uk/gmd!ate s.hooL/conre
reicetEsF o/ndex.htmL

TechnoLog es de LilLe, VilLeneuv€

Pre{onference ex.Lrsion: Lower

nlo: Fhys.uu.nl/-wwwlmau/
Coigrees B!reau do MarcelLe
Buma, P.0. Box 8012t,lto8 TC
Uirecht, TeL: +3(ol:ro 2tr2l28i
lax: +11 (o)lo 25r5851i e mail:

LandeLiike Conta.tdas. Lln veGiteit

PaLae

sett.mb.r

2401

Athens: 9th lrternational congress

olthe Geologicalso.letv of Greece
At the same time speclal events
wlLl aLso be orsanlsed on th€ occasi.n ofthe 5oth annilersary ot o!r
nio: Prot Paul 6. [,larinos, e maiL:
narlnos@central.ntua,gr ar,Ms.
lasmine Athanas5io!, teL: +lo
772349a1 tax: +1a a772)77a

1

s.pte,nber 2001

NQUA Subcommission on

Eu.o

AnnuaL meet ng

ol GeoLoglsclre

pean Quat€rnary strat graphy.Ih€
Ukra ne Quaternary eiplored: the
Mid.lle and Upper PLestorene oi
the [4iddle Dn ePer area and its
mportan.e for the East west cone.

Vereln gung and Delts.he GeoLosi
sche GeseLLschaft MARG NS
I,IEET NG 2oo1 in Kiel. Germanv.
Info: http://www.s v.de/agenda GV/

http://www.uklnet.n€t/-hydro

NAC V

