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Aardbevingen: onvoorspelbaar, maar onmisbaar
voor kennis over de structuur van de aarde

De eenrocstingen

rm

dc rccente aardbc-

vinsen in El Sahedor en IDdia sr.an iedcreen nog in hcr geheugen gcgrili. Ondanks
de veriijning van de applrlruur cn ille

kcDis die seismologen beziten o\rcr de
opbouw tan de aardc cn de ooEaaklan
ar.dbcvingen, is het noe steedr niet nrogclijk om djdslip, pldlts cn g
aadbeviDs tc vooisfellcn. Dc schijnb!dr

zien. lrc Uni$csiteit Utrecht richl zich op
de diepere srrucruur van de aardc.

Sterkste en diepste
Hismrisch geren komcn alleen in Zuidr-edcdand arrdbelinscn !oor, leroorarakt
door bcwcging lanss de Pcclrandbreuk cn
de Feldbissbrcuk, de begrcnzlngen van de

RoerdtlslcDk. Dc aardbe!ing ran Ro€F

De afselope" acht
Haichcng (Chin!)

de

i,.r

heeJt

rt;s s c hohh e n
te oe/uerhen sehregen

Ros @in he I d e

nierlo06pelde !ardb.ving

!D

Trngs-

latcr aan ruim ?00.000
n.nsen hct l.rcn kos(e. Ook in Nederland $rrdL seisnNlogisch oDdezock gcdaan llct K-\!lI docr ondet,oek nanr
lr.dbovirg€n dle nret nnme in Noord- cn
Zuid-Ncdcrland \utrkonrcn en hecft ook
de rark hct publieklrn informatie re looF

han een

jaat

Dond in l9q2 had ccD
slcrkc ran j,l9 op dc
schaal \'an Richte., lag

op ccn dicpre lan l? knl
en was dc srerksie lardbe\ing tot dan roe gere-

sstreerd. Aardbclinsen in Noord \ederland zijn een rclaticfnieu\f fenomccn cn
ziin sc.elarecrd aan gasNinning AardbcliDgc tot nu Loe gercgistrcerd in dit gcbied zijn minde.,waar (murder dan 3,8
op de schanl lan Rl.htet cD komen ondieper loor (tot 1,5 km dicptc). De.fdeling sehmologic\an her KNi\il doet on-

dc.zoek nslr dczc Noord-NcdcrlaDdse
aardbcvjngen. "Ons onderz.ek richr zich
i! ecrsrc ins ntie op dc toegepastc scishologic," le$ Behard Dos. uit, onderzoekerbijhcr L\\lL "Hoc ztjn de rlurdbesingen onrsrian. \'at /jD dc iisico\ op
aardbevingcn van die gnx,itc in dar gebied
oler een beplaldc periode. \vijecrcn
ondcr 3ndere advics ann bou$,bedrijecn
{ut ccn bcpialde bou$rorm inhoudt, of
Nat hcr scismische risico is loor een gcbied $aar gcboulfd grat worden- Dit
beterkt zich nicr alleen rut Ncderland."
Rosvinkel, cln plaais zo'n vijfiicn kiloffeicr noordoosr vatr rnmen, seDict dc t$ijielacbdge eer om in \ederland hei nccst
g.rrotrcn te zijn door aardbelingen gcrclarerd aan gassinning. Dc atgelopen ucht
jaar heeft dc gemeenie dc|tig schokken ic
veiwerl<en gclccgen. HeL KNMI heeli
scismogr!fcn gcplaatst in boorgatcD op

:00 neter dicprc. \'crsnellingsmctc6

aan

l!!i.!tJ?rot patnu

2

Aardbeving In India geregislreerd in Utrecht

het !afdoFpes lik rcgislrercn
de grorcfc bescgiDgcn ln dc

bodcm.
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land besmal uit sedimenrcD.
Dic z.rg€n vo(tr yeel onl
gerinSvujs. Otn daar ninder
lasr lan tc hehben. No.den dc
insrrumcnien in ccn boorgar

geplri$t

,
,.:: i,,.,,1
r" .,|J!

\x-€ zijn zo in sraot

onr vcel naulvkcuriger ic Dlrer
cn ook ll.hicfc belingen rc reeistreren. ln Zuid-Ncd.rl.tnd is
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dlr niel nodisi daarbcstat]t dc
boden -srcrendccls uir vxsr s.-
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Hct ondero€k narr selsnische
risico'! in Noord-liederland
houdt Tich bczig mer dc afgelopcn liiitien jrdr. Her IC\\'lI
heell iD 1998 het rappoft triF
schrrchr "Seismische risico's

Trd s rds b€sin van bev

lrcn

iq lsi

in Noord Nedcrland", saarin

in ccn t$eedc rappon adriezen

gcD

all. aardbeLingcn \ rnaf 1986
in d! snalys.s ziin ops€nonren.

gcgclen voor bcr vssdcggen
ran schadc vcroorraakr do..
dele ondicpc. lichtc i!rdbevin-

''Bij ren loorspellins doc

INO Bouw hccft in diczcllde
pcri('de ondcrzoek gcdaan rt3r
de rekdc russen ondiepe, lichie drrdbcringen cn schrde aan

Tiidstlp, plaats en sterkte
H.Dnckr P!ul$cD, unjvcrsitatr

gebousen. Hcr blcek nocjlijk
orn dc intrrnrti0n!le cla$illcdIics. opgest.ld om sctradcs bij
z\ra.e tektonische aardbL\ingcn te inlcnrariser€nj ook le
gcbruik.n bij de a!rdberingcn
in \oo -NederlaDd. Zij hcclr

doccnt bii dc r]lrjecrsrocrl

G.of) sica lan de Unircrsileit
Urrechr docr onderzock naxr
de rrucmur

/i

uarde

nci

is hccl duidclijk: Nrrdbc!'n-

De Nieuwsbrief s een cezamenLi<e ultsa!e van
het (oninkLljk NederLands Geologit.h [lrnbouo-

kuidig Gcnoolschap {KNcMGl en het

rrn dc

beh'rlp 1an urdbcvnlsen oolt

je een

uilspraak ovc. ii'dsrip, !l!.is c!
sterkrc vun de bering. Dar
doet allcmral lrij llu{k€urjs
en mct redelijkc z.kerhcid ge
bcurcD. Dnt kunnen $c Di.t.
V ar. !;rrdbcvingen voorko
nrcn, is gocd in kaalt te brn
gen. Dat is ge\Loor rur\eo. Dc
ercoftc tlln de aardbefing is
ook tc schatten. Er i\ een rrrhouding tuscn hct llltDtll lichbelingcn Ah
icrc cD

rekencn hoereel aardbevingcn
van 5 of 6 dlaf bij horen."
Lr zijn indicaroren bekcnd die
$ijzcn op ccn ndercndr lard

bcring. Dc bclangijkstc a.n

kondieing,iin !oorschokkerl.
Or basis vdn roo$choLkcr
hebbcD de (lhincse luroritciren
in l9?t in Haicheng een aard
bcdng voDNpch en ecn ofE
ciale !v!anch!q.ing latcn uit
gaan. Iedcrccn mo€sr dc sLraal

^laardcre
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HeL lidmaatschap is incLusierde Nieuasbricf en

het iijds(hih Geologie en MijnbouR. Hel lid
maats.hap loopt van l januaritot t1 dcccmber.
opzesglng dient drl€ maanden voor het cinde
van het kaenderjaar te geschieden

.L\On-prorrr pforeer
op De Nlrdtrcving k\ran c! ci
zijn geen slrcht(rffcN gcr!l1cn.
Nict allc alrdberingen k'ndigcn zich cchrer laD met !o.F

s.hokkcn. Dc aardbeling een
jarr llrer in T.Dgshan krvam
onverNdchr cn had dcsasrcuze
gcrolgen. Ander. iDdicatorcn
ziin ccn loenxne Ian dc cmii
sje

lan radongas, ranali.s in

grondrjvcau (opheiling)! het
onlhoog komcn lan ireier nr
purren, ferand$'ngcn in de
€1€krlische gele b.arhcid van
hct gcst€€nLe en
ccn ntiriIne van

gegerens ,ijn mctecn bcsclilbnRf om met de conrpltcf bcwcrk rc lvorden. Plulsscn:

"Dc nauwkcurigheid nu is reel
gn)tcr dND in hcr analoge iidperk.

\'.

wcrkcD nicl mc.r tnet

de oude^Lctsc peDuitslag cn

digitaal besaren is..n stuk
simpeler dxn dlrropshg mcr
bcrcct papier. De oude, an!l(gc gcgcvcDs liggen opgesldgcn

ot nlicftifichc ctr djc gebruiken
$e ,D iijds.riaiics waar te
nemen EDkele ondcMockcrs
hebbcn

microlcismrci :. r., | ;:.,: ,t tt.:1. jtr
rcit !l|k loor
een .rrdbcling.
''
''ll!ar", aldus
i:.;i,,,:.ii);
t)
Hanneke Pauls*cr i! aprla
scr1.
faruur nodig on al deTe lerlndrrnrgcD tc Deren en het 2ijn
slechts nrdicaiicsj ie weeL nieL
ol hct cchi d. aanl<ondlglng is
!n eer a!rdbcv'Dg.

Hct onderzoek lan dc Univcrsitcir Ul.echr gebrulkl !udbclingon onr inzichr te kijgcn in
dc dicpcrc srucruur van de

rrrdc. Toch gccft ook dn on
derzock inlormaic olcr de

srrdberiDs

rclt

Dc sigmlcn

die binne! komen zcggcD icrs
orcr dc soorL breukbe$eging
on dc slrucrL r in dr1 gebled.
Dc tck$nischc siiuarie geeli
inftnD!!ic ofdc kans op een
nreulvc rardbclnig jn dar ge
bi€cl grorer ofkleincr is sc\rordcn. lcn udfdbeviDg op aaD
plck knn de L.nx r.rgrcren op
ccn isrdbeling ergens andc.s.
.-Dc
bij Izmn in

itirrdb.ling
Turkijc (augustus 1999) heerr
hii!d(trtrccld dc kans op een
iirLlbe\nrg bij Isranbocl do.n
toer)emen. Dc aafdbcrhs in l-l
Snhad0r half feb.uad ligl nicr
hngs hctzellite breult\!sreem
3ls dj! van halfianuarl, hlur is
$ rdrlchijDlijk wcl gelnldeerd

Dir

is ccD conrolerslale

!irl<(nnsr, w.nr ni.i redereen ls
her hier nree ccDS. D. rerschill€ lijken uiet reroorzaak door
de be\e.Ling ran dc oud..
Ond.rzoek naxr sdmenstclling
lrn dc kcrn lan de aarde srrmr
un !f loor hct digirale riidperk. Ir l9l6 otrrstond de
rlrc,)ric un cen !!sic binn.nker . (nnlcn dic door dc l<crn
\1ar'n geg$ni kwlmcD op zodanisc lijd en a1l!Laid lar, drr
zc ollccn lraar ie

r.n

ker'r. Bij e.n
rrsre b,nr\en

nu rcr lruchtelooi g.blercn.
dc oFkonst !a! de dlgl|ale
le.hnick.n hcbb.n selsmoto
sen de riscloFcn flrn1ds jear
cen gro!c hoeveclhc Dicus'c
ir 'oflnade geser.en. Feu.a|L1-

bcrine nu wofdr gereglst.ec
doof oon w.reld$ijd nen'crlt
lnn digital. s.rtno$aien- Dc

llcl

oud. hr lijkcn looral reBchilbn r! bcstaan bij gohen die
door de k.rn gaan cn dat is een
indic.rie dai dc binncnkffn
rne! ee! drdcre sDelhcid draiit
dRn de mrnrel. Her re$chil is
mlndcr dan een s.ud pc. jarr.

Een graad per iaar

zijn dr rosingcn om
xxrdbcfingen G \ooDpcllcn ror

computcrlijkr dlr ef

rcccDtc ecgevens en dle $n 50
jarr gclcdcn. Zouden alle deien
in dc uurdc nci dezelfie snelheid drdaien. d!n noctcD dc
seisnlische siclhedcn cn rcisdjdcn eclijk Tijn biirecentc sciy
mogfammen en die rdn t0 j:rnl

srdn

il

mcldc

fcisriidi'erschillen,ijn tusscn

door di. .$src bcling."

Ook

50-jiil

oude sc,she
grammen
gedigiraliseerd
cn beNerkt

le.khren

$!-

"Er komen aardbevilsen cn c! zullen geruchten van
aaldbevinsen ziin'r. Deze constatedng betrefTelde de
stand van zaken met betrekklng tdt het voorspeuen
van seismische activltelt ln ale aade is al een paar
duiz€nd iMr oud, daar een neer n.uwkeuiger duidirs is noe st€€ds niet vooihandcn. OndaDl(s de jnzet
van een resio€n geo&sici en g.oloeEn. Helzerdc g€ldr
voor de 'uitbmting' van wlkan€n. Begint een oude,
ingeslapen reus opeens te fommel€f,, komt ea rcok

uit de kratq en voelt Een lichte aardschotiker, verklaren de 'deskundiseD' dat er sevaar is voor een
grote uitbraak, "Maarrr, zo wordt er alan aafl toegevoegd, r'we kNnen daar nlet zeker van ziin; het kan
ook meevaten". Onlangs werd door de vaderlandse
pers een U$echtse geolstcus geintetuiewd het de
prads€nde waag hdc de 3tsn.t van zaten nou toch
was met betre!.kine tot hct vooFpellen van @dbeviogen. Deze zag de bui sl hang€n en begon een
refemat over de plaatlektooic& eo liet fr-aai irgeueudc k@rten en prcfi€len zi€o va! crkele subductiezoDcs en benomde platen die over ellaar aatr het
Echuiven waren. De ioufnallst begeep daar niet veel
van en door zij' onbesrtp bleefhij maar doozeulen
ov.r het voonpe[ende karakter van de uitkdmsten
van het onderzoeL. Ten eln.le raad zei de gcleerde alat
"we tesenwoordig zo v€r zijn dat we wel seten w.ar

pl.5ts vird€n, m@r nos niet p!c-

een aadbeving zal

cies wanneer". Een briliantc vondst. dat moet ik toegeven. \Ye wetm wel w8ar, maar riet mdeer, dat
liikt te betekef,en dar we .erEilst€ al de helft van het
raadscl hebbm opgelos.. De iounalist dacht d&r
ook zo dver en hield eeibiedlg zlin hond. Dit bracht
Itfj op hct idee om mii voortaar op te werpen als
voospe[ei'd s.ote kerttngbotsingen. [r wect dan

w.l niet pre.ie. wanneer ze zullen plaatsvinden!
m!a. ik ke wel zeg8etr w$rl
Op de aiiwesl

W.G.

(utr

D€

dczc dtone besij^n kon. sas
dal her rot loor
ccbrcr zo
^rak
\Las. *Sinds
kor nict mccrbaar
I972 qctcn wc uii cigcntrilltF
gen dar dc bnDenkun lasI is.
Bij hele zwafe lafdbcringcn

enr! de add. relft.illcn. Dczc
ojg!ntdllingen ge\.en de bcsrc
iDtormar. over de gl,)b.lc
dc a.rd€. M3.r
hicr iD Utrccht
hebbcn sc nu

ccD

einJ.lijk
kunnen

bc(ii-

zen drr dc scissrcns !0n dc binnenl<em
gedccltcl'ik omsczci nr S gol\cr en vc)aorgcrl zo nuD weg

trlogrrDnncn cridende ge\ en
vdn zo'n P-S+ eolfdi. door de
binDcDltcD is gcgaan. Dii

dLior de binnenkcnr. AangcLiomcn bij de buirenlterr, zcttcn

L)r)devoek w.rs ee,, !fst!dccr-

zc

wccr ah P g.hen hun routc

doorbuit.!kern, nanrel cn
korst

!oon. Her sisnaal

dar

fr0jccr lan Arlven De!$, dic

hct il] samen$erking mct John
Yi(rodhouse uii O\Iirrd, ledn
TruDrprn cD mijzeli uir!oerde.
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Yorig jaar zitn de s.gercns
Scpubliccerd. $'e hebbcn de
J{ra gcbruikt ran een arnrrl
z$xrc alfdbcrinscn !a. de !l:

gcl.ren

rieD iaar cn

lan

een

redelijk gfoot aaDial srations.
He! heefr.ns u,rciDdclijL aDdclhalfjaai gekost. Her sigrlrol
sos dan ool< erg kleln. l;iteindcliik hcbbcn we onze Segevens gercsi mcr ccn model mer
.en vrste binnenkcm cn d3r

ksrn

hecl gocd uit. Dc uldc-

|nc tesr $as om re kiikcn hoc
onzc gegevens :trrtcn in ccn
Drlrd.l ncr een rloeibxrc binncnkuD. Gclukkig lerschilden
cte bcrckcninscn mcr eer rloeiblre binnenkcrn nci onzc obsen,.rLies. En dlt was voof hcr
ccrsl ee. duideliik bc$.ijs.'
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vnru Her Klvl

'En dan vindt een miinboul

I

Her zulI, de belmgenveicniging van inge
nieuA is Det als hct KNGMG konjnkliik
en accft een blad uir, Dc Ingenieur, met
als biilage hcl KIVI nicu$s. Ner als her
KNGNI(; hccht her I<IVI groor bel.tng aan
dc hvalitcit i'an hct onder$,ijs, probccrt
hct zijn !akgebied auntrekkclijk r makcn
voor iockomsigc sludenrcu en Fil hct zich
duidelijkrrotlldcn in naatschappclijke
onFrikkelinseD. Het KftI is echtcr ruim
een hllve eeu\r oud€r, rclt een klcine
i6.000 l€dcn. heeli zijn ledenLijst op CDrom staan cn bezit ccn reprcscntrdef paDd

He! hoofdbesiuur van h€r I(rI besraar uir
laalflcden en moet lerantlroording !f

ccD fac€ljft en z!1 in kjosken aangebodc!
wo.d€n aan nlet-lcdcn. Dc discussic orcr

leggen aan de lcd$raadlcrgrdering. Her
Klrl-bureau in Den Haag onderstcunl

de ksalhcit lan hct technisch ondcNijs
en het t$uglopcnd ranml ftchnischc
srudcDten wordt ook hicr gevoerd. Een
ran de projccrcn is 'dc
voor dc
'ngenieur
klas'. Zo lr'jllen $c proberen
om de
onderbou\i' v,rn dc niddelbare scholcn
duidelijk le mlkcn dat t€chniek een iDtcressart lak is- llct lijkt mc lcuk om mijn
lak als mijnbou$kundje ingenjeur zo naar

n)cr 25 $,€rkl1cmes hct hooidbcsruur,
toc$t tlaDncD en idc.in en rclgt de

roorrgans v.r lopcnde projccren. Picr
Cillssen wo.dr dc Dieuwe di|ecle!|r l'aD
diL burcau. Thco Jonker€ous,. de voo.m3lig dirccteur. zal zich gaan be/ighouden
net spcciale projecten. Ook binncn hel
zuil w0rdcr rnomedtcel discussies
gc\lerd olcr de beuokkenhcid !!n dc

Vakafdetingen, regio'E en kringen
Het KIvI behanigr de bclansen lan rlle
inecnieurs, ec! gebied dar heel breed is.n
als eeneenschappelijl kerlm€rk de recbni
sche oplciding bezit. De rerschiuendc
specixlisaties 2iin lcnegenwoordigd in ll

lcden bijhei insliruut en dc maarschappelijkc posilic r'!n het K!I.

tsinnen
Nederland ziin rcs s en
Irinecn s3rr lcdcre lnscni- Vrceeer oroee honi',e
eJr, r's<icl r/iJn 'rlqJ,,,,,,
hrco. iJ tcn . dn \toror
adoies
Lcdcn hcbben 70 dc moseIijkheid zich re orsaniseren
bhnen hun vakgcbied,
vukvercnisingen.

ft.ar ook regionarl zondcr speciaiisutieHer KIII is cchrer allccn ioegankclijk loor

oplcidins.
IIBO ingcnicurs ,iin lcfenigd iD hel
NIRIA (N-cderlands lDstituur loor Rcgi!
tcr Ingenicu* en Algestudccrde HlS-ert.
mcnscn n1er ccn Lrnivcrsirlire

Gilisseri

"lr.

B- lan

p.eri

^-cdeneen,
Jenr \an
h<r In iuur,
rremd. Jere p nrcn rn
zijn nieutfiaaStucspraak.
HcI KIII $il zich duidelijkcf lrr.filcrcn blt nraaG
s.happclijke problemen- Vrceser, ma,r
dar is $elandcrh.he ccus seledcn, vroeg
konins \villcn IlI ons off rdlics. Her
insuiuu! wil door ecn cDqu€tc ccn bercr
inzichl kijgen in dc idc.e

ziin led.n. Her blod De InecDieur'

kngmg lalwl

lieuwsbief

Irijst

maart l2oo1 ,l

Kleinschalig en breed
Piel (iilisscn komt oo$pronkelijk ulr
Roosendaal. Hij irad reinis moeitc nrel
de eractc vakkcn en miinbou\f in Dclft

hcm.r(-k In. llcr (r'...n
'rr"f
:. .-'r;e pl. dn1!:. rl \onJ he g.t
'

kl(,n
'u.\

erg mooi, cn zo'n brcdc srudic lcck mij

lcuk. Her loorunzicbl orn in h.r buircn-

llnd re gaan werkcD. t.ok rnij aan. Ik ben
durmcc wei dc cnige in miiD familic." En
lchrcraf is de \cu7e om mijnbous tc gaar|
studcrcn een socde seblcken. Na ren lvar
lragc srltl.I ( 'ik vond dic rne onloldoendc
hccl oneerlijk toen'), bleek ajn iDteressc
iD dc geoloeie rijdcnsher kancren in Vcsc,

student een nieuw fossiel'
in de Frlnse Alpen. Als lfsiudccropdrachr
heeli (iilissen onde.rock gedalD bij ccn in
aatrbouF zlinde lood zinkniin u Cllicir.
Noc,rdtr.si Spanie. Zijn.td.!.hl sas dc
.cht'c tc ondcuocl<cn iu$en de plool

den ln de ftrmrrle, r,)ddr c. Fas gas gins
stomen nldar de guns nrl}r boleD

Ecn twc.dc bclangrijke onr(lkkeling,)n
nrfonatie rc kfijgcn old eocd .D minder
g.ed ptud!ccrcndc zandlascn in hei Ror
llegendes sas het gcb.uit van d. sDinn.r'
]jen spinner i! een kleine rropellcr dic
$rclld.onddraan n!a.nrate e. rneer gds
siroonn. Ltolenil de trodu.e.ende folm!tic zal c.n spjnnu sneller draaien dan
lnderin. "Hct RotlicscDd.s is nlei ahljd
een diltlte andld.g dic grs producccrt,
melr zeke. n!a. de bekkcnrdnd toc ccn
lhlisseling \,!n rele
en ldeilugcD",
^ndrandlaag heefr
!crrch GiLissen. "Iedere
daa. zijn cigcD s!ecltleke ke.me.ken. In
hel bcg'n lrrrcn dc producileloospellin
gcn nict couccr. omd.t w. nlei $isten hoe
de indniducle /!ndhgcn zich scdro.gcn.
Do.r de spinne. Lunen wc Fcf lars dc
glslroon neren en daa.d,u is hcr nNgcLjJk om zo opinnaal mogeliik te pc.nrcren.
EcNi biivoorb..ld de sle.ht p.odu.e.ende
hgcn cn larcf dc gocd producerende.'

nr gstrseD! gcsiccrltcsooricn en errs!oorko
mens in netlmorfe Cambrischc gcsrccn
ten. "Het$!s een C!n!deerspa.Nc
oDdeinernnrg die de Rubi!lcsnijD orrsmnic. lk heb onder neer de boorlterDcD

ondcrzochi cD ik lond een lb$iel drt d!d.
nog njct ccNcr bcschreren lras. Hei zrg
eruit lls ec! rhgcijc dar mci her bloie oog
ie ondeN.heideD s'as. Ecn Fransc paleo!
nnoge, F. Deb.enne, hecft nog spcci.al

,{r.heo.!!rhd gekekcn cD s'as
c.g bliirn€e. ledereen hld rl n!!r dic
kemln sckckc! cn dan \,lndi een mijn
bolsstudcnt ccn nicuir tnsiel "

Daar 1nlrn

$

Het \eld$erLgebicd l.g lines d. bede
\!arLroure nd!r Santiago dc Composrela.
Rord I975 {!ren e. nog {cniig \tanllc
laaN die de pelgrinstuute aflcgdcn cn
soms l<rc.g Gilissen rv!rer alngeb,)den
oDdar hjr 'alzor.cl geloten hld en n.g
rolcr tnocsi . rU',n toun en onze .rd!Le

!!n iin j.er

zijn ioc! mc.gerleesi
trler Srurje V'ij zijd dric ja.. s.lcd.n r.
rug geglan en de eigcnlresse v.n hcr horcl
hcrkende ons rog. Her i., er nu lccl drukLcf Drci iraDd.laars. de roure is .onner
do.hre.

Indonesi6
zeren ja.cn Pl,cid kfccg hii hcr arnbod
om voor L!nn. narr Ind,nresii re ga.D.
Dc rnogeliikheid om naar het buitenland
te g.en cn daardoor zljn kennis re verb.e
tlcn eD dc kins otn lcrd.i re groelen, \Las
lnd.enJc.cdcr om dc ujidaging aan re

(;illssei se.kcn bij Phcid

Oll, een Anerlkadns f!milicb.drijl: dat neL rls de
\,{,U zc.r Ncce$'ol
opcfccdc op dc Noord
4e Dc Draarschappi' had

n

die

taa d;e tijd
rond ih de i,rtrodt .tie

Het leuhste

aan nieuue technieken

ijd lijfboorcil.n

onNlkkehlg er rrrcducric.' Ilcr lcuksic
dle ilrd \,ond ik de nnulucie rcn

r.!

nicuirc rcchdeken. Pla.ni herit

h \edcr-

idnd ,ls ccfsic ecbruik gemaakr yln
'rlbnrg conlclcd suns . Hei rnateriallls
L.en di.ccr \'!n!ir Schodand leai hei

tlaLlnrn gelafc.

en Dici ccns oiliciccl

geinponeerd. ,\1ct derc

rechDicLr

lunscD

dc p€rlorarieguns aln de resr st.n1g (dc
p1'p lraar doo.

geboo so..lr) Doo.in

hci boo.s.r ccn onderdmk Le dearen, rul
D! hei p.rlorcrcD hct gas dtrecr glan sLr.
men

ei nrct p|s nadar dc

guns

uji her gli

ge$eesl en \Lrr hcbbcn hct

g.had De .xLuu. is s.hit
icrcnd cn hcr n loor een

\cdcrlandu ioch

daar als reiiedial iea.hd ges e.kr."

Hier

n. lolsdc mccaneenhalf iaf Londen en
d,! rd q'cfd Gilisscn dlr.cielr lan Hol
Sc! Scarch. ccn bcu6g.Doieerde

oliemrls.hdplij. HollanJ Scr Scarch iras
ln die pertude,)! roeL nrar nicnwc projcc
1.! en (nlissen heeft Lie ondcrh!ndclingcn
op zjch geiomen lod nieurre rrojeclc. in
Lirolwcn.n Banghdesh. \rootuUL de/c
Frcjccicn ic,i ujirocrins kwarnen, lerko.hr
Lie gu,i-undeclhoudcf zjrD aaDdelcn aen
hei Sch.Lse

Crb

cn koD hcr pcrsonccl

sehaalli zljn, ^idls bij de oudc ncdiodc
g.b.urde. Dat *rs een c.ornc looruir

lar

sarg Op de oude mrnler

dcsh blckcD achrerefgoede

ccn Drarnnalc leDgre geborden un de
g!Ds cn \r.s dc druk in her boorgar h.ge.

eDlgs

/nis bckcnd. Onzc dric
Itnrderc. girlgcn n..r ccD
Nederlandse s.ho,n en mijr ytu!!r hccft

lhd

Holland Se! Selr.b een nicu\rc ba!n
zockcD Glissen: "l-ikruwen en BlnglaziJD.

Drt

SheU. Het

Iirolwsc p.flc-

mcDi had Holland Se! See..h her pfojecr
geguDd, nrar na de olername do.r C.rnr
LondeD \rc u njci mee doorgaan. De
Deense Geologische Dicnsr hccii ons be
lang Loen o!efgenomcn.
Gllissen heeli d!a.n! rls coDsuh.lr lcl

schillende opdrachlen uirgcroe.d biDncD
cn bujicn de energiewereld. Hijrroonl
diclirbii dc rQec.llassen walr hlj s..ug
,eik. Zijn cigcn houi.n klassleke zeilboot

nei eer onLrctfo!wbaar bcnzmeDororrje
llsL al.en tijd op hcl drogc, tn.u cr zirD
planner on ln de ukrnlie bij Tufkijc rc
gaan z.ilen Hij steelt n.g steeds .rer vccl
plczicr hockc,! cn staai grxlg in dc keukcn
om t. kol<cn. "\laar geen Hollandse dll]ltijd. NlijD ilrcc dochrcrs zlin alhei hui!
ur, m.raf mijD zoon komi nos lrel eens
l<hgend de keulten nr: Ncc pa, nici itc.r
Iiallaans. Deze lrlrslc hobLrl koDr niinu
gocd lan pas door het pl.iLselinge oveflijdcn lan
rouw. llariike, nu eer jaar

'ml!

Het Klvl en de toekomst
KhI heeil r.ier mllrschappcliik bc
langrljke ondeNcllen gcL
HeL

N!

ciccl gcsordc!. Dc kerl in SanLiago de
C.mposicla rond ilr ltcl crg nNo1.'
N! rijn !fst!dcrcn gidg

rokochi ear

t.oje.ten te
is ga! gevonden.
projccr hcclt Cajm laier voor een deel

Ofiho.c Banglad.sh

knsn4lalwldeu*sbrief

hci spccillek aanda.hL $il besteden: cncr
sjc, ir.rcr, rokeer en \,enoer, en

tise

nrfon!-

marischapp,. Hei liNerken
'rg o.dcrlcrpcn rah ond.r lennL
rdn d'c
$o.rdelijlthciJ yan dc Raed \\'ci.nschap
en Te.hnlek en \'ladrschlFpij. Dc sluirlng
cD

van BoGsele ls lxn her I<I!I lorig j.al
aaDlcidlns ge$eest onr een duidelijLc
kanrickcnjng i. plaatsen bij e.n mlat
sch!ppclijk gc!oclig ondeNery. "HeL KIlI
heeft rch uitge+rrckcD rcgcD nuning !!n
de k-',rcen.dle in Borssclc", aldus (iills
sen "\ieL,)n een srdndpunr nl ic ncmcn
!oor oftegen kerlenc.cie, Dr!!r oDidai

-\cdcdand d!n ziin te.hnlsche LeDDis o!r
d't gcbjcd klriji rlakt. De regering hecfr

ha!f bcsh'i icrusg.dra!id en Bo$sele
ldnge. openblij!cn. Dc conscquenrle

rd1

!!n

ee. dridelijk stdndpunr o'cf zo'n geloelig
ondenrr+ is sel dlt $e rocn ccn paar lc
d€n zirD k$ijLgenlltl. Vo,,r de tuckomsr
lan h.i insliuur llikr heL nij echrer bcllngrik dai hci Klll zi.h dddeliikc. in de
.rd.tschappij pfolllc&i on zo nee. be
nlkkcn tc wo cn bii dc pollii.ke besluil
r.mhg. ID dit geldlrv.s hcr tsor$.lc,
rnaar dei kln o.k ove, bij\oorbccld dc

tlciuw.ll'n. gaspn u.rle (Dde. Je \\'!d!lcnzcc ofdc uiibreidlng un S.hl|h01

VAN DE VOORZITTER
Bii miin regionale Tubantis

h.i

afgelopen donderdag
22lcbruari op dc voorpagin.,
stond

bijhet $at mcet bezadisdc
\RciHandclsblad op dc binoenpasina: de Pem-_I rias
.xtinctie is ook veroorz.akt
door cer asteroidc, en {el
eentic die nog vecl groterwas
d6n die van Chinulub, door de
pcc steevast aangeduid als lde
komeet die dc dinosaurussen
aan hun einde bracht'.

lvat hiu bii?onde. a.n
dat wij anemaal ar

idn

is? Niet

op de

hoogte ziin van $€rens.happelijkc literatuur waarin sesu8-

tcreerd sordt dat extincties

!d de K-T
grens ook \rel eens het gevolg
zouden kumen ziitr van inslageo. Ook ni.t dat hetbewti.
voor cen -ouEr space ooraDd.rs dan dic

sprong lan 66n vd de aU6grootste extircties nu kcnnelijt
scleve.d is (ik heb he.bcwuste

Scienc€ artikel niet selezen, en
ale Science *ebsite is alleet
voor betalende tczers, dus ik
kon h€tniet nslezen). Ook niet
dc fadtasieriike teminologie
dic gebruikt wcrd om de arse-

loze lezer een i.lee te seven van
hoe ers het wel niet gewecst
moet ziin. rvat bijzdnder was,

vond ik tenminsre, is dat er
nict meteen e.n geoloogdcstundige weld geciteerd.
Hadden zeJan Smit dct even
tunneh bcllen_i Die hceft toch
enige b.kendheid.ts bedenter
var hct idee en mcde-vinder
van de Chir-tulub krarer? Maar
nec, het werd gcblacht als een
idce dattotaal elders ziiD oor-

ueade (een Amerikaatr) en
Stevens (een

Biit).....

De re-

slltaten Lunnen g€vonden

wordcn op de website vd
JeanJacques Petcrs, en
Bclsische boosleraa., zei de
hant (tk kon hem ntet vinden). Mijn Llomp brdk - Nederland heeft doziincn gepro-

doveerde {rriviemorfologen"

(wat ecn tem,..), en ooL een
helcboel sedimcrtologen dic
deskurdig zijn over de lYestdschelde. Als we iets in NeOp pasina 2 lan NRC Handerland redeliit behecrsen is
delsbl.d ran zaterdag 2.1f€bru- he. d€zc cr?ertise, $?arom
ari stond een groot artikel over moestcn daar in hemelsnaam
de Westerschelde, De uitbrcieed Anerikaan er een Brit
de haven ian Antserpeo) de BelgcD die de Schelde

dirg van

willen verdiepen en die de Nederlandcrs ervan lcrdenken
dat re dit zitten te Yertragef,
vanwege de corcunentiepositie van Rotterdam, de al dan
niet ecologischc nadelen die

veldiepen tot ttJ-onafhankeli,ke dlepte' van ll m zou hebbe., etc. En natuulijk wareo
er €xpcrts biig.haald om Nedelland en B€lgiij te adviscrcn,

namrlijk

de

rivicrmorfoloscn

bijcchaald wordeu? Of vertrouwden de Belgen ons det?
Het ondezoeksproject naar
de ef€ctcn van ver.ticping
van de Westerschelde werd
door hct WL uitscvoerd. \Yisteo ze daar niet be(.r? \Tat is
Waarom doet de pers ofNedertandse s.tenschappers
niet b.stad? Nogmadls serd
recentelii& geconstateerd dat
Nedellandse wetc$chappers
tot's werelds' top beho.e!

("nog sel", werd er dr€iscnd
bii gez€gd, "als de korrinsen
nog laf,ger doorsaan, zal het

riet lang meer duen'r).
Wadom heost er dan bii
pe.s er bedrijfsrcven kenneliik her i.lee dat die .leskundigheid von cldeas gehaald

doet wordrn! ofniet

ecns

ir

Nederland te vinden is?
Ooit warcn ze ne in Zimbabwe verkocht ats.oPazen. Ik
wist nog net g€no€gvsn miin

mitreralogie-tetrtamen om
meteen re

ziq

dat ze dat

waarschiinliik niet waren,
maar ik nroes. toch tcn minste 6en handelaar in Karoi (in
Noord-Zimbab*c) zijn verdienste gunnen?! En .lus

locht ik ze. Miin Enschedese
juwelier, cen buitengewoon
deftige winkel mei vccl beve!
lising! d.temineerdc ze metee! als cirrie!, hetgeen sia
zih mineralensids bevestisd
werd. Hardheid r, due toch
wel leufte steertjes om icts
dee te docn, eD ook hcle@al
nier sl€cht Seslepen, merlouw, maar dus gccn topazerJ dit ziin bovendien 8!

6!tit
Hororering aarvrasen

ALw Open Competitic
subsidierondc 2000/2001
lr tota.izijr er b iAL\ijop r scp
ter!c.229 aaivrreen voor 5ub
s di..ntvaigci. A e aaivrasol
7ln vosen5 dc ecbru kelil(c horr

.n lre.enroor procrc!.e

D.nan.
deld. Bijdc beoordeling ls meer de
nafruk konren te ggcn op het
asoe.t kvrrLite | !Jn het voorsrcl
u0o de loepass re !an wee9ri.ro
rc'1voor de.lr. beoorn€Lingr.r re

HaLfde.enhcr hebbe" a.;cht
et.omn 5si{s hun
idvlcren aan re1 geb e.lsberiLur
opgesI.Ld E nd jniuar heeir her
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0rgeveer dc h.Lh lan.le q.hnro

rce,d!.roic.t.n
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p,oie(ie.. op biisaardc rijsr sl.nn
de aan!'aee6 ei .le proiedrlleLs
ran h.t r err toegekerde on.l.r
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(UU), LarBe-s.ale morphonynamics

CLinnt. inip (atlor< of tfre

onser of

antar.rk scDaraiion.

311.t3.oo1: 0r, 5.R.lroelsi€
(NR55G), Lplsodir sea l.e .o!.r ii
tho NDrtlr AlLarti( (J.ean: lnrF ca.
t.r5 ior re.orsiru(llo: ot rare

411.13,006: Proi dr. C.H.R.Heip
{MOZ). The roie ol ioriminifera in
benrh r fo!d Rebs ind tlre narlne
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Antarctica s-vmposium
12 april2001
o.12 apr i;rstaaide orean seref
de Nencnindr€ s(AR .omE ssie en
de aomnissie
ar.lis(h Ondef

A

roei h.i tdeejaan iks€ Aitar.ti.a
5vrnpos ufi ln het gebouw !an de
KNA\[ (lnppe"nus] ie Anrnerdam.
Op deze deg Tullen ondcr/o€k€4
!e esuL(nr.r vai hun A.i-rcr.a
onrletror ( tresenterc r. 0!anraast

aafdrrh|rorn.r besleed
ann dc roe(onlt v;. nel Nedcr
lancs Anta(ii.a Prog arra iNMPi
.n a3n 0e fr.I.en reseLS.vns !ar
.l t eebiea, Naast de reerls eepLan
de !reseiliries zuLe. Dosre15 !1or
den geDr.seileeid. A'tirclica on
zaL er

derzock.a frorde:,llgeio(iSd
ee. poner Le nresenreren op ner

ll. absrracrs van de
poste.! /u Lcn samen mci d€ ab
sra.rr van c€ preseirinct {o.dei
3€oubLkc.rd n een exra €dirle
sJ'nrpo< uf1,

!an ai(rnp!Larlo!rni.

k{nt u ner

een behoorliik

Zwitsers zakmes wel testen.
Nou, dat laatste wistik zelf
gcltrkkig ook nog. W€ raaLten
in sesp.ek, it lcgdc nit dat
miin mineralogietentanen te
lans geleden was en ik daarna
ook nooit meer naar hard gesteente had gekeken als sedi

menrair geotoog. "AIs \YAT,

zcgl u?r,Bdtcn!s mans winkelpui wordt ecn gis.ntisch.
ondersrondse parkeergaragc
gegfaven, e! hebben leuke

ontsluitingen gezeten waarin
de glaciale er irterglaciale
geschicdenis van Enscheile

a.rdis tc illustrcr.n viel,
naar dai zei hem helenaal
niets. Cihien deterhnreren
draaide hij zijn hand niet voor
om, maar sedimentaife geolosic? Viel onset{iil-eld seen
brood h rc verdien€n. Her
gespret werd onddbrohen, er
stond nog een tlaDt en

ldi

geldt, daai dat dit aansevuld
moet merrrErmoei een geoHoe moeter we hiemee verder? Ho€ kunnen lve enoor

zorgcn dat cr minde. prietpraat en mecr Ncdcrlandsc
geoloeische deskurdghcid op
de iuiste plek en op de juiste
momenten fgezel en aangeSommigen van u zuller zeggcr dat hct KNGM(i hier een
rol te spelenhecl't. Hct Gcnootschap is mede-vcrantwoordelijk voor hel .e woord
staan van pers en maa.scnappii in het algemeen wanneer
hct om maatschapperijk rerevantc, gcologisch. beinvlo€de
facetten vaD dr samcnlcvins
gaat. Als er zo'r krartcnstuk

gcm€rkt dar onze opschoning
.n modernisedng bii de ledet

G!ZOCHT

goed is aangcslagcn: het le-

Aktieve K\GMG leden die
ccn paaruur pef week het
Genootschap willeD assiste-

dental $oeit, vooral md iorye
geolosen. Ander vercnigineen
wllef, met deze Nieursbdef
me€doenJ qant het is immers
zo'n schitterend blad? ! Na-

ruurliik, wii wiud dat ook. we
hebben een echt I'urcau,

ldor

'ic5

-pn

e
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strudure of civlLiration s more
soph sticatcd than ev€r, lt s nol

Civiisation exists by geological
.onsent. Condltions on the surface
of this planet .ouLd rhange abrup(Lv a! a y time upon the rmpa.l ol
an object from spa(e or wnh the
oneer of a major volcanic episodc.

limes moe souls inhabit lhe plancl
than eve. berore nnd the miseric5
€rpcr ence!l b! evcr smaLl groups
in renore places..n be comm!ni.
ci€d lo pick orhe@ise comfona
ble conscicnces wirh evcr sreater

necessarily more robust. Many

such.vents are recorded

ii

the

geoogcaLpast. Within a period as
shon Geologicdllyl as a few hund.
red Vea6 such an event is

af u.li-

bul evcrpresent thrcat, l,lean.
wh Le, th. routne olaarthquakes,
keLy

ninof voican. eruDtions. floods,
tidal waves a5 $eLl as year to ycar
va arions in o.en^ic cirulation
and globalweather palt€rns {even
m ni.lce aget a'e rerta n to.onti.
r!e, While lhe evol!tion ol Life on
ea h hns so iar defied Mu.phy s
Law and suruived (somehow, and
rrith many re.ordcd h.cups nLotrg
thc way) aLl the gcoLosl.aL evctrts
that hale been th.own at it, many
reasons suggest lhat we v/ill feel
the eiiect of these changing.ircufi.
stances more keenly tlrnf ever in
Ae wc enter Century

2r

the intra.

efi.

ency. Populat on pressure has
iorced tlre ihabltatlon of arcas Lkc
tu!tt.iine5. volcano.s, nood plains,
and .oaslal zones, even where this
is geologkally ill advised. 5o naturaL'dlsast.E ar€ bouid to n
.rease, often wth the assistan.e
ol poor land use practices and
The same eas€ of.ommunicaiion

undoubtedLy serve n a very
fcw Vedrs to raise lwareness oflhe
differ€nces beiteeen the hdvet
and rhe have nots in the slobaL
vLlag!. n the same way as lhe
unpreccdeited leve of globaL scaLf
troof movements duing wond waf
2 raised 9u(h awarenegs lo the le'
vel thar (olonialism was no longer
v abLe once the war was over.21sl
.€nlury cohmun ration wlLsureLy
.reate popular uneasc with the

Op een presenteerblaadie...

t ott7 425880

staius quo 0n a new 9cala. whal

'have nots lhat will set lhe ag.nda,

the'haves

fonly by w.ight ofiumbcrs or, if
we are unLucky or unwcc, by force.
What will nre hale nots wiht? .
and by implication, what has ro be
provided wilhin a one geoeratiof
time sPan t0 pr.serv€ a peacetul
worLd order? lt wouLd be fao sh ro
assume ihey will prov€ any Less

h3ve wiLl .criainLv be

ieaLousy defended (rote rre grow
ng fortfess mertaLitV ofrhe !5A,
Japan and the EU states, homelnnds oI lhe €conomic auccess
storl€s, towardt lmmigrat on and
asvLun eee<cl51. But t is the sain
ins of goods and sefriccs by the

KNGMG.COMMISSIE BEROEPSBELANGEN

KNCMG Banenmarkt -

6oede geologen zijn gcvfaasd- Het
is alleen Taak dal vrang en aanbod

In onze vorige biidGge rtonden we
b i lle vraag wat een geoLoog

elkaar ontmoeten. Namens hei
KNG/rlG ve?orgt de Conmissi. Be.

maaki tot een soede geoLoos (ofte
wel goedc dardwelenschappets m/v
in de ruim5te zin des woords):
kennls, Iunde en gedrag Ale be
roepsvcrer g ng diaagr het KNG(4G
bijann de ontwikkellfg van gocde
gcologen door aandacht voor aard.
rvelenschappelijke opleidingen (en
hun aans uitins op de arbeids
mar(), cont nue ontwikkel ns, com

roepsbeLdngen aL seru fle llid een
elektronischc banennarkt op inter

i
de nieuwsbrlef

LLUSIRAT E: PAUL (uRsrEN

wlLL

belcndende vakgebieden en aan
dncht voor de regels van proressio.
nee sedras (code ol Condud).

net (http:r,ww.knCmC.nl, tubriek
'arbeidsmarkfl. Het.tge op€n hall
jaar hech de pagina d. kenn s
aangcboden' eLf nnonieme prolc.
len gehuisvest van (.nde.) werk
Toek€nde KNGMG leden. Er i5 in
dl€ tjd tkn fraal door ecn b€d jr
per sp€aaaLe ma Ladres.orrad
gezo.hl met een v.n hef. Hei
bekot voo.al lT gerelnteerde geo
banen. Recent is hel aanbod gc

toetst op aduaLitelt, opgefflst en

kryag lalwl nieuwsblicf

maalt

l2oor

10

aansevuLd. Er slaai nu !icr rcluele
prollelen waaronder €6n nieuwe
van een senior KNGI G ef, Voor
werkgeve19 ze(er een goeoe reoen
om d€ bhlzida weer eens ta be
Toeken. Er voor (.ndei wcrkroe
kende KNGMo-l€den rcden om zich
voor hel ecBt oi opnieuw aan le
meLden via het eLektron sch formu

bd.enma(t rtante enkele iaren
Seleden met steun van NAM, shell.
F!sro. TNO-NlTG, wintershaL
Noordzee en GeoLagi.. Dcze spo.
sore zijn nog 5teed5 proFirent
aanwezig (en ale links bereikbaa,
op de site, l aar de bel.ngslelling
v0n het bedrlihL€ven groeit, 0p d€
D€

alarn ou5lhai lhe faves and it
.asv to 5ee irlrat the lraves coi

s

0

L, sat,.oai, uraniun, aLLextra.
led ftoffi the earir. Ever f ertra.
ted in ai eivironnrentaLLy responri

b

e,!ay lreLativel\'

easV

lo .oilro

)

(h.ir .onsunption produ.es green

rn.

t onr, orLy nrlia and chi|i, ofth.
preeent deveLoPina.ounir €s, .an
erpeo ro 5ee reaLe.!nom. pro
gre5s n the new ceitury. The ben
th.t Airlca .af hope for is, per

to

haFs,

foLLow

ALsrraLia,

toan

tlr. cramp e set b!

r€tilning a smiL and

LarseLV

urbar 5€d pop!Lation

eaniis lts [erp s obalV b!
This w

|chi.les and.onsunea

trlcrdLy..onon e! and a roLlng
ba.[ ofthc igrorrn.e sutround ng

MeraLs,

erin.red ft.m

qdods
rhe earth,

with a slnilar penaLU ol ooL ulloi
at .jlsposaL, lf not at ertra.tl.n.
PLast c nom hydro.arbon feed
tt..Ir w]th th.ir cgacy of poLLu

Elc.troni.s and its d€nand

6r

tng

mlneraL5

mu.h
Even

LL

.

a.y of purcha5lng power otrts f.r
.r i daiLy bisl5, the wor.l oler
ALL types of nranufactured goo.ls
are made

fr.m nrlreri materiaLs rl
of.eriraL o.arors

a 5naL iunrber

wordlr de Gcoronies ofnaLe)
and shirped Lnrge dlstan.es (.heap

h nterand.

in!estneil

require

.f Afrl.a r g.o ogy
su.h madest, r reaList.,

anr

blti.ns havr been.n.ums.fibed n
tire Pan 50 years bV llre poor g.v
enan.e thar lias .hancter sed Ihr
post.oLoniaL perlod. For hor m!.h
ofgcr

an ntormed .itirenry
sL.h nsrltutionn s.d irl

wlLL

toLerate

the tems thar the deno

These afe

fton the

erpLo

.angerous o!
produ.ts that arc not cas L! poL
no05e gascs

cofrpel€n.el for lrow mu.lr Lorger
t LL the deve lped w. d (read

'n.nor.ountrle5'l turi a blnd eye
to sul5tan.ard a.lmii nral ois

i

preva

largeiv to nrlsnaiasenient of earth
fesour.e de!eLopnrent. ri ArsoLa,
thc d anrond tn.tlon is at har!rth
tlre ol fa.tion. n 5rdan, the

A(ord ng to Won. 8an( predi.

oi iird

probabLy nn!thing

trat.an surtain llre it5eLl') .orp.tc
ior superiorilV and .ontroL. Wer€
the interests of the haves at staIe,
order {ouL.l soon be restored by
iirternatioiaLlor.€ a5 we hare seei
even ir |r. past de.ade in the GuLf
stater. B!t vrlro ri poLi.. huinan
shts and enfotre soo.l so!.F
nai.e the worLd lvei Ihe ra15 of
the ne$ .enlury, we are IoLd, wil

by.or5!ner avari.c ro afpre
.lrte the r or/n.ortrbuti.n t.
1€.1

.arbon rliox de en ssi!n and p.LLu
$rlLL ihe resuLts of human a.ti
!ity b..ome per.eptibLe at the
s.a € of the g.ologi.aL Leviaihan?
Llntilthe latter is b.tt.r under
stood, w€ ril ror be .erta n. Wc
maY iever be.€rtain Bul tlre
ertent or our (nornedse ard lhe
tlon?

mits to

it

shouLd be shar-od

wjde! t vrc.rpe.t

a genenL

be oler water srpp es (another
.atrh r.5our.el. rt so, ,e 5hould

alrn eress of orr pr€.ariou5 po5
l on lr a lrasile e.o 5tst.m to
ber!rne a Fart ofsl.balhunan

.ouft our bL.ssings that the !!aE

.on5.iousnest. t has.ften beel

oi

and m neraL resour.cs are
t ren, by impl .atl.n, a thlng ol th.
over

said, lyou thii( kiovredge !
e(pensi!e,

!.!

5houLd Lry gno

ran..'. Beware, then, the

false

Anrl fiialLy, wil aLl thit human a.tl
!it! hnve a globaL etled, d 5turblis
(hcar.n forb dl the pea.e and
se.urit! n th. kingdonr of the
lrav€s, roo shon5ight.d and sat a

saLve .ons.ien
.e5 vrilh 5inrp e .rsh hand outsl
n nrany.a5er, elen poor go!e!
ian.-o i5 stiLa dreanr. Arar.hy

5. en.e neans .hc.p transpota
I orl. !!hat s mnrufi.turcd ln
Afr.a, tur examp er_ 25 per.ex of
lhe .onriient.s GNP €mana1€5 from

kn ofl!hannes.urs.

monds,

re,

rnd .otrupt on and

.r.rgy-than(s to etti. ent eadil

w thid 1oo

nearthe oiLfelds n forner la
ta.t of5 .ontrolLng .opper. da

rs

nanv

p

&*E{mE%?re\Kffi&

a.€t, rrant5

go!errnreni def.nds its o L .ll!.o
!eries asa r!t rr€ peopLes who llve

Felseninsel Hetgoland. Ein geologischer Filhrer

Fijrster, M, N. Fraedrict,
J. Riegert & M. Schuberl

lji?1., ar\'1llt n! a;..r-q r/ri,(
l'.tb!. Sndrat,2044, I).\1 119t)
aPt[)i J 13 118]t1x

ALeenene hoofrlstu[ken nemen .le
heLli van her boek in b.5lrg. Ze be
haidelen de ses.r ederis vaf dc
aarde, de geoLoge van Noo d
DuitsLand, aLsmede gesteenren
mln.raLen toss eLen. Het riji eei

!oudlg. t.krt.n die to.h
o rdke rnis op geolog s.h
g€b ed ver.nd€.ste en om mct
bes p s€ ez€r r€ kunnen lrord.n.
E.hL een boekre voor de amare!
Nee, toch nlet alLeen. !oor de meer

a.lrterg
Zo d chtlril, en toch

ro veraf

ALs

re

een !a(anteLand zoeken, dan
konri F. goland nlet zo sneL o! de
€erste plaits. Todr vcrdi.nt iit

€ianrleer bezoek rer€lrde bij

nag

abnsievl.rk. uitse5paafd n de
geneenten lan lle voLprehaueen.
ve6.nlLLende bLadr
rubr

.(

arbe

ldei !an

de

d3mard hebben we

lnnidnes d. voLgende nieuwe
tponiors nr.gen onlangcn: faL
burl.n, r&A Rada. B!, A go 6eolo
gkaL CoisuLtants/AEo S€rvi.et BV
en PaiTem Ce..onsuLtanis BV.
Dearnaan hebben wlreLi ios zo n
60 Linls !etrameLd naarloor aard

!(refs.nappe15
drlv€n en organisati.s. T.nsLotte
?a binuer[o1aG pro€f de nrogc
Llkhed worden se.pend om via

e(troi s.h prlIb0rd va.atur€e
neLdei ot uzeLi aan te b eden.
cl dit aLLe3 wordt de (NGMG
barenmnr[i ccn steed! ateressan
ter P aats v.or TowcL {andel \!eri
een e

t.

zo€kende

KNGJTTIG

i.d.n

aLs

bc.

De onCergrond

drjven d e z.h aL! seo ler[sever

!an het

geheLe

.iland besrrat over gen5 ult.ie

B!rtsnxln.irr, goe.l

Dl ddcrr

ont

tLoter n de rode kLili,orner lraar

z. onr bekerd 5taat.
ei Fardegsei aan h€t op

her e Land
DF P EiTP ST EN5TRA

to(M

Detiufth

l

rardwetens.hapf e jl ge5.hooLde
eeb ulk.r is dlt n hann g po.(et

f.rmiai ! te.!ocrd. boeile, oo(
waard. R€der€n hlervoor Lise.n n
(1) her ultgebreide h!ofdstuk
'' Er (utr ois!.rs.hLese , ho€reL
ook h eryan de te(st ulteEt ba5raL
i5, 12l hct lnLeidefde hoof.lsru(
over "DiE Geo ogie d.s HcLgoLinder
Raumes und des nte komp cres",

5s E BTPoEPSBiLAN6E!

pe

E MA L:

ningenl lammef, dal ln het boekle

aGmele n

e.n gen.ta

het handelen van rle menr om rlit
(vretsbare e Land ii rtand te
hor.len. De 8l art lvlt atueeLd i
g.n if dc tekst Leveren een beLaig
ijIe bijdrase aan dit makreLi( ]n
fe zak g jdende boekre,

NL

'BBIO(IGMC

La(

op (one alsiaril lan Gr!
LLeerde (oLom

oitbreekt
!an de d rckt \!arrnc.mbare stratl

srars.he.peervogng

Dt t de lndruk d e .nrsraat b l
.ooiienei vai de exruB esde
'FeLsen nse FeLgolanrl', d e over
g.ns geschreven Lll(t te ziin !oor

cen 7o groot pubLie( dat er ooi
voo s.rrooLrcisies g.biuik vnn lan

krgms I alw I nieuwsbdef

maart

i 2oo1

ll

(tl

ret ho.fdstul lver

f.E R.NoEEL
LVR
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Egyptis
\rccs zij,r. Hijrlkt,ijr can)ua cn
kickt een !nniik ogend duo. lnlcrs konr
.r een rr\eede kruxp bij. tsnut'xl zclr dic
''Ileneer,.lar is D!ruurlijk Diks, ! mod er
!.ch zek.r nci zijn ddefn of. \\'ees maar
n'ct bane. ik krn iotug.lferetl en 1k loop
ccht n'ct \tcg nel tr\ tuL.t.esrcl '
Ilencef aavcl eeD seconde. Dczc satrg
lrD Aktn hrd hij nier lcnlaclrr. Nou j!.
!,hrun dan ruchr d. ciecna.r yNn h.r
Ir'ror.erel. "Miar dan noer neneer ro.h
.ok irat op zirn hootil hebben", zegi de

hrllc

ain nrjjr n.ederdcr*cn'.

dczc lloftc Jongcn en flkL rijn kunsdg
ecdmaide hootuJoek en legl dczc op hcr
boofd lan dc filrograif. Di. hccli gccn zin
crn s.ene en IAir h.i baDal0 (,c.isrische
'n
glimlachcnd iorogrrijsch r.rstleg
triereel
Uood(rifdise Eg!|re
sen door e€n
t1rir. D. tnro 'ru
\ronh snelgeDonren en
!crdoric - nrcreen n('s mexr e.nrj. qD
samen. Zo! Du
kunnrr de hefen r€Dnnxr. lchr oFrorter,
.l zNl diL zeker ecn brksiics (fooi) k.sren.

orr

Her

\
Vakantle, ev€n er tussei!it. we doen het
biina allemaal op ziin tiid. Esypte, dat was
een lang gekoesterde wens. Je boekt een

tr doo!

zo

hlrr hoede, z.gt Ncc. ik
hocf(l!t cchr nier". "lamarr 'r is hcus ecn
$urenir. u hoeli.r.chr nicr roor tr berd
lcn, neen het lsj.blicii rar me Nln '.
\tueeliL d€ rongcD. "!1. mcneef wil u dan

reis en Inderdaad, daaf loop ie ineens met ie
vrouw op een stil plekje achter een van de
drie grote pyramides aan het 6ndie van
mevopool Cairo en de trote zandwoestljn. le
waant je biina alleen tussen dez€ st6k
Setijnde sleenklompen en geniet e{r.. Dat
had ie gewildl

Iliin. aulomaiiJch gui dc hnnd ran d.
onschridjgc p\rxmidebezo.!.r naar dc
porlc.ronncc in zirn broekznk.
Kn0ap nuntuer L\!€€ zlci dir $clltome

dc

gcbna. en

ti'tos.uf, dan rijn lvc rcnnrinste lrn diL
alror ik h.m iicrcr.cn schop

gcz.ur !1,

ferk(iten. \'laar ra. ik tren hle. freernd €n
iLeljc roor dat nlijD Rier e.h' iers rxn ziin
nDcd.rhccft, ze i\ renslorte g.cn blorldjc
cn dic tric.delijke i(ngen kan

\r.l

ccn

zegl '.\l.nccf

zjcr n

d,i

dr1

een amc jons.n is? Hiisecrr u
zoDraar \rar kndo.n forograi.ren n ook

m..r

$cl ..n baksj'.s $!a.d". "h m:rir, daar
!r'occc'1*'i D'ci (!n." stribbelr dc rocrisr
rcgcn. l{u. hjj begrijft d. tu\dsdraF.
iDnri!ldcL be!elitDd dar hij nreesFcelt in
rlu Eg\prisch. liriaDr \an hcr rnrcfrarnl
nrle sfellerj. t(\crisrcn ncpren en denkr

M[i?lCIRtAM

Dr. Hans Haseman

.olloqi. dr. Hant
Nag€nan. ar. hoeft een lang ed

ranrgenoor en

Twnar eeve.rrr

moelei Leveren dnt

te,nner veLen oleneed n
,ul5€ljke kiig orrnsc doo zl,
vrous syLvia ei de k ndcr.n Fio.e,
Dart eD Giis ir d. ni.hi vai 9 ianu.
r 0t

a,

iL.

Nais had cen zeer so.aLe en lro
Likc p. soor i[he d, een gangni

k.r

n €lke sroep. zo!@l tilden5 ziin

irudie, -ls op hel yrerk en in d.
veLe expalrate a0mnrunities rj-

oefs rijn sheLLLooDbain. ziin

9liioarivan dit iad' ovefleed

op 55 lirige leeftild, !nze vr end,

be-

!.s

breed, niel aLrcei
de gco ogie rreresseerde hem
:nanr ook de fiLo5ofie. lite6tuur.
muTck €n sporr. Veen van ons
LadgsteLLing

Op

f.L.t.e{cl $ordrrcNggcgclen in.uil
foor hel hootiidckscl cn snel ('rjgeborgen.

edr loro vaD ons D0kcn?" \.ler eer) .l
g.baar o!.cnt hiiher z,kje, rekt cr ccD c.n
n.p-r\rabischc ho(nildoek uir cn lcer dic
of D1!!roun'\ hodlil. Nou yoorurr denkr

Ecn ofscschoren imscn komr nrxr i. r(r
cn declr een fresrDrjc uir !fln je \r.u\
mer de soord.n }l0rrclw dit is !trr u,

[{

nc

\lijn !h!lr.

hrrnneren zi.h (e vee

rond e.x kinpvuur of op een slu
denicnGmer, met flan5 ei g liar

.r

d€ veLe mo. e llederen.lo

dal

g€zonser werden. [4e|]nrs kon le
crs.u!e drei tot dlcp in de rarhr
yraana n0(ril b iiken .ar hii hel ar
die riid bcsr n€i je eens ,as se
weesr maar onwre van een soe.r
g.!pre[ de r idere kant lan .c
m€daiLe ee i! extn !eIoLlt.. Ru]n

lo

laa.

LanS y,as

fans .cn rouvr

€n belangslellena ic vnn hel
(NGt16. Z ir intoresse n de ge.Lo

gle bLe.itot op r€r Ldarsle nonrent
zecr eroot er rlmaakte snfian
rnet zirn 'liar 66" jaargeiorcn, ec
deeltelijk in een roisioel, noe cen
ex.ursie naar de Vulleian Eircl in

avoid.l

knsmg lahrl dcuwsbrief maarl l2oo1
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Hrnr b.gon zi;n srua e Geologie,
tn lr1.ropa €ontolog.

5trnrigrafie

lcl rchtigl

n 1966

fi

stude€rde

af n de Stratgrafi..r M.ropa€
onr0r09. cf Fronr.veerde
1tlt
':
bij Prof Dr cw Drooger oD een
ondorioek getiteld, Eenthi. to.r'
m nif.ral assemblages lrom PLio
PLe

srore.e opei biy lo

LagoonaL

<edinrents ol the wcato n P€ op.n
ne.us (6ree.er. Ali nedev?erker
(r9ll r9l81 van .je ardeLins Seli
graii. cr llll.ropaL€ontoLogi€ vai

d. t.orhaLise subia ltet Geo o.
e e en 6eoilsiG van dc Uflv.rs te
Ulre(n. verzorgd€ fnB order
meer (lerkkollegcs on pra.li.a
taxon0nie vnn 0enlhonisrjre fora
n nlfcrcf voor hoofd.en bllvak

1

"Kor! op, ik geefdie lui a !ond, dan
kunncn zc gclijk opkrassen". Marr hei
veren!c kleingcld blijkt nie! b€schikbaar,
da.rloor *ds dc tocrist nog nler lang
geroeg;n het llnd. Dc grotc klaap wil
uircraard meteen helpcn ct s'isclcn en
bclazcn je waar je bijstaar. Her kosr grim
mig ondcrhand€len om de schide ror l0
pond tc bcpcrkcn. Ilcnee
hebben hun lcs gclccrd. Ze wij,en voor
Iaan alle zakenpiefcn afcn la.cn al bii de
lolscnde ptramide de in dc hand
gcdrukc nep scarabeeen schielijk op dc
grond mllcn, alsofre besrnet zijn. lucr
llinksc zakcnrirusscn. Maar goed, dc
beide E$ptischc iongcns hebben hun
middagb('od wcer vcrdicnd. Daar gaat
het hun lenslotre om.

haDdtclcnugcn erbij er de medcdcline
dat het cfcdit€ard sysreern lenslorre bcrusi
op de uniciteil van dc handtekening en

lerscheuren, muor 0cb cr was nien gete
kcDd. Hij lekent $cl de volsctrdc. correcte
salcsslip cn het srel !e alt revfcdcn dc
winkcl. Ecn maand liter schuiven de
bankaf.ekcnhscn in d€ brievenbus. Ah.
even cont.olercn. flc. ho€ kan d!! nouj

dai die Egyptische handtckcning een
ncpding is.,{1 de volgcndc dae beh de
bank op: "\1e hebben u$ zaal< door onze
gfafoloog laren bestuderen en u hcbr
gelijk. V'c zullcn een haudeonde.,ock

s- ee lls.hnjlingen uil Asuan? Naast die
25 piek een bedrlg vun nog..ns:130
guldcn? Ziin ze zo vergeerlchtig, of
wordcn zc opnjeus belazerd? Op dar
momenr schici hcm de aci mer her srl.sslipje door hcr bstprische mei\je in
gedachren. Mefous bclt dc bank op ner
de mededeling drt cr ccn fout gemaakl

laten instclleD, maar u gaai vlijuif'.
Itensen gcnict ook dit iaar lan u\r rciren,
maarlaat u niets \rijs makcn. Mer de
bcste $ensen ran een inmiddcls zeerge

moet ziin. "De iout (()rdt hcretcld

{€ zullen her bedrag op uw
rckcning tcrugboeken". En zo scbcurt.
Ilaur nog gccn Iwcc $eken
mclrouw,

Ilter.easecn dc bank per

briel "Geachte hccr. wc
Een seek larc! bczoekt het parr een \!crk'
plart! anncx winkclwaar op originele
s'iize t.pvrus gclnankr. bedrukr, gekleurd
en rerkocht \rordt. Vooruir besr wel een
lcuk sourenirtie. dus hct srcl koopr een

prcnrjc rin pakrves 25 suldcn cn hijtrekr
weer ccns dc porrernonnec. Her llorrc
Eg)ptischc mcisjc aan de k csa hccfr licycr
beraling pcr crcdit card. OK, ook go.d.
Maar dat Srat nog nict clccrronisch! dus
erwordr een slksslip in ccn mal gelegd
cn ccn schuirmarkt ecn afdruklan de
crondcr selegde card. Als mcnccr $il
tekcncn bliik het bedras ioutieftc zijn.
\ou dut js iammcr, maar zeker nict ergHet neisjc $crp! dc kaa onmiddellijk in
de prullenmlnd, hoc$c1 dc cardhouder
her papienje lieler cvcD had willcn

srudenten €n begeleidde hlj stu
dentcn bii hun pre-kandidaats veldwerk in Badia Tedalda. lalia.
In 19Z9 begon hij2iin Loopbaan bij
5heLl. Als Chief Sr:rigrapher werk
le hii in lunesi€,6abon en Malei
siC waar hij o.a, !efantwoo.deliik
was voor hel opretlen van een
sedetaileerde strat gralie van
diepe bor ngci op het conl nentaLe
pLat van Tunesli, n het bilzonder
rle produri eve Eover kril tot
!llocene afzettingen. 0ok wcfd b l
gedragen aan de (riit.Te alf grfns

ds.ussie in Tunese, n MaLe s d
war h ivenntwoord€Ljk voor de
paLeogeosraii..he en sedifienloLogisch€ re.onstruclic vin Saawak.
Voor lokale geologcn vomden de

hebben een kotie vun dc

salc$Lp opge! 8gd en uw
handrckcning sm,rr er echr
opj irilt u ons nu toch millr
lerusberalcn"? M.vrolrw is
slim en rll]gr do bnnk onr
het bewijsstuk. Ecn kopic

a(ilee

een da8 llrer pur
post- De handtekening zict
e. op hcr cc6re gezichr
echr uir. maar roch ook sar
gekncpcn. Dan (ak hc! de
er toerilt ineens op dar dc

loor zijn ondertckcning

zo

kcmerkende h.!l oDdcr
zijn uaan oDrbreek' Hii
schrijft dc bank een brief
1erug, mcr ninsrcns

vijl

stratigrafische afdelingen in deTc
die gebieden ideale spdnsplanken
nanr de oliegeologie- Derhalve
vormde hel leidinggeven aan ei
het opleiden v.n veelal lokale me.
dewerkeB een belangriik onderdeeL
van zijn functie welk€ hii met vccl
geduLd en t:kt, su..esvo wist te

sonware die op basis van de benthonische folaminiferen asso.ialies,
dc pnlcodiepte en het paleomilieu
bepanldc. oit lzijn) proghmna
''BioRange" genanmd, wordt nog
st€eds loegepasl. Tezdmen met
andere oliemaatr.haFpiien werd dit
pfoSrarnma verder u tsewerkt tot
ccr '! ntegrnted paLeontolos.aL

De aatste laren was h jactief als
S€n or PaLeontolog st bilSheLLExpLoration, Prod!ctlon, TechnoLogy,
AppLicat on and Resea(h (5EPTARI

syslcm' (PS prolecl). fans was
een stuwcnde kra.hi in d t prolect
en kon e veelvan ziln deean ver
der uiiwerken. op een icLfde ta.t
vole manier wist h I de stratigrafe
op de kaa( ie zetten n h€t ndus

in Rijswijk. De Lefde v.or het oo.
spfonk€Ljke vakgebied, de 5ftatigrari. en [4i.ropaL€ontoLos]e, heeft
hiitot op het laatst bewaard. Ken.
merkend hieruoor lvas zijn enlhou.
siasme voor h€l ontwikkelen van

tridlc consorl um dat zich met Ka
uans wns e.n veelzijdig en positief
mens die vnn het Leven genool, sa

logms I alw I nieu*sbrt€f maa( l2oo1
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men mei zi'n vrou!! cn kinderen en
zich omringde mer de k.mer.ad
schap van vele vrienden. oeze lc
ven5houding heefr hem door de
laarsre moeiLiikc iar€n geholpen en
we hebben groot iespect voor de
manier waarop hii ziin siriid heefr

wii wensen zijn vrouw SyLvid cn
hun kideren Gh, I o,e e, Bart,
veel glcrkte mel hel veMerken van
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Buitendag en raarvergaderins KNGMG 2001

Dubelaar ONo-NlrG), waain onder
neer de verschillende aspecten van

Geologie in het tkhr van de lijd.
Buitendag treedt dit iaar in de
voetsporen van de g€ologie en
in FaarL€m, N et alLeen heeil
ring n de 19de eeuw een tijd in
FaarL€m gewerkt aan zijn seoLogithe laa , geologie nocht ?i.h

keuze van. veNering, onderhoud
en herstel van natuursteen in de
stad iot leven komen. De dag
wordt afgeeLoten met een borrel en
(op nschrijvns) met een diner
De KNGN4G Buitendas 2oo1 (voor
h€en de Cont.ddasl wordl gehouden op viiidag 6 apdl 2oor. Wij
organiseren deze dag om leden en
stldenten binnen ons Genoolschap
nel elkaa.le laten kennismaken
en ter oienlatie op stases, banen
en specialisatie5 in de geowelen,

De

wel
Sta

toen al in een ruime belanestelling
verheuSen door de fanla5rBche
.ollecties van het Teyle6 MuseumDal is dan ook teEchl de plaats

plaatsvin.

waar de Buirendag zal
den. Na twee voordGchten over
coLledie en wetenschappeLijk
schappen. Kor.om een dag voor
deEoek, Lunch en Jaaryersader
iong cn o!d, van eeEtejaars tot
ls e' s'middags een geolossche rust€rd geoLoog: Fet programma is

de
on
ns,

:11Yi:,:l:l1 ::l:1"::1111

,.,..

.::':1i:::TiT:l:li

q

T:

voor de belangstellende paftne.
zeer de moeite wdard is om aan de
Buitendag deel te neoen.
Plaats: Teylers Museum
spaarne 16,20! CH Haadom
B€reikbaaiheid: vanaf Station f aaf
lem ro nln.lopen of met bus 4,5,
7i en 72, haLte Grole Nlarkt, BetaaLde parkeergelegenheid in de

Dasindelirs:
lo,oo aankomst Teylers Museuh,

1o.lo Introductie in hel museum
n.15 welenschappelijk onderoek
Prrt

ne15 kunnen een spec aLe

exFosue over d€ gaslhiede

::l

Airmeldi.ssfomulier For de x GMG bultendat 2@'
op vdidss 6 apdl2@1in H.arLen (opgeven voor rr maart 2oot

(NGlv1G.

r3.lo laaryersaderins

4.lo

nis van d€ gulden beroeken.
Geologische rtadswandeling

Kosten: De kosren voof deze Bui
t€ndag bedrasen voof ledcn en
hun padnerlSo, in.L. d ner of

t lo, p.p. zonder diner, StudentLe
dei b€tal€n t 5o,- p.p.lnd. diner
off15,- p.p. zonde. diner.

relefoo_i

.........-...----.

Koml alleen / n€t partner op de buit€ndag zoor en neemt mel --....,,,
peGoi€n deel aan h€t dine..
He! verschuldigde bedrag ad ......... wordt voor
maart 2oo1 over
gemaakl op Postbanknr 40517 tnv Penningmeester (N6MG le oeln,

t

lr

Dit formuLier toezenden aan B!rca! (NGIMG ln DeLft: Postbus 6012,
2600 lA DeLft, E.mail: knsng@n t8,ho.nl

t.n.v, Penningneester KNGM6 te
Delft. onder vermelding van

KNGMG Symposium:
E&P and the Environment - the challenge of
sustairable development,
Vriidag 15 runi 2oor, 1013u, RAI Amsterd:m
Als onderdeel van het EAGE Congfes, dat van 10-15 Juni in de RAI
plaatsvindt en levens als veruols
op het s!ccesvolle "waddenforum
van 2o Junl2ooo in NaiuraLis n
Leiden, ofganisce( het <NGMG een
sympos um van een halve dag
ond€r de Utel E&P and the Envl
ronment . the challense of sustai
Hi€ronder de teksr uit d€ tweede

€.oo Dinef (op inschdjving)
2r3o Einde Builendag, verlrek

oosl(ode + p aa's:

worden op postbank nr. 4o517

Aannelding: U kunt zich voor deel
name aanneld€n door invullen van
bijgaand aanmeldinSsfomulier dil

noer voor:11 maan locgezonden
worden aan hel secrelaiaat
(NGMG Postbus 6012, 2600 JA DeLft
e.mail: kngmg@r t8,tno,nL ,
Net totaaL v€rschuldigde bedrag
dient tegeLijked jd overgamaakt te

brochu€ van hel

EAGE Congres,

ook t€ vinden op www-eage.org. In
tegenstellint lor wai op de websne
staat, zaL de max male to€gangs.

''[,lodern soc ety fel]es on dependa
bL€ suppll€s of atrordable energv.
Some 50-60 o/o ofthe wond's en
ergt demand i5 presently met by
oil and gas. Coalac<ounts forsome
lo 4o%, with nuclear, hydro and all
other eneEy sources combined
only accounting for sohe ro 15% of
totaLdemand, The US En€rsy Infor
mation Adrn nislration erpeds th€
wond s total energy demand to
lncrease by some 60% by the year

IN MEMORIAM
Professor Jan Riiraud
van de Flierr (1919-2001)
op dinsd.g 13 februa.i il. overle€d
plolseling. op srja,ise leeftijd. de
oud vu'hoo8leraar Historis.he seo
losie en Tekloniek. 0L lan Rijnoud
van de Flien, Mel name oudere
XNGMG.leden zLLlen zkh hem he.
inneren als een ietwat neile geoloog, dle er niet voor s.hroomd€
!oof zlin chr steLijke Levensovert!l'
ging uil te ko.nen. Vanwese ziji
vijs€naakt Serefoifr eerde achter
srdnd, in combinarie met een VU.
hoogleraalschap werd wel aange.
nomen dat hij siatie principes zou
hanteren. oal was geenszins hel
gev.l. Deze opr€cht gelovige man
heeft lntens van het Leven senoten
en wlst een Bourgond s.he Levens.

wiize soed te.ombineren met zlin
calv nlst sche achtersrond "lan"
wEs hli voor de seniore lntimi,
"proiessor" voor de rest. Als man
van h€t oud€ stempet was hij ook
echt een professor. lvlet hoorcolle.
ges om u regen te zeggen: lessen
waarbij ie je als studenr lor hel
uile|'re moest inspannen 0m de
rode draad in de lanse, met hoofden biiziinef dooBpekte monoLo.
gen te kunnen bLijveo vasthouden,
Zelfs voor 2iin coLLegae viel het nlet
.ltijd mee om enthousiaste beto.
gen tot het einde re volgen, Een
aimabele en bescheiden nan, met
een grool plichrsbesef is heente.
Van de Flien trad als hoogler.ar in
d enst van de VU in 1960. Daatuoor
was hiiwerkzaam in de ol+ ndut

trle, ra in 195t gepfom0veerd te
ziin aan de Un versiteit van Lltrecht.
Zijf proeischrift was fraa en Frant
talis en ging over oide.zoek in
Algeriie. lammer genoeg raakte dat
land door de lalele dekolonisatie
en poliri€ke inslabiliteir in her ve.
geelboek voor w€sterse geologen,
want als ik dat geschrlfr no8 eens
doorbLader (toevaLLig bezlt ik h€t

erenplaar dat anf

z

jn pr0motor

heeft toebelroord), dan moet dat
Land een boeiende geologie ten
loon spreiden- van d€ Flien had
eigenlijk niet de ambitie om naar
de unive6iteat te gaan. Toen er

echlervanuit het in oprichting zijn'
de VU lnstituut voor Aardwelen
schappen een beroep oP hem werd
s€daan zwkhue h j. Llit roep ng
beset Nier omdat h j ?l!h begaard

koeDg lalwl nleu{'€bricf maart l2oo1
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docent of onderzoe (er voeLde.
Dlernbaarheid ls narieLijk een a$
de.e elgenschap die h€m sierde.
van d€ Flie( had in 2ijn a.hlelban,
de geretomeetde kerken van Ne.
denand, het nodige aanzien verkre
sen vdnwege 2ijn voorvelen in die
kingen loeo nog gewaagde sl€l

lingna0e tegen cr€ationistische
ideean en voor de evoLurie. Fii
rverde voor een genuai.eerde dia
Loog tussen geloof en wetenschap.
De b€tekenis van deze zekerlol
het einde van de zeventiger jaren

doorgnande. activiteiten voor zijn
achterban werd door niet .hriste
lijke collegae wel eeis met een
zeker dodain afgedaan, maar moet
in het Lichl van die lijd als belang
rjk voor de zo gewenste goede re'
laue tussen VU en samenlevins se.

BOEKBESPREKING

2o2o, [4u.h oflh s expecred incre.
ase being d!e to economk growrh
in lhe developlng rators wlrere

oi peopLe asp re to a do.
.ent standard olLivng, Even wih
out sudr a growth.drven nnease
ln energy demand there s smpLy
biLLions

no reaListic dfcln.tive to continued
reliance on hyd.ocaoons as the
domrnanl energy source wirhin rhe
coming decades, Ihis is despire
signilicant effo4s lo develop sus.
tainable energy sources (e.9. solar
and wind). One fundamenral reason b€ing lhe facl that €placing
rhe infrasrrucluG rhat undepins
our hydro(arbon based economy
by a new niraslructuE (whethcr
e c.trlcity. or hydrogen.bared) wii
To meet the forcseeabLe dernand
ror oi and gas by ihc worLd's economies the E&P sectorwLihave to
work hafd, very hard irdeed. Given

that produdion fron known o L and
gas iields dec nes on average by
some 15.:o % per yea. if no new
weLls are diLlcd, mator E&P invenments will be needcd to meer even
modest increases in demand. l,lore.
over the E & P sector will have ro
do so in a wond where envion.
menlal con(ern9 a€ ol paramounr

con.erns aboul .limatic change
due lo the b!ning ot fossil fuels
are high on the public atenda, bur
the respon5 ble handling of other
envlronmentaL mpacts of E&P acri

zien

wordcn. n $etens(happe{ijk

opzicht was van de Flied breed
onrwikkeld, madr Tiin welenschap.
pelijk oeuv.e is heLaas bescheiden
gebleven. Een van de rcdenen
daaryoor is dar hii een zware on.
d€Mijstaak binnen de loen nog
kleine subta.ulteit niet uir de weg
ging.
Naarmale va. d. Fll€rt's studenlen
in kennie €n inzicht vofdcrden,
nam het wedePijdse begrlp in ho.
ge mate tae Toen de bekende Arn

€rlkaarse soapse e "DaLkt
3o €r

ir

de

iafcr hoogtllvierde werd'de

prof lr de studcntenrnond

weL

koenerend lR senoemd. Zlin breedserande veLdhoed er zljn lcgetu
sneLl€.ijged.ag tiidens
'iarcche
vcldwerken droesen &a.aan zeker
bij. 0.t soms onbesuisde.iigedrag

vities are also key to the 9ectoas
'Li.€n.e to 0perat€'. lrithoLrt th s
'Li.ence r. op€rare'va uabLe hy.
drocafbon retoutres arc Likely i0
be.ome {of renain) 'off.Lim ts' to
0perators and hence t mpLy not
avalable to so. etri at Large. Ex.
amples include an estimated resour.e base orsone 15oo x 1o9 m'
ot naturai sas in the Ro.ky Moun,
tain region ofrhe w€stern united
stales or some ao x ro9 m of
natural gas beneaLh the wadden.
zee in the Nelherlands. The non.
availability of these resources
because of envnonmental (onside.
rations will requne energy demand
lo be mel trom other sources. Now.
ever, th€ environnentaL impact of
re ying on alt€rnative energy sour
c€s is rareLy ii ev-pr expLicitLy conr.
dered in th€ debat€s about a(ess

to nat!raLrcso!rces. n plain words
the issues arc typi.a Ly addressed
in a pie.e neaL manner rathcr than
in an lntegrated approa.h.
Thi5 symposiln seeks to examine
th€se issues in a rational nanne.
by presenring a number of case
sludies thar consider the impact ol
EP opebtions at a ma.ro.scile
emphasising envnonment.l issues.
In addition to rhe case siudies prc.
sentations, a forum style discussion
is planned to ensure lhat lhese
issues that are offundrmentalim.
ponance to rhe E&P industry a9
welLas to aLL ofso.lety, wil b€
presented in a bsLan.ed manner.,

nam in achterai bes.houwingen
soms bijnd mythische vom€n aan.
Opvallend was de vaderlijke zorg
voor de aan hem toevenrouwde

pupillen tijdens die veLdwerken.
studenlen waardeerd€n ddl, mdar
hct werd ze weL eens re bar. War
die zoBzaamheid belreh, wekt hel
seen verbazing dal ook de faoilie
die, h€m zo kcnmefkende kanr,
heeft bell.hl ln de rouwkaat.
Bes.heiden -"n huLpvaafdig, zich
voor aoderen wlLLen nzetten, be.
sch kbaar rljn, zo kende ieder.en
hem op de tacuLieit Ie8e jkeftlid
aLs lemand van d€ oude slenpe:
ietwal forme€ en afstand€ jk,
maar altijd vrl€ndeliik en belang.
stellend. zijn behulpzame instelling
kon ook 2ijn valkuil zijn. kon hem
dneiden van het eisenlijke hooglc.

Sammlung G€otogische Fiihrer

91: Ungan, Bergland um
Budapest, Balaton-Oberland,
SUdbakony

L. Truncd,l'.Mnller, T.
Budei, G. Csilas & L.

llt nheeu, Bdl S.nqdrt,20AA,
l),tl .18.80.158|;3 11t tiA73 a
0e Sammlung G€ologische Fohrer,
heen een gid5 over Hong.rije
uilgebra(hl. 0e gids begint in het

boekle oiduldeLiike herkomst vrn
d. tektonische eenheden en her
tlldst p .n mechanisfle van bew€
s ng van deTc ccnheden, n receire
Lteratuur wor!l e.htcr weL een
aantaL behoorLiike verk

afiigen

gegev€n. Deze worden niet
vcrn€Ld. De recenle tekroniek in
h€t gebied kritgl weinig of geen
aandachl. Hoewel niet opzienbarend. heeft deTc een zeer duide.
lijke invloed op de geomo otogie
van de gebieden waar dc excuGies

aLgcmcne deel mel een overzi.hr

van de gcologie- Deze introdu.tie
B ovePichtelijk. maar beperkr. In
de inlroducii€ wordt vetuezen naar
de (omplexe tektonische geschie
denls van het Pannonir.he bekken,
maar deze wordt niet u tsebreld
Hel tweedc hoofdstu( beschrjft de
sedimertane gcs.h edenG van het
Sebled.oere beschriv ng van de
nratis,afie bes aat b jna een derde
van het boekje. Dat s nlet geheeL

letuonderlijk aangezlen eer v.n
de ncd€auteurs, Pal Mnller, een
van de belangrijkste stratigGfen is
in Hongarije op dit nomeni.
De tekloni.che seschiedenis in het
boekje briift ver achter bii de sedi
mentaire geschiedenis- Dat is
janmer, ofidal de lwee zeer met
elkaar versvengetd zijn. Ook is
iammer dar de beschrijving van de
Iektonirche geschiedenis ni€t
geheeLobiectier is. veel nadruk

aan het eind van her gidsje staan
de excuEies vemeld, Ze geven een
soed ove?icht van de Seologie v.n
hongaije. Vooral de ex(u6ie! in
het Bakony gebergt€ vo€rcn Langs
de n00gtepunten van de gcoLogie
n het 8eb ed.lammer 5 dat de
ontsiu UnSsgraad n Hongarlie laag
is, wdardoof de geoLoog.op.excur
sie vaak ir dc aulo zaLmoeten. Ers
leuk u jn de excur9ics rondom
Budap€ni ze z cemakkeLijk le
bereik€n van! r de srad en gcven
cen go€d beeld van de geologic.
Deze excursiegids mel o foto's en
26 arbeelding€n, aLsmede een over
zichtskaanie in de omslag, is uiter
nate geschikr voor de (anareuf)
geoloog, De excuBies vorfren een
mooie ah{issetins tijdens een paar
dagen Budapesl ofeen verbliif aan

ji

G oEoN LoPEs CARDozo

wordt geLegd op de voLsens het

rarcnw€rk. Daar werd wel€ens om

geglinlacht. Maar de facuheit heeft
in de loop der ja@n op veel manie
ren, ook in bcstuu{iik op2ichr, se
prollleerd van die dienstbare

Iol

aan ziin overlijden bleervan de
Flien buitengewoon sehteresseed
in hei rcilen en zeilen van de fa.ul
leit. Laat ik echt€r niet eindisen

voor!at ik ook ziin bLijvende Liefde
voor het tefteinondcrzoek heb ge
merir0reerd, Fiiwas een enthou
siast en Soed ve!seoloog, met
voomL Lkide voor de zo .amFLexe
ge0l0gic van de Betis.he Cord Lle
ren in Zuid Spdnje. Maar niet aLLeen
be.gen ging hijle liiL Een goede
maaltiid genieten aan het einde
van een hete velddas hoorde er
7€ker ook bii. Uileraa.d m€t een

trsmg I alw | licuwsbrief

maarr

t2oo1
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L€kk€r wijntje en als her evcn kon
mel zijn geliefde, nlchtere vrouw
Ind an. ziin ziide. Na 2ijn eme.itaat
wa@n hci voor de dieftldoeide
slafleden mooie momenren als het
echlpaar Van de Flicn .samen op
vakantie in dar dierbaar gewofden
spanj€ . ineeB opdoken op een
vcldwerklocatie en die nafleden
uiinodlgden op een goede naahijd,
flet s spjtig dat we nu moeren

zeggen

"ir

dankbar€ herlnne ng

ANNE IONT!

N

VR ]E L]N VERS

E

n de KNGMG N euwlbreft {de
.ember rooo) wordt Prot j.R. !an
de FLie gcctcerd ln verband met
h€t 40.ia.ig jubileum van de facul

teil van Aa.dwetenschappen aan
de

V je Unive6ireit in

Amsrerdam.

T

DIVERSEN

Eredoctoraat traar
aardwetenschapper

Aardwetenschappen
haalt KNAW onderzoeker

sedimenten en grondwater5yste
men worden hieNoor aansepast en
gecombineerd. De modellen zuLlen

(uit de Nieuwsbtiefvon de Facultelt
Aotdwetenschoppen vdh de UU)
Vilr ionge taLentvolle ond€ru oekers
treden komend iaar op kosten van
de KNAW in dienst bit de Unive6i.
teil Ut€cht, E6n van de ondezoekers, die een aanstelling k@eg. it
aafoline slomp, Zijgaar de komen.
de drie jaar aan de sLag bllde pro

worden gebrulkl om de huidige

(Uit de Nieuwsbtiel von de Faculteil

AardEtenschappen vah de UU)
Van de drie

eredo.toiater d e de

!n ve|9teit Utrecht jaarliks

!er

le€nt, gaat er dit jaar een naa. de
.ardweten5rhapper William 8erg.
grcn. 0e andere twee eredoctora.
ren gaan naa/ de literatuurcriticus
Marcel Rekh Ranickl en de jurisl
Bed Stapert. De eredoctoraten wor
den Lrtgereikt tijdens de vernC
van dc'l655te Dies op 26 rnaaft.
Prof.dr. william Berggren is €en
toonaangevend intenatonaal on
denoeker op hei gebied van de
slratigB'ie en mariene micDpale
ontoLosk. Hii kijst het eredodo
raat vanwege zlin belansrike en
inltiercnde roLop hel Sebied van
ge|htegrcerde seologische tiidscha
len en van de manene biostratigra
fie en paleobiogeografie van ma

iene micro organismen. 0e onder
zijn leidins lot siand gekomen tijd
schaaLv0or rret cenozokur, wordt
algemoen bes.houwd aLs da standaard en !indt dan ook een brede
toep:ssins op taLvan t€fieinen in
de aardwetens.happen. Bergg@n,
eme tus hoogleraar en senior
scienlist van Woods Hole Oceano
gnphic Institition in woods Hole in
de VS, is momenteaLeveneens aLs
hoog eraar verbonden aan de
Rutgers Uiiversity in New le|5ey.
Johan l euienkamp en Cor Lange
eis t.eden op als crepromoiores-

Doelvan het ond€rzoek dal CaroLine
slomp gaat doen, is het velk igen
van kwantitatet inzichi in de rol van
srondwaler als een b.on van nu'
lianten in kustgebieden. Dit inzichl
i5 van beLang

ondat nutrianten

de

kwalltelt van het zeewater ir de
kustzone beinv oeden en via de ru.
tridnl-ttopLankton C0: connectle n.
dnect ell€ct hebben op het kLimaar.
Uit recenl expeimenteel veldonder
zoek is gebleken dat in sommige
kustgebieden de nul.ianten stikstot
en tostaat nier aLLeen !anuit riv eren maar ook in belangrilke mate
vanu I gr0ndwater in zee lerechtko.
men. 0e bioLogische, chemische en
transpo4 procc5sen in de meng.
zone van grondwal€r en zeewater
in sedimenten en aquifers (zgn,
ondcrgrondse 6tuaria) spelen hie.
bil een cruciaLe rol. Om deze pro.
.essen te kunnen beschrilven en
kwanL ilceren dlenen mode Len
ontwikkeLd tc worden- sestaande
modeLlen voor r€a.rief tranepo4 i.

loestand n enkeLe SeseLecteerde
kustseb eden (0,a, in South Caro
lina, Verenigde Staten) te b€s.hrii
ven. vefrolgens worden de Poten
tiale etrecten van zeespieselrijzing
en toegenomen zoutwater intrusie
op gfondwater nukienlen fluxen

b€rtudeerd. De modeLresuLtaten
zuLlen worden gecornbineerd met
reratuurgeg€v€fs om een s.hat
ting le maken van de rol van
grondwater als een bron van nu
t.ienten op een mondiale schaal.

oeze twee kostba@ uitgaven ont
vangen onze led€n gratis alsmede
?es nunmers 44 Grondboor &

!

kunt z.h m€Lden bii de ed€nad
mlnist.ateur B. 0ostendorp, A.
Cuypst.aat 6, 7q1 /,A G.oenlo.
e.mail: ben€nan@zonnel,nl
u omvangt vetoolgens e€n accept
giro. De prijs van het Lidmaatschap
bedraagt f45, per iaar en voor de
ieusd iot €n met ro iaarfrt,-.
Voor info,matie beklik onze s te:

http//!vw.geo.uu.nUnsv/

Geologische excursie

Utah-Colorado
Nede.landse Geologische
Vereniging
De Nedenandse Geologis.he Ver
€nlg ng heelt haar elgen seoLogisch
tijdschritt Gfondboor & Hamer. Ook
veEchiinen er regelmatig specials
onder de naam Staringia. Dit iaar
ve6.hijn€n er rwee Sraingia's:
r flet sponzennunimcr met aLs titeL
"0rdo!icis!he Zwerf!te€nspon

z€n' van 144 pagnas veB.hllnt

.

In het vooiaar daarop voLgt het
"sia.insnummer", Dit bevat het
proefschrin van Staing over de
seologie van Nedcrland uil 13ll
in hel Latiin mct daarnaast de

ee6t€ NederLandse vertallng. flet
g€heeL onder redact e van proi.
dr A- srouwer. Het Seheet be5taat uil 90 pagina s,

Dlveue n€nsen zijn door omstan
diShed€n niet in stadt geweest on
het afgeLopen jaar deel le nenren
aan de nl€ressanle ge0L0gische
velder.ursie naar LJtah en Colorado
onder de deskundige l€iding van
Evert van de Graalt Na overles
met Even heeft ondergetekende
de organisatie van een moSeLijke
tweede cx.urs e op zlch 8enom-pn
cn zaL Even de inhoudeLike excur
sie ver2orsen. De b€oogde excur
siedatum is 5 16 mei 2oor en de
koslen, berekend op basis van een
deelnemetsaantal v.n :5 pe6onen,
zullen ongeveer NLG 47oo (w€e
Persoonskame,l of NLG 54oo
(0enpeuoans(ane, bedragen.
Deze beddgen ziin B€bascerd
op de €xcursie van afgelopen
oktober; door verandeingen

ANNOUNCEMENTS

Announcement of a European
Sdence Foundation Explontory
Work5hop in Life and
Envkonnental sci€nces on
"llatural hydrocarbon se€ps,
global tedonirs and greenhous€
gas emlssion!-

ESF Exploratory
Workshops
Ihe European 5.i€nce Foundation
(EsR funds Exploratory workshops

lhnl allow s.ientists working on n
sperific topi. lo come logelher and
discus5 how their r€sedrch can be
0tegrated to losier fesuLls on a

certain scientlilc f cld ExpLoraiory
worKsnops may have as ou(0me
the formuLation of Srienllnc Pro.
grams or Nerwork proposals lo bc
tunded by lhe ESF. This year dn

Explo6lory wo*shop on "Ndtual
fvdrocalbon seeps, global teclo.
nics and gfe€nhouse gat emiss on"
wilLb€ organlsed at the Depalt.
ment of T€chnical Earth Sc,onc€s of
the Dclfi lJni!ersity oi Technology.
The nim ofthe $orkshop is to
bring togelher European s.ientists
wo ing on the above field, lr is
intended to make lhi5 a mullidis.
.ipLinary €lfon not only invtiig
geoLogists and r€mote senslng

resear.hert bul aBo m.rom€t€oro
Logists, atmospheric physlcists and
bioLosists €1c., slnce aLlthese feLde

play a profound role in lhe emis
sion ofgases nnd resultins slobal
change problematics. The outcome
of the workshop could be a propo.
saLto the ESF for estabLishing
eithei a S.lentfc Proeramme or a
Network oi Lhe des gnated topi.,
Ex.d timiig has not been de.ided
upon, however we aim at two days
in the last week ofAugust 2oo1.
Below, a detailed rcview ofrhe
de5ign.led problen is outlined.
PLea5€ .onsuLt lhe w€bpages ofthe
ESF at httpr//www.esf,org for more

trgms lalwl nieuwcbrief
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details on it's misson and rhe rat
ona e for ExpLoratory Workshops.

Thc occunence at the su .c€
above oil and sas reservoirs of
hyd.ocarbon seeps euggesls ihat

Eservoirs leak. llvdrocarbon

ha(o

seepages reters to the visibLe pree
ence ofolLseepinglo the suriace,
wh€rcas hydro.arbon rnlcrose€pa.
8es are invisible tlace quanriries of
lighr hydrocadone seeping to the
sudace. seeps (maoo and mkroj
are important in prospecling for oil
and 8as. However seeps a.e atso
s0urces or gases. sucn as melnane

van p.iis en koers zou de pijs
andels kunnen uitvaLlen.
Caafte nadere nllchtingen en
oPgave z.s.ri. b

jrh€o wong

e-na l: t.wong@ntg-tno.nL).
l'ledio maa^ zal beslist worden oI
de excu19ie defnitief doorgaat.
lis(hdjving in volgorde van

Werkgroep Aarde er
Samenlevins (wAS)

inreresseren voor de zarde. Omdat
er !anuit verechiLLende nstantles
lai van acues werden ondernomen
{c0ngres5en, web{ites, publlcaties

k€n en op elkaar af te stemmen,
niofirai e: w.degans@nitg,tno,n
en mvdnee@sLobaLxs.nL

ek)

Werkgroep Aardkundige
Waarden-velddiscussie:
Aardtundise en culiuurhistorische aspecten van
dc Zwiir&echtse Waard

s de Werkgroep WAS opge-

icht. met de bedoeling de aciies
op elkaar af le sremm€n. zonodig

le co0rdineren, elkaar te iniome.
Gn en ie ondersteunen. Binnen
WAS ziii e, veEchillende sroepjes
ontstaan die zich o.m. bezig ho!d€n net het laser ondeRijs, mid.
delbaar ondeiwijs en een alsemeen

Aardweleischdppen en Aardweten.
schappers staan doorgaans n et
n het cenlrun van de beLangstef
ng.0p zch is dat vreemd, omiat
kennls van de aarde voor talvan
raken die dte(l mel ons lev€n re
maken hebbcn, van groot belans
ie. We hebben het cchterwelaan
ons zelf te danken. Aardweten
schappers zijn nooit e€ in het
ondeMi js gelnieresse€rd geweest,
popuiarlseren was voor de dom
nen, er vcrdersD€eLde het dee
dat hel onze tiid, de mlLjoenei
lnren dle we bestuderen, w€LzaL
Gelukkig wordl daa, nu door velen
anders over Sedacht. Vanuir de
univedlaire wereld, de dive6e
musea, olganisaties als her kNGrlrG
en KTFG, en instituten als TNO
NITG worden acties ondernomen
0fr oe aarowerens.happen onder
de aandaclit van de mensen te
brengen, Iieuwe sludenten te
weNent Lefafen en Leenngen ie

ook u kunt meedoen. 0n een dce
re geven, Er wordt veeliiteressant
aardwetenschappeLijk ond€rzoek
gedaan. binnen en buiten Neder
land, waar men alleen in kleine
krin8 van op de hooele i5. Publi.
ceer eens een aantal boeiende a5pecten van uw ordezoek in riidsch.iften als Natuur & Te.hniek,
Aarde & Mens, Mens & Weten.
schap ofGeograne Educatiet Het is
een uitdaging zo te s.hrijven dal
ook anderen u kunn€n b€srjpen.
En de voLdoening is sfoot. Llw ver
haaL kriigi meer aanda.ht dan her
T€r inlomaiie heeft de werkgroep
een web'pagina geopend mel
dank aan Pi€ler srienstra op de

het KNGMG (M.kngng.
nl/w:9. l4eteen is geconst.teerd
dal er een wlLdgroeiaan sites en
p0ftaLs dfe gt tc ontslaan waarop
aafdkLrnd 8e informatie kan worden
site

!.n

Marlmum aartal deetnemels: ,o
Slirt: stallon zwiindrecht
Excursle ondei leiding vanr prof,
dr Leendert Fons & dr. Nenk

Weggestopt tussen beroemde landschappen van de Biesboech en de
AlblasseMaard ligt onder de rcok
van Rotterdam de zwijndrechtse
W.ard, een waa.d met een, van de
twec andere landschappen.fi4ii.
kende, recenie wordingsgeschiede
nis, Bekeken wordt hoe n twee
natu!rbouwproje.ten met de aard.
k!ndige pat.onen in deze waard
wordl omgesaan. Er wordt aiSesLo.
len een bezoek aan het eiland van
Dordl en de he n chringsplannen

lnformntie/opgave: Hanneke van
d€n Anck€r, Oude Bennekomseweg

sluuf heeil twee proie.lvoolstell€n
ingediend, die hebben geleid lot
de oprichting van de Stichting
Aardkundige waarden (SAW): een
k0ePelolganisatie waaryan het
(NAG, hEt KNGMG. dE (TFG €N
PToGEO het bestLur !ormen. De
SAW h€eft tw€e uitvoerend€ orga.
nenr het Platlorm Aardkund ge
\4aarden (PAiU, e€n maatschappe
liik ov€rlego€aan dat zkh de afge
lopen drie jaar hcefi ingezet voor
hel be.ommenlariaren van beleids'
nola's en de Werkgroep Aafdkun'
dige Waarden (wAw). 0e werk
g@ep Aardkundige Waarden is als
vrijwillige6poot mee. m€t cof,c.etc
€i inhoudelijke activlteiten bezig.
E€n vai de waw-activit€lten ziin
de velddiscussle5. Zljworden Seor
ganise€rd tef men igsvorm ng olef
natuurbouwprojecten en beheer
van de aa.dkundig€ waarden in hci
veld en om de bekendheid v6n
t€(einb€herende en andere organi'
saties met de aardkundige waarden
van hel lands.hap te vergroten.
De volgende WAw-vergadednt is

c.mail: iuan GenL@inter.NL.nct.
Gradg vermeLd€n of u met de auto

verKregei ers om over na re oen.

aid

oacur

emitted $ses due lo seeps is,
however, at pesent unknown ard
n0 melhod e(s!s to monito. e(iss ons fron these v€its. Lo.aL€5timares, however, show thar th s
must be s gn ficdrl, ior exampLe
venting n the North 5ea basin has
been eslinaied to r€ ease2.6 x
1o12 g nethane per year Into the
waler column, Worldwid€. there is
a coiietaion belween seeps and
earlhquake activily, where seeps

are ledonically active. The anounl
of seepage (ppm methane/ethane)
polcnlially is related to the plessu.e in reseruons which is related
lo hydrostatic pressure and chan.
ges in liihospheri. stress. Ihus in
natural seepnges, a reLation between tne amount orseeprng 8as
and stress could b€ envisaged, Cr r.
ca lssues fo/ 5t!d es off!id s€eps
3t .ontln€ntaLmarg ns and for research on ottshore seep dete.tion
and monito ng are the ioLlowing:
. Morc studies are needed lo unde6tand rhe rclation between
9eep5 and plate re.toni6

carbon d oride, that.ontrlbure
to rhe greenhouse effe.t Data of
lhen emissions are potenlial inpurs
inlo gLobal change models. Ihe
emission fluxes and quantities oi

Datum: zaterdag 17 marn 2oor van

Toelichting: Vaf 1996 rot 1998 wae
de KTFG de organlsal e d e het
voonouw heeft genomen n de
be ansenbehartiglng van de aard.
kund ge waarden in het Neder
landse landsrhap. Het KTFG be.

pL.domi nantLy in areas that

.
.

.

.

.

Rcsearh and simuLation of fauLt
pEssures in retarlon ro emisslon
iuxes of ethane ane methane
Lifile is known about rhe Ere of
seepage and the flux ot hydlocar
bons noh seeps i5 difficufi to
me.sure be.ause many sceps are
sm.Ll, episodic and ephemeraL.
Qudntilyirg th€ nlx of fluids ftom
the Lithosphere into the atmosp
here emerged as on€ of(he most
mp0rranr research goaLs,

coineciion ofsubsu/ia(e
tLuid llow to surfa.e seepaSe is
commonly missins in sludies of
The

Flux measu@ments should be

knsms I alw I nieu{,sbrtef maart l2oo1
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nade ln a smaLL podion of the
imaged area in combinalion with
slatislical modets needed lo
exlrapolate lhe measu.emenl9 to
global estimates of Rux.

.

.

Although fluid

indled

geomor

phic features have been idenli.
fi€d, we have littLe lnde6{anding
oi Lhe pro.erse5 that form them
A strategv for the study of seeps
should n.Lude seep detc!t on,

charaderGation of em ssion pro
du.ts. quantilication oi fluxes,
srudy of time variations,
Va ous sroups of scientisls a@

@

1l

ANNOUNCEMENTS (VERVOLG)

@
worklng independent ol ea.h olh€r
and rvirh very Lmited a..es5 to
ea.h othefs data and underrtan
dlns ofthelr methods. Sone groups
fo.us on offshore, other on onshore
5eeps. Some use fieLd sutoeYlng
technlques, subsudace exploration
m€thod5, sonar aid otlrer remote
scnsing data other geochemi.aL
approa.hes. At pr€sent fo rorun
ersts where thcse reseath groups

.an interact and ei.hange and lnte-

gnte data and re5ults oithe r
nudles. The ald ofthe workshop is
to estab sh such PLatform.

$orkhols r\ifls

and Obie.tives
Wo&shop aims are hence:
. To estabLislr a p atform for a
wond wide sLobaL.orreLauon

.

Prosranme on hydro.arDoi s€ep
nanagemenl and mon toing.
Ta delne a common area tor
testing and integnting vaflo!5
melhods for seep dete(lon and

The wokshops oblectlves are to
betr-ar

!nderstand |re Frocess€s

invoLved in seepage and lhe reLa.

tion betweef hydroratuon seePs

Leads 1o eellmates

of global ethane

F.0. lan der Meer,
D€1ft Lii veEity of TeclrnoLogy
[Ctg TAJ, D€Lft. E ma L] f.d.!ander

ta.t: Praf. Dr.

on methane praductlon from hydro
.arbon seeps. However t i5 known
that varioue s!.h sour.€s ex tt that

neer@ta.tudeLft .nl

.ontr bute a 5lzeabLe amount or
€m sslon to the g obal .arbon .YcLe
addlng to gLobaLwarniig. Hen.e

and the Lo.al and regionaLgeoi.RV
and tedoni. selting in three dlmen
slons. rlLt mateLy the worIthop
shouLd prov de meafs ofertraPoLa
1ns aerlal extcnt of seep alieded
areas and emi5slont to gLobaLestl

rh€ integration of availabLe datn on
seep fclaied gas eniss ons .onrri
butes to better gLobaLcrrans€ mo

nate5. The worlshop shouLd ans

urements ofs€ep and gas emis.
slons and coreLate onslrore and
olfshore dara with reg onaL and
gLoba te.tonic and reservan mo

wer vcry basr. queston3 on seep
distribul on !vo d wide in reLati.n
to o.al. reg onaL and gLobal te.to
ni.s. ALs. we envsage tlrat n.re
ased coLlaborrtlon in th 5 fieLd

For nore lnfornation please.on

ard methane produdon fron Lea
k ns oiLand gas r€5erlo rs. At pre.
eent no quantifed iumb€rs exlsts

& InternailonaL

Institute for Aerospa.e 5uryeys and
earth rien.ee (Tal, Dlvision or
Geo osi.al Suwe!, Enschede.

dels. New lnnovative researcrr Pra
PosaLs wiLLbe

g.nerated rat nte

UNIVERSITEITEN

srate sufa.e afd subturia.e meas.

C.B./0. Bnnd (1o.o1o!
R.a. Fazebroek lro 01o1l

PERSONALIA

AGEI{DA
5yria SheLL Damas.us

Groilmil Advies en Ie.lrn e( lrv
Postbus 119,

Voor uitAebreide idormatie ovea de agerda,
bezoek de KNGMG
website \r/rm,kngrng.nr

t99o Dc Houten

d$,
Laan van &leerderuoort 171

t'\J,.t.. ?11, ,vafen

p/a Addar PetroLeum Setu.es
i6, Ave rue Eugdne P ttard

2561VP',s Gnvenhage
&liddassVmposiunr ge!rganiseerd
door GEA. Sprekers zlln dr. A.
Eroere {ozonl, dr. c. Arps [meteo
r eten) ef dr. 1. van Wees ldfle
dimens o rale seologsche at as

Nnh der tr.rtf (Kt')
Ta, Dept. oi 6eoLogl.aL 5Lr!ey

d8. tt.

2t9l
10

El [4ad na ELNlonoNira

tt.

LC s Grarenhagc

drs &lejer had

GeoLogie & Mlln

boun .onpLeet. 6.lnteresreerden
[unnen !]a het (NG[4G Bureau m.t
zijn e.htgenot. n.ontad <omen

Adreswijziging
le

Binnenvestgra.ht

Hoe(hu s, D€ 5nr d5e

rb, Leueden. Het synrpot un is
gratls voor (NC[46 eden

12

e ma

pnCIirtCITlE
1e

Lo.itie fet

lan Steefslraat 311A.hter

l

Anthonie Fok(e6traat 28

City Gardens Coddomlnium

22 januari 2oo1, d6 zhans.
StruduraL a rd metamorphi..!.LL
ton ofthe Archaean high Pres5ure
grafuLit€
Datong Hualar area,
Nonh China. An extensionaL
.oLLapse and upLift modeLfrom
structuraL, petroLos raL an.l Pa co
nagneti. lnvestigati.ns. Promoio
res: prof rl.. 5.11. lfllrite, prot.dr.

ii

L: t.hardemanl@12move.nL

Workshop:

F

ullal

Response

lo

Ra

d cLirnat. change. 0ver re.€nt
decades tubstantiaL progr€5i has
been made !n the undersiand ng of
Quate.nary fLullal 5ysteds, wth
emphasis on rhe late Quaternary
ll.e.last 2oIa). At the same time,
the knowLedse ofthe varlab Litv of
.Limate hat ln.reased and, nrorc
p

lmportantLy, has become mare de

kngmg lalwl nieuwsbdcf maart L2oa1

18

Lezirrgenlniddag
Palynologische Kring
0p d nsdng 2/ manrl orgnn seert
de Paynologsche Krlng een ez n.
sennr ddas die lr r€1te[en z3
staan van nreuwe toepase ngen
e. nieuwe gez.htei ii de paleo
botaile. Voonigaande aan het
wetens.happeLijke gedeeLte v ndt

rle jaatuergader is plaat5. Lez ns
geveE zijn rle rleuv,e hoogLeraar
paLyno ogie van de Un versiteit
van Utrc.ht prot. df. A. Lotter,
dr5 N van Flnaster {B Ax Cofsu tl
over rorensie.he b.tanie, df. R.
aappe6 (UGl over Lure ihport-"n
voor het Rone vai 2ooo laar her
en d6. A. Stroo (NationaaLHer

R.

van opstaL(q o2 or)
Sedinentalre ed MiL euanaLyse
A.l. van VLiet h4 o2 o,

!an wihe (,9

R.

A.R. Nieneijer

bar um) !ver st!lfmeel en vLeer
mu zen. De Lezinsen besinn€n
on 1:l.lo uur (jaatuersader ns

Krirg mw.

om 1l.oo uurl in raaLBoo2 van
hct Vrn 5teeni5gebouw, Nntio
nnaL H€rbarlunr, Elnste nwcg 2
te Leiden. V.or radere irformatiE
[unt u conta.t opnemen met d€
secretar s !an de Fal!iolossche

e

(rr.i

W L.

!an ArnstcL (06.12 ool

faan [06 12.o]

ra.

d din.t. ard ervronmentn
.hanget dur ng the att lw. nrerg
a.iaLgLac aLcydes (the Last 2.o
tat, and to as.eftrln !,hether sys
p

rema!. responses .an

A.F. de Zwaft

B.R. IrruLderi (oa, 12 ool

D.F van Vroonhoven (06-12.ool

relore. we are organlslng a one day
workshop on this toplc.
rnror Forald van Eal.n

derLand

oo)

The !mpa.t of Te(onl.s
Syrremr. River systeds

are r so aifederl by te.(.iic pr.
.e3ses operar ig on ong r me 5.4
le3, tor erampLe gla.lr rebound,
ard on slrot.r 1m.{caLes, k.
a.ti!e fa!L1ng pro.esse5. Ther.
for-", te.i.ni. efr€ds lnterfere !rtll

. ndu.ed chanset n rLu! a
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