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Sporen in de tijd en haaien aan het ptafond

Lucas Hofl.nd (1900-l9oe) was een se
drevcn anurc!fgeoloog met een steike
bclangstelliDs loor het Kilarrair. Hll had

lijke tcDioonsrcllingen krijgen een .enirale
plaars jn dc grotc radl R.nd Kersr en oud

seen aard(,etens.h!tpe1ijke opleiding
geDolenr maar probeerde mci zijtl u'tgczij.
sproken nenlngen de co4iiecn

srclling te zien. een lerz.meling mooic. srcic
de
en spe.tacrlaire krisiallen. tsujicD
'n vrn
gesteenien,ln siond ccn .tncih(tgeode
20'n iwee rnctcr hoog dic Diet binnen plsie.
Gemiddeld onir.ngr hct nruseum russen de
zes cn iicnduizeDd beroekets pd je!r, maar
h.i js nict naLkelijk on de belenssrelline
rar ic voren in te schatierr. "Hei is DicI tc

!u

ri'd, Van Maarlcveld, Faber cn Zonne
veld, hardnekkig te bctrcLLer nr discussles
over dc ontwikkcling un het Go.l. Enige
anikcicn in GrondLroor cn Hrme. waren
laD zijn hrnd, cn hij is e.. !h een len dc
zccf wenrlge nlet beroeps geol{rg€n, jn
geslMgd om een lrrlkel rc publiccrcn in
Geologie en Mijnbouw llc,1l.nd vcr
maakte zijn srcncnlcr.mcl g adn de
gemeeric Larcn, dic hct jr bruikleen glf
aa! hcr gcologisch nruscun lan de plaat
scljjkc afdehrg lai her NIVON (Neder
V.lksonilvikkeline cn
lands Ibriluut

'oor

N!tuuN.ienden"'erk)
Geodes kraken
De vasie rcnioonsrclljngcn rn het nuseum
sraaD irngs dc nu!r. In de eeste zall de
DiDcfalcn. dc gesreenlen nei hm plaai
rckbniscbe poside en de zwerlireie!. Dc
fossiclcn liggen ln hei zijz.alije. Dc ijrdc-

cn

Nicus \r!s de'Meg! \lineral€n' i.Droon-

!oo$pellen hoe goed een ienroonstclLjng
gadt lopen," lerieli LlcD Y;rlct. ireheerde.
ran hei museum. loonnalis bcstulrslid en
anareur aichcoloog. "N'ij rij,r net de
'Nlega ,\lincralcn'op hct Jcl,gdj.dneal en

'r'V l.loc,rd-Holland seweesr. Hei was druk.
maar wc konden her goed aln. \V€ orcanjsc.cn ook f.inderdlgen. Dan gaan wc bijroofbccld geodes kraken. Dai hccfi in de Tele-

g.ufgestaar

en roen l<wancD oF 6an d.rg

a,00 rnensen.

Dri

is ccht ie veel."

Hei muscum ficht zich net actlviLeiren als
kindcrp.rtijdes, kleuF!aten en doe das.n
srcrL<

op kiDdcfen. BIJ de ientooDsrelijng otcr

halicn vo.ig jadr'Haalbaai' draaidcn lwcc
haaien spccu.ulair rondies aan hct plafond.

De haaicn lrarcn iD brliLleen en kinde
reD kondcn ccn haaienLlerrplaaL maken.
Vccl groepen brsis en mlddelbare scho
licreD komen !oo. t.ndleiding€n ofzoe
kcn intun1a'le loor proiecreD. Ilaaf ook
dan vohvasenen wordi veel aand.chr
besteed. Er zijn cususscn scologie cn
srollingse€si.cnicn gcorgaDiseefd en e.
\rordcn Dog fcgclmatrg le/'ngen gegeten.

Animo
HcDk Hclmers (peLr.loos. Uilvesii.ir
vln Ansterdam en Vrije Unircrsrrcii

Ah{erdrm)

en Genrd Rucgg (scdnncn-

roloos, Riiks Gcolosischc Dicnst) ,ijn id
hun p€nsionc.ing in hct bestuu. vdn heL
Gcolosisch triuseunr rerecht gekomen.
Hclmcrs is D! vooyiiter \'!n de commis
sic Dlusellc lctntelten, Ruegg heefi
gcen actieve bestuuFtuncrl. nccr tsci
den hebben cunussen geg.!cn, Duir dc

lnlmo dearloor h nicr

un

zo groot.

"Bij

ecn

de cursusscn bcgonncD s'e rnet
nraalfmcnscn, cn d.!r vielen nog een
prar if. Hel is vuL net Le hoog gegie
pcD. dlhoud je q'el de echi semoii'ecdc
rncnsen o\.et. Yre geven nu niei vccl

@
cuGusen mee.J maar rle o.ga
niscrcD nog

ilel lezingen,"

Is Hchne$ een kcnncr van
mineralen en nagnatisclic
gesieenLen! Ruegg is dls sedi-

menioloog sie.k geinle.essee.d
jn bouqpuiren. "Ook in het
Gooi wordr enorm veel ge
bou$'d. Il< ondcrzoek ahljd
gmag cen pui. Ilct zijn sclirie
.ende on$luitiDscn om rc bcsiude.en. Er r)I e. niet vccl
die dai doen, maa.larlst zrg ik
schollelsporen op een van de
\raDden. Misschlen !ond
dc srruciuren alleen
'cmand
maar
mooi, zonder Seologische
lnte.esse. Er zijn ook ncnscn
dle d,lron lal<p.oficlcn

Hei Geologis.h Museum Hof
land bezir geen beroepskra.h
tcn cn draaiMijrvel volledig op

rrijwilliccrs. loch

is hei een

lenschapFeii jk beschrcvcn collectle die toegrnLelijk is roof

derden. De colleclies Twefstcnen en nlnefllen Tljn besch.even, en er \lordr hard geserkr
aan de lbsielen. Helmen:

"1,\ico Zclliof hccti dc collec
ties Frina bcschrcvctr. Ons
grootste Frobleen nu rs ruintegebtek. \I/e sillen grrag meer
renroonsLellingsruimre en een
rasie plek waar kinderen blj
roorbeeld mer een nicoscoop

kunncn rverken." "Maar," vuh

it e€n sezamenlijh€ uitsave van
het (oninkLijk Nede ands GeoLosis.h l\4ijnbouw.
kundig Genoots.hap f(NG[4G), het NWo
geb edsbesluur voor aard€ en Levensweren
rhappen (NWo/ALWI en de clns van Toese
pa{e i\5 scne Geosra[e Lr rfGJ
Ve6chijnL 9 maaLper kaLenderjaar
De Nieuwsbrjef

Rucgg aan, "nul<kcljjk saai dai

niet. Achrcr ons is dc bcsnaf
plaars en langs het gebourt
ioopt een Middeleeuwse dodenweg. Daer mogen we nle!

S

lebruari oten. Het gaat goed

mer Museum Hoflend. Hoe
lan hcr ook anders, wam
voLgcns X/alcr is hei hier een
paudijs roo! iederc aniatcur-

over heen bouwen."

I'lamcn zijn er senoec bij
I{uscum Flofland. Br ziin

(Hi\,ersumse{eg

voldocodc vdjwilligcrs cn dc
tentoonstelling 'Sloren jn dc

035 5382520)

5l,

1251EvLaren,

tijd

fossielen sp.ekeD') o!cf de
oni$ikkeling van het levenj gaat
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Teylers Museum: de erfenis van een lakenkoopman

bleefna zljn dood nier eeel
ovcr. Zijn'naluur'colleciie
rcrdwccn. zjjn boeken s'erden
voor een groot dccl vcrkochi
en van sleclits cnkclc prcnrcn
en tekeningen is ,chrerhaald
dar Teyler ze zell arngeschaft
Ma.iinus van Marum, de eer
stc nuscumdirccreur, heeii in
de 5l iarcn dat hij dic tunciie

De enfee aln het Sp.ahe is
indrukwekkend. De.onde hrl
hccti cen naiuursienen mo
zajckvlod cn hei dagllchi
schi)Dt door dc L<ocpclnaar
Lrereden. De zllcn mci fossi.
len, mlne.rlen eD n!t!!rL<undlge insttumenten, liggen in

elkaan rerlengde en geven
vaDuir de h3l zichr op de Ovale
zaal, dc oudsie zaal van hei
rnuscun. Naasi dczc zalen
(roof de ovalc zaal rcchisat),
ln de oude binnenrunl, bcvindr
zl.h nieuFbouw met vecl gias
en een ruime overhangende
dakand. De uirbrelding geeft
ccn nooi unzicht op hei oude
boveD oF dc Ovalc zaal en hei

Obse('ltorilrn in dc iuin. lus
sen oud- en nieuFbouw ligi
een le.sreende troomstfonl uir

het voormalig Ncdcrlands
Indie ingebed in Hollandsc

Laken en zijde
Pierer Teyler !!n der Hulst,
g.ondlegger ran her museum,
\rcrd in 1702 geboren ln Haar
lern. Ile wclscsrcldc lalcn cn

TljdekoopDiln was, als lind
!!n zljn tijd, srerL geinreres-

ln kuns! en de natuuNerenschappen. Teylei llet na Tljn
dood nr 1778 zijn geld na aan
ccn srcnnnc rn€t nvee genooi
seerd

scliappcn, 6an tcr berord€rjng
de sodsdicnst cn 6an rool
de onlrviLkeling lan de luDsr
en de welenschappen. Van zijn
elsen, lefe !!n een,lidige
Yeizameling boeken, munten,
prenien, rekenlngen, otgezeLie
rogcls cn dieren op srerk Fatef

vu

Lreza! ee! gfotc stcmpcl gc
drukt op de voming vaD dc
natlua etenschrppeli jke collecile. Zi'n eankoopbeleid heeft
de basls gelegd voor her hul
digc Paleonloiogisch r\'tinera
iogisch Krbinci. Mei zijn loor
keur voor dc mtuuscicn
schrppen (liij hceft ooL< hct

Flsls.h Krbinet

eD de werenschappelj jke bibllotheek ingerichr) en zi'n rninlmale belang

sicllne loor kunsr kwam Van
Marum mccr dan ccns ln
coDflict nci dc dnccicurcn ran
de Stichting. De eersic listcleyn (de conse^atof l<uDst) gaf
de sfljd op, msa. de tweede
l<asteleyn, Wybrand Hendtiks,
ivas beier opges'assen regen
Van Marum cD hij heeti de

en vo.Dt de basis van hct Palc

ontologisch-Mineralogisch
Kabinet. De inrlchting is v.ijwel niei verandeid en de
oonpronkelijl<e indellng v,rn de
vjirjncs ('la grande viirlne'
sraar
hct niddcn lan de
yolst Dog stecds dc
zsrl) 'n
.o.spronkeli jke rinsscliLd<ing.
"De ul$Lalllng is slleen \rel
ruimer opgezer. Er zljn s$kken
uilgehaald om her beel.l .!et
ziclitclijker te maken," aldus
Jacob LcLoux, als paleonroloos
ve.bonde! laD lict Tcrlcrs
Museun. "De oudc aankoopbonnen en de oo.sproDl<eiijke
beschrljvingen zijn vlak nog
bewaard en dei m!ak! het leuk.
lcder stuk heeit zo een lerhaal.
Dir cnormc anrimonieikrhral
bijvoorbccld is door een
J.rprise hoogi!aardighcidsbckleder naar Duitsland gcbracht
en later door Teyle.s ]]angekochi. De bioksrlkken vrn dit
hcrtegewei uii hei Plelstoceen
zijn bij dc oorspronkelljke
fcconsiruciic aan elkaar eezei
nret roestige spijkcrs cn dar
levert nu problemen op."

C!vier
tekeringen ( tocn 'hcdcndragse' kunsr) alngclcgd.
De Ovale zarl (t7E1185) is hct
oudsLe deelysn her museum
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Van Marum was nauw be
tricnd mei de lranse zo.jloog

NAC VI
NAC VI

lKNCM6l, dc Raad

Deiln;tie!e aai.reLClnc !oor dee
n.ne aan her re e Neder rnd!
Aadreteis.hripeLij ( Coigre!
ndl.r.n roor ro man|I ,oc2 bij:
aonBre5adrir strii e NAC V

KLimaai iRAKr'KNAltl

!oor Aarde

er Le!entxeters.h;pp.n
iN$0/ALtarl, de dr e o san saror€r

!an het resle

NeferLand5 Aardrie

tens.happeL

aoigres, r

jt

j.

v.rh.ugd dnt oo( deze (eer lveer
€-an b ..d .n dilcE aar.l$eten
s.h.ppeLirk:r.g anmi s ontstaan
nfornrai e !r5 26tlDo6
mai : . stamhu s@n tg.tio.iL

Vo.r
E

(oi rk li

s.h . r l,1ln.
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en

'Thc 5rrtace of the Eafth
Eartr an. Anthrcpogcn. etleds

n

I NlL. met.entr;aL

iEra

''Ea h dr Niis lhe rLrrai. and
.Liiate dr!en", rln lee ez nsen
.i posreE a.ngenrern roor.re !er

Fet lormat lan d t zesde NAc

!e6.hit

ets !an d;t van de voor
sainde jaiei en Lij(l !,eerrat
'neer op het foriat lan.e begn;]

r\aast..n beper(r

aantaL

gevraaed

"ke! n.te5 t€ !-arzo
5es5 es

ir

e5,

e.l

optiniaal
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7o.k.E on hui resultnten monde
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lan de iwee dis.n
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KORTING VOOR KNGMG IEDEN VOOR NAC VI
0p donderdag 18 en vrijdag 19 april vrordt het ?esde Nedenands Aard
wetenschappelijk Consr€s (NAC Vl) sehouden. Leden van hei KNGI4G
kunnen met konlng naar dit .oigresi Deze kort ns benraasr € 1o,oo voor
studenien en A 0 s en € 2o,oo voor afldere (NGI',1G led€n. D€ kosten voor
deeLname b.dragen dan:

'

Lse

Abei tsRoNl:

Gelijktijdig met uw aanm€lding dient u het betreffend€ b€drag voof deel
name over te maken op bankrekeningnummer 45.l5.ol.t3t van het
KNG|IG in DeLft, onder vermelding van NAC Vl, naam van deeLnemer en
aangelen ilat u Lid befi van lret KN6fq6.

t

heb hel bedras ad

€L

.c

dcr !.rmeLde thema'5. Til.en;
lret ze5oe NAC:! L.n tu.. Doner
pr rzer !3r € r..,oo !rorlcf uitB..
rekt !'.or de mer5t beaiereI

.loe

(irs.hv nk iLaLTr.r, Paia

.leial:

L

tu and

a nate oi Ea

h

ko[. p.fiir. <.5si.s is
€er g o.t a;rtaLparaLe e

Naast de
er

eulr

d3t eder

5

pLaa15

iraars.rdppeLlke r.Lvan oe Aari
!veten5.fappen naner n de !.hill
serper te rerrei. FoLlti., !erresrn
woornigeE !an nii nerles,
nat!urLrc5.rref er5 en n.lunr e

N

op bankfekenlng 49.19.o1.935

A. 0ori: 5.rat.h ns r1e earlh
Eafth, anthr.p.gei. .ha.ge

'

P. Mrson:

.

T.

6.cd!nan.5, nragna:

Teege: G€.dy_am.r,

pre5entrt e vrn srei ngen eei
..brt g.li tl!erd ,rorden o!er .

|.lremc

e

rd.r ld5. !.Na.ht ne bil prob e
nen z.;s: loo b... kustb.h.cr
b.denrrlaLiis, !..rsF. ne vnl
ranpen.. rrerai.erer. k

nrasr

AaNncldins cn bct.liq
[4.t het aain]eLdln95loriuLier (unt
u 7i.h d.rnlti.: nsdlj!.. roor fet
..rg es. Ll klnt 7.h airn.Ld.n tot
e: nr€r 1. miart 2o.2 G.Lll[t n g
niet ur eanme dirg d ert ! her
Ded'ag r.or.eeLnaire ov€r re
nra(en 0p Dai(eKei rgiunrner
4!.3!.o;.9irt !an het (NGt4c n

D.Ln ond.r !.rn.L.lng un
NAa

V .r d. rainr

lin i..lccr

Strfenten en di.

r;iirs

Reissen, a iiate variab Lilv
(. 5 omp: Bioge..henrlsttu
F. !'!rgner Anthrrpogen. pro.es

lrl$ | kis ',ir"$.bricl

ti!.!

zu

ri

ror(e'r !idergeDra.iL n r'!ee0€,
soons(amers. De o!erlge.ee ne
m. ! 7!LLen rorden nge.eeLd n

ee:f e6o.rs(aner, 7oLing..7.
be5.hl[:aar z rn De ve d. ng !ii

Irmeri !indi pLa.tt .F !iLso.de
biinent.nrrt vrn bela rs.

!ai

L.ld.r o!e1e(e_

ns n

et

r

rrnme'( ns (onen !o.r eef
(gc5!bs a e.'del ovena.ht rgs
pLaat...l;r kr q ! hlerolcr ro

m.geLll[:€r.ht ]d el
geren{. zaL!..r u da. r.nvuL
sroeo g

. f.
.

ov..d. lriaer "Wit

laatsirapplr!ar de rJ.t.n
5.hap en flat heeft de r€l€ri.rap
re lrlr.lei' H elb jraLlia een [orte

de

i(l

t.n.v. KNGrrl6 te Delft, o,v.v, NAC Vr en de naam van de deeLnemerlsl.

.

nr.t d. u.tcnscfrp (u dus

de

1o.hr

oversemaalt

..n b.s.heider
rord.r lne.rul)d om.le

Tijdens.lit NAa Tr

eesr es riordt geintrodu

.ee1 d.or een (ey nole lertur!
!erzorg.r door eei r0nge !1erer
:.hipper rier(zr.n n Nedenand
De vo s.n.l. s.ss .5 in.t (.! not.
s:€aker !ein. dl staai r! !ast:
t W Hoek LorLard svirem5 and

!

Arr.l(eier5.!rrl'pco

The Atmo5

Di.k F€tier tToronrol: DtrimlG

!ai fe
Overig

De pos:e4 $or.lei gesroepeero r
.orr.reite .LuneE !o gens de

in debir g;an

T, pernian lsraail: rh€ O.€an

r

Ato/010

iii

7u L.n

ie
ei ..

serenorrmeerde

rens.nap0e6 aaigezorir,
re.l gelonden, .m (er, note Le.tu
r.5 r. R.v.-, dl. beire((i.g heb
ben op a L. d.L.n van hct stsi.cm
Aarde er hln r..ai e tot [L]nant:
t fred i a.k€fz e (rla0aiil, S!st€m

zijn 2oo gesubsidie€rde overna.htingen bes.hikbaar, alleen voo.
studenten, aio s en oio's.

!

er rog eei
5.s51. ge!!lld 7a fiorder aar
ali
P'ores, e, noe. ij[ nog

ie t. prcs.rt.r.i. Daananst, jr

de leLe poil€rs.€ |r.mi lan d.
pa a Le Le sesiie5 eerane5.h It,
:ddat een !!etr.iteLiiI e] aartreI
ke jn geheel i! ontttaan.

'ft

fer g ote aait: ab.rracts

iL aLze(er.lat

n!

ie.l rF.ak.rs n d. pcfair. sess
ie €er tienr; .rderzoek.15

Biiien de

MNM[LDllilGSrORMuLlER r{Ac vr, 18 en r9 apdl 2oo2, yeldhoven

Gezler

het

rc,r.

!.dr

Prini, \illrd oaiter:s nf.l

.n NWlrAad

Fb oo

I

efule a..Dnrrnodal e n ol b:tel
.le (oi .gsloi r. ei srre5er
!eerd. E!e't!eLe rePr(.5ten rrLen

@
Gcorge (lufier. Cuvicr was
stcrk gcinlefesseerd iD dc
jd dat die$oorlcn
'rosclijkhe
kondcu uitsrenen en bij decd
nau$ keurig onderzoek nr3r dc

.rr,d d'lt

tr r?srn, een

lan

ii

de

pronkslukkcn uir dc collectie
ran l e!le.s. Dc oorsproDkeliik
dctcrminatie in l7l) spEk van
ovcrblijhclen lrn een mcns die
de r0ndlloed had meegemaakt.
Culier kwsD rol de con.lusic
daL dir het fossicl Yan een
rcuzensal.rffandcr was er dlt

aanwijzing voor her

uirsre(e!

v'tn dtcnootten (waDr rcuzcDsdl!mandcrs bestadn nier

\terenschappclijt onderoek

(ord!

sinds Cu!'ics idee€n nog

stccds gedaan in Tc!1e6. De

palcontologisch-mincralogische
collccric word! beheerd door
conscn'atof John de vos.
H0ofd collccriebehee. ls Joop
van Vecn, cnJacob Leloux
maakr momcniccl de .ollectie
Iocgankehjk door dc ibsslelen
ro blschrijven cn dc scselens
in ocn computerprogramma te

tcntcrkcn. 'Als iemand

gci:n-

reressccrd is in een specifick
fossiel. datr is hethandig om

lia inrerncr Ic kunnen kijken of
rvri een inieressanrc collecrie

hcbben. Ik hoop dar dal op
rcrmijn mogelijk is."
En zo is he! Terlers Nluscum.
nu0st ccn schlrreiende oudc
ler7lncliry in een even schii-

v00r uw reken ng komen. voor het
!eelianebedras ontvangt u de
obstracts, kolfie. thee, 2 lunches,2
boiicle en een diner op 19 april.

Alle voord.dchten tijdens de pte
nai.e sessies worden in het Ersels
g€gevenr L€zingen tiidens de padL.
eLs€ss es naar keuze

ln het Nede.

ter€nde €nrolragc, een moderD
museum met een wcrenschrPpclijk beschreven coliccdc die
nog gcbruikt $ordt loor
ondcrzock. Het museum bczit
srukkcn dic ruim r*eehondcrd
iaar gcled.n amgesch,fvijn cn
nu weer middcD in de belangst€lling s$an. Dc kakeo van de
nrosasaurus uit de siDr Pierentrcrsr door Van Marun in
1785 oangel<ochi, hebben ccn
concllrlrnr eelonden nr dc
mosrsdurusschedel die sinds
eind voris jaar in her n\atuur-

P0sterb0rden 1.,o x 1.90 m) zjn
continu drle zaLen en de overLoop
hie4!ss€n bes.hikbaar. Bii aanvang onlvangt u het volledig ing€.
vulde detinitieve programma. Na
uw definitievc aanmeldins ontvangr
u hieryan een bevestiging.

l,rocrarmn.commissie NAC

lands oi in heL Enseh, De pL€naire
ezirgctr !irden aLLen pLaats in h€t

Profdr. G.l. van der zwaan

tori!m. De paraLLeLLe ez ngen
vi.den pLaals n vief veB.hiLLendc
zaLenr hel Auditoriun en drie klei
iere zalen, Voor de poslers (formar

Dr, P,A,[1. Andr]e$en {Vlll,

Aud

LIU

\'l

historisch Nluseum Maistricht
huisr. Het lbssielvan ccn vlieseDd lcpiclr al hondcrd jaar in
het mDscum, bleek nr ondcrzoek in 1970 cen lrftdd2..ni
!e ,ijn, complccr mer nasehjcs.

Het Tellers }tuscum bezn
naast dit

K$iner

Dog collecries

instrumentd, muorcn cn

Lnsms I arw I

geschicdcnis mer een tijdcljjk.
lenroonstclliDg (10 maln t/m
9 juni) over hct Naluralitn-

kabinet Yan de Hollandsche
Maats.happij dcr Vercnschappcn, oe roegere ouurman aan
dc

olrrkmt

van het Spaarne.

(tranv.rcllersnureum.nl)

kunst (o.a. tekeningcn ran

Re

braDdr en i\.rlchelangclo).

Er zijr roekoDstplannen voor
nleuwbouw ctr her inrichtefl
van een digitaal kcNiseiland
voo! jongeren. I{aar cersr

Pror.dr. I.F. Vandenbershc
vani@geo.vu.nL

{V!),

Carolne L. Stanhuls, KNGMG,

Prof.dr. c.6. Langereis (Uti),

lr. ALice ir. de Gier, RAKIXNAW,
ali(e.de.si€@bureau.knaw.nl

Pold..

Drs. Linda A- Groen. RArV(NAW,

P.S

L Van Cappellen (tll.l),

Proidr.n. H.A- Dijkstra (UU),

litda.troen@bureau.knaw,nl
Michaelvan der Meer ALWNWO,

h.a.diiketra@phvs.uu.nl
P.of.dr. I.W de Leeuw (NlO2).

Dr, Arinn steenbtuggen ALWNWo.

D,. S L. Webc, [(NM),

(voorzitlcr, bzwaan@geo.!u.nL

()rgmisaticcommissie

Prof,dr, E,F.t. de Mulde. (TNoNITG), e,demulder@nitg.tno-nl

griip! h.i museum tcrug op de

\AC yI

0ls. Pieter lonserius TNO.NITG
(voo?llled, p.joiserius@nig.tno.nl
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VAN DE VCIORZITTER
Aa.dwetenschappen is een
maatschappelijk rel€vart vaL,
Datrreten u er ik natuurliik al
he.'1lans, maar dc gem dclde burger *il Dog wel eens
uagen \raar dar rou eigernijk
aUeoaal goed voor is en het is
prettig om dan goed beslaget
ten ijs te tomen. Mede om die
rcden doe ik jaarlijks ed kleinc i;ttr zondagmidd.g) studic

en bovendien is e! niet

altiid

bliterg€]oor pragmatisch.

cu

facuttcit wdlJozctr

een €!en duidelijk onder-

Als

sch.id trNsen vacnturcs voor
promovcndi en sewone func-

levcrt, bcstaat die faculteit
niet lans. En dus zijn acadenische banen een gfaadmeter

ties. Wel zie je daar meer
vacatures in de pfirate sector,
waarover zo dadelii\ meer.

vooa de .ichting

w.a.in de

beroepsprakti jk zich beg€eft,

IIet decembernu6mer var
Geotim€s bevat een 50-tal!acatures! r'aanan.16 acadcrnischc. Daaraan zijn er drie

i. Geolnncs alccn berijkt,
lebbctr Geoch.Dici de toeAls

naai een selectie ddfd*eren-

roor decanen! dus die laten

konst, ben ie seneigd te zeseen. Maal van die elfgeoche-

schappelijke vacatures, en nel
het rijtje advetenties in het
decembernummer van Geotimesl de Ame.ikaanse Geo-

rve buiten beschodwing, en

mische vacatures ziin er

dan is er eentje voo. een

loor echte 'ha.d rock' geochenrici! en dar vind ikvcr-

Lrant (rwx.scotimes.org).
Is dat rcprescntati.ft Hct gaat
nnmers oh vooral acddehische advettenties? Klopt,
maaf er zir een zeLefe nate

eeolosischc dicnst. Omdat hct
bij die vacatur€s om cchtc

van fepresentatilireit in, id
elk geval geloeg voor dit stukie, ivart het is het erige

momcnt in hct jaar dat alle
Amcritaanse .cademiscle
seo-adleitenties op 66n plek
te vinden ziin. lk heb ook maar wat minder eTondig naar de Ea.thnorks site op

(iw$.€arthwork-jobs..om)i
dic is beslist ookhccl intcrcssdnt e[ meer intefnatioDaal!
nad een aantal vacatures
sordt op meer dan €6n sublijst var trarth$orLs geplaatst

museumr eentre

loof een
ioof e€tr

semeente er e€ntj€

*etenschappelijke fun.ties
gaat: neetu ik ze geFoon mee
in de rellins.
$raa.om vind ik wetenschappelijke funciies e€n go€de nrdicator voor de qijze waarop
we oscr de maatschappelijkc
.elevantie laD ve$chiuende
aspecten van aardwetenschappen denlen? Heel een!oudig, bij wetenschappeli jke
banen in unilersjteiten gaat
het erom dat je als univ€rsi-

teit een uitspraaL doct oicr
de*t d4t studerten de
kddende iafen moeten leren.
En die strdenten moeten de
beroepspraktijft in, daarin
ziin ze met name in de VS

wat ie

bazcrd.

M..r

viif

verdcr is hct

duidrliit, zo h.b ik

ze ook

g.E deprerd, dat water! sediaafdoppe$lakre en

nen!

nilieu

mcntair gcoloog mct intcrcssc

betlandlss.), teniil dat dc
gfootste groep vacarutes bij
Earthworks is. $iil dat zeggen
dat er onroldoende hooglerarer petroleumgeologie zijn?
lvil dat zeggen dat trniveEiieitcn nict wctcn {atbcbng.ijk is, of g$ft het aar d.t zc
hu oreD aiet roledig naar de
narll later hangen? Ten
eerste kun je deze lijsten niet
6ed op 6€n vergeujken, maar
zeli:r als dat wel zo zou zijn,
zou dit nict noodzakclijk ccn
iD

losischc corclusic zijn.
Llteressant in di. verband is
de redenering
BiU Fishel.

'an
voomalig staatssecretaris
van

de belancxiike aandachtspunlen voor de.oekomst zijn. Dar strookt met
mijn intrdtic. zotr dc vcrdcling

nnergie van de VS, voormalig

aan \cdcrlandsc facxlteiter
ook zd 2ijn? Geen tijd gehad

een gezaghebbend

on dit uit re zoekn, dit stulie
noet nu ingelelerd, de hoofdredatteu! is of,verbiddeUiii<.
Er ziin wat interessante .ontrasten tussen (ieotim€s er
Earthworks, andc$ dan dat
oceatroEnfcn kennelijk niet
adverteren in Geodnes. Een
leuke is natuurliik dat er
maar drie hoogleraren petroleumgeologie worden gevraagd (OK! er nog ee! s€di-

loorzitter van AAI'(iJ ioormalig dir€cteur van dc tsureau ofEcoromic Gcolos]! en

liguur op

dit teirein. Hii redeDeert als
lolgt: in het verleden,laien we
zeggen tol een iaar of15 geleden, was het heel normaal dat
geologen na

hur st(lic bij ccn

pctrolcummaatschappij
ghgen werken, en daai de.est
vdhun levenbleven. Dit
beGkende dat het de moei.e
waard was roor het beddifom
fiink in de Ferkne (€) m (st)er t€
investeretr in de vorm van
trai.ingcn cn cursusscn. DN

-,"",,t.
Bestuurswisseling
re!lr r rs.den lrerler dil jaa_
af de vodr tler, r,.lr. aa. (05
reE er prof..lr. Reiiou.l!G!er;,
r!vee

hoof.lre;tuuEL. namen! de LIJ
E 5ab.:h kost.rs h..ti h.t !oorlt
t.E.h.p l iaarr.ruLc er 7.! str
t! a r r.s 1 ra3 lurrer asrbLiver,

n;ar. r

L! r e![e vootritter draagt het
Fodidbesruur dr ALberl P. 0on (4ol
,r!or. A bed G rLer[aai lrij he!

Rlc n!lltuut !oor (.6t
(R

(Zl

(arl.

lnr

en Zee
Farcn
Rij($ai.Etiet

I i <tud..rl.

riie.n.n

Lltre.ht

ii

51.1.r

De L.d.n!e_gade ne N;ar

pLaat5v

nder, zaL,.rden geh.rdef

tijlen5 de (NGllC tsuitendag o:

liter.lag 25 nela.;. fe:
p'ogiamma en

.e

Lo.ar e

!.r

oe

i n. !oLg.rdc
Nl.ursbrl.i iangekondie.
Futennig wordt

!

lordl rlr Geors€ Pottnra (5:ll v0or
selGgei Georg! !osrmr ls 5ed

.

ji postie ia 2laar
!an 3l i.r b.s.hirIi]rg te

1939

A5.p!.LEe !ar

de

iii

pLaats

AarouJ.icn!. app.r "of .lc krat"

er p_.n.!ee

genoo.tan(t,

x€3er5 ern gePLin0e

ain de Lln,rer5itelt ,rrn Amsic,danr.
Daarnn Na: lril po5td.. aif .1.

g.o oEie in c o

sedirrentdynanie( vai de oorre lte
:d.lenree olJ Ne6.hiLlende tj.l ei
iulnrtes.haLei, Iaanr hi]na t{ee
post do. iro5ii es bij het (.rnh/5 !dr
VcEncLL.r nsiltuut. R.Ll 6rorireen

5

ve hu: ns naar helbuller aid i et
nrogeLlj[. Re noL.]V 5ee-s r el rl.h
lregen5 eei olervore rgei!a

.ie nraat5rhappll beCrl!el en !!ef
lre.len :e ater toen€mer, ,o.lnt \r.
nog feer dai nu het gcla is a!

AirdN.i.ns.rafper Ll Lltie.lrt
kiam lLbert. nlt

nren:oLoog en

ReinoLd

!lertraan r s

lrers

LlflD

bil het "s:trut !oo, Aardrct.l
s.hap!.r lan c. uu op dit no
nr.nr ls rrij roe !o.r:fie !3r de
Se.liert.L.sj.he Kr rs. Gr.rge
5tudrerde a:n de Unver.te t van

bll R (Z ie e.rr

vate on v.otriuer ie (orden i5 dat
h j Aatul(eri(hallpen aL jaren a0n
!ri de moolste !i<geb enen :er
rereLd !lnnt. HilrL.r naar nrcv.n
om, sam.r m.t d. axl.r. bestrF
L..l.n. d. ;...piatie !;: .n de aan
.a.hr !..r l3 drete rs.lrapper li

kDsmg

1t3l op hel proeG.hrllt Se.lmen
rin5po,r.c
sri.l aid gralc ln a.!n_ n. a_d
sha ou nrarlne enllornenri bl

uf!.tri.it

lan Be eer e_ ir 1t35
!._b.rd.- 3in de !r,rer5il!
.f iarr lrsLr ilor"i rr, U(1. n
1!8, kranr l.ll ,eer na:r l.le(er

Lail.nr b,.e: nnitrut !o.r Arrd
r'an n. Llu:c Baan

retens..a)pei

{er(en. Hil urlL 7.h ln7.it.n onr 0.
Ai d!l.ters.hippei eer duiie rk
eez.nr re gever !0.31 rtrar.e
p.Litiek (beLe d!melerrl loe, naar
o!k voor de srho er n ler,rool
seret oide !il!, ri.le aar.lreien
s.happeLij(e eei in Ned.land.
E eitueLe r.ar!icr t.g.r d.7.

roLogT or en mass.

P.t. Dr 1.4l.Ll. van Straaier
lp.motorl enbId_!. I LRoep
en dr.

D.l Bee5 1.o pr.nr.t.ren)
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6

reken na ver5.lrilrer var

deze

ef nserl end 0.d-.i
fer Llrear vai het (l.lGi G
N euNsbr

D

l

het maakt. nict zoveel uit war
roof geoloogje precies was, ic
qerd sel oDgekneed tot qat

Geotimes

*i'

I

*..tlqtlllqilrrp*

Dic tijd is over, oliema.i-

schappii.tr gooien er dct
edige rcgclnatig lele perccdrages srafuir (zelfs in
^-eder-er
lard!), en bovendien wordr
lustig getuseerd, zodat je sons

I

l

...1"*

ccn nieuwe werkge*r krijgt
zondcr datje er iets voor hoett
lc docn, Itet de snelle lturnover! van p€rsoneel) loont hct
minder om mensen duu. op te
leiden en bij tc scholen. Dat
betekeni dat de opleideG (de

universiteiten) mcu r€.plichrnrg hebben om studenten

b.ccd cn.eleYmt op tc lciden,
zodat ze ni€r'an her en. $?c
lrerksever alhankeUik zijn.
Tel daarbii dc aandacht voo!
milieu en llihaat op en je
vcrklaart een bend. Je hoeft
gcetr vakken petrolcumgeologi. g.lopen te hebben om
int.ressanr te ziin voor ecn
petroleunmaatschappii, jc
maakt jczclf stert<er als ie ook
lan an.lere zakcD weet hebt.
(irondig opleider, stetde BiU
!-isher, da. is en bUjft de kemtaak un de udversitcit, die
torpassingen die leer ic wcl in
je beroepsleien; niet meer bii
€an werkgcver, maar.loo. ccn

leven lang te lcren, verder
bouwend op een brede, grondise basis. Koriod, jc moer de
maatsch.ppij seren $at dcze
Dodig hceft (op middeltdngc
temiin) o nier alleen rvat
deze

w.agl (uitsluitend

op

'lwee keer hebben we in Nedclland een aard*etcnschap-

pcliitc Loopbaandag gchad.
in 1998 c! 2000, beide keren

hct iritiatief,let op dc kalender, hct q ordt ergens iD d.
herfst. lk ben benieu$d$at
de

lt.nd h Nede.land wordt

geo.ganisccrd doo. GeoYusic
samen det rciGMG en beide
keren een groot succes. ceo-

vusie needt ook dit iaa.weer

i , _ , ::j r,i .{a-r I j,r, j
Specimen academicum inaugulale de geologia patiae
a(ademisrh proehchift over de
geologie van Nedertand

por.0.

ll:li.H. Jr.irr!. r,i l.i Inrrr,, itr
r.r.ri1ld.r a-.1-. a.!\trr rii ffnti,ri
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/r. l:6 ilj \L,i!',irr (;&1,,{,!
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Nec.r nn.l. or 6 de.erber r8ll if
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!- i

c e ddg€n is nict neer r.an .nze
Lr f€'d d!s aL!.:g reik:dlzefn
rSer en ir.'e€_ r.l.deran!lse !er
ng Dinkz I de er.t. :neaek

1rl.
u

< nF vn .e NerlerLands. n..Log
s.ho !crcilglig en sr.te on kLc ie
f rdr.E. bildrager !an !e11d.i
Lenfe kant.n, is deze LanS Be{o.s
te(e wert n.. ook !eiiuLd Arn r€i

hel proeB.h ili naar het geb-u k
ddger ges.rreven n rle

lvr.

lriL der 3e.e d.n spe.inre,
o.adenri.uth ihaqunle de gealogia

vi'
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Iis

F.cft.e slol

n orie hooldnJ(iei
a r, h.oid7.r(eLii( het

D: cer;re gro:e ::e_{ ':ar s:nlnrg
Sri ifg t)rd r.ed! €nkerc k.ein. r.ie

e d. tiuna lai ie i! def..th
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kaatr cn zlf
eedelie. Debadeh vdn Nedenand
hog in ^oe. mite:oe bijd:aqer

t

en All*irm. slai-g ontrotrt
dls een ovciuigC aafhange:
vai lvells -nlto_nitcltsLe€r, aL he€il
h i ) ide Srote !Loedvormlng !ni
r.t D ur ur lo.lr ieLer ge noe ie

ireefr is o.k fre een ro selper
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Gaz

de
France

GDF PRODUCTION NEDERLAND B,V.
( GPN"), is a wholly owned subsidiary of caz de France engaged
in the business of gas exp oration and production in the Dutch North Sea. GPN al50 has a 38.57%
shareholding in Noordgastransport B.V. ('NGI"), a gas transportat on company that owns an
offshore pipeline systern that transports qas for cPN and several other producers. cPN's natura
gas product on comes from four produc ng lcences on the Dutch Contjnental she f, namely,
K9ab, K9c, 110/11 and K12. Product on from a re.ent discovery in c17d block i5 expected to be
on-5tream bv ear v 2002.
GDF Production Nederland B.V.

GPN has an adm nistrative office ln Zoelermeer and an operations offlce and supp y base in Den
He der. GPN has about 175 ernp oyees and on average uti jzes the services of 100 contract

GPN is actively operatlng in the Netherlands Offshore sector. cPN produ.es Jrom a number oJ
gas fie ds concentrated in the Rot egend fairway us ng over 20 p atforms. Recently some 5ub5tantlal new discoveries have been made in thls fairway but a so outside this area, in Tria5sic
reservolrs. Furtherrfore, the company now has comrnitted to an attractive ong term exploration

programlrle.
t of this GPN now offers a number of job opportunities for Geolog sts and Geophysi'
.ist5 {or their offices in Zoetermeer.
As a re5u

The Exploration department of GPN is looking
1 Senior Seismic Interpreter/Geophysicist;
1 Junior Seismic Interpreter;
and 1 GeologisuPetrophysicist.

Far further

for

infarnatian:

contact Mr. Herma. Kat of the Exp oratlon department, te .: 3l (0)79 3686868 ext. 790,
e mail address herman.kat@gazd€fran.e n
P ease

you are interested, yo! can send your appl cation direct y to GDF Produ.t on Neder and B.V.,
A. Bat 474, 27AA ALzoetermeer, for the att€ntion of Claire Z jderve d of the Human Resources
clepartment, e mail address c air€ zijderye d@qazdefrance.nl
lJ
P

trsDrs lalwl ktls lnicuNsbricf

reb. 2ao2 | 8

Senior Seismic Interpreter/Geophysicist
Main Duties:
. Carry out seismi( interpretation projects both for exploration and development.
. Present results of seismic interpretation projects to management and partne6.
. Participate in project teams for new licence appli(ations and farm-ins.
. Propose and detine workscope for internal and external seismic projectg.
. Supervise and QC seismic acquisition and processing projects.

. Minimum

10 years experience in North Sea seismic interpretation in an exp oration
and oroduction environment. Experience with salt tectonics related plays.
. Interpretation workstation skills, familiarity with Landmark systems preterred.
. Experience with seismic processing supervision, including pre-stack depth migration
and stratigraphi( inversion.
. Good working knowledge of English is essential in both written and verbal skills.
. Team player with flexible job attitude.
. Master's degree in Geophysic5 or Geology

Junior Seismic Interpreter
Main Duties:
. Carry out seirmic interpretation projects both for exploration and development.
. Present results of seitmi( interp.etation projectr to management and partners.
. Provide technical assistan(e, e.g. on maintaining seismic databases.

. Minimum

2 years exper;ence in seismic

interpretation in an exploration and pro-

duction envaronment.

. Inlerpretation workrtation skills, familiarity with Landmark systems preferred.
. cood understandlng oi !eismic processing techniques.
. Good working knowledge of English is essential in both written and verbal skills.
. Team player wlth flexible job attitude.
. Master's degree in Geophysics o. Stru.tural Geology.

GeologisUPetrophysicist
Main Duties
. carry out 5edimentological interpretation and reservoir evaluation projects both for
exploration and development projects using core data, wireline log data and seismrc
data.

. Respon5ible for well log database maintenance.
. Contribute to overail exploration strategy.
. Minimum
.

.
.
.

.

5 years experience in sedimentological nterpretation and/or reservoir
evaluation in an exoloratlon or oroduction environment,
Interpretation workstation skills, {amiliarity with Stratworks preferred.
Experience in well logging.
Good working knowledge of English is essential in both written and verbal skills.
Team player with flexible job attitude.
Master's degree in Geology, preferably in Sedimentology or Stratigraphy.
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HET VOETLICHT

I

Kosmopoliet met een Frans accent en eel

Het aenirekken en een Itansman als
hooeleiaar aan dc VU wcrd mct cctr
zcl<crc ra.lkundigc zorg ongcvcn. Bij dc

sollicitdtiegcspreLLcn nrintig jlar gcleden,
wls dc h!l! v.]n cen ho.glera^. Fmns tor

iedes otll,.hrlng nieL nodig, ioen Todei
zl.h uintekend in hei Engels bleek re kun
nen nlidtukken. Toch sielde hrjnr dc ccr
si€ perjode aen dc VU dc hulp ran ccn
aanial !ranssprckcndc collcg. s zccr olr
pdjs. Het naakte de ontvlngst bij/onder

hr.telijk. De use hoop fi het begn1, .m
Tlch d.or Tiin minlmlle kennls lan hei
Nederlands re kunnen onrirekken ean

is ccn uricke colleciic van allc

doc(rual

ondeuo,-ten die hier gcdr.]n rijn"). Hlj
$erkt mee arn een iniemaiionlal projeci
naa. de oudsi bekende gesi€€nten op
earde. de lsua Greension. Bcli ln Grocn
llnd en hii begclcjdi dc pronniics van

alledei adminisiiaileve !erpLichiing.n,
bleek ijdel.'I oen hir laicr bcDocmd wdd
als lid van hct KNA\i (KoninL<lijkc ,'\..cdc.landscAt!dcniic ran $rctcnsch.p!eD),
rord hiihet nood,!Lelijk od r.h hel
Nederldnds eigen le mrken. En daL is hem
goed gelukr, !lbliiti hei voor de roehoor
der een giooi genoegen orn hei ltans
dFa6 door alle znsconsiruciics cn uii
slraak tcrug rc kunnctr vindcn. ED nu. na

l-duardo Campos uii Clili (kopcryorficf)
cn B. Fu lii Cliina (Dabic Chdn eclogicten). '1L beLr dc lccftijd Lre.eil(,)ft meL

twiniie ja.r, sprcckr To!rct Licrcf \cdcfhDds daD Engcls, !r!nt dlar krijgl hij keel

iD FrunkrijL. 1L

Huisie
H€r emeriraer wecrhoudi tourct cr nict
lan oD nos rcsclmads op dc VU rc zijn.
Irij is bczig dc coLlcciic slijppleltjcs, dic liij
oDder zijn bchccr had, te bcschnjlen ("her

g n, mur her we.k gaxl
door. Ik ga nu alleen andeAoo r€lzen.

Fensioen te

lk

reisde aliijd lar,{msierdalr naar Pariis.
Nu heb ik daar wooDnrinnc ctr sa
gcFoon dc andcrc kant op. D.r ir.s'k ooL<
cldjd hct grotc rersclilmct dc Neder'
1.!dse hooglc.aren. Zij haddei een hulsje

niel."

De o.eanis.he gesieenren in Isua rijn. rner
hun 1.8 niliard iaer, de oudsi bekeDde
sesie€nten op aa c. OndaDks dic cxtctnc oudcrdon cn lwcc tncuDutc
liscr1. zijn dc oofspfoDLelijke Fillow l.t!a
strucrureD nog herLenbar. en Tiin er
Frin!i.c lnsluitsels dle ln|.made ge!en
orer de oftsundighe!ten waaronder her

gesreente

gev.md is. "Ei,ijn i\ree soor

r.n lnsldseh gevonden, de ene soorr
bevei meihaan, dc andcrc bcvai ccn pclcl-

.n.!r'no

lfio]1 cnifin

li'in, i H, r

nctlia.n zou fcFfcsent.ticfzijn roo. dc

samcnsrelltrlg !!n de tucnmrhge rtnosfeer
en de bine rou ge..ncenreetd en gerec!
cled reewrter rijn. DiL onderzoek richr
Tich op hei onisiaan en hei lelen op
aerde en her lljki dar irc hicr mci c.n
htdrcthcnn.al srstccni rc nakcn hcbtrcn
dai vcfgcLijL<b.ar is ncl de fecerllc sFtcmcd. \{'e $'eten uit ondc.zoek hoe gr.ol
de va atie altn TeldTame I
onder die omsrlndigheden ls, dls waerorn
zou in een dergelljk s,lsieem de oon!rcng
van hei lelen op earde niei i. vndcn

Dc Dabic Ch.tr cclosictc! in ChiDa onlle-

nc!

lln

huD \rerenschaFpclljk belang nieL

un

cxreme oude.dom, naar lan primai
re lnsluiLseh die, ondanks een hoge druk
mehnorlbse op zeer groi€ di€pre (120 ior
150 km) goed bewaard zijn gcblclcn cn
lenrnerkeD rdioDcn van inrcr.crc vaD h.t
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passie voor bubbels
oorspronkeli jke sesteenrc mct meleorisch

(=oppcnlakle) $!ter. Tourq: 'Dc onderrockcD rormcn elkaarq teg.npolcn. lsua is
exrccm oud cn Dabie Chan is cxuccm
metamorf. l och zijn er in beide geltccnren

prim|irc nrsluitscls gelonden, die

i.fbrmatie geren ovcr dc onrsiaansgeschicdenis Inslursels iD dc Dabie (;han
cklo.siet.be!.1trcn rvdtcr m
hgc 6'o0 cn di! krn verl.laard $'ofdcn
doo. intcroctic rne! meteorisch ivarcr. Dc
oorsptunkOlijkc basalr ls in conuct gcseesr mer m'.:toorisch Narer, is dxrma
gemet.morn,sccrd op ccn diepte lan 120
tot 150 km en is rerug Daar het aardoppcnlak getmnsportcerd. En Ddg is de oor

spronkclijkc signaluur
$arcr tc hcrkcnnen."

un

hct mctcorisch

Ontploffen
Her is,i$!icso 0l ccD wonde. daL dit soort
irsluirseh zulke .srcmc condirles kunnen
olcrielen. Een inshrrcl bcstaat uir een
mcnsscl \'an gas, $at.r en zoutcD. ls het
iDsluirscl ccnmaal 'dichr', dan kuDncn de
sucnsrclling en het volum. ni.r mccr
rr.lndcrcn. Dc druk en dr rcmpc.atuur
$'ordcn !aD buitcnaf opgelegd, !fhunkcliik
van de ge.k'gischc processen (aikoelnlS,
opwarmins, of drukrcranderins), en die
cordrd€s kunneD zeer bedfciecnd zijn
loor hcl insluitsel. I)e dfuk binncn ccn
insluirscl dAt gevormd is in een dicpc inrrusic, zri bijalkoelins tertlaatsc (dus
gelijkc druk, dalcnde temperdruut lascr
Norden dln dic ran de omgeling en htt
indlnsel kln in clkaar klappen- HetTelfdc
iDslurtselzaljuist een hogcrc druk knigen
dan ziin omgeving lls hcr naa. hct xardop!cN.-lak gctr!nrporeerd lrordr (sclj jkblijvcndc rcflrpcnruuf, lagere drrk) cn
ontploffcr. Prjmaire lnsluitsels rnrd jc

dratotu od< vooral in grlnalt ofklrarts.
Dat zljn sterkc $incralen die diukleF
scltllen r.n l0 toi l5 kbar kunnen $eerstaan, ' aldus Tourcr.
\ict allccn her herkcnnen \atr ccn kapone
l'luid inclusion is belsngrijk Naulrkcurig
micrcscooprvcrk is nodig om dc r$schillende gencfotics insh'irsels en hun rclaiiele ouderdoln t0 ontralelen. Alleen dun
kunnen de gcgcvcns die de fluld
sions otleveren

h.l!F

verrnlwood geinterpre-

iccrd lroRten. Nudsr ecn grotc mineralogi
sclrc kcnnis, iin veelgeduld rijdcns hcr
microscoopncrk is een uitsrckcndc rcchniscbc ondcrstcuning hard nodig. ED daarnee, lindt Tourc!, heefthijher on dc vU
bftengc$ron gocd gcrofien. "Toen ik in
1980 bii de VU kwan. lvas er een sufvan

vier nan. \a de lusie met de Universitcn
lan Amstcrdam, r'crdubbelde dat. ToeD
kresen we ook hcr lsoropenlaborarorium
erbij, dar ooEpronkclijk ccn Z\\.'o instelling (de huidige N'O, Ncdcrlandse
Oreanisatie !oor \\retenschappclijk Onder
zock) iras en kwamen er nos ccns zclen
eD ncDscr bij. De technische facilircjicn
hier ziiD gcwcldie. lle slijpplnltjes allccd
.r1 die hie. gemaak worden ziin de bcste

zeiren'membre dc ]'insrnur' nchter hun
handrekening. Dal zic jc in Nede'land
nicr. De Acadimi. hecft zclfs nog een
spccialc toga. de 'habillc', ccn ongelooflijk
di.g m,;t broderie en kht. En dat tcnvijl
de rcsa bijd. unileriLenen is qfscschaft
in 1968. Daar irordl hii alleen nog i! uitzonderliike scr.llcn sedrasen. Ik wil nr
nliin pensione ng gcwoon acriel lid blijvcn van de Akrdernie. Ik b.D nu 1'oorzittcr
!0n dc comlni!sie roor dc eeschiedenis
!:rn d! aardiletens.happen; diar bcn ik

Chatillon-coligny

stcrk in Bctnleresseerd. "

aUcenJacques Tourct hc.'ft mct ple
zier gc!ooDd en ge$
in Ncdcrland.

Tourer hoopr dat er een nieurle hooglcrlar hij de lakgrocp ertskunde, hincralo-

Zijn vrourv LYdie serkre.rls nincralogc in

gie en perrologic komt, Dasr zeker is dar
nog niet. Trfintig jaar gclcdcn s$nd dc
mctamorle petrolosie srcrk in de belangslcllrng cn el setd veel ondcrzock gedlln.
lcdcfc ecoLogische fi.uheit bad ccr blo€iendc v0kgrocp pefologie. \..u is fourct de
'hst ofits kiDd'cn is rlereldsijd dc bc-

\ict

e.|

Parijs toen hcr gczin lller hun dochtcnj.
vln nlee jlar naar llaarleD rerhuisde. Zij
heefi in Hrrrlen ccD bRan ah weten
scheppellik nedewcfkcf bjj hct'IeyleF
Xluseum gekregen en hccii in dc tien jaar
dat zjl daai iras een goede ndaD opgc
bouird in dc museunwereld. Lydic

Tourer is nu al rrcer jrren c,'Dsc^atricc
van hcr ltus6c dc Nharalogie van dc
Ecole des Mincs in l,ariisr een mooi
nuseum dar ook lccl loor amaleuG do.r,
lolgens Tourer. "Het nruscum organiseer!

lccl

Lczlngen en Len()o1stclh1gcD. t or

lrngsrelljng uncndc. "Dar gebeuri n!
eenmaal," lindl Tourcr, "nier alle richdngcn kunnen ahijd cttn srcrk sraan, maar
dc spcciali$de m4 nicr uhsrcncn. De
kcnnis moel be$rard blijlcn. Binncn de
pctrologic kan de basis lan dc crtskunde
en dc Drincralogie behouden bliivcD. Maar

d.n verdwiirt

cnld dczc zomer ]s er een mooic rcnioon
stelliDg n Chndlon-(i)ligny over JcrdDc
Touuelier cn dic is reer de moeitc $aafd.

sls cie !crrlnc,ei. weglali,
een heel v!kscbicd."

ook v.of Nedclland.rs. lbnnelier $as een
van de naasrc med0wrrkcrs \'an Ren;Jusr
Haiiy. Hanr'{!s dc grondlcgger lan de

Andersom
Hoc d! b€slissing voo. een Dicuw€ hoogle
rllar ook ui$alt, Tou.et g!!t tcrug naar
Frankrijk. llij heeir \roonruimtc gc\ ondcn
in Plrijs cn bij heeft een huis gekoch( in
(;ien (a!n dc Loirc). Het huis in Hsarlem
is lerkochr. De rochr ,lmsrerdam-Parijs,
zal in de $ekomsr raD zuid naar noord
gcrcisd worden. I,I!!. zijn blijvcnde b€tfokkcnhcid bijhe! onderzocli aon dc VU,
zijn lidmaatschap lan de KNAW cn ziin
Nedrrlardsc vrienden zullen er loor

kisrallografie en minc.ulogic ur ook
'Abba itr Chndlon-Colign,r. Dc rcntoon
slclling kost trouwens maar.l,50 curo."
Dc FraDlNcdclondse verbinienis is uitstekend gcblckcn. ljc treinverbindnrg tu$
ren,{mstcrdan cn PRrijs is goed en snel.
De Fnnse tral is nicl nhijd c€n nadeel. De

hislorische hterltlur

ir hct l€yleA Mu

scutn is in het Fianr en dar hcclt loor
Lydj. l-ourer inreres:idnt ondcrzock opge
lclerd. En lourel is als Frunsman !'D
aard\LelcnschaFper een uniek lid van hct
KNA\I.'en daar is hiicrg trots op.'De

Akadefrie is door Lodflr'ijk Napoleon
opgerichr lolgens hcr modcl van de
Academie des scienccs in frankijk. De
Lcdcn worden sekozen oF bosjs van hun
lrcrcnschappelijke prest!ties cD ik bctr tr1
lq87 rocgcircden. De leryuderingcn zijn
altijd in hcr Ncdcrlonds en dar $as reden
genoeg om mijn Ncdcrlands re re.fijncn
In Irrankrijk is hct ondcnkbaar dat een
buitenlander benoemd \rordt tot de

Acadinie. De Acrdlmic spcclt daar

zorsen drt hijzijn Nedertandse !!!rdighc
den nier snel kNii Eatt. 'Iourer zal zijn
collecrie rntiquurischc bockcn nier meer
lia lcilinghuis KuF.. uirbrcidcn, maar
ook l,arijs zal m.selijkheden scnocg biedcn. ZijD joogste do.hter rindt hct wcl crs
irmnrcr dat hcr huls in Hlarlem vcrkocht
is. Zij sins zo sraag naar de lilverl((X)p.

een

bclangrijke rol in he( so.irilc lcrcn. Lcden
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Alterra en wateningen
Universiteit zijn ramen
Drof, dr. ir. Johan Bouma)
1 novenber 2oo1 z ln ALteira en
!\ragciingen l]flv€rstre 1 samenge
vocsd rol adn o€anls.r a: wase

0p

iingen Llnivcrsiie t en Rcscar.h
certer (WLlRl' De WUR s opse
spllt5t !r !iir kein seenhedei. De
rarlkundigen vinden lrc vooraL in
de gf ootsle (einiscenheid'Gfoene
Ru mte' (<GRl. Fi.r n gaat e€n d€eL
!an Alte(d sanren met het 0eParte.
neni omgevingslletenschipPen
van de univcrsitell. Welcns.hap en
ondeilril5 vai de KGR dordri
aangesruurd door proi. dr flerman
tijsa.kcrs (60r/.) en pror.dr.ir.
Johan Bouna (4o";), in een gecom
bin.erd directeurs.hap, fet inter
v.w beperkt 7l.h 1o( prof, Bouma,
rLeL s de lckst v.n hel intervl€r

iEetremd net pror. Eiisir.k€6-

De

andere .Lusrers zijn: dlcr, pLait,
maats.hipp I en agfotc.hiolog

e

Prof. sounn is sindr i6lnrr a.! er
dh h.osLeranr bodenkundc nan de
waseiiigci un !e6 leit. op 1 lanu

;ri 2oo:l .

nd sr ziin

viirj..is lid

Taats.hnp van de w.lons.happe
lre Raad voor h€t Rcgeriigsbel.id
(WRRl. Daarnaast is h; voorzitrcr
van d€ se(ie Aar.iwelenschdppen
vin d€ Konlnk ijke Ned€rlrndse
A.3den e voor WetergchiFpen ei
naa[r h]l doeLuit !Jn hd wolRo
b6t!!. cr de RA!!oO.
Waotun dezevetundetin9T

0n

sLagvaard ger.

!..zijdigef

en

vooraL ook pro

ad ef le kunnen
rengeren op on.ierzoeksvrngcn. Dil
vinuir de g€d.chresang .r.t in dil
e€vaLaan pLus e6n necr s dan

]'lut Bon, tlii[\) t,,l.lt. H.niu, Ei\t.^Jr ri./x'j ,,a?6trJJ ii *./'4.i Jnr.r.r!r:rr.
ll,;ic,!rrr/ 1.r ,if rir,rrr lc!,drrrrud Grtrrtr R!,xr'r,rr Jr qr',.(,1rn{rr a'R.

P.,4,lt.r'.

geen concrete aan!ril?ingen dat
roiets ool hler gn.r geb€!ren.
ls er eEtst bii andere instittten en
u n ive I s i I e it e n ge k e k e n ?

Men is op vr€rkbezoek geweest ln
0enemaft.n. zelfwas k daar nier
bij Daar he€ft de snnenwerklig
een m.c waarrle g.gcvei dle zofrcl
h€t orderwijs nLs het onderzoPk
t€n goede rijn gekonen. BcLangriik
!!as dat de samenwerk ng niet re
dvrinsend w.rd opgeLegd.
Haty von Zan, dls DG bijhet Minis.
tetievon LNv, heeft de sotuenvoe.
9in9 van Wu en Atertd gestinr.
leetd. H ij.onstateetde bi j Eutopese
instanties dat DLOinslituten en de
WU elkaot be.on.unercn, en zo hun
positie verzwokken. frcden de WU
en AIteta nu duidelijk neer sanen
n.at b|iteh en ziin re aakactiefop

vcc neer sam.nnerking ook
op h.t Europes€ vla(, We ziln zeer
Er is

adeflr ret

(ader!an de vorm ag
var teilre5 0f Er.eLlence Er ko
men ook vccl opdra(hlcn van de
EU. Dar g.Ldi trouwenr

aok.p h.t

derlljkc lnslit|l|en, de 2o vakgro..

Bebied vad het ondcruvils Er (o
nen er€ lee stua.nl(:n ut nndc e
Europcie lenl€n voor Ms( en Ph0
gradcn. flerr o01.m in een

pen.n de aannurns blift geLij[.

trirn€rtef een samenlrang.nd

Wot verandcft et feitelijk?

veeLbliih bii het oudc. 0c afzon.

Er komr

aLleen.er geramenLllk be.

strursniv€au overhee., d. dn€cLie
vnr ae kenniseenreaen. Dle ine.
iie s er on de aisteinnling te ver
beteren. B.!endien

ruurlijk

il

veeL

rnren er.a

gemc.nschappellike

adiviicilen. Nu yordi dal mee'ge3tr!.tur€erd voig.ns een geL. oeLll(
6aat waqenrngen unlvetsnct vdn

!ikkenpirk (.t ie

5 aLL.niraLnog orbckend n
Duit5Land s ret Mnisicre !an
La"ilbou lerdflencn ei heeft
olaats genraaki voor eei Mlnistcrie
voor aonrrnrent.nziken. Er Tiil

m;rklgei.htc bonadeing lk
h.b de ndtu'i rlat de stemmlns
ne€ds pos r ev€r wodt. B jALteira
ziin de !c^r.rhllnge. fosit er; r.f
de

atde univetsiteit is dus niet neet?
mair dle is al laneer aan
veran.er ngen ono€rnev g er u o
hoori hei ook. Ook zij ope.eren al
jar.n dee s mrrktgef cht.
De

Nee,

hondhaven

tiikheid bewoakt? Zools in deze
nieuwe structuut waat binneh eAn
dne.tie connercleel hoPt watuen
gewetkt en non dedndere kant de

D.or lr€t oearen van zodan ge
Ner(omslnndishe( en dar'een

e Iij k e o n dlh o n k el ij k
heid maet wotden bewaokt?
ALtctr. beschikt voor onderoek
over slralegische Expenise GeLden.
De !niv€6iteit€n bes.hikken ev€n

w ete n s.ha p p

a.htergf o rd.nderzock zo!veL !rnuit
de ee.ste seldstroon rLs vanu I de
l$e€de geldstroomprojeden via
NWO. rler geramenLik nzetten !an
dc7. selden icels mldde s !raag.
sturirg vnnuit de maatschapp ju ai

het ond€r7o€k zeker rcn soede ko
nen. !!at betreft dcTc on!etro.(s.
seLden !drsluatr n NederLind
roosklc!riser daf ir bijvoorbccLd
BeLgia en Engeland, rjaa. dc ma'kl.
ger.hthe a ve. sterker ls Wage.

v.rtleit

garande€rt bi
2 LlD s en eai
halve AlO. oaarnaasr is €r een lir
abeL. lnanrier ng per aistudeor
!a( en Dromotie.0verigens hccfr

nifsen

LJn

?

En hoe wardt die

ieder dc rlid krjst on z jn or hia,
.realivireii lot bloci le laLe. ko.
mei Dbt bet€k.nt het (reer.n van
eef apen nnituur niet fLer bele
s1ru.1!ren. Dc kraLite I van de un
versileil vro.di inlernniiondaL
sero€r5r via de vi5 r.rles die eLk.
v ji jadr plaats!lnr.n. Ook rle DL0

lnnituter kennen

vsta

derseLijke

dit frofrent is et oon de univelsi
teit een rcarganisotie goande in het
Op

kadet van de BoMa.structuDLde
Bat. helor Ma ste I o pl eidinge h. Daa
in wotden nu 5j Moster opleidingen
andetscheiden.lk heb beQtepen dat
oon de Univetsiteit van Amstetdan
alleen Mastet opleidin9en aonge

I

neld kunnenwoden olser nini
naot loo studenten zin. wat ver
wdrht u dat etv.n deze 55 Msc's

e ke Leelsto.-L 1 LIHO,

Wng.nirgen het graolste anntaL
promoriet van N€dedand.

m dde €n vla

d.

Dus de

va

ve6.hi

!ai

ScLden oopi lln de olerkoepe
l€ndc Raal van Serluur en de
Dir..tles van .le kef niseenh€den
En haedenkt dt dieetiede hage
a

L

aan wogeninse' ziin weretdfaan tc
danhen heeft in de2e sttu.tuutte

lnicussbri€f

feb. 2oo2 l2

ecn beperkt aanta

d!

['la!r.

t

re5]i. lr dnal

bii beoale'd voo'tet ,iakkei van

d. sruae:t Z. oni9lr.i
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Wotvindl de wetuvloe. eNon?
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VooraL bij de un v.rsirelt hee15t.
de angsr on de elqcn Llin 0ilt le
ra(en en $as fcn Deu o.go over oe
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Hae wotut bij deze natutgeti.htheld
de wet e nsc hoppet i iNe orofhonk e.

vaor elke l,lsc apleid ing een bedtog
van cen 2a,aao,- Eutaaon at.tedita.
tie nael gaon belalen. Elkeviilioal
dient de o.oeditotie opnieuw pldots

tevinden. voot 55 opleidingen

I.opldtbedtugweleryop.
la dai ljkt mil ook. !!oraLsnot
fo.!ss€n lre op k*aLiteit.
Vlae9et speelden de aatdweten.

s.hoppen een zeer belang.iike rcl in
deze inslituten. Denk

biivoofteeld

adn de wercldnodn von .re SUboko.
Het zlin ols heI wdrc de noedeye.

tenschappen qeweest ||oarap WU
en Alte a gesrcndve sr zijn. Hoe
vetklaan u het wegzakken van de
ootdwelensr happen zoo ls de
bo.lenkunde in deze institulen?
oat wegzakken vah wel meei er
rijn voo.iLandere vaksebied€n bij
gekomen waardoor de relalleve roL
van de bodemkunde kLe ner is ge.

worden, Daarnaast heeft de bo.
demkunde zi.h ook wel op zijpfr
den be8even zoals het inzoonen
op complerc werenschappelijk€
classificaties. Nlaar bii onderzoek
iaar biiv. bodemveronreiniging,
globaLchange, hydrologle en de
mestproblematiek speeLt de bodein
eei cruciale rc. De roLvan de
andbouw in een Land aLs Nederland slaal op dit moment ter dis.
cussie. Er zijn khchten die hier
voor landbouw in hel geheel geen
roLmeer zien, maar dat is overdre.

w w.

ven. Toch wordt nog steeds 70%
van ons grondgebied door de land.
bouw in beslag getromen. Dat €l
mlnder wofden rk vetuacht dat bij
de hednrichting van de vrijgeko
mei sronden de aard van d€ bo
dem weLdegeliik e€n rol zal me+
spel€n. je kunl verder constareen
dat de stimule ng van het bodemondeeoek via een aantal opvol-

ten. Veel van deze opdrachtsevers
hebben de bes.herming €n het be'
heer van de GR als hun taakwat ziet u als de vaonaanste toak
von uw directeuBehapT
Dat is het creeren van synergie tus
sen de veEchillend€ groepen en
het slimuleren van hel net elkaar
en met buitennaando6 innovatief
nadenken over de toekomst-

weggestopt tussen beroemde land
schappen van de Biesbosch eo de

sende stimule igsprog.amma s
lafszamerhand wat naar zijn e nde
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Alblasse|waard list de Zwiin.
drechts€ Waard. een waard rnet

De vtaa9

an aardwetens.happetiike

prodrcten en onderzoek dient voor
tooo van de no*l te konen?
zeker niet alleen, voor de organisa.
tie li$ €r de uitdagins om die
vrdaskant van de markt p.o actief
te stimuleren door hel ontwikkelen
van n euwe pr0!ucren en ia€Pas.
De

ondezaeksinslituten hodden ook

een took als kwalileitsbewaker von

neent deze took ove.?
Onz€ opdrachtgevels veMachten
de GR. Wie

kwalilatief hoogwaardise produc.

Vdjd6g 22 rebruad fysjlrh seosrafen feest in wedkelder 'lan de
Het feesr zal plaatsvinden in
Utrecht, in de werftelder van .af6
'Jan de Wintef, Olde Grdcht 17oHel cal€ bevindt zich op loopaf
stand van hel station, Aanvang
21.00 u!r. Net elndgt om 01.oo

uur. De eitre€ !oor KTFG Leden i5
€
en voor niet ed€n € z,. De
dGnkies zijn voor eigen rekenins.
Hopelijk zien we jullie daar alle
naal!Voor mee. info: o1o.2514164
of mail: Dift@geog,uu,n{.

t,

ZaGrdaa 17 maart 2oo2.

.r

velddlscussie Aardkundisi
cultlurhlslorische asp€ct€n van de
zwljndrcchlse waad e.o.
van 10.30 . 1/.oo !ui, maxinuri 2o
dee neners, siad: station Zwiin.

dreihl. Leiding: em-prol dr, Leen.
den Pons & dr. Henk Viss<her.

schappen afivijkende re.ente wo.
dingsgeichiedenis- B-"ke[en wordt
hoe In twee natuurbouwprojeclen
met de aardkundige palronen in
deze waard wordt omgegaan, Als
taatste de herinri.htingsplann€n
van het eiLand
Dordr.

lai

fanneke v.n den Ancker,
Oude Bennekomseweg 31,
6717 lM Ede. tel olla . 638 478i
e-mail: juan.GenL@interNL,net,
6raag vemelden of u met de auto
koml of met de trein komr.

COMMISSIE BEROEPSBELANGEN
Kennisontwikkelina en
online cursussen
Vanu
Geo

t

de European Federation of

ogists IEFG) is enkeLe maan.

den geleden een verzoek gekomen
om een sysleem op te 2etlen waar
mee iedere aardweten5chappe.
zi jn/haar seolosische kennis.
ontwikkeliis kan biihouden. ivlen
had vooralbehoefte aan €en dui.
de jk systeem voor h€t b€oordeLen
van EurGeofuteLdragers. Echter,
een de'seliik cPD {Continlins Prcfessional Development) sysleem
kan natuurlijk in veel brcder ver
band Seb,uikt word€n dan enkel en
a leen voor EurGeoLs. Binnenkort
hoop lk oD de (NGA|G wcbsle
(www,krgmg.nLl een do.unent le
pLaatsen waarm€e me. zln e gen
carrien'opbouw kan monitoEn.
€en (onlinu€ andlyse van ie aard-

wetens(happ€lijk€ kennisuitbrei'
ding geefr je een soed b€eld van le
ca(idrc'opboDw en het maakt je
meer bewust van het be afg van
continue groei. Verder kan hct een
Le draad ziln voor h€t identificeren
an oPstetlen van een leerplan om
je tc specialiseren in een bepaalde

h vecl

g€vallen kan men zijnlhaar

kennis !itbreiden door

niddel!an

curslseen, leelal vla de werkgever.
ndien men e.hter denkt aan een
oveEtap naar een andere baan oi
men wefkzoekende is, heeft
men behoefte aan ander€ wegen,
l. de afgelopen twee jaar heeft de
commissie Beroep!belansen een
inventarisalie gemaakt van het aan.
bod van aa.dwetenschapp€lljke
aLs

.!EUssen n Nede,Land. Deze

Lijst

kan men vinden op d€ KNG&IGwebsite (!ia Kennhmarkt. continue
bijscholing (PA0)). Bij een aanral
van deze cursusaanbiedets is het
zelfs nogelijk als KNGMG lid tegen
g€reducee.d ta.iet een .u6us te
Net volSen van cuBussen is echter

niet

i,

aLle gevaLlen

moseliik in

verband met bepe|kte v.ire tijd,
Fierdoor is men aangewezen op
een andeE manier van continue
bijscholing: zel8tudie. Een groor
voordeel van zelbtudie is dat men
zljn,haar e sei lljd ln kan del€i. Bij
zeLlstudie wofdt nret name gedacht
aan weredschappeLijke arrikelen uit
vakbLaden (waarm€e nen up io
dare blijft mer de laatste ontwikke.
linsen) en nudieboeken (zie ook
KNGMc-websile, 6eo.winkels).
Daanaast is er een inleressanle
ontwikkellnS te z en op het g€bied

van onLine.ursussen. Op aardwe.
tenschappeLiik gebied is dlt nos
zcer beperkt. maar het aanbod s
zeker nlet sle.hr. ESRI hcetl bij
voo,beeld de moseli,kheid ge
creee.d om ontine Gls.cursussen te

volgen (http://cnmpus.esi.com)koslen van e€. dergeliike cutsu5
G-6 modulesJ ziin U5$ 100... Vooi
veel van deze iu6ussen lr€b le
echter de GS softwar,. nodig, maar
het s mogeLijk tial roftware'gn
lis le downloaden. Ook l.n men
de eetsr€ module van de aangeboden cursussen gratis uitprobercn
Ook op het sebied van de olie en
gdslndustrle zlin er on ne cursus
sen bes.h kbaar.IHRDC heeil een
ultgebreid cursuepakket ontwikkeld
weLke a Le gebieden besLaat van de
exPloralie en produclie, Voor
online IHRDC cursussen beraalje
U5$ 75, per dag, vele malen soed
koper dan gewone cuGussen. Ook
blj het HRDC a het mogeLijk .ur
sussen ur I€ proDeren, aeen van
hun orLine cursussysteem ziin na
meLijk sratis kk www.oiLandsas
lrainins.com). IHRDC 8af mij d€
mogeliikheid hun cuEussysteem te
doodopen en l€ beoordelen. Mijn
e.vnring was zeer posilicf. Het is
een zecr uitgebreld svstecm en hei
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behandelt ondetuerpen zoaLs reser

volf karaklersatie, s€ism sche ln.
terprelat e, reseNo r enSineering!
completion en wneLine log interpretalie. 0c diepgans van de culsus.
sen va.iee4 van meer algemene
informalie tot behoodijk gedetail'
leerd, Ook heeft het lHRoc een
systeem ontwikkeld mer !eBchlf
lende kennis niveals waarmee een

hee leerplan gevosd kan worden,
zoats btjvoabe etd' 9e netu I deve lopnent plat lot petuteuh geoloqrsrs , 0e net verkregen kennis
kan men veryolgens tesren

vi:

Graag zoLr k e€n iederwLlen aan.

raden eens te denk€n over het opzeiien van een log sysreem v00r
zijnlhaar aardweienschappeliike
kennis en te kijken naar mogeliike
galen die nog opgevuld kunnen
woden, eventueel met behulp van
aardwetenschappelijke online.
.ursuss€n lMocht men oPmerk n.
sen ef/of vmgen hebben wat
betreft hcl CPD svneem of ovof
c!rsussen. graag te reacne naar

kennisfia t@kngmg-nl.
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Serendipity en de academischr
luch$cruiline onddr
lud.

rlat rcLenen en grafiekjes kon men een

zoeksbaan aan in

heel eind komen. Dar leek een leuk gebjed
en uiLeindelljk leidde dar roi mjiD pronoiie mer een mengsel ran luil<anolog'c.
geologie, pctrologrc cn rccL gcochenne.

zorccl craring nct cen SENI
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rangs kwdDren, en ik ben

hebben
daai

Va rekam p en Ellen Thom as
beiden in Urrechr sestudeerd en ziin
eeo,oro"eera. Zii hebben inrernationaat
cn scrken nu beiden bii

loop

L"rt"*,*kt
-d
.;,-';,.-..
-, ^uveruee
^ raken
wetlevan unrveBrrv uele

vedelt het eerste deel van de onzwerviigen
en ondc?oekcn die de seologen.
cezamenliik or apad, hebben semaakt.

Hd$a\,.rdagn,ddrs. I uu-n Novem
t", luTo r. her Arrdenregebouw. .n
$ e p om.\ e ddr \ e 6c [c dc n D . cn wiric

)urkensrrlLiseetl.oruum,beglluidr

$itte
.c proet
{hiiftc.\J.ernclhtf.lJiinberzetde
b,cJc\,l,g.hcd parn.rn.s,eedgeo
.hemc/\a,decumdatue\30rltraar
doorrrcLpcLanrmtcnrn*trJe..l
gcu .dc n.
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\ 3 o z In fir. krcnni! I ! cu lleg(\ n ur alles
L
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enmel

bllidlr lk ze

een
I -androvef
Urie.hi en rokken roor
'an door de wilderDisscn van
drie maanden
PeizlE, een spoor v.n klcinc siccnboo.l',.-l'r..drn..l(ba. , r'a.ri
.nrodr."rd .n( D(,\rd:!f
d. n.Jr. "., ei - in... ..t. .nr.n
die me .og steeds nier yerlaren hee1.r.
te .,t h,tJe ,l. v--e.nporo
tieposL bii hei Geol{rsisch lnstiruui op dc
Oude crachr itr Uircchr, naaf we wisteD
nog nici ofwc iliLdcn probcreD lan re blij
vcn in Urrcchi ofde \rijde we.eld in
wildcl g!aD. Eigenlijlt drchten rre er nlei
scrieus ove. n a omdll PhD onderzoek
veeltijd neent. Toenmljn PhD onder
zoek zo'n 80r, klaaiwas jD 1979cn
blindelirrgs g.eep. \xe vefrokken mei

goed i. pas. MijD grotc gcluk iD dezc riid
was dai l,tc,unt SaiDt Hele,s begon the
gorgclcn in I 9 7I en \an we het s isten

gingcn we mee .p US(is lluchten mei
kleine vllegiuigjes en helikopien door d,:

ieerup,c(nd. LlLJ.ror, r"
r-. I
-r+\.e
eid '.s( o.nlfik JrnJ.Lr..n
Lt.non. r.roxl.J r(.ana(n Di,smc loor hci ccnt een iDzicht nr de $.er

.rns.,n(( J1e.- ,1."...ro.'r

lan mljn .lddre,od
woden. Dii leidde ook toi een van de
cen beirng,ijket deel

ee.sre sezarnenlijke publicatics mcr ELlcn,
rvaar er vclcn van zoudcn volgcD.
De coniactcn iusscn de veNchillende Uni
vc.sitc]rcn nl de US wa.en veel g.otef dln
n ons kleine land,e ln dle Llid, en al g3uw
lee.den s,e veelmensen kennen Dci zchde intetsses ln andere delen van hct land.

Ellen\ pnrmoiie onderzock op Urigcrinas
wn KJcra icD cindc licp, rond ik ergens Ellen beson na dric jaarwat genoes te
bjirocral ccn adrcncntie sar.ften zo.ht krijgen van siofdccLtjcs in de lucht, en

en.
keeg cctr ba.D als staffsciendsr bijhei
die
Dccp Sca Drilling Progran ln LaJolla,
vcLd- CalifoDria. Dat lanceerde haar mct ccn
dc smrk mldden ln hei DSDI' prosrunni
ze grng op oce.nographischc cruiscs nec
Verenigde Siaren. lk kon gccn rcdcn
als sraf scientisr, cn was cditor van een
bedenken iraarom il< daar eeD tegenrin ln
.3ndcb.l rnd( l-1.. .b^e'n
/o .cob.n...l.r... rrnl-, (.. J,
Haar inrerDationrle welens.heppelljke
wcL<cn larer had iL tulri eersLe baan ln de
c.riarc begon dalr pls Soed en veel coL'SA lls posrdocto.ul ondeizoeker aan
AriTonr State Unireniy. Ellen had aL ccn ucten wcrden gelegd op de cruhcs cn
beginnende naem semaakt in de nicropa- neethgs. Voor miiwas er op dai moncnt
leonrologie, maar er lras wcinis palconto- ( I 98 2) nlei nakkelijk jers ic krijgen cD ik
losie daar. Ze bodenhaar ccd ondeF
stlnte mijn eieen consuliirlg coDlplny
naar cen gcolooglgeocheml.us mei

rinsiD geothetrische

sysLemen en
geen legenzln had om lenge period.s
werk te doen in de Naiional Parl<s ran
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N.Jcrlxn,ls. hNfiene geo|,gen. die al
rnrcs il\ N!d. drJer bij DSDI' beirok
ker \!\. Hij \lrL.ldc m. olcf d. StrciliLrs
II errediLic r)trr Lrll.n.sia dj. hij i.n hct

(is:in)cr) tncr uidcrcD. ID ccn
r rlord.litll! rtln.siicf \... dc.lcohol
otrreLL.r

Ocean science
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(ir, rijlr lijt(j( h.d oDi Dear d.
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rni;s.hi.r \ai drr srl(rr,oor Diii
Daz.h]. s.d(rb!1. \.h,ccf ilt ccr l0
fae"u s oDd.vo.lt$L{rsrcl ,,nr de BrnJd
Boos r! grrn bc\ruJ$(n: i'ene,). galien.
\!rme h',)nncD. \!r \ rD Hnrte hijzijn
teruskcc, nr \-cd.tlrrLl cr)tlNtrri.tt prc
s.n'eeLl. liD hrr SnclIur..nNiri. rk

nulil..onLicr r]]a! nnln I
srudl.ul.nil \trnft.J !rn B..g.r lar Je
Unn.6ir.1r!xn Ljtr.!hr..n nr \rr sneLle
ofe.niixiic hN(lrtin \c !rir rrrnr srme.ge
stcld mcr RcDe. PLr,ner. Ilulred.ll. en
een PhD \tr eDr (Pi(cr Vro.n). ]k h.d
ot LhL rNDclr! eccn Lrii! D drr t!,n
de lrei ni.r ilfrLkk.n. .n ik zo! lL,gclijl<.rNlls Nir \'.fit i11 NudcLlrnd sa!. docn
]jn io.n k\'.nr .r..f ljtnr ignrg \rn een
r.n tn'tn sdlicrfrlicr \1!r cen n!er\i.\
of \\'cdclrD llri\!Ai1\ ii (lonne.t1.ur.
! ^isrhercD ljhfl il ins uDr'.$ilt. lk
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\cn huD r.(tr-klDdiJxrr\ \ILdenr.n i\ler
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onder proferroren
Ruifl c.n rair seLeden puh keerne
5a c Kr.oneiberg ond.r ae tlteL
''onder prolessor.n' ir rei bedrlts

bLad lan le T Ll D€ft iLre ti 16, rr
novedoe, ,0oor €en ve6/ag van
de 'pro'cssorendas" die .inde vo
rg jaar.loor She LEP (cf.igeorsa

ti

ic

nlseerd. fij u
dat art
kr tlek,
.n doer aanbevellng.r. mer de

$aars.h!(in3 dnt hii sh€lLs(herp
in de galei 7a houdei. We ziin n!
m een laar lerder en het i!
daarom I rl om te reagercn. Deze
rea.tie h..ft ner name b.trekk ng

r!

op dc eeo ogie.he {etcns(hrprer,
en dnarom heb ik dc Nieuwsbrief

g.k.zen

aLs

(ommunl.atien

drleL

en n et DeLla. Aineezien n et ied.r
een her ooreD orIeLijIe ndik.Lee
le,e. ziLhcbben .iteer l( da3tuit
{ner 5i l. s ioeelemning) her laaL

''0oI bedriven krijg€n BGas adv]e
?en !an prof€5soren. SheLLmaakt
zich zorgen over de toekonsl vnn

rijn

b

i sheL bais dit 7ij n s.h

en

onvoLdoerde sLlmme jongc ie.hio
Logen aan (unnen trekker. Dearom
nodigden zii profcssoren uil heel
iet land u t. Alcen de panDert
!varen n et Lrreenodlsrl, rodnr T.

nooit helenaaireke:7u len zijn ol
dc nrorertore. '.1 .t een Di! re
.cfdht d kLapr.n. De SheLL erecn

\prft,r

voL!crvoQ ng over nun
bedrjl. en 7 iLi€1er le mod.nr.lt:
technrekcn zien die 5heli in

h!

s

'iech. oir'n-s i-detr.d indr:k
!v.kk.nd. ze la(htci aG d e pro
t.ssorer zien !r.rt wc hier aLLenaa
kurr€n, dan v.rt. er ze vast
cithousiasre

vcrr ef !!€r

.itaries mee'telt, .r ophoual !.h
zo.qen te hrkcn ov€ de nstroor
.jferr, ei k ea h€eLsoed opL.tten

!isheLLitl.

5aLL.

hnd

5h.L

ll i

nudorten kone. iict bllL Le
lcrc.hr, fraar blt i'idcr€ Dedri/vsi.

mensen

n.i

enlhousiasr
She L, naar om.lat

Toudei rijn

o!.r

rul e r€

afr!izei.lriLe vcr

zeLr

wa(hten !in edere soLLi.iant dat
hil pr.s de.l d r..kLeur kin $oroen.

Zulk. trudenlei hcbbcn Hii ook.
Alcen zijn dat nici de SriLjanrste
trchn.Logen, miaf iu 5t de br Li.nt
rre nanageE ln de dop. D e lvof
den ,!el door l! e aangenom.n.
l!llie nocten je 5eLe(tiepro..d!re
verrl.lcr.-n 5he L kf€eg d.afbij dus
ecr lleeLraar.levoLadvl€s van d-a
Nu ben

a

i

veelopr.ht.n selljk

jlige

lild op zock rnfr

flanryan,€ de.(en dat 7.

het n zlrh zoud.-n kunner hebbcl
om presralcni dire.leur iP worden
zulke meison z ji v,ijre (rrm. €n
bovein cn voeLen rijr.h viak
tan.y i rtra s of llnan.idle isielLn
een zoals je die vindr in !e Citv in
Londen, dan door de indu9trie. On

Togenaanfe _ass.ss
nent.cnfies . heeit dar ook iar€n
lang st.r(e nrdruk SeL.gd op alle.
lei ni.l-le(hnis{h€ kwal reir€n die
nraakl

vir

men5en moeten hcbb€n onivoor
zu ke posiles in airmerkfg te

ik heeLbonieuwd wa{ er

met al die advrc/cn saat gebeurcn
lk ga he€igocd op etlen oi hcl
LoLLege

ir.rl

door denren aan f.rs Re€ in NR(
llandelsblal rr'aain hij ver!.hlle:
nu heb ik to.h 70 vnak nutt ge ei
\!aarde!0 Le J0vezer geSeven ran
d€ regerin!, cf lrel lkt N_oL of het

vrocg.r,€lden die: orrc brirdnBte

er omdat F:ii

rln 5!'c.tepro

.edur! r.randert. l"har lk

Shcll
aan hun ,ig.-stldeerlen. Mnnr roen
ze (e prore5soren om nur men ng

N

daad

!an B€rrurr voorlaan

geen

Naluu jk hceh ShelL go€d. mnnn
se6 nodie voor onze eigcn be
drjGvo.rlng. f aar wil/ijn een

rechni;.h b€dirf, en de srore vrc
.eld daa.

buii..

zir voor hel vlndon

ef onltrlkie €r rai hun

oLic. 4n

Sasv.Ldcr lreLonrifL nlet t. wichle.
0p onz€ manaSers, mair.o ne i.
ecn dl€ i. stral Tiin hoos!r.a.diS€

rc.hrologie te onl|jikk€Len, roe tc
prsrei, e. iiat te vergete. dai
irderen ov.r t. dragen. Wij h.h

lef d!s

nderdaad rle seLe.ti.Fro.
cedur.s !erandetd, en zijn d.ir
0ol nog s:€eds free bcTig Voor
q.. ogie In.e br..dste zin aLe
iardweteis.nipD.n .mvauenar cn
solnige andc. dis.lpLlies b.ro
Ient dat dit,.70!e! nog.Li](
hel n5scssmenr (eilre {ACl i. oen

rl;erei, dirhlbij rret re(h
no oei-".entanr n Rilavlt I et AC
!oo. geolagen ohlrt cer te.hn.
s.he prerentrt c. .niof t!egevocs
in Rijs}rii( n'ct de
de ont{oet
Haag orga

'rq.n
lechiis.he r.ams die ve.band nou

!len met.lc a.hrergrond van de
(and daat. Feire I hebb.n $e dus
de nard van h€L AC aareepa( aan
hct soori fun.tie. of de aard van de

b.oosde .a Crc. Her te.hnologi.
redtrun zeLi s aLenise tijd b.7g

oni de techf s(he d s.ipLlnes t.
verslefken zodal er ook w.c neer
Dandachi komr voor d€ rclrtie rut
son bedrijf en annleiin ller la!t.
st. raar ziin er eikc € i entaLed

,i: r.t :..r'r,. i
Prof.dr. A.c. Tobi
(1924 - 2OO1)
bere (te ons het ber.ht
Lexan!€, lLeil t.n(fn1

0i angt
dat

j p.ot L. N ggLi Zijn dodo
riiLexamen behara d. hji.1r5l
ra !eLd,!e.( in hcl BeLledoine
Mass ef in de F nrse Alpen. rn r9t9
pfoiroleerd. hij op h€teltdc gc
bied bij Nigg is opvolger prof W.lr.
renr b

i

obi. eme.I!5 hoosler.rr h d€
Per'ologif iar d€ univer9ilail
Llte.ht, 1i!nii.L. is overLcn.n iob
r!erd n 19:4 Beboren in NoordwiiI
aan z.e lij hra.ft zrn j.!gd sro
t.nde€l\ door " het tocnnalge

n h.t naraar vad 1959 voLede robl
Do Roever naar Amrt.rdam toe.
4.7€ vJ:s Denoc d roi n.og.eranr

Nededand9arr ndid, een land dnt
meer a.i: Nerlenand - rG Tiif
vaderLand b.s.houwde. Dc g.oLo
ele ias.irc.rde hen aLoD 7..r
to.ge c.riiid. Reerls op ziii tiende

..n

veGlond hij ls.hei s 6rondsldq?,
det Algenene Gealagie. t)a inrene
'ne t;ders de lrpanse beretting
er zjn reDatflirrne n u46 begon
hj i Leidcr m€r de llutic gco o
gie. Een .x.u6ie naar dc S.hotse

Dc7. posirie sas
gcfteaed bii de vorrinsvan ii€l
Veniis lVeinesT Ltsboratorirn voof

ilr

Fooglanden maakte o.p. iidruk
op hcm en bepaaLde 7 ir keuze
voor d€ nld e ven dc k staLllne
gesr€en1er. Nil \{crd \t!deit a5sis

de Univcrinrir

vai Anslerdi'i

robi <reeg..n nansleLling
lef s.hrppe

ijI

aLs

$..

froor. ambt.naar, ln

1t6: w.rd Tobiberoemd rot Le(1or
i dc ierrcRraf, aan de Rij[!!ni

v.^ reii ure.hr.

Geoiys 6 er a.adenrie, waarbli
piol. W. Nlcuvr€nlanp zilr Le€rop.
are.hi in de Kris(al, Dclfsrof en
6cstc-"ntekunde hrd laren verande.
r.r lr die van M ncriLogie en G€o
.hen e. Tob s l..toriar $er.l n

rcs-aL

Lex
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rr cen

lob wos.er besedii
!anrl

h

Sevroon
gd

if L. dse
jl had hit zirf sespe. i reerd in
.ios.opisi.

AL

r

hei dctcrniaeren en knrikrerseren
van miieralei in dunne dao6nede
Coor rauw(eurlge b.Fnlng van
lr!n opl sche cig.ns.naopen en .lP
_€,are lusscn optis.he en krstaLlo
g_alls.h. orientaries. Voorirl met
het optis.n b€paLen vin f.i anor
thl€tg.haLrd ran pLnglok izen
maakie hij iaam. Fil,!as ook een
m-"erier !p de Fedorov rafel. 5a
nen rei t. van der Plas ve6ch.cn
ln 1965 een pubri.alie dle hen
be den gfot. be[endhe ( b.7orsde,

.ok

b!lt.i

de had fock eeol.se.
reliabilit! af
point @unling results \,iotdr loi op
A .hon fat judging the

d.

das van vnidaae veevuldig

g.

zijn An5terdnmse riid yras Tobi
besluLtrLid van de vere.lg ng Wc
tens.hrppe i(e Staf Amst.ranm, ei
daama ook van de lltrc.lrlre :us

vrn de
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Systehoti.s of B hcaus Ra.ks di(
geLe d werd doo. A.L. Sl:e.(eis.n.
Ger en ziln. varirg net maentst.
s(he en rroog grad g me:dno ie
ge9tcenlen vras nei nrci vekonde:

lijk d.l Tnbl de :i!t.ur lverd vdn
f he nanenclotute af the.ha6acki-

rr 1r6t statt. Tobi,

van de

andere ae fiat-ar aaLkunde en

drirno.kiet
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een studcnrenvellvrerk in her !re
canrbris.he gebied van R.garafd
Vcst Asder in lridw.st Noorwesen.
Conraalhlerbll (orden de hsrirc
rende en (omDicxe liteieiarics
rutsen nngmnr'scrr€ gesreenicn

brLlkl n (is.lp nes z.aLs onder

i98o blj aigem.n. overhei.lsnnat
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geo ogen aangenomen, en

verut

de meerle 0p grond van hur tedr'
n sche nbrcns. we z jn o.k op
zoe( naar meer etuaren [andidaten
die aLeLders in de ole en gaein
dustrie hebben gewerkt. Deze men
sen woracn u reraar. gen€eL op
bas s van h!n tedrn schc eruar ng
gerekrut€erd. Ten sLotte probere l
!ve zoveeL noseLirk van onze inter

ne vaGtures (wereLdwrd) op e€n
vrebsite i,4 pubLi.€ren zodat nei
sen ne kans hebben intern te soLLi
cite.en, en daarmee hun eigen car
riEre t€ belnv oed.n. k den( dus
dat we met enlg r€.lrt t€gen 5aLL.

bete

, en dat dat

n.g maar her

Nlaar er zit ook €en aidere kanl
aar deze d s.ussle. Ze E de meest

brirant€ te.hfoLoog mo.i over
m n maLe nier

te.hrs.he eigen.

s.happen bes.h k[en .m so€d n
eei bedrllf te functloneren. flj of

,jmoet

n et alLeen

i

de deple,

manr ook in de br€edte kuinen

dcnk.n, afsiand tot een probleem

petr ln diensl, waar NederLanders
narr een betrek€Lij< t€ln deel
van uitmaken. n steeds neer an
d€n eLd€rs ir de wereLd wordcn

nensen afgeLeverd, en de sLoba
s€ring betekeit dar iedereei
steens meer op een wereLdwijrle
arbeldsmarki moet .oncureren. (
denI dat de NcdcrLandse afgestu
deerder ln dit opz.lx vecLb.t.r
zouden kunnen Preneren dan ze
nu doei. k denk !ok dat de un
versitelten de pLicht hebben on
daar bewust aan te wer(en. l( vind
bijvoorbe€ d dat yrij !an edere soL
Liciant mog.n v.Nachten dat hii
ofzileen goede prescntatlc over
iet e Een werk kan geven, naar
dat moet dan r/eLvrorden geoeferd

as deeLvan.le opLeldiig.

Wj (lged soLlritanten uit de r€€
'!ereLd

reLdwijd

De SheLL Groep heeft r/e

7ow.L geotysls.he nr€thodie (en, ah
lr reservoir modc Lc.rte.hnl€ken Er

ren ane bedrjfsvoer ne wriwilcf
daaron sr:as dat soLl.!tarten ov€r
een tulme veldwelkerva ns b€
3.h (€n v66r dat z j b j ons komen
werken. Wij ,orden ook enag rien
dat tradil onceL veLdwerk, elst ln
m€erdere gebledef. wc.r een be.

trte5

lanerjk.nderdee van d€ studie

is oak ulteebr€ld seexp.rlm.nteerd
net zosenaamde In.wLedse
based s\'stens . l",laar u te nde jk
komen goede ge.Log sche lnterpre
nret rt.omputeE, maar u t
het hoofd van de eflaren geoLoag.
En dat is nrlss.h en maar goed
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Overl

gens zijn wil ons eNan bedu5t dat
de meeste un !eEiteiten hler al
aan werk.n. n dit verband is het
ruttig om op te merken drt dc

semidd€lde seoLoog bii sol .ltatie
wat ouder it dan ln ander€ vakse
b eden, met neer eisen werkerva

rng om
l eve va.rdisheden bes.hlkk.n, in

hebben gezren om te w€len rvat
een r f s [en zelfe dan s het moei
Lljk om het beg p goed oider
woorden t€ breng€nl. Wlj (unnen
de e.ht. op vcld$erk gebaseerde
ervarirs nl€t goed nanb ed.n bin

aLs basis loor een goede
presentatie t€ dl€nen, en dat zlen

Tot sLot lret !o gendcr geoLoglc is
€er €rvarngsvaKile moer een re

f lJ'n r;) f-ft.'l

7,.f

fift lj,ffi k

Het EU-kaderprogramma 5
Mede danlzij een so€d€ inbaeng
van Nederlandse zijde woadr in
hcr bcsluit v.n dc Eurolese
Onderzocksraad voor ccn

belaDsdjk deel tesernoct gcko-

?'{1,

en te.hnoLog 5.he behoeften ). Fet
Lopende Na0 ( nternatlonaLCo
oF€ration met dcrde Lnnnenl pro
grsmma rvas rr ner.eEre.oncepr
voar KP6 g€lreeLve dvrenen, naar
heeft in het u 1€indeLilIe besl!i fu
arsnog een praatt sekreg€n

ro'n 13oo aardv/eteis.hap
zien vrn de olJzct Yan h€t zesde
kadelTroFramma van de lju.
n het eetrte onderoeksthena be
trettende Genomi.s is bij het.n
d.rw.rp genomi.s nu utdru<keLijk

tcmpcraturen ti,dens d€
'{aarln
netanoltose de looo "C olers.hre.
den. lest B sludenien Petrologie
hebbei in d 1 sebied hun da.ro

nalkarte ng uitgevoerd. fet

Rosa

Landprojed eirlde tot negen proef
schriften. Tob 5.ha(eLde !eelvuLrl g
!pc.laLlstetr !an andere d s.ipLines
n, nret name dc geo.heml.i, voor
een zo breed nogeLijk. opTet van
de nud er.ht ng F€traLog€. Fllgaf
daalb I ziii nedewerleu en str
dentei aLLe ruimte b j de aa.paI
en utwerkng van onderroe( en
ondcN is. Hijzelt bLeef daarbil de
5pi van e.n hc.hte groep van naf
eden, p omovendl.n studenten.
fet lverk ln zu dwEst NooNeg.n
.uLn neerde n h€t su..esvoLle
NAIO Adv a n ee.1

S t u d y I h st I t

ft e an

the Deep Ptatetozai. Ctust in Lhe
No tt h At I a nt i c P rcv i n c e s, eettaude n
van 16 tot 30 ju I 198ri n [4o,
N.orwee€n. Fet ldvdr.edscter.e
,rsiild€ omvalte, nanst de !.F

s.hiLLende

!oordE.htei, vastge esd

n het geLii(namlge proceediigs
vo um. afobi & Touret 19iJ5), e€n,
vogens degercf d e.r arn deeL
r.men, memora!€ e r €raaagse
er.Lrs e. De blrdrase !an Tobiet
aL. n de pro.eedinss ov€r het

.onplere isogradenpatroan

rond

het anorthositG.h intrusleLonpLex
behoort tegenwoordig tot de ( as
sieke siud e5 aangaan.l. genese en
oorsprong van granuLi.tti.ics g..

tteenten. Een laar ra het r,4IO
Advahted Study lnstitute \etliel
Univers te t Lltrecht oii
leruroegd net ener taat te gaan.

Tob de

Lerwas niel ienand die laak het
rroogstc woord voerde maar hj (on
o,veNacht.n b.v, idend d,ooe
k.ms.h / nonls.h ui d€ hoek [o
men. fipas een frn en rteger
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kDgmg I alw I

vastgelegd
rrct tc steunen on.
'lat
detr.eI oF ,lit tene]n niet aLL.cn
de mens betreft nraar a Le orsani5
dien, dus ook pLanlen er dieren. n
het onde erp [rl]Leu s het onder
zoe( naar broe kasgassen utge
brcid nret het atmoner sch
.henis.h onderTo.k naar aLLe
atmospher. Fol utants irdu!icf
ozon. Dl was e€n be ans ij[e w.n5
lai ELTRoTRAC en d€ atmosf€ris.h

.hem s.he oiderzoeke6. rlet on

d€roe(

naar b odile6itel en eco
log e heeft een du deLil(e pLaais
gekregen cr ook l!.r!astgeL€gd
dal dil zorveLter eslris.h als mrrlcn
ondetr!eI belreft. Fet zEeonder
zoek n.Lus ef susta nab € manase
ment, ie u tsebre d nret ntegrated
coasraLzone nanagenenr, war een
beLangril(e wen5 !an onue lunon
deroekers was. Een deeLvan het
beLe dso rdersl€! rend onderTocI
oF deze t€re nen kan p aaisv nden
biinen de z!senaamde 3r pr orite t
(1.2.i 'BeLeldeoide6teui ns en
anti. pal e !an (etens.happeLjke

ktfs lnieuqsbrief
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Fet budgel voor de !etrchiLLeide
|rema s s g.wijzigd ten op, chte
van de ooEpronkcllikc pLannei
fet budget !.or Genom.s dnd
Blote.hnoLosy for feaLth lr ver
hoog.lvai EllR 2r5o niroen naar
22oo miLjoen en dai van [4iLeu (iu
GLobnL Change and E.o5lstens
genoemdl is lerhoogd vnn 620
m Ljoer raar 7oo miio.n E!R0.
Naar t.hattins 2oo mlloen zlt voor
d l teiien in de 3e prio tet lan
beleidsondersteunend onderoek.
Dus samen mar maaL too miLloei
EUR0. Voor specitiek€ neunnaat
regeLcn

voor nrenar

onaLe samen

w€rk ns (m€t nrden bult.n EL.l.
zoals onx!ilkellnss ardenl, dus dc
iolor up lan het huid se INCO

progranna s het brdset velh.osd
vnn o naar

loo niljoen

ELlR0.

Verwa.ht wordt dat de uitwer(ing

vaf de lhema\ ln de vorn van
wer[p osranma's en spc.fcke
pragramm.5 dir vooriaar belran.

The Diving Dutchman
Terwiit de Beattes in de loop van de zestiser jaren luidkeels de we'
reld veroverden met hun weersatoze sound, vond in alle stilte in
onze branche een revolulie ptaats: de ontdekking van de

Wil studenten van die laren ,raren
het ons amper bewLst. AG jonge
geoLogl€ [andidaal ]n Lltrechl ging
lr 1966 het overLirden €n d€ bel€
k€ns var de ook ln lsiek opz.ht
reueachllge geleerde Vei is
[rle nes, In 1337 geboren -"n 2
meter Langl grotend€eLs Lnng me
heen. 0mdat lk in dat laar lustrum
ab actls van rle geologen verel
s ns was bewaird. k het fa.u
ie tsbLad PaVenborch ana. De LanE€
rrvai oideGrhe d ngen bij z
overLjdensb-arl.ht daar n we (e
mijn v€rbazing. Drager van de Gou
d.n ErcrncdalLLe voor Voortvarend.
held en Ve nuft vnr de rluisorde
var Orarleidrager !an de Vet es€ l
en wolatt!n medailLes, !vat hieLd
dal i, hoe beroend was je dan?
!ooraL lret eir. en, fraafnee de
opsomming e nd gde pr ((eLde de

ji

cuwsgicrighcid. n hdzeLfde num.
n€r repte €.hter de ifsltuutsd re.
teur p..i. Ruiter net geen uoord
aver r€t !verllrden. De afrtand tut
eei de geofysic van het V [4e nesz
Laboratorium, net hun behuiz ng
op h€t Luca3 BoLwer( en de gewo
ne geo's aan de oude Gracht was
k€nneLilk erg groot. D. V[4 Lab d]
re.t e sr.nd ir die afleverirs u ter
aard wel stiL bij hei vers.he den
van hun grole iaamgever.
n

jaar 1966 ,as oo( het jaar !vaar
in de theorie van de sea lloor sprea
ding delinitef doorbrak in de a.ade
mis.he N€re d (Vine. net n euwe
gegevens over 5preidlrg van ..earl
s.he korstJ. Fess had de !mstreden
ins lan dat ne.hanisne aL n
1t62 aanneneLj( gemaakt, maar de
brede a(eptaue noet een 5cho(
loor Venlng Me ner geweest zjn,
dic uteind.Liik tot he.Landere ln.

fet

re

z.nren was ge(omer. r onze
dodoraalfaee siiFeLden sle.hts flar
den !ai geLeerde dls.ust e5 tli,leis
Lezingen

do.r. Het ging over geLooi

en vooraLover ongeLoolln het nieu
,re paradigma. (ortom, pLnatte(tonlck ls.cn ondefrerp waar l( pas
ra mijn afsluderer serieus me€
De rode plLvan

ruin 12oo bladzii
den il e ik loor m jn kandldaaG'
moest doorwerken staat nog trouw
n mijn boekenkast. Fet was een

frnirstis.h bock, dat

PrincipLcs

Phys.aL Geo ogv' van Arthur

of

s'

HoLn€s. Fet woord'pLat€ tecton
komt er lnderdaad nog n et n
voor. [4aar over.onve.t]e5t oming
!rordi weL se5proIen en dan fisu
rc€rt o.k Vering &le nesz, d€ ius
sen de be de wereLdoorLogei eei
grore naan wn op re Douwen,
volgens FoLmes aLs Div ng Dut.h
nan". r,laarom heeft Venlng
Meinesz nlet.en vroege doorbraak
vaf d€ p aaitektonlek [un]en be
wer[steLlsen heb ik me at€r w-"1
eens afsevdasd Venins l\rleinetz
onlde(e en (arteerrle de zone s
van negnt eve ,waart€kra.lrtsnno
rna ein in ndonesli:, die we nu
koppeLen aan subdude. er wist
ons€lofe ik ve€larte leid€f ult dl€
m€tnger. ALleen a m€t marine
du kboot (!:l Lesde h jin 1926
2. ooo zeenllL ai,luhs Vene s
roemruchte kapit€ln Nemo geLij(. n
r9l7 bezo.ht hij bijeen andere
duikbooitochi Amcr kr ef werd
daarb iop het Wlte Fuls sefodlgd
d.or Presidert RooseveLl er ziin

n iitter vai

EuitenLandee

zakei

Tegenvroord g noel je aLs geoLoog
mlnnens naar [,1atr re zen om daar
handen te mogen schudden.
Het annroord op de vraag waarom
de plaattektor €k niet voor w0 |
doorbrak is natuur lk sjmpel: de tld
was er nos n et rjp voor. Er noett
nog veer neer ed looraraangaande
de zeebodengeoLogie ontdekt wor
.len;bovendlen moest ook Fnrry
Fess nog duikboot.omnandant
,orden. V. ue nesz was bovendien
een theor-ati.us. rlad h j h€t en.v.Lo
peds.he tetrein nz.ht sehad d e
,ln Latefe.oLLega Van BemneLei in
ndone5le n d e looroon.gse jaren

ani het opbouwen wns,

dan wns hij

vrst verder gekomen. k
voor dat

len ng

steL me zo
Me nesz. aG oude

zoek. eeis een keer met van Ben
neLen en zlii studenten nee door
de Alpen tro( n de vjftigerjaren
Zle ho€ h j z.h <on ergeren aan
deze grote man van de zwaane.
kra.ht tektonlek. n z in ogen een
wat megaLomane g€le€rde, d € arm
z!vaaiend dekbLaden van mesaunda
tes Llel s.hulven zonder daaruoor
een goede theoretls.he ba5ls te
hebben. zou Rutten, met zijn grote
!oorLierde voor het pa eomagn.tis.h
orderzoel, er ooI nog bij ge!veesl

zin

dan zou hijzi.h heemaalniet
'senans BevoeLd hebben C.ntinent
vere.hui\'lig (!van i et echt goed

i

zln knam te pas, (hllnbare

poolverpLaats ng paste beter. Fad

nen ze maaf samenge\lerkt, aLs tro
zouden ze ver hebben kunnen ko
m€n met de ontwik[e ns van een

vast n het vergeetboek ge
raakl leBLag vai eei Lezng de
Vening lrleinesz op io Nolember
19to n Londen gat voor The
Royal GeographlcaL 5o.iety geeft
aar dat hiiir die laren di.hlbij h€t
antde[k€n van het subdL.t]€
prores ie se!veest. rI riteer h elbj
enkele stukk-"n tekst, naar aanl-"i
rlng van zijn ontde(king !an de
eordel m€t negatleve nnomaLiedn
in de troggen aan de butenkant
van de 5urda Banda eiandboos €n
d€ d s.!ssie over de nr.s€llke
inpLratlet: The onl\' pLausibLe
Een

oi the anomaLies aLong
the d nurbance Line appea6 to be
that the tectoni. ad on.auses an
ac.unulatlon of Light surla.e mate.
rlal in the .ru5t whi.h repla.€s
den5er sub surfa.e m.teriaL. This
Leads to the hypothes s that th-"
.ju{ undergoes a do{nwar(
rolding aLong th s llnei the writer
thlnks that this !!ppos tlon is the
on y onc rvhi.h srtlsfr.toiily .o!er5
expLanation
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En even verder Lezen we, ilre
hypothesis has not been n!estisa
ted thoroughLy eiough to g!e a
.Lear opii or regarrling th-. ra\' in
whlch the maii phenon€non, the
downward foLd ne, takes pLa.e. The

.onsiderations of the me.har.aL
eqLar ons nrak€s t Frobab!e that a
fo dins by elatt. deformati.n of
the .tuet. s thoul breaklng, .iLB
hing, or paftiaL iLo!ving is imposs
bLe. Posslbly aLso the principa
feature w Ll be shearing, so that
one ofthe sides r€mains unnoved
while lhe oth€r bends and moles
downward along the shearing
plane. We w Ll not fudhef specuLate
on thG quest on and rie wiLL tem
porariLy at Least reta n the term
foLd ng , L.avng it undecided irl
wh.h way the dovrndard dlsaFpe
aran.e ofihe .rust alons the f.Ld
ne taIes FLace . (.ftom, Vediig
lVeiiesz was heeL0arm, dit (!n je
nalweLllG andetr dan een e€rste
not e van subdudie noemen Latef
houdt hli hct maaf biirlie naar be
ncden g.r.hte ploo irg, maar hii
h€eft aar me€r Ghearlnsl sedarht.
noLogen ah Ben off en R rsema
nei hun patronen !an diepe belin
gen (vramen, kwam helras het ho.
ge woord subductle er nog fet ut
Het ankeLelrdigt met de medede
Ling: our hypothesis however

seefrs rot ne.essarLy n aonlrac c
tion Ilh lhe rain subi.rt oiW€gerer'e tleory, th€ honzorti frove

m.n6 or r.e.oniinenis; ii.crri nly
also -ssJT€5 (onsiderable horizon
:al diiol...ncnt. A carelul sludv
Bill rv€ to dc.idc {.helher the
!erpoints.an b€ recofc LPd ,0m
dar Vennig l,rle iesz in Tlln alere

jarei tir n rh f€rd (hii v.rondcr
ncdc dat de (oEt !inds P3coToi
et erg nr.b e me-Ar
!rasl denk ik dat fletens.hdppe ik.
rjphed beLennr.r.nd (an wef(en
op ile oni!!iIkeLi]g van verr eu
0eide geda.hten. io.rr 3.t hIrich

5.re t id.n

n

iidens de meegepubLi.e-"rdc

sLot

cis.uesie Duitengewoon deiricf uit.
larcn we ee/sL ei(ele r jdgo
noten nan hei !?oord konen. sir
Lenox Convnghnm zegt onder !n
dere: rs.s piriicuL.r.iy stru(k b!
'\4anr

Dr.

i eiiesz

.oreLation bctdced

rire3 0i !oL.aioes:nd rhc.uNa
1ur. otlhls greal Llne of r€gitivcs
tlrirk th 5 s ol erlra!rd i3ry n.

rert,lrough

do not Lnfe[tard

rrg!rnent aboL( the
Wor( . Profe9sor
alrapman ran mpera CoLLge saa(
nog een naole !erder. lll 2.gl dnl
Dr. Me n€52

ters

Le

srrcs5es at

hcl ln het kder van [4e]n€s7 vcr

rasi.ndc bevindingen, her mi1.
s.hi€n locgesinan is *ar re spe(u
le.en iop hei gcbied van her ioen
iog uileGt spe.!latiev€ vraaSsluk
lan irserdise.onvcctrel €i roaru
eert het voLsrnd€

(s.ll: oic Dos

!ib Litvihat suggen5 iGeLf s ihit
the fo..e Froducins ihe (!sla dnd
sub.rusral morions indi(ared by 0r.
Meinesz Bork is duc io some
nnenaL.n.uiation of ihc und€nying

ftrtrer, .arable of€xerting. dftg
.n thc !!pe.lav€B; ir .€slons
!her-" the uiden,/lng maiter is
d€<.erdire ir might evei dravr

sore ot tlre .u5t down rllh t,li
5plle ofthe rEnd-Fn.y of tlre LlgrrLei
materlaL lo rema n upp.most. Oi
ih

5

nri

!ier the Lne ofnesativ. rioi.! wouLd be the baundary ora

!!thin
rer r vre ng
reg on

{hi.f tire deeper fiat.
!!, spreadlng out,

and, near ihe boundary, descending
.ga n... . vening lvlcinesz, @ageen
door F8 le zegaen u?nt h.n v?e(eLiik ra2end di.hi bij de planttcklo
nick brengt. Een uilroraak die k.n
neliik in het !ergeeiboek is t€r€chi
sekoner. Thc polnt ral5ed by
Proressor chapnaf is .ertninL! aL5o
vaLuabLe fthere are indeed horlzontaL ndvement5 of parts of tlre
cafth s crust,l peGoially would
erpecr that the whole contii€nt is
moving, and not onLy a natrolv
slriF, be.ause rhe foLd (lees nu
tubd!.te zone I runs probabv
oulside the rhoie castern border ol
Asia. The void would then .ppear
in rhe Adanlic dnd nor sorcwhere
in the told, Ior insian.e in sonrco.
| $ris gL.rd to hear his vielv that w.
.e.lV nust consider liat th€ earth
5 noi v€r so urcd as 15 oilen suD

posed, that there is mu.h evidence
ot gEat movemenis goins on; .nd
th.t lhe magneri. pbperti€s of rhe
eani by rheir quickchangE poinr
into th€ $ne direclion .
He( is mooi dat gcotylici van ae
lt.ri!ige Vening l\4eincs7 onder
70c(5s.hoo de doof lrun grole
loorgrnger ontoekte zores vaf
re.fbuiC.nde (o6t lnmiddel5 n
lomoerrfis.he ieurenpairon€n rot
op grote diept. T.htbaar (uiner
'ia\en, bel.r dnn nie Dul(ende

',en de nannr Venlng tlelneez
ydnwege d€ prcstieieuz€ :ardre
tens(hacspriis mct cie nann. Ook
nc EC5, ae Europern 6cophysi.al
So.icty, eerl hem sincs enkele
jarcn nct e€n Venine nhine5T
nediiLr. D. hebsite t$r"r.
gr ECSl geeit nrere5
lrrofnr.rl. over het r!erk van
Vei ng [4e res, vn] de hand lai

.operr.ur.o
sa:11e

dc Ll(redrLse ourl lrooe craar VLaar

r had d!rvci dromen.
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