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Mineratogiscl'r Geotogisch Museum im Detft
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In het gebouw var de afdeling T€chnische Aard-
wetenschappen ('[lijnbouwkrnde') van de Tech-

nische Universiieit Delft huist, op 66n hoog, het
Llireralogisch Geologische Museum. De collectie
wordt, als een van de weinise (zo niet de enige)
in Nederland nog dagelijks gebruikt voor univer-
sitaire wetenschappelijke doeleinden. Het mu-

seum -de woesste siukken zijn,o'n 1ao jaar

oud - bezat eei uitgebrcide veEameling uit de
voormalige Nederlandse kolonie6n. Sinds kort
zijn die colledies geschonken aan het Natuur
historisch Museum Naturalis in Leiden.In de

drie zalen staat nu de kerncollectie uiigestald,
een wetenschappeliike verzameling mineralen,

ertsen en gesteenter, en objecten uit de colLec-

tie ALgemene Geologie. Oniaigs bleek er zelfs

een .ieuw mineraal ir het museum g€groeid te
zijn. Wie durft dai iog te beweren dat musea
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In de Necdc zaal liggen de
er6en cn dc mineralcn uirg.
slald. ccn intcrnationale refe
rcnri.collccrie mer spectacu
llre gr)te en nooie kislallcn
\!arr da cons€rvaror ffo$ op rs.

"De collecric hccti ccn grore
$aarde elr is zccf !uscbreid.
\\'ij probcrcn zoveel mogelljk
leAchrllcndc nrinerrlen 1e h
rcn zicn, mur ook de lerschil
lcnde (ormen s l,rin een mi
neurl kan voorkomcn.j Dc
achrerste zaal is ecrcscn cerd
roor de gestccnrcn, ingcdeeld

Her is nict n]ukkclijL om een
irclcnsch!ppeliike collecde
roor studiedoeleinden ook
aantrekkelijk tenroon rc srcllcn
loor een leek. lbch kijgcn
ook basisscholcn hicr rondlei-
dinsen cn zjjn dc mecsre kin
deren lrc.l lntholsilst. Het
lcrgi $cl ccn iets andere aan
p!l< ddn srudenren dle mer hei
dicraal iD de hrnd vraseD sicl

len oler een specifick mincrral.
De'l riccralopsschcdcl is dln
mccsul ccn gocd uiigrDgrpunt
cn Ma.rikc Lu Tooren ver-
buast zich rlak hoeveel kind.-
ren !!eren olei dlnosauriifs

Alleen maar plantjes
"Ik vraag ccrsi ofzc ireten s!t
een liiccratops is en dlt $elen
zc. t)an zcg ik d,r ik he1$ el
cng zou \inden om hem op
srraat tegen Le komen. iHocli
nier hoo.', slellen ze mc ecrust,
'hij at alleen naar planri.s.' 7c
we!€n rcLfs dai liij ccn vijlnd
hid, dc 1 . fcx. Vaar de T.
voo! stant! {eten /e nle!, nlaar
wcldar hij kleine(.e) dinos,ru-
rusjcs oprt. Ikpiobeer zc zclf
dingen u'I Ie laten !'indcr. AIs
ze de mooie lrislaucn zicn, dan
denkl de halvc klas d.I ik mer
€€n schuurpapienje dc hoekjes
zo schcrp hcb gekfegen."
Sroilis is het museun $€1, snni
is hct ullerninst. Uii een van

de vele laden kwam ccn sruk
Solnholerkalks!ccn nlcl den-
drleien waar loodrccht o! het
oppcnlak harise vczels se
glocid war.n. N! dn!lyse mei
Rnntgendif.actie (XRD) bLcck
hcr om her mineraal calciasicr
te gaan. een lerbjnding dic in
s:rnLheische lorm s cl bckend
wasr maar no8 nuar ain kccr
eeidcr. in nalxxrlijke lorm (ln
ccn cikcn ladc) sevonden s'as.
Hcr niinellal is onrsuan als

reacde russen de kall<sleen en
de danpen die vriikwamcn ur
de eik€nhorten kasr waarin hcr
sruk za!. "Dut is cchr heel leuk.
ll< blijflricuirc dingcn onldek-
kcn. Ik hcb nos lang nier atles
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Natuurhistorisch Museum Maastricht

Op e€n steenworp afstand van de drukte van het Vrijthof en het Onze-Lieve-
Vrouweplein ligt het Natuurhistorisch Museum maastricht. Het ls een rustig
hoekie v.n de binnenstad, maar tolh wisten ruim 3o.ooo mensen het
afgelopen l.ar de weg te vinden naar het museum dat glvestlgd is in het
voomallt! grauwzustersklooster aan het tle Bosquetplein. De nleuw6
llosasaurus 'Bir'zal daal zeker aan biitedrage[ hebben.

Hei Nntuurhistotisch &luscum Maasrl.ht
(NHM][) is ein lan de sfotcrc rcsionale
natu!'.historische musea in Nrd$land.
Her behccn ondermeer geobgischc col
lecties die looral op Zuidelijk I-inburg
becekkins hebb.n. ln de exposirie zien Nc
dar rcrug in de rorm van lbssielen uit het
DcrooD. (larboon, Terriair cn Kwa.tair,
tuaaf vooral uit het Krijt ('rict vcrwonder
lijk met dc Sinr Pierersberg als'achter
ruin'). Nrast dc geologie en palcontologle
krijse. de hed.'Ddaasse tlora en fauDa vm
Zuid-Linburg en omseving ruimc aan-
dachr. De rode draad door d€ expositie is
daarmcc €en'reis doof de rild', waarln eeD

beeld gcschetsr w.rdt van hct onlsraan lan
hel huidigc lardschap.

Glazen huis
Na een \ar donkcrc 'nijngrng' door hct
Devoon en her CarbooD is het duideliik
dar in de geologiezaal op dc begane grond
hcr zwaarlepunt op het Krijt lig!. Een meer
dan acht mclei lang gercconsIruccrd skelet
An Mosdlt trrs half,Lmhi srijnsr dc bezoe
ker lriendclijk roc. De orisinele troncn
lig8en emlrst tcDloongesteld. Sinds 1998
heeii deze ,VoJdsdrn/-, sezelschup \.an .en
andc.c grot. moslsauricrj I'\tstrultodor-
Dir rbssielJ bij de Maasrrichrcnaren inmid-
dcls bctcr b€kend ondc. zijn biinaam'Bar',
sls tc groot vooi de deur v{n hct museuh,
en is dru ruD1 ulrejndelijk in dc nuscum
ruin gepldltst. Daam. is er een glazcn hut
omheen sebouivd. ln de krpel van hel
srau$,usr<rsklooslcr sraat momenteel de
iidcliikc tenroonstclline. l.lir, de nieu$c
Ilosasaurus . $,urin licr vcrhaal lan de
onrdckking. de opgrrling, dc prcparade en
het ordcrock lan de nicuwc soort ulige

Op het eerstc gczicht is er mur ncinie
Iekst in de esposirics tc linden. Dc filoso-
fic achrer de inrichdns lan her muscum
li$ in de senriric lan hcr..nrd objecr
Aurhcnri€ke objecren staan ccnff!al en
lcrrcllcn h€! ve.h.ral ran dc rcglimlle
geologici in eersLe nlstantic slcchls onder
sreund doo! heel sunnierc b0schrijvinsen.
Grctc lappcn r.l.sr zijn immers ook in
boeken rc yindcn, daarloor kom jc nicr
speciail nlar ccn museum. Dlr b.rckcnt
niet drr het muscum scen a3nvullcnde
achtergrordjnfonnatic biedt, die is $el
dcselijk !,rnwezig, naar allcen voo. wle dar

$'il Via lose lnfomlaricpanclen en lnrer-
lcticlc opsrelllngen zijn dc vcrhalen achLer
de objecrcn lolledis toeglnkelijl, zonde!
d.r daardoor bii eeD eerste rondgaDs door
de renroonslellins dc grore lijn zoekaakr

Krlitplanten
Behulvc de exposiLies in dc binnenrunn-
teD, is sinds kon ook de museumiuin pale-
ont(nosisch eczieD een bezoek waard.
Deze zoner*ordl de luin.oDdom hct
huis van Birlollcdig ingench! als Krijr-
tuin. Fanilieleden I'an planten die in het
Krijr alvoorkNanen gcvcn cen goed beeld
lur dc Icijdlora, tuel magnolia's, (boom)-
urctrs cn palmachdgen - en ccn absoluut
verbod op Tcrtiaire onkruiden als sras.
Dr j!!r krijgt ook de ianpassing lan hcr
educatieye marcriaal ruim de rrDdachr.
Hcr NHM\'I kiesr nicr loor de luchtige
tpcurtochten'. fruar $il alle ni!€aus seri-
c!s (maar sons rvel spccls) bedienen. De
eerstc lcsbrlelen,ijn inffiddcls ook lia de
websirc bcschikba.ri er $ordi liard geirerkr
oln nu ook voor middelb.lre scholen dicp-
gravendc. I.smatcria.l Ie onr{ikkcleD dar
aanslui! bij de tc.schillcnde prog'dmma s

in dc rweede rasc. Bchalvc lesbnelen biedr
hct museum voo. schoolgrocpen ook een
spcciaal lcsprogramnlr, otrdcr tneer heL
'ncrgclprakdkun', wtrur dc lccrlngen ge-
$srend nci ccn lricrosc(rp de Lnnburgse
kAlksteen op k-lcinc lbssiele! doorzockcn.
l-en museuD kcDr drie reranrrloordclijkbc-
dcn: prerenrarie, conscnatie en onderzock.
Voor de bezoeke.s is dc prcsentatiekrnt het
nrccs! zichtbaar. mrar achtcr de schemen
gcbcun cr rneer. De collccticDugazlinen
!!n hct NHMM herbergen nnniddels or-
seleer een lialfmiljoen objecren. en hcr
museum is acricfbijcen gloiit alnral on-
dcrzoeLsproiccteD bcrrokken. \Iet namc dc
palconolosische collccrics rekren jrarli jks
dcntallen (neest buircnlandse) onde'oe-
kclsj cn ook vanuit hel,IuscuD zelf$ordt
mct grole regelmrat ondcuock gepubli-
cecKl op paleoniolosi,jch scbicd. Ook en-
kelc dcclcolleciies op her gebicd lan bota-
nie en enromolosic zijn tletenschappciijk

Mosasaurl|5bier
Naasr her 'lastbrre' uscum piobeert hel
Natuurhisror;.h \,1!sculn Maasirlchi ook

op Inrem.r gocd lcrregen$oordigd rc zijn.
De $ebsire, \1\N.nhmmlasdcht.nl $crd
tijdens her iu.liiks,j consres in Bosron vl'n
d. '^.Iutn'6 drd thr Vcb.organisrtie oD-
lnDss ondencheiden lls'niostinnov ive
museun iveb sne' uit eeD zcshonderdul
internltionalc inzendingen.
Behrlv. op lnrcrnct en aln hcr De Bor-
quelplein, loopr u dcze zomer in lhas-
tricht ook nos dc kans her museum op ccn
willckeurig tefrrsie (cgctr te komen. In hct
c$src nummer wn hct \JG van dit juar
krecc Bar zijn \reLeDschdppclijkc n.am.
Onr dc 'gcboolre' van P)Dsrallb,l.t iur,rt
ri' te vle.en hccli het museum een spcciaal
Mosasaurusbicr latcn brou$en. zodat h..l
trlalsdcht hct Slas kan heilen op dc

T.! 15 v?ttnhd 2t)t)2:
Bn. de nrt Mrlu rn6
Na tuthntunlth Maru"t Madnn.ht
De Bos')unpletu 7, Llddtticht
ul. 013 3505190,.1;x 0.8 3545175
erlLnh,Drnosnichrit
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VAN DE VOORZITTER

Wauw!

Wauw, wa. geweldig om voor-
zitter te mogcn ziin van het
KNGMGIJUiSI nu, nu d. vori-
se voo.zittes Salle KrooDen-
berg en Elizabeth Kosters met
hun bes.uren €r weer zo'n
vitale club latr hcbben ee-
maakt. In de afgelopen jarcn
is er e.om rcel sebeufd. Htt
Genootschap is ste.k gepro-
fessionaliseerd; een rend die
hct huidige bestuur zeker wil
voortzetten, Er is ccn website
gekomen onder d. bezi.lende
leiding vu Piet$ Stiensira.
De Nieu\sbriefis h6t con-
tacthediuh geworden voor
de ledcn. En, last-but-not-
teast, het '\.therlands Jour-
nar ofGeology' (Gcologie en
Mijnbous loor dc onopletteh-
de lezertjes) is weer een k{.-
lir.irsblad. Lovende recensen-
tie lan het laatste special
issu. in buitenlandse bh.lcn
onderstepen dat rog ccns,
Licsbeth, ik vind hct ccht ge-

seldig sat ie voor elkaar h.bt

Misschien nos wcl bdlangrij-
ker is dat iriib.zie zijn ge-
weest om de rol van Aa..lwc-
tenschappen in de maat-
schappij te benadrukk€n:
leverdige debatten met a[.r-
hmdo sroeperingcn over de

rol van Aaidwer€nschappen
€n ovcr boref, in dc Wadden-
zeei brieven aar miristers
ovea overheidsstukkent het
ondersteuncD van .le ta\AG-
wens om tc komen tot een
onarhaok.'liile IPCC-achtige
instatrtie die aarductcnschap-
pcliikc vragen ov.r de \lad-

denzee helpt te beantwoo.-
den. Een{ens waarvan de
Ivadden Advies Raad net
heeft geadviseerd aan de
minister v.n VROM dat dit
!ader orderzoek verdicnt.
Het bctcr neezen€n var de
rol van AardweleNchappen is
ook 66n van de rcdcnetr waat-
om ik selraagdbcn om voor-
zitrer re worde!: het L\GMG
$il beterc banden met de
oYe.hcdcn aarlnopen.
Een g.wcldige kans voor het
dnideliik maken van het srote
belang van geologic, geofysi-
ca, geochemie, fysische seo-
gralie, nreteorolosie, oceano-
grafie en Kihatologie aan cer
breed publie( zijn het kom€n-
de nationate Jaar van d€,{ar-
de cn hct intematiinaleJaar
van de Aarde. Ikrocp hie.bii
dd ool alle kringen er alle
leden op, om na te denken $at
zi; kunnen bijabagen in de
vor van lezingen, *cursies!
tenrooustellingen en actiiirei-
ten: groot otklein. Idceen

De. r. rel F.lsieLe bod.ratrr el
bcg n' rrei boilens vin inder.
r,€r€lden, ?oi ! dc niar. !-. iu! ei
'1tar!. ur(i: _.: prile cegii vai
.nze aatua moer lr daamee s t.
r!rgelil(cn. D. vera rderende pi
neelcrrr. rLik[en !!oa.r n d1
boci r..tr! geroerd c. _iel

f .goLiet os opre./l.rkt.mnteriaa I.

zo k.roer . ne borire lan.e
Apo L. 15 or a. mair. ir de bo
rrenste r,4 rr. 7.!en pa r!50 e:
t;nr.e_ onclas.r.idei rn dli In.r
!te n€eLI0rd: levars (€ L.n.
5.haps._r{ {(eLiig of ir_de
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kunren worder doorscstuud
mar c.sramhuisaanitg.tno.nl.
Het ondergraver van de posi-
tie '.n aardriikskunde maakt
zonneldaaf dat wij als leden
alemaal onze schouders er-
onder moeter gaan zetten.
E€n sombcrc wolk aan de
horizon is dat dr 9lcJaarver-
gadcriry duidelijk maakte dat
het KNGIUC voor dit raar op
een las.ekolt afstelent. Een
strakkere be$otingsdisciplire
is onvemiideliik. De ledcn
advise€rdcn op dc vcrgade-
ring ecn voortdurende con-
tole op de cashflow en een
goed overzichrran wat er nog
op ons afkomt. wiij het met
Georse Postma en dij aarge-
vulde bestuu.j gaan daarmcc
bezig. Om h€t kastckort tc'rug
tc drtusen zat ik in dit najaar
een twee- ror drie-daaBse
s.dimenioloeische kustexclr-
sie organiselen, die primair
bedoeld is voo. eer deti$al
geologen uit het bedrijlileven.
U kunt urv bazcn vcrtcuen dat

.ering zljn grasLandbonemsi di.
drt.ren I t h.t Eo..en .n Later. Fel
'f.5s e. b.,leni .il€f 0.rdt afge

s otcn net een ho.fdstlt over de

menseLiiIe ]nvLoed.p het Laia
r.hap. De paLe!s!Lei zii h erbll
eei beLjfgil(e irloriat ebron !oor
ien5eLij( geirruik ei,n sbru k vrn

E.r b.ci.nd. r..on5tru.tl€ vr.rCr

ie n G:eter ard, larai45oo BP

r.t heden, en reLaan de h3(llai

Len (uit de nab ee t.senl dle atg.
{ 5seL. {o(,ei door he Lngat.t.
r ngcn r.n gcvoLe. vir v.15feL.e
bodene osie n de n5tabl€e faser.
Eer srab e e oerode n het Neo

th.um (!5.. BPI met bls ei
grrart€eLt Nerd gevo gd d!or i5ta
Iee pero.]en ontsraan u t cntbo5
s ngen a s geloLg ran roenemei.e
b€lo (irgsdruk, dan (c onr poLi

t cic r.d.rcf. c.ononi5.r terug
e-is of 5La!it.he nvaLen. De

Ronre ns€ tlrd ii4.o BPi s apfeu,
rtab e u t het oogpuit !3i bo.len
!ormiig. Fel b.en f,orill algesLo

het duur z.lworden en u lent
uw wensen en mogeliike
belangsteling aan nii laten
weren per mait a.p.oost/4
rikz.rws.minvenw.nl. ()p
grond v.n de wenscn zal de
cxacte invuling bekend $or-
den geDraahl. Daarnaast
vraas ik alle leden om met
voorstellen.e komen om
stluctureel meer geld birnen
t€ kdiger onh.t (NGMG
aan e€n frnanci.cl sezonde
positic te helpen: mail deze
aar c.stamhuis@ni18.tno.nl.

E\ ._ATUURLTIK rooR AI-LE

UII CONTR'UUTI€ (WAT EXIRA
rtAG oo() Ar.sNo{; s\rl ovlR
NAAR GIRO\I I[\'iIJR 'I0517 T.N.V.
Kr\G IG, Dr|Fr!

Verschi[ende voorsteUetr Yoor
het verkdjgen vatr een bet€re
financiele posiiie qcrden at
s€daan op de jaarlijlse Bui
tendag, dic dit iaar drukbe-
zocht wed en daamee oot

ten net eer lerkLarend€ r..rd€i

(begin r9r'!eu( t.r ei met roool
ei eei tren!oordeireglsler.
Fet.oe( is u t!te(en. geiLL!s:ree'd

ret zeer !eLe roorbee den. toto's.
flRur.n .n tab. L.n. .n s eoed .n
d.r.ouuJd ses.hi€ven. De haIen
€: ogen !!.rdei.ok vErmeLd

eLaas zilr aL€ afteeLrlrsen, net
u lzonde is,rai de onsag,li
zriarl !r r, fjariloor boden,profle
Len en ml.ro opnamen een minder
.LuldeLij( bee d bleden dai !v.nsc.
Lijk c ce loorbe€lde, zi, aft.n
ne lan pLanerer, er var aLe

deLer var de rrereLd, met uitzonde
r n3 vdn het Europesr .oir ieil.
t/oofueeLdei lil hrl (tranalr

aon. u!le: 50 G ofthe Pa5t'15
zeer ges.fl(i voo iLcr dlc 7l.lr
ift.r.!serer !oo ne re.on<t u.rie

en daarb i sebtu k fliLLen niaIei

echt een cootactdag was. Dat
zal niet in de laatste plaats
gelegen hebt,e! aan de dtste-
kerde orsanisaric var Ger dc
Largc van het pro8r.mrna.
Dit $isselde van spectaculair
bezoet aan het Namfie-
theater: het I{olo-dek van de
NAM qaar de deehemers
meegenomen wefden op een
3-D reis ondcr de sond, tot
c€n lrieDdetijke wddelins in
het lvaterschap Reest &
Wieden *aar natuur- en land-
Douw-sarers,vsremen op een
slimme sijze waren losgekop-
peld. Beide items maakten
weer €ens dtrid€li,li hoc seq el-
dig teuk en !.elzijdig Add*e-

t+.L"lt;

B e le id sa d v ie sc o m m is 5 i€
Fel Geblel!llesluur ALl\r heeii eei
i eure BeLeldsnd!ies.onrml5sie
(BAalroo'het hee geb ed. De

.omniss e tct l7 L.d.n, uJai order

.en kerneroep !an tien Leden B l

ie insr€ ne !ar ret ger ed AL\4 n

1r93 zjn t,!re beLe dsadver.onl
n ssles gevomd, aan loor.le
a;rivrerens.fappen ei 6€n !oor de

erennretens.happen. Deze .onr.
n s5les hebben de hoor.|oL g.
sp..Ld if nc oxriIkc] ne v3r rle

th.na s vaf ALW !..r de stral€
gienota:oo2 )oo5. De .onimlst es

z ln nu |erlansen dlor a6n .oi
'n 5sle !oor l,eeLALW. De frer(
wijre !ai dere.omn nle zaLmeer
z ln ioegesneden op de bclroefte
van lret gebi.dsb.stuur;in irhou
dc lkc anll5.rlnq op ad ho. ba55

ove de posit e lan ALrr! m-"t

!€trekIins ioi u teenLopende rlz.i
derLijte onxr (keLrgen o. ret-pn
s.lrappeLjk gei en. !oorbee den

dratran zlln iieuwe nit ati.!.n d e

rlt het oni.roeksre i !oo tkonel

nl€uwe p:ogramF33 e: 3r.ot

s.iaLlge ia.i teiten ln nt!natio
iaaL!er!nd, zoaLs het ntegrated
0.ea: Dr LLlng Progranrm. At.

hanie ik !an het ofn.ftv.r! 7d

ut de nieu0e EAa vo.r e k. lraag

sioeP van.[stuia gei ri.rde]
ge!!rntrl, ilie oniler !o.rr tteE.irap
lai een L. lan .e (ergroep een

D..onnrl:sic:t;ii ond.r !oo zlt
re 5.hap vai Pr.i.dr M.l.R WorteL

(ULll u€t Frotdr.I.G. Kuenen (rLlDl

aLs !i.e looL rrer. Dr H. rle B.o s

!an ALW !o€ het se.retaraa:
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Ed de Mulder van TNO-NITG en TU-Detft en de IUGS

" De onzichtbare geoloog is niet een uniek Nederlandr

Er staat rcel tc gcbcurcn dc koDende tiid.
De IUGS vicrt dit jaar zijn vccnissic vcr-
jlardag, bet KNGMG bestaat degerrig
jaai en het is dlt jaar ook hondetdvijftig
jaar geleden dlr de eerste geologsche kr.-
Ielng van Nededand begon. De RGD
(Rijks Geolosische Dienst) z{ru lolgend
jaar hondcrd iaar bcsraan hcbbcn en
TNO-NITG verhuisi in hct najdr nml
het nieuwe gebouw in Utrechr. Er zijn dus
redenen genoeg on feest te viereD, her-
denklngsboeken ult te geven en cong.esseD
ie organiseren. Hei NITG (Nede.llnds
lnsiiluui vooi Toegepasre Geoweten
schappcn) nccmt dc kans waar, wil dir jaai
een bock uiibfcqcn ovc. dc ondcrsrond
van Nederland en gaat in hei jubilcuniaa.
een aantrl congressen orgaDisereD. Dc
IUGS hoopt met her internatlonrle jaaf
van de planeet aarde in 2004 een nieuwe
nnpuls Ie geven aan wetenschappeiiike
projecien en naamsbekendheld. Her ls
echtcr nicr allccr vrcusdc cn iubel jn al die
jareD ran dc aardc. Dc grocp Bodcnbe
hee. $ar. De Mulde. nu een kleine vier
jaar hoogleraar is, start op de Dominatic te

,ammer
"I-tct is janner, de eroep ilas nos lraar
rct bceonncn," .ldus Dc llulder. "vij
hrdden een plan iDgcdiend om hci ondcr-
zoek uit !e bouwen en re re.sterkeD, maal
er ls geen geld !oor. Het is puur ronde,
maer her wordi nler ah'core buslness'
gezien. De Werkgroep Ondergronds Bou
wcn. die veel bijgedragen heeft aan de

verbelering van n'nnelboorrechnieken
wordt ook, na iien iaar, opsehelen. En
d.i icrwiil dai ondersronds bou!en mijns
iDziens dc tockomsi hcclt." VijfcnNintirl
Frocent van dc stedclijkc uiibrciding zal
voot het jasr 2l00 ondergronds zijD, is de
ovenuiging van De \lulder. Her gart dan
nlei alleen om lnliasmcruur, maar ook
om voorzleningen zoals blbliorheken,
bioscopcn cn k.nioren en opslagruimre.
"Dcnk ool ccns aan s.orc conslrucrjes die
oDs 

'n 
de weg siaan, zoals warcrzujvc-

rlngsinsrallaties. E. zullen rlst wel exper-
inenren uitgevoerd worden roor oDder-
gronds wonenj dat gebeufL in het
builenland ool<. Maar wonen zie ik nlet
sncl ondcrgronds gaan. \Vij!illen alle
maal graag in ccn prcriie land lclen. OMe
\roonomgevins s'ordr hccl hoog gcnaar-
dee.d en daar $'illen we reel iD inreste-
ren." Een bijkonend voordeelvan onde.-
gronds bo!$en is, volgens De Mulder, de

constante ongevingstempef atuuf . Lood-
sen voor de opslag v]]n frult ofgroenre
bijyoorbeeld hoeven nler meet ve$a.nd
ofjujsi gekoeld te worden Ei heerst een
consianie iemperatuur iond de 10'C.
Kassen hcbbcn alLccn m.ar exira verlich
tins nodis cn dat gcbcurr nu ool< al. "Her
is nog duut, maar de techniekcn, tooral
om runneh re bouwen wordcn mer de das

nou ja, mer her jaar soedkope. en
beler", aldus De Mulder.
Njci allcen geologisch en iechnisch. maar
ook bcsruurLijk is dc bodcn buiiensewoon
iDteressant. \vat is dc cconomische itaar
de van de onde.gfond? Velle fcchten cn
plichten heeft de eigenra. vr! dar stuLje
aarde? "Een lan de aandachtspunten in
hei plan van de groep Bodembeheei aln re
TU gtr1g over hei bepalen van de econo
misclic waardc var dc ondcrsrond. leder
eeD die een huis l<ooDt, rvccr wat dc
wrarde is ran her oFpenlak, naar rvar is
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fenomeen"

de waardc daaronder. Als jc een lapje
gmnd l<oopl, ben ie h pritrcipe elgenaar
ro! het niddclpunr van de lardc. Maar als
er iets van economische \r:arde in zir (sas
ofolie) dan is dat van de snat. Her bchce.
var de grond is roor dc eigenaar, maar dc
revenucD uil de ondcrsrond ,ijn voor de
olerheid. Ili'il de ol,erhcid ccD tunel
bourvcn, datr hoofl de eig
ming te gevco. .\{et de huidigc jurispiu-
d€nde $,ofdr dc cigena$ !l sedchi dje
tocstemming te gcvcn als hjj er geen
aonroonbare last van hcelt. En dar gecft
problcmen als er achtcraf moeiiijk})edcn
ontslaan. Jammer dlr w: daai bii de TU
niet verdu mee kunnen gaan."

Twee6ndertig
Dc wereld is grotcr dan he! ondenunnel-
dc Nederlandse irpjc srond !11e! eveorucle
bodcmschatien. Sinds anderhalfjarr is Dc
Mulder loorzlrter ldn dc IUGS, de seolo-
gische unic \raa. $.ereldwijd 115 landen
bijrangeslotcD zijn. De UDion is met 3?
aangeslotcn organisades (mct oDscveer
ccn kwan miljocn lcden) de grooGlc uie
ran aardiletenschappcn t€ oereld cn 66n
van de siooiste lcdcn van de ICSU (Irr$-
DltioMl Council ofScicncc) die de belln-
gen van alle werenschllFcn in b.!. de
Verenigde Nades behrffisi. Icdcre vier
jaa. wo.dr e! ccn nieuwe voorzirrcr mer
zijn'Ieah'sekozcn. Dezepe.iode kcDt
ccn Nederlandse vooruilter, een Italiaanse
sccrctafls, een Canldcsc en eenJapansc
vicc-loozifter en $rcc adviseus uir India
cn GrooFBrirlannit. Hcr loriee relm
heeft eeD inicrne evaloulic uirgcloerd oler
het functioDcrcn en behng vdn dc IUGS
(ie ee.ste sinds dc oprichting iD 1962) en
hc€tt ft eeendertigaanbelelingeD gcdaan
om de aardsetenschnpp€n een si.rkcrc
positie te ge\.en in dc Ncreld.
''ED dat is ook hard nodig roor de ,ard-
wctcnschappen. \!ij zijn ccht onzichtbrur
en dat is hclaas niel een t\pisch -\eder
lands, nrdar ccr nnernarion!al gcselen.
wijri,n naru!dijk rnaar een kleinc erocp.
IlcMntal lvsici, chcmici en wjskundiscn
is lclc maien gnner. Wij zijn re lnt.orcrtj
$c duiken belemall in dc rverens.hap en
lergcrcD dat er ook nog icts b ren die
Mrd\r.Icnschappen bestart. \Yij slaan op
slenen en dic pralen (selukkid nier rerug.
Bovendien Nas hcr ook gee! ' bo! ron'
onr zich te exposcrcn. Die onzic|rbaa.-
hcid naakr ook dal jc nls sroep een slcch-
t0 ond$handelingsFosiiic hebi !ls her
gaat om de veideling tutr onderzoeksgel-
dcn. Dc linancitle steun k.lli afen dat is

ot te zerren, plamen re mokcn cn een
risie neer te zctteD. Hij is, mct ccn aamal
coll€ga's, druk bczis mer een bock oler de
ondcrgrond un Ncdcrland dar cind dir
)aar uit moet komcn. Hcr wordr de opvol
scr lirn'Geologle vrn Ncdcrland' (het
grccnc bock) dlr uitgegcvon iverd blj het
Atscheid van dr. A.,c. TjrdcN. toen li.
t3.P. Hagenan direcleur vln dc RGD
$crd. "Her boek bcsmar uir drie dcleD.
Ecn deel gart orcr dc geologische gcschie
dcnis lan Nederland. !(/ar is e. gebeurd
van{fhcl Precafrbrium? t{oe is Nederland
otrtst!aDi Her nveede dcclgaa! over de
opbolrv lan Nederland: dc lagcn. de
breuken, de formaties, cte eiseDschappen
van de ve(clillcnde gesteenten. Hcr der
dc d€el ga.t over duurzaam gebruik en be
hccr van de ondcr-grond. Daarin komcn
ondcN'$pen aan bod als cxplo.atie .D
$inDing, het gebruik lan dc ondergrond
en nsico s zoals kustrfslag cn aardbelin-
gen. Her $ordr cen boek voor dc sebre
rcsseerde leek nci i!elensch!ppclijk ver
antwoorde info.maticJ nraar wel gocd
lccsbaar en in het Ncdcrlands."
En dat bren$ De lluldor's h!€derlandse
bezighcdcn ireer rerug bij hc! Nerk $srr
hij oorspronkelijk loor is uangcnomen bij
de R(in: dc kartenns laD Ncdcrland, ziin
llerk aan de Oostcrscheldedam, dc noge
lijkc inpolderinglan dc Marker$lard cn
hct onderzoek naar dc mogelijkheid om
rudioocticfafi'al op lc slann in de onder-

wonderbrarlijk nct Rlle belangstellins
rondo'1 fenomencn als (ilobal Warmins.
Biucn het'Systeen Aard€') een van dc
bclanenjkste onden\erpcn binnen de
opwurm'Dglan de a.rdc, spclcn de geolo-
gen een ondcrseschikre rol. Hct sr-sreem
aarde is blijkbaar alles \var zich op de aarde
afspeelt en niet war cr 

';r 
gebeun."

Dc IUGS tferkt mct dc UNESCO sametr
iD ccu sroor aardwetcnschappeliik oDdcr-
zocksprosremmr, het IGCP (IntefraftrDal
Geoscicncc rlrosrammc). Dit iniriaiief ls
s!'cce$d cn heeft, mer vccftig grore
projecten per jaar, nrremrdonaal \cel
aanzien. Een andcrc aciiviteit van dc
IUGS s'as het oprichrcn van een comis-
sic om nieu$e ondeuocksrichdngen bin-
ncn dc aardiretenschappcn een impuls tc
geven. "Onderzoek naur dc diepe mantel
h een rdn dic aanbevelinscn scs'eesi en in
Utrechrwordtdaar succes!ol onderzoek
naa! gedarn, dar inrernatun.lul goed
aangeschreren staat, '

And€rs
Een van de ddere rrnbcrclingen besd;kr
een roraal ander gebied en gaat olerhet
elTect !!n gcologische lroccsscn op hel
vcrspreidingspatroon lan de mens ranaf
zijn onlslaltn. Hcr ond€r2oek lerdiepr zich
in vragen welke .o!rc dc rneni heeft !fgc-
legd lanafzlj. oorspfong jn Oosr Alrika
en tearomhijjtrist dat pad koos. welke
geolosischc bamees hebbcn ccn rol ge
speeld iD dc misralie ran dc mcDs? Y;aar
om is de mens juist daar naar toc sctrok
kcn en nie! de andcrc kanr o! gesaan?
\ri aaron k$ am hij zo laat in EuroF!? Ecn
nlrrigcrend ondeNery wna!!an De Mul-
der vcrwacht dai het vecl publi€ke belang-
stelling zal trekken. 'Door onzc kennis
oler het Kwanaji en de geologische pro
cessen te combineren met de bioloelsche
kcnnis orer m.nscliike snrnboom dic de
huidige DNA-rechnickcn mogeliik makctr,
is dit ccn zeer inte.essanr onder.eksrer-
ren1. Dc IUGS hoopt op ccn brede publie-
ke belulgsiclling loor dit ordcNerp en
wil ook iD hcr alsemeen uandachr besre
den .r.rn de nanier $'arrop de aardweien
schappen comDuriceren'ndlr buncn
toc'. v:ii mo.ren daar berer rnee om ldcn
gaan.
Ondanks al ,ijn buitenlandsc verplichrin-
seD als vooairrer vrn dc IUGS, en,ijn
ba,in bij dc 1U. werkt De iUr.!ldcr ool< nos
bij TNO-NITG. Hootd !!n dc rfdclins
Gcolnf.lstrucruur en llilieu is liij dci
mccr. Da! kan nicr in dcelrijd, al vond hij
hct ccn mooje uitdaging om een afdeling
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Van Waterschoot van der Gracht Penning aan Dirk Beets en Peter Westbroek,

Gcachtc.ansezisen,
Lede4 !an het KNGIYG, Ereleden dr
Eaties en dr. Van Looi, Drage6
!ar de !an Wat.rs.hoot van i.r
G.a.htpenning pr.t Van Straaten
en dr.leLge6ma, en vooraL€r
spe. aaL nevrouw G sile d'ALly
van tlatetrchoot !an der Gra.ht,
do.hter !an dere bilzonder Neder

afds. voorman van ne Aard,let€n
5.happcn,70 ou.la ! ons 6.nooi-
s.lrap zeLf, Nat birzorder dar u er
vandaas reer bjbenr.
En naluurLjk eei spe. aaLreLk!fr
voor de twee gasten waar nei n

deze !e5s e om gaat, Dlrk Beets en
Petcr W.stbroek en luL e p€rsooi
illk-" gastef, vrcfden.n familc.
D€ KNGITIG Nieursbr ef van !orlg.
Neek bevatl€ het nt€rlievr met
ju Le beiileo, door Auklei no.
samengesneed tot a6n !erha:1, en

het Ler|ne ann drt verhaalwa5
elg.nLijk dat iuLLie eLr vo.den dat
de ander de pennirg mccr!erdien.
de Dlrk vlndt dat Peter hcm ne..
verdieni,ranNese zijn biidraBe aa r

de fuidanentee kennis van de
geolog e en Peter !iidt dat Dlrk
hrm meer !edlent vannege,jn
biidr.gc aan het vergroten van het
n7i.ht n d. ontstaansgcs.hlcdcnls

van Nederand Dat 5i.rt lul e,

marr Laal i[ €ven du deLi][ maken
rlat het b I ont n et onr een v€rg€

Ljkng oi eei (edstrj.lglng
De tree roordra.hten kwamen

spontaad bil ons binnen uit de

Neder andsc gcoLogis.hc gcne.n.
s.hap, nu .! m e€n ;aar gel.den.
Z! h.ort dat trouwens ..k, spon
taan vers.h rnende voafdE.hten,
gerlGgen door neerdere sezasheb
bende aardrelens.happetr, Leden

van het (NG[lG, €i in Dnas gelaL

door de 5edincrto ogis.h. Kring.

Na be5t!derirg van rieze voor
dra.rten tras er blr lns en o.k b r

de Genoots.hapsraad se€n er[eLe
rvrilreLdat ju Le de onde6.heid ns
lre den !erdlendei en dat is de

reden dat we e. toen voor ge(ozen

hebb.n om !orig laar g.en pcnn ng

! 1 t€ re ken, nnar lc lradricn tot
dit raar €n hier, o! hel NAa, dar
onder verart!voordeLiiIhe d van het
iu ,o larige (NG[,1G etaat, ]uLle
be den ile pennlig u l re reken
lul e heblren beid-pn een !nleke en

lnderdaad totaaL !ers.h Llende

b idrag. g.Leverd aan ons vrk.n
daarmee v.o. de NederLand5e

aardretensrhaFpen ets b jzondec

betekeid: Dirk v.ora door het op

e gen, nnige ril2e op .le kaa

z€rten van de GeoLogle !an Neder

and en d€ AntlLLen, en Peter door

een unjek€ aanp:t van eer furda
nrenleeL aardqeleis.happeLijk pro

b eetr mei reftegaaide npLkat es

oler ons denken, en dat voorname
iiI vanuit .en abo]ator uin ln
Leiden. En toevaLlg, if ju Ll. evc.

u tre klis eigenLilI ers Leu[, lvant
juLlle hebbei e!eiveeltjd sehad
om tot dt punt te (omen.

Dir( promo!€erde i. Am5terdam bij

Frof f"4n.6 Lavry of laLkseries ult
het Krrt vin c!Eiao, en j. bLe.rie

ieerd door de seoose van de

Antilleni je orgaiiseerde er eei
.onsres oler en puDL.ee(e oler
ignimbrieten, anmonleten, strnt gra

fe en te[tonck van d]t gcbied over
eer periode !ar zo n lo aar, dat s

bij bliia i enand neer v nden

[1aar je e.hte bekendhe d gen et je

door je lnzet voor het beter begij
pen van de geoLog e !an NederLaDd,

met iame van de griLgheid lan de

dyramiek €n lr€t o rtstaa r va r de

sirook Land die het and !an Neder

and oide6.heldt !:n de zee, die
!aak froger rlai dal Laid Ligt.le
nlmDer afLatende enthols asme 5

lrspiraic voor l. coLngen en .oLLe

sa s en k w L dan op dit nomeft
!..ra Tlronr R.€p noemei, dle wij
hier nr ers nssei, en daar.m v.rd
ik net zo bijzoider da{ je juirt deze

foto voor.e N e!wsbrief alstond,
met Thom ii het nldden van ne
toto. Wlc cr ov.rigens ook op die
foto staat, hler aan d.7 ikant. is d.
man oF riers s.lro!ders raruurLijk

elke NederLand!e sedlm€ni.Looe
staat, piof lan Straaten en d ! s

vaodaag ook iog eens her le
enthouslasme 5 mijze t ool aLtijd

opg.vaLLen meest re.ente ilk nog
biire bijdFge b i h.t Waddcnforun
n Nat!rals t!vee jadr geleder.

Darkzrroutr man fl van rerten.
rlis.ipLne dve6chrlldend, e senz n

n g, enthou5 asnerend, ls de Foi
Land5e (un n et Langer"e€n onbe
grepen gar met een lromp kLe

erlf'.le lrebl order ander..el
methode.niwltkeLd om getijdebe

weg ng in HoLo.€ne voonoFer! van

de huidse No!rdzee te berekenen.
en eei melhode on g.Lftraisportei
op gere.onstrueerde (ust lnen te

berekenen, en deze melhodes zijn
nu sta,daardptrktiil bii Rlikswater
staal. Een rleeLvnn het nzi.ht n dit
probL€em werd v€av.^'er r het
Froled (uttgene5e met aLt partneu
het Wa(eroopkund g Laboratorlutri,
.le Te.hnGche Llnl!e6ltelt DeLn, en

d€ Universiteit Lltr€.ht Het is !ok
.rarmant .ndetr.el, a tha rs in

iln lo.abuLane het ie'Lovr bud
gef, je (it net een troiie, een

Lo.p, wat laasLiinen ei irat (unst

haE.cn h..Lcixl (omen en de
reisIosten ziin e]g.nLijk nihi
N et aleen de F.Llandse Iu51, maar
ook de andere seoloBie van Neder

Land begr lpen we door joN wer(
en.rm !eeL beter, !an het schiue
rend. kaanbLad Zr d L mburg tot
a.n d. ga.lae geoLogl€ !an

s ook een leuke foto, lrant ret bil
s.h ft Luidl dal hll h erwachr op
de e.Llps, mair de opLetten.le Lezer

,a gezien hebben dat hileen Loep

onr Tiln ncl hc.it.n n et naar de
henreLnraar niar d€ aarde Iijktl

prof Erou{er, en daar s ns h i dus

.ooit meer !veg Dat proefs.hrlft
g ng oler een on.ietrrerp aat he

den ten dage e genLii( heLemaa

niet mccr 7ou kurncf: d..!oLutie
van de s.f.Lf vnr een bra.hiopo

gtn5 een .rDrdrde v.or (r€eg.

k ken ie natuurLijk nog n et zo Lais,

maar ( <an me lveLiets !oo6teLLeo

bilde man er waarop je dnt onder
w.rp t. lir ging, wrnt le lreet een

ondeN€rp heel goed ie.omprim.

erud et seformuLeerde vraas, en

daar gaal het lnme6 on, li de

wetenschap, om het lormuLeren !ai
d€ goede vragenl En wat le je dus

aturo.s, na of a llidens.lit promo

t e orderzoe[, oat lvecl ik natuu.Lik
nlet, ras.f re fos5 ele skeLetslru.
turen elsenLjk kunnen besrlrper, en

.lan kon je uit b I eei lGas d e de

geoLoge, de b ologle en rle.hen e

behelst. Dat benond toen nog niet,
dat no.men we nu blogeo.hemistry
en dat s r.u7e t,, mrar drarin ben

le a!s grensvereqgeno gewcesr.

Grenzen $orden n de vr€lens.lrap
niet ve esd door ve Lis n het m d

den !an je goed gedenneer.ie teft
torium te bLl!en zitten, grenzen

wordcn vcregn noor aan die gren!
te gaan 7itt.n rnorcLen. thln(ing
ouiside th€ bor'h€et dal in modern

l.rgoni het s h€iz€lfde tVpe derIen
dat blvoorbeeLd Le dde tot een ver

daring !.or het oitstaai vai de

De.can traps vanuii de netaLLurgie

n pLaats !anrlt de geoLogie.

E o gng ie aG g.o oog l.!.ndc
.rganisnren bEstlderen en kwam ie
ut b j immun.Loss.he pr..essen
aLt s euteLtot lret ontstaar !an
kaL(u ts.heirling door Leveide orga

vrijdag 19 Aprit, 2oo2

irl5rncn. .r ,roor dar stukje purzeL

kreeg ie fost.lo. Frcd.rl. [4nrin op

de Vei is Meinesz !r js.

Het Lelei aG GeoLogir.he kG.ht
(e heirben g neren Fred l a.(ei
7lc een adembenemend verharl

nu e€n seolositdre krn.ht s g..
!rorden, ,el .ht een Frank€nste n

acht ge kGiht, maar d€ or8ansmen
die jij be!tudeeril hebt, ei dao

ra.tal .1e ..al<alg Enilionia hu\leyi,
ls ook..n gcoLogls.h€ kracht le
was de eeFt. dlc ii NcdcrLand een

eeerde, lrel Vth nt€rnatiora Syn
poeiuri on B om neGLizat on and

Blologkal l,letal A.c!nuLal oi, dlt
iaar 2o jaar geLeden. !et glng ilaaf
over gLobaLc kr ngLopen van eLe

!.rmen v.r bi.mir€r-€f, €n over

m.ro orgaiisflei en metaLen.

0p het NGlrlS0.ongres afsehpen
iovemlrer h eLd je de Star ngLezing

.n wat lk daar!oornLbeLrngrjk n

vond, Nn5 le pLeidoo voor span
nerde weters.hap het is beLafg-
rrk, hieLd re de in s.ol€ seta€ aan

lrez ge eludeitei v.or, dat le niel
aLLeen naar werkt vanult eei hvpo
thes€, dat is onvoldoende,le noet
eei.on.ept hebben. Een.on.ept
lraarme€ le !e 0o.r op (unr, waar
me€ je n e€n Faar zrnnen ga5hcL.

der kunt maten ,aar rret om gaat.

r jouri geva ls dat de koppeLns
tussen rle lelen.le en rle n et Le

v€nde aarde, het Le!en aLs geoLogi

s.h€ kra.ht, het GAA con.ept, aLs

je Nit ecn v.rTameLirrg aLdnn nl€t
.nderLing vErbonden hypoth.scn.

s.h erlenis !ai,ie aarde kan n et

begrepen wo.den roider dai lve de
ges.hiedenl5 !an de ontwik(eLiig
van het lelen (oppeLen aan die
!an d. ontNikkellng van thosfeer

Je bent voor d t p onierswerk ai€er
der oide.s.he dei je bent s nds

19t2 Lid vai de (NAW, le hebt de

Coke [4edaLun de GeoLogi.aLSo

.ely oi London gekregen en le $erd
lr 1996 aLs c.rste N.den.nder na

Erasm!s ! tgefodied voor de prest

aoLLise de Fran.e n Parjs Pae

ilaarna be5Loot.le un ve6iteit Lei

den om je tol hoogeraarte benoe
mef.n n! komt hct KN6M6 pas....
Kortom. iulle zij, tvr'ee onv.rgcLiik
bare lrdivduer mel rwee volslrekt
unieIe .oFbanen en ]uLLie r€bb-"n

elk een belanswekkende bijdrase

kngms larFlktfg lnieuwsbrief jun ,oo2 l6



geieverd aai het !p de kaan zetten
!an de Aardwetens.happen n/van
Nedenand en daaron ve.dienen

luLlie beiden deze penning en het
doet m€ dan ook veelplezier h€n
aad jullie te mosen uitreilen.

vo.RzrrrER (NGl\46

Allereerst w L ( diegenen d€ mll
voor de Wat€rs.hoot !an der Garht
penning voorge.l€gen hebben en
het Bestuur van lret KNGIMG die n j
de pennins hebben loegekend, har
teLijk bedanIen. k ben 4 bLij ]nee

en (zie het ale een waa.dering
voor het werk dat ik gedaan heb.
ZoaLs de voorzitter al aanst pte heb
ik een wat wisseLvalLige laopbaan

sehad. l ben opgeLeld tot een
e.hte hardr!.k geo oog, typGch
Ansterdamee r.hool. heb daarna
!ooral nntigrafi r.h/sedimento o.
gs.h wefk op de NederLinds€ An

uLLen gedaan, en ben Sednd Rd in
de PLcistocene en Holocene afzet
tins€n van Nedennnn. G€ognfen
werk zoud€n miin oud€ leermees
ters Brouwer en Egeler dat Laatst€

net een zekere mina.lrting ge

noemd hebben. Dat het zo liep ls
dceLs verootraa( door de omstar
digheden, maar het heeit ook v/el
wat te maken met miln €rakter.
0nt vaIgebied is zo rijk €n zo

breed dat le ir het veLd of ln het
Laborator ufr .onstant tegen
nieuwe en fascinerend€ zaken
aanLoopt Fet is moeiljlk om dan
voldoende dl5.pLne op te b.ensen
om ir e.n rechte baan op het doel
afre gaan, Dat is mijgeL!kkg vaak

rk ben veeL m€nsen .lank vers.huL
digdr teveeL om op te roemen. lk
wiLe.hter eei paar u tzonderingen
maken. n de ee6te pLaatt nijn
Leelmeester en Promoto., Henry
[4a.Gi avry, paLeontoLoog en AntL
Lenkenner, met wle ik vele maLen ii
de . n.h lag over de iulste int€r

Pretatie van onze veLdgegevens

vetraneld op Curalao, Bona re en
Aruba, en van wie k leerde dat
wetenschappeLij (e twijfel een sr.or
soed s zoLang h€t niet de produr
te frustreert, Verder G€rard Klaver,
nudent en vriend voor het Leven,

met 0le k de moolste vlsloenen
o!er de pLaat teIton]€k van het
Caraib sche gebied ontwihkelde, En

aL5laatste, Thomat Ra€p, d e mj
Leer!e hoe ik naar seninenten
moest kjken, en d e, €venals
GeErd -"n [1ac, m in vreugde ]n het
geolosis.he ve dwerk deelde.
( heb veeLseluI sehad. N]et

aLleen ln nijn prvE Leven. maar
ook wat betreft mlln Loapbaan. De

voormaLig mlnGter !an onderwjs,
aaLs. vond voor mi, op h€t luiete
moment de wetens.happelil(e ne
dewerker u t, waardoor k aanvan
<eLii( aai de Linlversteir Ion bLij-

ven wefken. De aantteLlns bii de
Rliks GeoLogGche Dieist b.od mii
de mogeLijkhe d op een alsevor
derde Leeftid binnen de geoLogie

l€ts geheeL nieuws te beginnen. Ei
op het julste moment ging ik ten
ge!oLse van versropre kranssLag

aoers en anderc ong€ma(ken met
vervroegd pene oen waardoor ik n

rret atgeLop€n de.ennlum veeL pr.
lecten lreb k!nn€n arma(en die k
n de periode daarvoor gesiart had.
k heb de waterschoot van .l-ar

Gnrht penn ns a tird geassocieerd

net oude, eerbl€dwaardige geLeer

den. N! ik h€n zeLf sekresen heb,

reaLseer ik mijdat ook k oud ben

Dankwoord Peter West-

seachte Mcvrouw d'Aitr -
ra. WateEchoot van der Cnzchr!
lk had vroeger een oom die Piet
rr€ette €n 

'r 
e cen groot deeLvai

ziji Leven r lrd e had doorgebracht.
Ak hij bij.ns thu s kwam mo.ht <

op rlin knie zjtten €n dan verteLde

hij spannende verhaLen ove. ontdek.
klngsrenlgers en voonl over dat
Iantastls.he Land ver in het 0osten.
Ioen heb ik besLoten on zeLf ont
dekIinssreziger te worden en (

heb daaf noo t spijt van gehad.

Natuu ijk vait er voor klassieke

ontdek(lngsreizlseB ln d€ 6lobaL
ViLLnge niei !eel freer t€ daen.
Maarde geoLogie, dat s torh ook
e€n oftdekkirrgsrels? Wat is het
nier een wonder aLs ie een (ei

doorslaat en daar veEchijnt ln€ens
een fossieL, een teIen van Leven uit
een heeLver verleden, nog noo t
door ienand aans.houwd. k weet
nog pre.les hoe k m:in eerste fos

s e heb gevond€n. ( noet een jaar

ot 15 geweest zijn. Fet was in de
ENC sroeve b i [4aa5rri.ht. tk ha.]
gehoord dat het daar stikte van de
fossieLei en ik had er een iaarvan
genroomd on daarheen te mogen.

Toen h€t dan einde lkzoverwa5

goot lr€t van de reg€n. k stond n

n'n eentje tem dden van d € over
weldigeide hoeveelheid kaLk, maa.
m'n b l was zo nat rlat k niets lon
zien. Na een uurvtu.hteLoo3 zoe

ken b€n ik llt elLende n een hoekle
van de groeve €en grote plas gaan

doen. En wat zag ill Precies waar
de straal op de stenen ketste Lachte

een Pta.ntise vala quadricostoto

n jtoe. Wat t€ d.€n? Kon ik dit
schitterende fossiel dat ik zo

schnamteloos had bevuild nos weL

meenemenl k kon de veneid ns
n er weersraan en nog sreeds vornt
rret e€n pronkstuk van mijn verza
meLn3. ALLeen een vage geeL.groene

vLek herlnnert nos aan miin lisioLo

De weiens.hap, ed in het bijzorder
de geoLogl€, h€eil voor nij aLtjd
de f.s.lnatie van een ontdekkings
reis sehouden. Fet stond voor nii
van ne€t afaan vast, dat k m€
niet teveeL moe5t storen aan het
advies van soedwlLLende Leermees.
rers, maar gewooi hoest doen
waar ik z€Li, n in had. Fei werd
een Lange zweritocht Langs geola

sie, bioLogie en nog veeL meer. flet
gins ovef fosslelen, kaLk, en bio
.hem e. kLmaat er de dynamiek
van onze pLaneet. En zoaLs dat bli
een ontdekklngsre s h.ort, s ng het
niet zonder ontbe igen. Daordar iI
me buiten de ord€ opneLde kwam

iI in e€n wat ge!oleerde pos]tie

waarin her vaak moe Lijk was naan
de le bljven. E g€rLiiI dreven onze
proi€cten op een sooit rotsvast
vertrouwen, een diep seLool tegen
beter weten in. En u teinrleLiiI wa5
ne\ Vola quadticostata aan wie k

im ddeLs h€b k het einde van
mijn ca(Ere b€re kt Fet onder
zoe( waar n ik wat h€b gep onlerd
is inmiddeLs uitgegroe d lot een be.
Lrngrljk vakgebied waa n Neder

LijIe roLveruuLLen. Dat geeil het
gevoeLalsof een zware Lasi lan mll
5 aigenom€n. r aar het Leukst !an

alL€s viid ik de Fra.htpefn ng van
W Llen van $rate.s.hoot van der
crr.ht. Dat was nog een e.hte ant,
dekkingsreD ger, lenan! vo.r wie
iI aLti]d een enorm€ bewonderlng
heb gelrad. En wrt een leest dat
2ljn bLoedeisen do.hter hier n!

Tensloite wiL k graas van dit
pLe.htlge moment gebtulI maken

on nijn Vola quadticastdtd owt Ie
rlragen arn mlin oudsie kleinzoon
Peler, zeLf ook ontdekk ngsre u iger
Fii kan dan Later aan zjn knderen
,eggen: zje je rlie sroene vLek? Dnt
is de pis van wijLen miji opa.
llartelljk dank en het sa U aLLen

goed. Lev€ d€ geoLoge en h€t
KNGtrlCt
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150 jaar
geologir<he kaart
Dit l.ar is het 15o lnar geLeden !at
de ges.h edenls vnn de geoLogi

srhe kdart !in Nederland begon.
Aaidnnig vo.r de veryaard g ng

lan zo r kasri kwam vooraLu r

Landbou!rkundige kr ngen. ALs goe

dc beranl begreep JR. Trrorbecle,
nrirlsi€r vai EinnenLands€ Zaker.
dar h er een tnnk voor de overheii
La3. Oo d€ bcgroting voor ra52
vers.hecn.en poet vai rL. ro oo.
on m.t d. v€rvaaidig ng vai dc
kaart.or besln te naken.0D 14

maarr vai dat jaar benocmde Thor
be.ke een drlenans.hnp beslaande

!il j6.5. van Ercda- FA.W. rlriq!eL

en W.C.F Slar.g dat belast $erd
met het maken van een geoLog

sche k.an en een geologs.he be

s.hrilvins van Ncd.rland.
Van Ereda Yrns in rslr un Geil
naar de NoordeLirke Nedenand.n
ge(omen . ev-eials Thorbe.kc trou.
nens waar hileen buitengcwore
Lee6toeL n Le den <r.cg Tjdens
Tijn 6eni<e rur€r had hir z.h o.a.

bezis sehoudcn mct d€ lerLiaire
atueningen v.n Vlainderen. Mrcucl

iale faam cn een fguur van bcie.
(en s ln de Nederandse wetel
5.hal]peLilke $ereld. Fe emaaL

onb€kend mel he1tcrrein !an de
geolosie v]ns h i nie1. In de jaren

die seba.ee'd Tiii op eeo interdls
. pLna re nanpak gaal het om e4

fomuLecrdc niovatieve ldccan dle
het gelo s, in van dez. benade

rirg.
Bjde beoorde ng vir de !0 pt es

zalveraer spccifick lroiden ge(e
k€r naar de sihcnvanins ineld.,
heia, !oLL.dlgh€i!, boidighe ol. .l{l
rretens.h.pl]c (e iihord rdu d..
lillh.ld van vraasstelLng, hclder
heid vir beloog, sche dlne tus\er
obseruar e. €n int.rpretail€s, ju 51

heid vdn iiiell).clnt€i, r€ferentie
naa, en ,rrcg'ine v.n i?e( van

dat hijif Anrslerdim aan hci Arlre

neun lustre hoogLerair n de

i.rlis.he botan e was, !ers.heen
van zijn hai.l hcr vijfde, seologi
t.he, l€el in dc bekende, door LA.
U Lkens g€rcaieeerde, .eek3 D.
voLmaaktlreder van len 5.h.!per
ln zjnc s.rrepseen besdrouNd, ter
vcrhcer jkns vad God., tot be

vorrle ns van ilrt gc natuulkeni s

H€zren en op 
'ic 

hoogte der Lre

rene.hap gebragr' rrer door'vliquc

ses.hreven v ilde deeL BeheLz.nd€

bes.houvr neen oler de tstofien en

de gcs.hl€den s d€r AJd. heeh
h.t treLbLarl verLuchr nct €en p.r
tr.t !an L€opoLd von Bu.r (G.T N.

Su(ng:r, L€eurarden 13551.

anderen, .rigin.liieit, veni€rwe.d
karalter, r.t.nschappeLjk en ana

Lyt s.h ni!ea!1, de con.Lus .s teLa
( e russer .onaLu9 es .n vraagsr€

Llng, vaLid tet !d) canc us esJ, en

de presentarle is.rrifsrll. kwallte t
€n .€levant e vnn dc r3u.enl.
De beoorceliie van de scripiie ls in
handen van.er,ury dle benrnt uil
f,4arietta Vrooltei Fo!e t5hcLl.
Gerarn Kaver llNo.N TCl,lan Brlu
\!.r afNo N r6) en lrn de la8€r
lvoorltter! NAMj. V.rdere nlorma
rie. zoai5l€ lir5i vin all€ rrnnaa4
van de Eschclprils, is i€ vlnden op

Starng (r3.313rrl, roon var de

d cht.r A.a.w. Starli9, vris n rsrl
n L€iden gepronolccro op een

p'oert.hritL over o. sfolog€ lan
Nederlana.Iocn lrij op 16 mei 1352

reve.s beno.md rerd tot bezo

d 8a s..retarls !an de Commlssie

Slig 7 ir t nds r3:l:l Lelcrd. rers
i vc luLLins oni ri.h v.,dcr met de

g.o oeie !ai Ne.lcra,ld b€zlg ie

vdi hel begin if vras hel dridelijk
dat het eig.n,jk€ {er( loor 5tr.
I ns zou mo.r€n worcen veft.nr
N; ging met !o!dvarcidhe d aan

df s as, maar aLspo.dle openbaai
d.r z.h binnen de Comrn siie
gror€ ve6.hillef van nenins o!€r

de vTebsite van het xNGI\{G

thttp:r/!rf ! kngms niri ( .( op

Senoots.hap en dar 0id.rs.heid n

0o s.rFtle nag zoncL ir nei Neder

iands aLt n heI EnC. s eeschre!en
rrn €n iient, vcrec?eld van een

lori begeLeidcnd s.hriivei van dc
s(rlpt ebegc €lder, u (enitk lo sep

tember roo2 n tweevoud v.Pon

JA! 1 lr',s, p/a Nencrlandse Aard

o e tllaats.happ 9.\r. Postbus
:3ooo, 94oo NH Aiter le naiL:

ian.r.dejage@cpea 5hell..o'n

r\{fitftpnu?

D€ €rcl'€rpriis voo. de
b€st€ afrtudeers<riptie
van 2002
5tud.nler in rle aardw.t.nsdrfp
pcr kunnen hun afstune€E.rlp1es
nr€4 nreed.Sen roor de Es(her
priis 0eze Drirs- genoemd ndar ne
Leldte Hooglcrnar Alsemei€ Gco o

3 e prol dr B.G. Esrher Lr36t
1t6l1, rordr sinrls it94liar iks
toeg.(.nd v0or rle besrc aaf.l(e-
ters.happe l(e sff pt I ees.hrelei
door eer, aan eer N€derLandse

!ni!er!rre I ve.boncen, rlu!en( Dc
*innaar (r tgl nnzs: een oorkond.
en eei i!ier i.lnaat5chap vai rici

KNGM6 t.v.ns, dankzijrle irai
.ldle sl.ur !an ShelL, eetr go dbe.
lraq vin !5Do Euro. En lctrsLa e

krijgt h : of ril een u tnod e ng rot
he: s.l.nrvei vnn ..n relens.hnt
peli k rrlikeL voor hei Nelhenndd5

lounial or Gcoi.ien.et. De pr h z;
d l lair !tg.re kt rorlen oD tr io
venrber I d.fs de aarihretcrs.hip
pelil(c oopbaaidag die door de
VU ir Anlsrerdan frott e.ofgani
sPerd. Zou een atstuderende slu
dent , .h een betcr podium kunren
*en5er ori Tichzelf in de kirkcr i.

Ll lerand nroer de 5(pte ccn dui
.leLil ( ii,dwetens.happeLil( 1sh o

gis.h. e0ots 5.h, geo.hcn sch.

hldro oBs.i ol fus sch e€oqralshl
knrikrer frebben. Voor tundairen.
rele onder{erDcr zijn orieinallc(
en hyporrr.t.vo-mins de beLoie
rlksre ftt.rla. Bleei toegcpasi
oideNo p k it de lury voora raar
rret v.fl(:!!1eid en proDL.cnop.
Los!.rd kara(ter. Bil orderderper

shaa 1 9a 3 Par tb'E cea.anstnnrts

fuq@my'chabifuJuoebn|fuus

adlidvenertinarchpb'ee|nerdl|

GEOCONSULTANTS BV
PanTemseipansLon n lhe dvnan. or& Gis ndustry s open nq up

sevcralpostos w th drc tnq qroulh.ppo4l n les for pemanent

.oitracr.r connrilanl stall n rhe folou n9 ferds

GEOSC'ENCE CONSULTANCY

' 
NTEG RATED CO RE ANALYS'S

G EO SC' ENCE STAF F SECON DM ENT

FAR FURTHER DETAILS

PLEASE CHECK OUR WEBSlTE
OR CONTACT US:
Gteq va. de Att Atessandn G@cantetu
Pt|r.n G,".c.ns!1ta.ts Bv
v.eoot.t,Ft 5 23ti1 r,\ w.irard ttL
rot +31(o)71301e3a7 " Fd, +31to)713014842
E'rdt )absttpantena nt - web s

kngmc lalwl ktfg lnieuwsbrief lLrn' 2oo2 110



de fliie (iarop het werk zou
moeten word€n uitSevoerd 0e
meninssvers.h LLen i.pen tensLotte
zo hoog op dat lhorb..ke de
Cormlssic ii 1355 ontbond Nadat
hellverk ir 1356 had sr Lg..Cen en

de A(ade nie van Weleisdrappcn
.le min sler hnd geadv seerd lret
w.rk aan 6an p€.soon op te dra

c-"n vrerd Slarlnc in 1857 alLaEn

belast mer de voliooiing van de

Iaart. 0c verkenn neen n het
tefte n ,rc4.n n 1a60 rorooid.
De druk ran dc kaa( werd ann het
TopogJaphirrh Burea! van h€t
Depan€menl van Oorlog opg€dra

s€f Tot SLafins s rclcuctelLins
vorderdc her dtukken virn de kaart,

uit te sovcn ii bLaden !p schaa
1:2oo.aoo, sLechts lanszaam. wie
ongeduld g s om de resu tatcn van

de kailering te 7ien, s(hreel5iaring
in een anikelln de Algemeene
Kunst ei Lcuerbodc' n 1860, kar
arvan !r I de voeren mcl de
'S.hoo kiiirt voor de Nrruurkunle
en de Vol(svlijl van Nederand.
Deze kail|, die in 1360 bij (ruse

man n Faarlem in at asvorm op de

m€rkwaard g do.udei(. De kaart

ungcgeven op naidrang van de
afdccling Lrtre.ht v.n het Neder
ands(h 0nderwijzers 6cf ootschap'
is ve e maen herrlrukr, !oor hei

Ln een vergadering van de Ak.d.
mi€ van Wetens.hnODen in septem
bcr r86/ bood Siarii9 de rojLisi
versclreien Laatste tvrce geoLogi

srhe bladen !an de kaart nan. Sta

rlng gat bij die geLegenhcid tevens
€en ovefzi.ht lan de lotsrandko
ming van de karrt. De rorale kos

ten hadden ruim fl.54.ooo bedra

€xonpLirei, werd doof de Res€rne
een nanze.Ljk de€lani buitei
Laids. insretLingen en pc6onei
geschonken. Met 21 onde15chcidin
gen b nnen lret (v/a.ta f, dertien ln

het ALuv um en rcht in het oilu
vu,n was de kaart Tiii tijr ver

rro.wcl 1352 een gocd iaanal ie

oft dc gcs.hielenit van dc geoLo

!45, lilernriion.! AssoCiiL oa oi
sed mcitologsts 16th nteriat onal
Sed nr.nlaLog.aL ao rsrcss, lohan
neiburg. luid Aftlkr I rlo.matie:
htlp:riqercf aL.rau.a..:siqeoLog!

Arffia Llo Resear.h Scrvlces, U no
5.erc. ro.2, Nevr Purpose bu Lt

Exael Con'ererce and trhrb llon
C€rirc, London. nformati.: A. Win

ioi. R. lVordcn.lei: +44 1365248/
63 ol i isor@;nE.org,rk,

iq.ro5(ien.e 20o2, ExCcl aonteren
ce and Exhir rloi cen1r., rondoi
ilornral c: The Roya M (ros.opi.al

So. ery, A $lnton, R. lllord.n,
tel: +44-131,5r48t 6a oi al son@

mrt org.!k. rebe.cn@r s.or3.!k-
!$$!.m(ros. €nce2o02.0rg.!K

nth Quinrenn aL AGOD Syrpo
s un and GE0a0l'IGRESS roo2:
Sedimenrary, 

'\4agmali( 
and Orc.

gis.he kanrt van NederLand te

besnnen, wL.lt nier zeggen dal
Nede.Land niet eerde. geologisch

werd vreergescv€d. De kaaft vnn

lB.L. d'ilomalius d falLoV; u 1 1e22,
'C!ne G6oLosquc d. Ln France et

dRs Pa\l3 Ba5, srrnaL1:l.ooo.ooo,
veioont s e.htr een k ein streepje
groen !an het L nbu.gre Krijt maa.
v0or her ovcrige is er sle.rrls de
cne kleur van dc "leiia ns masto
Toorlques . [4ecr deta L is er recds
oF de €a deSrarng n1344bi
l. oomkens & I Zoon in Groi ngen
iet verschijnei,'Proer.cn€r geolo

gis.he kanrt v.n de N€d€rlrnden,
sCh:dL 1:8oo.ooo De hoge gronden

n het zuider.i heloosten 7 il
9ameigeval ondcr de {erm vo.d.
vornringen, mrar dc age helft van
Nedcnand verrooni reeds neer
onders.heidingen. Onddnks aan.
drans van ve6chi ende Ianten is

de kaart op s.haa 1r2o..ooo no0iL

hei2 en. Eer hc(iu( vers.h€en vreL

ir L3t. m€t ne tocvoegins van

Intussen aanselcgde spooB€sen

lorming R€5pont€s lo Compres

sionaL dnn Iensioinl Teclonics A

Focus on Afr.a, ir Wlndhoe[,
Namlbia rid.o hosred bv the

C.oLoglcaLSo. et $ ot Nan bla.

5o!th Atri(a aid Zimbiar lnio:
hrtp::!u!?!?.geo(onfer€n.e2oo2.(om

.,'! ,rtrrrrs -l sftr./r6rr

Lon. on flaLo.e r. Castraslrorhes
Conie@n.e NQUA PaL€oseismoloey

eiorkshop "Holocen. paleoseisfr i.
( TV: e.o ogi.al fiiler a tor Tltlga.
L rg hr1ur. !e smi( carsstrophes .

B(neL Llrlv.trt!, We5r London

Conrad: A &l [4 aehert, L]niv€rs til
oclr'lntubria, ml..hlti@fi t.rni.o. r.
hllp:i{B*.bru"cL.n( !krdeptsis€ol

1l 1i:.ttc',h.t )t02
The QRA F rsl niernalion- Pon
gradLate Palco.ivnonm€irt
5ymposi!m supporred by the c6,
Ll r !eEiten of Amsrcf dan. The

svrpos um ls des gncd tor poslsru'
dualc studeils nrffest.d in al

!spe.is or Qu:reiirary re5eafch.

follolring t*o davs ol oralaid

ln de 2oe eeuw Tagen i!vee nlcu!ve
kaart€n hel drt De (aart ran h.t
Lnterb€LLun was biih.t u tbreken
van de oorlog in mei i94o nog niel
geheeLvoLrooid en d€ onlbrckende
kna bLaden zijn noo I ve's.hcre..
De nieuwe kan t d e na W.ar I

!!crd lregoiner, s o.ge!eer voor
de heilt geleed. maar zal. .aar ik

begriio- niel verder in de vorm van

sedruLt. b rdei v€15.hijncn,
Het ls dls r et ronder noflf te
bedeik€n dnt de kaart van Stiri.g
na anderhiv..eun ias artiil de

enige geologis.he knan van Ned.r
land is die betult op een voltooidc
verkern n8 o her rerreir en ook
vo L€die irr dr0k s v€rs.henei

A. BRorwER,0.6src€Esr

iffirft.:

6th Intcrnat onal SymDosiunr on

au tura Ncr (age in ceos. cnce,
l/liiins and NletaLlursy, ldr a,

5 o!en i dio: Tatjaia 0irdar.!i.,

tl,ir 1 tt hitr r: 18 itni 2t)02
rrVAW vcrSader ns, aanvriS

:r... uur, Traislstorum ,7ia !3

PG( Lecrure: From Carbonale
Fa.tor er ro Strntgraph. Seq!€l
.es by WoLfgang Sdr ager (VU

E ghl nternitionaL adnodort
Stmpos un hcLd in Europe Ea05
V1, Toulorse A bi. if.rniar or:

al\4WR2oo2. ! V nternai onaL

aoriererco on Comprtat oraL

i elhodt n Water Res.ur(es. in
DeLlt. For gen.raL nfornat on

posier pr€senlarions, thcre ir a

leLd ex.ursio.lo lh€ provrr€ oi
Noord rr.Lirnd. 6!est sF€akcrs
Prolessar (roon trom the ! ilc
Llnive6 teil Ann.rdanr :nd Pfoics
lor Bu(ough from Lllre.ht Uiivor'
siru The reg sirnrion anC absr,a.t
deanLine is l1.o/ o2 Registral on
ree s r. EIRO on V (ih s does Nol
i. ude i..odnodat o r. chc.(

out: !rrv/ fi!, tr!a.nLr5oiLiqrri
symposiuu.htol or e mail:

QRA2oo2Ansre rdnmtdhotna il .o m

Il 1i r.ftt "tb.r 200J
GeoLogl.a Sclg ca, Leuven

IBeLsiumJ. Intc,nat onal Meeriig
"0N THE CRoS5ROAD5 .lrfo: nr.

Pari. ( 0esry!c. Congrest 5encra,!
'Lcwen 2oor', lysio .hen sche
c.oLogle, Ceesr ir.n aan 2oo(, B

lo.1 F.verlee, fJX: +} L6lrlr81,
rel: -t2 16 132lt/. e rail:
p3t'i.k.desrysc@geo.kul€uvcr d(.b
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@
2l-2r s.ftentber 20tt2
INQUA Subcommission on ShoR-
lines ot Nonhern and western
Europe NE-Gemany FieLd lVeeting.
FoLo.ene EvoLut on or the 5outh.
Westen BaLti. Coast GeoLog caL,

ArchaeoLogkal and Pa aeoenuron.
mentalAspects, Inst. of Geog.apy,
Creifsratd Univ€rsity. Infomatie:
ldmpe@mail.uni sreifswald,de

Nerweftbo(el b j de VU. Nadcre
niormatie n Nleuwsbrief 6.

Ihe Winte6wijk Quarry, one day
exc!rsion- InIo: www.pgknel.nl

tt tlrt !0 ahtaber 2042
EClvlF 02 (3d Europ.an cotrferen.e
oi 

^fineralPLanning) 
n Krefeld,

eeorganiseerd door de Geotogi.
s.hcr oienst NRw, met als onder
weD: Raw Materials Planning in
Europe - Ch:nge oi Condilions

Derde Aardwerenschappelijke Loop.
baandag, Geovusie, Vrije Universi
teit A'dam. Info: tel: o2o 444l411.
www.seo.vu.nl/-bedri jr

5e svmpos un Ven ng lvle nesz
onderz0eksch00L voor Geodyna
mica (VN!5G), Universiteit Utrecht,
Educatorium, Lcuvenlaan 19i zaal

i egaron. Intormatie: l. Csikos, lel:
olo-253to11 of csikos@seo.uu,nl

9-12 d..e"ther 2402
Clavs ii naturaL and eng necrcd
badere ror iadioactive wasle.onli.
nenent, Reims. Organisation:
ANDRA. Into: M. Klajman: fax oo33
r46i 1841or meetins2oo2@andla,tr;
http//www.andra.f y'meetins2oo,

2e Workshop WTCB KULeuven
''Mi.roscopie van Bouwmate.ialen,
CSTC Avenuc P. Holoff€ 21. 1142

Limelcne. Into: krisrot.allebaut@
bbri.be; jan.elsen@seo-kuleuven.

a..be: domlnique,nicalse@bbri.be

hternalional Coalbed Methane
Symposium, Iuscaloosa (Alabama.

USAJ . Submission of abstractsi 15

ro-2@2; submiseion of camera
r€ady manuscripts lfor2ool; Info:
CoLlege of conl nuing Studies,
!niversitV of ALabana. Box 8/o188,
TusraLoosa AL 3548/.0388, U5A,
Fai oor 2o5 :148 9276;

TN0.NITG organiseert met de
Llnive.slte l Utrecht en de Vrije
LlniveBite I Ansterdam GEOFLU D5
lV Foudh Intematio.ai conference
on nuid evolution, migration and
inleraction in sedimenrary basins
and orogenic behs", .afrpus van

de Unive6iteit Ulrechl,

Foudh European Congre5s on
Regional Geoscientific Cartographv
and Information Systems, Bolosna
(ltaLy). lnfo: Regione Emilia Roma
gia,setuizlo Geo ogka, Sismlco

€1, Rue de la RCu oi (Apt. 59)

dre. J.F. Graadl vatr Roggen

P-O- 8ox 135, OLivedaie

Otetle.i.D n? 16 at'til ]AA2

la.queline de Grezlaan 25

e dc SuoLir v. silvanl 4/3, .4012,

Bologna. Tel- +19 51284554; fax
+t9 t12842o3; e-mail: seS4cegr@
egione.emilia ronagna.il;
hltpr//www.reCione-emilia-

XV NQUA Consress "shap ng the
Ea.th: A Quatehary P€rsp€ctive',
Division ol Hydrologic Sciencc5,
oese.t Resear.h lnst., Rcno, USA.

Inlomalie: ww.dri.cdLr/DEESI
NQ!A2oo3/inqua home,htm

AlFk:trrs 200J
XVt" Inlernation3l Congress on the
Ca.boniferous and Pemian (XV ICC

P) and 55lh I$eering of the Inierna
lional Committee for (oal and
otgani. Petrology G5 lccP). for

Faculteit Aardlretenschappen van

(www.geo.uu.nl). onder 'nieuws en

ag€nrla een overzicht van congr€s
sen, symFora, promores erc,
Pf ce of dean water: The ELJ Wat€r

htlp:/leurope.e!-inVwater/water
r,anewo.Mndex en.html
Das Geologische Landesamt Nordr
heinland westfaten gehl in das jahr
2001as G€ologis.her Dlenst NRW:

European Unian oi Geosclenc€s
(St.asbourg conterence):

Slichting welen: www,welen.nl
www.oeniidmuseun.nl

prcr.d,. F. cuLlentops (G)

EeLge

dr. W.j. van den Bos.h
Koningin lulianaplein 49
2264 BR Leids.hendam

Cunin University of Technology

Perth WA 6102, Austra d

Bureau of RuraL S. ences
Water 5c e ces Program

6.P.0. Box 858

TotalFinaElr E&P Nederland B-V.

2509 AG 3 Gravenhage

Hendrlk van Naaldwiiksrraai 6

[ . Drcppe6 (oy'o4lor)

A.c van den BeukeLGto4/0,
D.G. !an der rveer Qto4/0,

Vriie Universiteil Amste.dam

J.W.H. weiiets (o3lo5lo2)

S.c Boutsma {.3/oto,
M J. van Noorden (o8/otor)


