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Molengraaff aan de vergetelheid onttrokken

I{ci was niet Van Veens eersre blogrsfie.
\! etelschapslisloricus Reinier Hooikaas
heeft jaren gclcdcn in dc Nieuwsbrief
beseerd dat wijNcderlaDders gccn cer
bied hebben roo. onTe $'eteDschappcIijl<e voorlederen. Hij noemde daarbij
Van \vaienchoor lan de. Gfacb| in het
bujicnland geeerd als de man die in
1926 in Ncw Yorkhei eersie symposlum
orer contnlenrruschuivingen organi
seerde, naar in eigeD

llnd onbclcnd.

Van Veen nam de uitdacing aaD cn hij
had vele gesprekken met Giselle) de
jongste dochier lan Vln \!aterschoot
ran dcr Grachi, toen al dlep ln de tach
tig, dic vcncLdc hoe zij 'raii' (er werd
thuls Duits gesprokcn) mccgemaaki had.
Dle hformltie ovcr dc ncns achier de
geoioog vomde een rotsiast klder voor
diens blogfafie. Een krder dat v.ijwel

vollcdig onrbieeki blj Molengraafl
La patience de lob
De ksle feitcn wafeD maLd<clijk ie achier
halen. Gusudf Molengraaffwordi in
1860 geboren in Nljnegen als twcedc
zoon in een domineessezln. Zijn noedef

ovcrljidr enkele maanden later. Voo. rjn
radcr rs hci dc nvcede keer dai hij een
vrou$' rerlicsi. Bii ccn rampzalie onseluk

jrren eerde. was zijD ccrsic eczin, ziin

en hun t\Lee kindcrcn.
iD de N'aal. Dorni
nee l[olcn$a:r[ necmt her

rruut!

lerdronkcn

ondc$iis |.ln zij! zonen

Willom en (iustaaf eersl,cLf
rcr hand Dar ga.t nier nlrijd
s$uisloos. 'll flul ici LA

patience dcJob et Ie srscsse de

S.l no,

DoeI biivcrzuchr

hebbcn cn hij stuurl zc nr.r!

d.

Bcidc Lrrcers gaan studeren.
Willcm, de oudsrc studccrt
rochren en Gustaaf kiesl voor
de seolosic. Hliwordl d:r'rnee
omcie.l dc eerste sNdtnr
geologic in kiden. \\'ant Pas
in dat jaar knjgt dic unnemren: nrr als de andde Ri)ksunF
!crsiteiren, ecn leerstoel aardcn delfsldkunde. Drarvoor
was he! allccn ln Delft lnc,Seliik
om af!c studeien in die richring. Kon D, ,iin afstuderen

\tarrin

vrn dc nens lvrolcnlraaftl "Dc
schriften lagcn zomaar in ccn
kisr $gens op het insriruu n1
Ilelft. Molcngraaff had cen

vlees en blocd te

de dAgbockcn van djc tcls

lindt Van Vcer, moedcloos
ge$ordcn doo. de vcrgeeise
zoektocht naat Pe6oonliike
inibnnatic. gel*kig iets terug

krijgr ltdensaaffde kans om
op cigcn kosten mct Tiin hooglcraar K.

schiite.end hindschliti tnci
nrooie truLlcttlrs. Her \taren
dc reldbockjes vun Curaqao,
Aruba, Bonaite en SabnKemclijk N,s er gcologis.h
niet zoleelre docn. Hij fer
lecldc rich. lin dan komt cr

ln

n1ee re gaaD

$ct

een wctcnschdtpclijkc
cxfedirie naaf de N€dcrlundse
W€st-lndische ellandcn

De Nleuwsbief i5 een gozamenLijke ullgale van
het (on nklijI Nederlands GeoLog sch Miinbouw'
kundlS Genoots.hap (KNGMG). lret NWo

gebedebe5tuur voor aatde en le!ensweren
s(happen (NWo ALW) an de King van Toese
paste Fysische Geogolie (KTFG).

llotsellng roch ccn man lan

REoacr EADRES. rEvENs aEENDER

Poslbus 3oo15,

ItoS

EN

voonchiir.

ADR.s

TA Ulrcchl.

ve.schiint 6 maal Per kalendeiaar

5!U

Or, P. Haalebor (shellSlEP)
Dr. R.T. van Balen (VU Amsterdam)
ols, j. van Dongen lFugro npalk, Amsterdan)

Utre.ht)

A0!)

0l9. H. van den Ancker (KTrGl
Eiidreda.iie: 06. A. Na!ta
Grafisch AteLer Waseningen, N Harsema
Heerenslraat :12; 6701 DL WageninSen
tel. o'117-42533o; fax o1r2 425886

Drukkerll Modern, Bennekon

!aar! rotrd\rahte en cindcliik
zijn n]cisic. dar lescD ccn der
gclijkc iour de torcc kcnnelijk
nict besund w.s, bijnr b€-

EN VERSCH ]N NGSDAiA 2OO4

14/5
2516

2/3

1/9

respedieveliik

jk 15lo
2r1o rcspcdkvelljk 19/11
26h1 respedkvelljk 1712
KOSTEN UDMAATSCHAP VAN NET KN6[4G

Laan van Ni€uw Oostlndid

loo
€

Postbus 93510, 2509 Alvl Den Haag
rel. (ozo) r44o619lfax {o7o) 1319o?:l

Prof. dr. ir. R. Rabblnge (voorz
Prof. dr. P.A.lvl. Andiessen

PloL dr.

K-1.

f.

tijdschnft Nethedands lounot of Geasciences6eotosie
janudn toI
en Miinbouw. Het lidnootsrhop laoPt ean 1
voat het
)1 decenbet. Opzegging dient dtie noanden
ei nde von h e t ko le nde tjob I te gesch i e den

ttet

Hellinswerl

Prof.

speelman

dr.lr.

19,25 sludentlidfl aats.hap
lidmdtihop is inclusief de Nieu||sbiel en het

Het

Deze Nieuwsbricl wordt verepr€id aan alle leden van

het KNGMG en van de (TFG en tevens naaf ca
seadresseerden van NWO ALW
Losse abonnemenler Tiin ni€r mogcliik

Prot dr. ir. H.l. de v.end
Dr.

VORMGEVLN6 EN AOVERTENT E9

o|\fippendc met rliegcndc

2t5 respe.tievelijk

(RlM). voorzltter

t6.

profe\\ot

24,/9 respedieveli

Drs, P. longeriu! (TN0-NlTG, Utrechtl. secretans
Mw. rlr. R. vao det wciiden (IU Delit) p€nning-

0l5, Th.f,N1. van Doorn (TNO N
XNGMG, hoofdredacreur
Drs. [/t.J.M. van der Meer (NwO

lijtcttelt d!!
llanin bP ech!
Oldenbuissc irij^ hoog

schonc!. En

2rl4 respeclievelijk

e'mail: bureau@kngmg nl
postbanknummer 4o517 tnv KNGIVG Utredrt
Dr. A.P. Oost

lNGs

Hij b!schrijft dc Nrcsl-Inclischc

{vkcloozitteD

P.J.G.M. dc Wit

voor hel plaatsen van advertenli€s kunl u .onta.r
opnem€n met hel Bureau van het KNGMG
tcl. olo 2564499, e dail: burcau@kngmg nl
of met het Grafisch Atelicr/ Uilgeverij Bla!wdruk
leL.

olll-42533o, e-naili hh@saw nl

knsms lalwl ktlg lnicuwsbrief

december

2ool lz

loo

ln d€ arurcD hlcld ' tslii
^iimd
had
duldelijk ooe roor tnccr
Ktooster
De v.ndsr vln die velltboekjes
heefi Van Veen u1i ziln jmfasc

Curacro naaf Aruba,lcdcD ran
hcr rcjseczclschap door hcr
slingercD ldn hci sclii!'op

trfcl !u$cn bro.d. bolc. en
kus k.men tullen'. Hiigeloofr
ln her noodloi, wanr riiden-( de

Bofn.o cxFcdlijc lan

189.1

gari ncr ccn gtrtpafijt in ccn
familjclcdcn cn pc^oon1ijkc
corfcspondentic re achterh!lcn, sd.en gcst.lnd. He!
ordevoek hg srll. Vrn Veen
|lviifelde of h]i d.or nilde
gaar. Hij had geen cnl<clc bricf

g.loidcn ran l{olclgraaff aan
zijn broer \\/illcDr, ofaln zijn
raolir Comclid cn zij. ivee
kirdc.cn Ook via de ltinde.en

Vh

Veen nier veidei.
Mo jeng.a!i1i zoon $Jillern
il sllE) werd archneci,
bckccrdc zicli op larcrc lccftijd
L$ dnr

lot hcr karliolieLc geloofen
ging in her kloosrer. Hiirr\

filicr,

.,,t

zijD horlosc karror,

$,!4.

mJ geen

EseFe exed

pl!a. lan heeli. Hlj biedr in
1899, als in Zui.1 ,{1iik! de
nrc.dc iiocrcnoorlog unbreeki
cn hii d.af zijn \rcrk als sraats
geoloog nict meer kan !iroeteneni rij,r diensren dln bij hel
Rode Kru;. Hlj .ntwikheh ee.
identnei|s!laarje dar idenrill.a
iie van gesneulelden eD

e€itoDdc!

ne rl<

rerbeierde.

Uii

dc ungcbrcidc cofcspondcnric
Euganc Dubois, de

nct

onrdeltke.

un

de

ldu!nsc

op ettedliie re laren gaan en
colL.gcs Daendenlang uir re

drljfiis, $ altbii t.nddobLre
rerde ijsbergen el elimeliend

Mdaf hct rnccsi oplallcnd zijD
de ont$ikkelingcn ldD hct rlk

hun scdim€nt op de zeebodern
achtcrLaicr. \'lol.nsraal.i was
ni sraar on hcr Dir:akacoDslo

in

Mdeng !||s tijd

enrd

eeuw

een ternrde rlaarin de
g.ologle rohrassen wordr en
lcrandcr van cc'l bcschrij

gen. Hlj relaree.de de i,)rhatie
aan !ergeli'kba.e Permische
conglotncrareD nr hdla er

ceD rcrld.fctrdc \rc'n Vdn Veen: "Ik Ietl
renschlp
rlle llterltuu rh \1,neng.a!ff

Ausiralit waanan gcdachi
\rcfd dar hct nofeDc-afzcriin

gelezen. Daar kNamen hele

dr!d$ erkelijk glclsicrkrasscn in
het veld fond, had hij bcwijs
en had Zuid Aliika zijn eigen

rcDdc

t.en algeL.ouFd, nlar had

Pnne.,rt,r!\,nr.\,
'misslng

mens, bliiki de kelmerende

inreresarie lroege ldeeen n!ar

gcschrcrcn, waari! rccl olcl
ziin lcrcnsvisic c! gcloc,fsont.

inrlocd lan M.olcneraailo! dc
soms Lichi onn'lanba.c

lingctr. al koft na Y;cgcncr in

roulrdc mct

C.J. G.oorhol,

ccn van dc p.omolcDdi

vrn

Molcngr!!ff cn hlc.c di.eclcul
\an de Sllltsmijiren. ZIJ
kregen een zoon die.p jonge

leetuld !erongehkte, zodai de
dir.crc laDilicljj! da!r hclaas
sioptc. \tc. nad hci zu cn, jn
ccD kloosicr op.\tallofc! vond
Vdn Vecn nog ccn oldc

r!hrernichr, de kleird.!hrer
11(tengr!aiii broel

!in

\\:illeDr "lk ben.la.i naar

roe

nci

zo tr olnancappe
ra.ijc. Zc was zo Ltjj dai.r
sccf ccns icm.!d tr!s. Ik hcb
ef cen hclc drg ge/crc., .rlrf
rt heen rUeen lver rilhrelf
!e.teld, $ln \rlj{elnieLs over
h!.r oom. Ze liad leellbio s
gceaan

c! bricr.n. nur lrn dc lcr
h!'zjng na.r hcr kloosicf sas
zc tlniL !.D llcr opfuincD
gedlgen cn had

1e

!lles niad.

To.h komr.r uit de neten
schappell jke

cor*f

ondenrle

cn dc lcldwerkbo.kjcs

..n

leeld ic toorschir! r.n ccn

rusligc, s clorcrsogen n.n
net een socille i.slellnrg en
eer a!nrekktlijk geroel ro.r

hunor. Ilolengnail s.hriili in
z1,n

v.ldboek

hoe, op reis

lan

lirk' i6sen

de
aap en

1912. Hij

weretdbeeld

,\l

nalr Mo
lengraatials nens loor Var
wes de zoekro.hi

\;ccn mocizaam cn fruslrcrcnd,
u'r dc coucspondcniic mcr
collcgd's. zijn ( ctcnscluFpclijke rcrshgen en lrlikelen.
onLsLarL e.n fas.ine.end berld
de werkzaamheden lar
een reldgeoloog un dle ilrd

!!n

Bcn rak dri

hld

n1

Indoncsie,

djders ri)r Tnno.exped,tic, de
.ehtie gerien tLNsen rulk,rnls
me. lafdbe\inSen en 1lrerlle
iekionische bewegingen.

i-lscnliik was h1i daar al nee
bczig tijdcDs zjiD jnirac rcd. nr

Arnsicfdui in 1E91. Ic.lcrccn
ddcbrloen !llec. nog rlD rcF
d.!le be$egingen, geen hori
z.ntale. Er weilt eind negen
iiende eeuw al oler

Lo6ilei

ni.i mccr bcn.ai.

,\lolcngraa1.1g.ai raak op cxpc

,luic. Hij bczockr.lc roorn!lisc Nedc.l!ndse kolorien ni
'de \Ven' en 'de OosL'. Hii

lerreki .p lerzoek far

een

aaiial zek.nh.deD naar Zuid
Atirh. '!oor cc! onduzock
na.f goudhoudcnd grcndb.
zu . HijDaakl, pls earscsrcld

rls bo,)glerrlr in Dclfi, een
nDd.els nl Duird!nd.m
ideean of ie doe. loof de

!.D dc conr'ncntrc6chuirin
gcn rrcrd llngc tijd nici !.n-

!r!fd

omdrt c. gccr nechd-

nlsme \o.r s$. O.k geofrsi.i
konden er geen ant$.ord op
geren. Vooral,\merlka N daar
larg hulvcrlg !oor gew.esr. die
rvoncn Mluurljjk c,olr op ccrl
crg sr.bicl conrincnt Toi
A,1h!r Hohn.s kwrn nrcr rjn
LriL llles blijkt

dr| r\ldengrla]l'

innchinrg len het nleu(e min
bolwecbouw llij bczocki zjJn

Ln lrai hjr nici m.i cie.n oecD

o!d-coilcg!

eczi.n had, kcDdc

Vin i Holf n1

Bcrlijn cn s..rcr bcsluucD zc
rl,'lseling,nn rdrr dc Velurius
re gadn. srnt \ran 'r Ho[rilde
zo graag eens een la,lklanuir
baEinrg rneemaken. Bli al die
buricnlaDdsc bczishcdcr was
hij cersr assisrcnt ni Uifccht,

eer I!niesrlsch waarnemer !ras.

lij un dc
licrliuuf. Hij \rist llai cr in
Ausl|trlii 1,- \l.den sds, ook.l
hld hij dri sefelddecl nloir
be2o.hr. Die linonen!le ken
nis er de ge\E orn lerblnde.

unnersiLeiLer er $einig moelre

bij dc fcllc discussic c,!cf dc
oo6pulg \dn her DqrL!congLonerur in Zuid Af.ilt!. Dic
rlieLLnrgen zouden \ ulkanir.h

rnee om hoogleraren m!ander

zljn of getrensNrre erd door

hte. h,Nslc.!d. in

Anste !m

en Delft. Blijkbdrr hddden de

ne.!!t lc vc.gcli)keD nci

Nederl!ndse glacialc afzettirL

geen kindefen. \{'el heeli hlj ln
1! 13 een auioblognile

s iLkclnrg stdat, ndar heel
senrig oye. rijr vrde.. Eigen
lijk l.gis.h, vindL Van Veen.
dle lader qas ook alrlid ot reis.
Dochrer Suzanna rUaria

-,'.-'

Ffecies het enigc itistruDrent
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3

gen

\t!re.. Toen Nlolcngr.aff

i\ls,\lo1cns.r.ff zcvcnrle
wordt, dieni liij zijn ortslie in
LriJ

de TechDiscle Uni!ersueir

DeliL. Hij k.ijgllls crdeau cen
Ibnds, daL hij gaaL inretten oh
acilvireilen re subsldieren
buiien hei nonnale s dle

niJDbo!\rkundigcn. Hcr is bii
adnvlng .unn ll.0Oir eurc
sro.L en in de loop dc. ja.cn

ior bijn! tj?0.000 eur. ge
groeid. Hei llolengraaft Fonds

rchi zich rnei narne op leld
lrdk.ciirir.'rcn Der lrrs i.n
sloirc d! krachr cn tcmis lan
\lolengrdrfi \Idaf drn wcl
mer \.lsie, in her il,isre pc.spcc

iiefen mei

een taer

{erke

benen. wani, zoals Ilolengraeft
zci bjr zliu aarircde! nr

Amsic.d.n n t E91: ij.kldn
hij ecLrtcr daarna dcn hoogst.
hculel nr bcr lNndjchrF. du

\!!s

de kan! g.ooL, ddr cen

otnerkzlne blik ln her
roid hen e.n lichr zou doen
enkele

(trr

tu{ ,\1.t.L[tr di, err au"

tuttuJh ldr . .! ...h nddr
lr$ i.!h, !.ul nt.li. r1d t ltr,
Lfu.r

Lr.h tut l:c.r,

DL|P

Sdtelli. 2001, ISBN 9A 107
21JJ 1, konn h de:. ndand ri.

1iE. nnt.l

rrr u d1f.

"!d.k.

nl

ln de Sahara...
Eetr

lriedin

(crus

ur

de

ror.lt inscten dat
dit alcen Daar moBeliik is
ak de communi{ariestru..

van mii Lwam
SahlE en liet

Tegeliik

trots had buit zietr' verzameld tiiden! dagenlange

turcn en de organisatiestructuur tocreikend* ziJn
dan doocrteel nog het

w.ndelingen en ritten op een

schomelcnde laDeet: broksiulken var orthocf.s, eer
amoniet, verkiezeld kolaal,

tren berlreiglna vomt de
afnatue van bet ledenaantal, maar vooralsnos is hct

lcdenaetal (cen relatief
groot aatal Aardwet€!schappers iu Nede.land is
l van het KNGMG) nos
steeds een sterk punt. Dlt
is €en pdnt dat due continue

Aledaal vr.gen waar het
Hoofdbestuur lan het

'

maatschappij.Wiikwarnen
overkoepelende m! door
een vereniginA van Asrd-

zowcl
naar
de maarschappi. Er is een
duidcliike ambiti€ van het

wetenschappers,

{aar dc leden toe als

t

t:.,.11. 7l

t:.tt l.l.J

i

srevi€€r

(1917-2OO1'

Helaas is er bii het oveniideh van

prof. E.H. Niggli geen in meooiam
ve6.henen in d€ Nieuwsbfel. Om

belan8fi(€ hard r.ck'8eo

h€t KNGMG €enbedaeigetrde situatic die sekeerd
zal moeten wolden doo!
meer finarcien op te halcn
en de olgaDisatie verder te
professionsltseren.

jaarersadering,

tlmult.u-

eatbii

wij bovenstaandc purten aansavcn er waarin de leden ons
de opdracht gaven om dc
$organisztie et ha.ht doo!
te zetten cn zelfs de doseliikheid €r een fusie te verkennen.
Wclgenoed gingen we aan het

Paul Nigslivan dc ETH le Ziirith.
Nn h€r slmnaslum siude€rd. Nigg i
natuuMelenschappen aan dc ETfIL
d e hijif 19a1.fofdde rn€l een
scripli€ over 6laciaLe Ateltinsen in
Kanlon 20ri.h. Na ecn nssitlentschap van een laar aan de Univcrsi.
teit van Genave, ra5 N ggL tot 1945

letcR.happe ll( nede0elkei
Ncde.l.ndse (ring Aardse d4it€.ia
Lcn een lev.nsbericht geschreven.
Ernn Fe nrich

Kringen wcl aansprak. Daar-

aan het l.limmer: de focus op
het Nooldzeebekke! bliikt een
goudcn greep te ziin omdat

die dche log trict echtbezet
Ms. Dos hensetr: sruur op
de bandcn b€t
Europcsc Federatie van
Geologcn aangehaald, waarbii
de zakerijb Holardse bena-

bii wordt onder andcre ge-

Extern welden

dacht aan publieke lczinsen,
Er is ccn iaa.liitsc sponso.actie van de eloDd gekomen. De
buiten.lag tft(t sEeds deer
leden (kohend iaar in Atusterdam of Texel hou het in
de gar€n mesen, ard be

ate

de website i6 er, naast
de orverwoestbdre Pleter

zwah: dit is voor

Daalop volgde e.n
ze

de

Rold

zii! fitrancieel er qua
orguisatiesnuctuu nog

rii

I'ad

een 3antal

jaar kraar zijn. IIer NJG, renslotte, is geleideliit uit.cn dal

Stienstla, een team gefor-

deerd dat de aebsite dlrMischer.n comunicatiever zal
gaan maken. Op dc website
zat o.a, sediscussicerd gaan
woldcd over het tnema Ruim-

telijke Inrichting, Aardkmdise lvaar.len ed DelfstotreD.
Als u ds.ruM een bii.rrage
wilt l€vcrcn, stuur die dM
naar Koos de Vrie! ofRonald
van Baler (rclald.vatr.
bare!@falw.w.nl). Het verbetere! van de fDancledns vm
de Nieuwsbricfloopt nos rat

hoeizaam, dad ook daar
wordt aan gderki Ook de
Commissie BeroepsbelarcE!
is zichzelfaan hct reo.saoise-

re!:

dat nroet bcgir volgend

deling in goede Adde viel.
Van Hollands. hand (Heruld

Listenbsg) is inmidd.ls ecn

paper veBcheren over Natr
al Hzdds, eD zal XoDcnd
jaar een overzicht Ycrcchiiner
van d. ortwlkkeling van de

A.d{eteffch.ppelijte
Arbeidsoarkt in

een aantal

Ianden. Zock de EFG maar
eens op via de KNGMG-site

(nog niet heel makLeli,k te

! kunt vanuit de
EFG-site doortliLken naar
virden):

biina elt Genootshap

it

Euopa... Ook worden mo8eliiLheden verkend om s8men
te werke! of zelfs te fuscren
met udet€ Aardwctcnschappetiik€ Clubs. It t€tr hie! flos
niet te veel ovd m€lden, bchdve dan ddr we enan uitgaan in de ccrste hert van
volsend iad dad meer duideuikh€id over te ldisen.
trxtern betekent voor ons, ook
onze fr aatschappelijke ver-

i i) l

!even.bericht van
prof.dr. E.H. Niggli

deze

.le €erste, de rol

hceft: we

Wij

steeds

ned and professioMl' genoors.hap en war se moeten betelcnen voor oDe leder cn de

be6tuur om dit ook

ddacht

dienen te wenen en

tot de volgcnde colclNiesl
. Er ziin duideliik kansen
voor het verla'lten van ecn

doelstelltnge.J waarbt, met

tue

Matschappii,

wat kwans, een septarle,
prachtige llmo.ietconc!€ties
en war dubbelspati alle3
bed€tt met ccr patinal.ag.
De waag rcca wat bet bchouden waardwas. rvat hou le?
Wat doe je weg? Moet ie er
nos ord€dng in :dbrengen!

KNGMG ook mee geconfroDteerd wordt. Begir va! dit
iaar hel,ben we stevig nagedacht. Over onze sterke en
zwakke punten als 'both lear-

*'erk, zowel intem sls *t€d.
Intem wcrd ei mecr moeite
sedaan om de Kriryen te
betekken bii de bove$taande

N ggL

werd op 29
septemb€r 1917 geborer in het
Zwilscr5e Zolngen und Aarburg.
zoon van de bekcnde pelrogranf

nli

hcr

hslnlt

b l

tLlr Ceophysik van de

EIrl. Nij promov€erde bijConrad
Bu.ii on dc Geologie .n Petrol0gie
van lr€t Tavett.her 2\! 5.reomassif
ei dc Noordrand vah ret Gotlhard
maesicf (zie s^lPld, vol.2d.
Niggli verd augusrLs 1947 in

Leid€n benoemd. Ziir komst naar

leiden vLoeide re.hlstle€ks voort
ut her bezoe[ van.en aantalLe dse roog eraref aan r in va,lerLaid

dtecl na de Tweede WcreLdDorLoS,
daarloe uitsenodigd oo van die
oorlog b

jte kon€n.

De paL€onto.

Loog .rM van d€r Vler( maade
daarbii kenn s n€t de
1944 se
promoveerd€ Nig8Li. en bood hed
een assistcnts.hap aan bij her
Rijksm!scum van Geologie en
lvl neraLogie. Reeds het iaar daarot
rlefd Nlgg benoemd ro( docent
aan de Le dse llni!e6ileit. 0p insti
gatie van B.G. E5.her. hoogLcraar

ktfg lnieu*sbricf

i

decembor

2ool i,r

alsemene seologic en r€(or virn
d. L€idse u.iv.rsit€it, !.e.d n
rBesteLd, watsrop NiggLi be roenrd

,!erl.

n r949 werd zljr Leerop.

d.acht uilgebreid mct d€ TinenrLo
gie en kri\tallogr.fie Belangriike

aan.la.htspunten voo: NiggLi !varen
hcl opzetten voh een nodcrr
perroLosjs.h Laborrior um

.n

!ell

ererk. 0ndcr ziin leiding veiri(htten
srudenlen en promo!€ndi gvstemn

rG.h p.troLog sclr.geoosisch vc d
ondcrzoek ln het B€ Ledoiic &lass f
n de Frafse Alpcn en Later ook in
de zwilteG€ Alpen. Bekende Ne

opplkken,
discussle rord het them. Ruimt.lijke Inrichtins, Aardkundigc
sntwoordcliikheid

onale! andere door dc

waardeo en Delfstofren.
Msar oot mee. in het lJeir,

beiaar'
ve.gaderlng- om ookd. studenten meer biJ het KNGMG
te gaan betrekten. Dat sdd
een grote rozc bril op en
sloten - een wens van de

ook *cl rijd want 50! studenF
zogls wc dat biivoorbeeld leden is bcl.cheliit weinis.
doen via de Betr-commissie Mer weemocd dcDr< ik aa.
miif, oude profes$orVan
voor ondesiiszate! en dc
actle voor het Geologisch Straaten, dle gewootr adgaf
dat ie sls eerst€Jads lid doest
Museum Artis. De bdever
woidcn vatr het KNGMG. Dat
aan Artis en Ansterdam
varuit het Hoofdbe6tuur ziJn hoordc er gcwoon bii. Maar
go.d, times chbse. Dus stelinmidders de dcu uit. Ook
h€t Ko rl.Jijt Nedcrlands da wii voor op dc afselopen

Aaralriilskddis G.lootscbap Genootschapslaadversadeling aan .l€ aanwezige stuheeft ondeituss.n brievcn
gc.chreven en odze Belgtsche dentenverentgtngen: wordt nu
zust€r oveN€ectom dat ook
te saatr doen. Mochtu zelf
dog NIKS
ki,k op de

geda6n.
KNGMG-webite,

-(

hebben

waar! nust veider hfomatie, voorbeeldbrieven kant c!
kla.r staao, ofin de vorige

Nieuwsbriefwaarin een brlefksart staat die u kunt opstuMooi karyeitic voor de
"en,
.lecembemaand! Een grocp
Aardwete8chappers rond het

Moseum!
spraakms*erde Prof. Ha.ry Prlem
bekiikt mooenteelwelke
acties log verd.r ondernomen moeten wdrdcn,
Al met al vonderwe, d.twij
als hoofdbestuur h€e1 aardis
bczig waren, $'e hadden al
Anis Geologisch

met daarin o.a. de

dorardse SeoLogei ar Der Ter.n
I 7 jn mede door N ggL opge
ed et aboratorrnr (€eg 0,d,

Z!1a

ta. Lile ten !oor Rdntecid ftad e
en d iferent dLe thermis.hc nna!se
DTA. 5pe.trot.opis.h ondcrToc(
llcr hij over aan zijn ur€.nrsc
Na

zin Lcidse uld

keerde Niggl

riir

Zwitsenafd, (aar hil n
r955 de eerstoe voor miicrnl0S e
ed DelrdLose aar de Llnivcrsitct
v.n B€r. aan!aardde. 03ar bou!!dc

lerug

h

i op. euu eei aboratorium ot.

b:ekidc zijn instituLi uil van aen
ror vijt hoogleraren, en srond aan

studcntltd voor r0 Euro,

die

20 rocg mogelijk in 2004
all€rl€l
€n worden €colganisee.d. Er
daar hdd meebezigt. ziin,
wordt gedacht aaD de eelste
maar dat we hadden vcrweek vatr februsri. vijfiaduzuimd oD deze rc8el6ada te di zal er €en v€rgaileri's
toctseD bii de Kringen en stu- plaatsvinden 6r tei H6fdalertel D€ amwezlge Ktln- bsruur die tezsmen m€t dc
gen vielen hetr bii: er moest twee fa{ilitatore van deze
duldeliikheid kom.n saar het workshop (hr. P.E.M. HaaleKNGMG voor st.at cn ho€ dat bos en E.D. vao Riessen)
vorm kdier, ondanLs hct feit
zullen vast steuer wat me!
d6t het KNGMG rceats een
vesacht van de uitkotust van
dee eort€hop. Mocht u de
visic heeft over wat de lol vd
behoefte voelen uw ideEn
het Genootschap in de to€hierovcr voortiidig ad het
komst zou mocten ziin. A16
aleze visie bliikbar nict door HB tenbaa! tc makeDJ azel
alan niet dezc te sturen naar
alle lpelers bimen hct veld
van Aardwete6chappcrs peter.renee('i,planct.ll) het
e-mail adres ran Pcter
wordt herkend, dan is hct

wel mooi w5s om

doelstelingen tchcbben

zaal dezevisie op zt,n wsalde Hadlebos.
studieeerenigirten als dona- .e toetsen.
tie worden Scscho o. I4
Het HB, oot trict lui, nam de Mad ccct triigeo *e nos de
feestdagen. Ik hoop van harte
ruil daafloor zouded de
handschoen op en stcmde er
studmtleden toegang hiigen me€ in en eerdaagse works- dat ze precig voor u zuuen
tott€zi.gen, de divdse rerhop te orsdiseren sameD mer ziif, en dat ze door eer Aardig

de tenolgcns

6an de

divers€

gad.firgen en ed digitale
o,a. d. veltegenwooldigcls
Nieu{sbricf. Zelfzweefden van Studentenverentgtngen en
wij al op cen woltje vaq eufo- de Klinsen, waarin men zar
rie: KNGMG zou daardoor stre!€n nadeen zo breed
meer dar nu- eell Genoot- mogeliik draagvLk v8o .venschap gaat vormen voor
zowel oude al! ionge AardB€tenschlpperc. Tot het antwoord van de studen.enver-

tuel€ heziene langc tcmiin
visie en doelstelingen. Dit zal
duidcliikheid moeten gevetr
ovcr de rol die hetKNGMG

elieineen ons weer

wil gaar speten (een'oude
heeren.lub' ofee'r actiev€

metbeide

benen op dc srond zette:
"]!laar wat hebben de studenten er dan aan?" Tia, hcens
rcaliseerden wi, ons dat het

de bnsis van !e abor.lorla voor
isotop.ng.oLog e ei erperimente

rod€ draac !oo' NiggLis onderzoek
blii\,€n vooen, herseen .uhi
reerdc in dP )ublcatje, !amef met
Frarse, taLi.anse ei 0ostenrirkee
a).

netanote kaatt

vah de Alpen ]n ry74.

aelarc

.1e

netano4e pefto ogie no.ht.n oo(
de eriskunde en e s€xp o.iiie 7.h

dlidcliil

oosr

VooRziER

is

eind laren 4o rol bcCln

l3rcr'to. !o.ft5 he

d hiiz

rr

bczig met de prospe.te naar !, tuln
en W €rt5cf in Zwtseriaid,0ok de
loeg€past€ minc.a ogie rrad zijn
beLangstel:ins: NigsLi s li.nrle
ureren5.happelijke pubii.nr c had
de kleurverande.ins van korundcn
door thennls.he behandellng ioi
ond.Nerp. Voor rijn grole vefdien
5ler voo hct geoLogi5ch 0nderzoek
var do ALpen ontvng NlSgL het
efedodordai van d€ Ul vcre l€lt

ir

zijn belrnSelell ns verheus€n
Hierov.r oubli(eerde h jsamen mer

knams I

A|BERT P.

itgesp€eld op d. wenscn van
hct heden). De worlshop zal

ziii !ader
e

petroLog. HocfleL N ggL',s a Lereer
tre pubL.iiic dc krsta str!.t!ur
vai vltdmii€n bctroi, s de ALp ne
netndortose sinds 1944 aLtijd de

.otEEat, ran

organisatie die

2004 worden gevolgd!

!l$ | tr|s ,nicuwslrli{t

Je

e oe

,oo3 r5

NlggLi, emer rus hoogLcraar n .ie

petro oBie nan de Rlksuniversitet
Lei.len ef de LJn versite i van 8.fl],

.ver.ed 7 ncc€nDer 2oo1.

i

Mo G.

\ [^No

CHARTES E-5.

!N

AiPs

NB: [4eer u lgebreide Levensberi.h
ten lan N SgLikni mei ! ndei in
Leve

nsbeirhten en hetdenkihge

n

2ooJ van de (NAW.n de 5MPl,rl.
roL.32, rd (eLke Laatsle tevens een
bibliograrie van hem le vinden is.

Escherpriis voor Inge Foimer

Een biogeochemisch model van de Westerschelde

had her m{reilijk dit i!!r. \'1er
scripdcs
'un vielen op door hun lslalitcu cn
wcrden g€nontuccrd. Pas lijdcns dc
SrarDglering op l,l novenbcr lvcfd de
rinnrlr bckcnd gemxrkr. Ijn dar {qs Inge
Folmri ncr huar scripie olcr hct model
leren ran d0 \\'csrerscheldc. Hrdr model,

De

\raarjn h)dr()dlnamischc eD bnrgeochcmi
sch. karNkrerisliek€n gckopteld \rordcd.
is de urbf€ntins van hcr aan-dimcnsionale

Dodelrdn hnrr bcgcleider Picrrc llcgnie..
Inge is ligcsrudce.d bij de lakgrocF
geochemic \farr PhiliFpe lan Ct'ppellen
hoogleraar is. Zij modell.fi nu in Biusscl

lan

h.i

(Bclsische)

rili.njc d. A! e!

werki.an verfijnlnscn lan

her Wesicr

Ondergeschoven kindie

\l,aze

erg blij n.I d0 Escherpnjs.
Ze lindr hcr ecn mooie .rkcDning. \boral
omdlr h0t on1 een geochcmisch onder
zoek g..r, nurr haar jdcc toch eeD.ndcris

scl

scholcn knldje btrmcr dc A.rrdw.tcrsch.lrDe!. Stnnncnd lond ze hcl c\rk. Het
duurde erg lirn.e roordll ,e icrs orcr hur
inrendiog hoordc. Een scck loor de prijs
uiFeikirg lcrr.lde Piefte Rcgnier haar d.r
'iemand hcm w.gen had gc\reld oler
Inge\ scfi ic. Uir de pcrsorrsbeschd,
uis l.ck her on e.n lan de jurllcdcD ic
gaan. Ee! ti r daecD hter k\'am cindelijk
dc uitn.dignrg.n IDge \on.
De sinnendc scriptie modcllceft de Ii.es
tcnch.ldc. Deze ri\iennonditrg is een lan
de me.st

!cNuilde esiu.ria in Europa.

is, cl i\li1aan, dc cnige Europcsc
stad dic slcchrs gedcclrclijk it ,]rnscslotcn
op ccn ri,!,1\!terzuir!rinssnet\rcrk. Hcr
rNicnjc de Scnnc dat d\ars door Bruss.l
srroomr, is dirn oot cen soDrr opcn nool
dat ultmondr in dr S.heldc. IIct N.rer dar
daarna dc \'0srers.heldc bcrcikr is sierk
\en'uild mct nutrlanicn. Er $ordt in dc
Bru$cl

Betsnc|c ho(tilsrad hard ge\ferkt aan de
bou$ van ee'r riooheterruneft.e. dus in
dc komende iffcn zal de .rirnrocf \rn
Ditrurcn in dc Schelde en !t. \\'estc.

schcldc langzaanr .tfnctuen. Dic lcrandering in de aan\acr frn nutrienlcn malkr
dc rnier tot ccn NlDrre*kelijk sNdjeobject.
lnse is aan liaar m( el saln bou$en mct
Regni.rs iin-diIn€nsnrDaLc nrodel van dc
Wcsrcrschelde als bnsis. Dar.un wcrd
nllccn in de stioomlichtn1s gerekcnd. 'Die
opzct $as makLclijk'. rldus lngc, "hcr is
snnpel en ie hcbr nr..r $ einig rckcnrijd
Dodi-q. Maar dc \\'estersch.ldc bcsu!L un
n\e€ di€pc cb- c! vlo€dsculcD cn yerdcr is
her er ondicp. I-rternlc vrriatic ls dan ook
een bcl.ngrijke \'!riabclc. Als je d!! m00nccmr in je nodcl. drn kun je berckcnrn
\rrt er in de ondicpcrc delen -sebcu|t.

l)rxr

kan bijloorbccld een lccl sler\ere
pruJucrie vaD.lsen plaalslinden."
Door d. srotc hi,eveelhcid nutienren cn
sedun.ni in susF€nsic is hcr {rrer Lrccbcl.
Dc tbiischc /De is crg ondie!. He! g0luck
ann licht nr hei

srtlr

is cen \an d. bchng

riiksrc bclemm{cndc ficroren bij dc
algennroductic. \ii.tlsel is er gcnocs.
\\'rterdi€pr. speclt dd.rbij ccD grore rol;
heL is dus bclangrijk om tidal fllts mec Ic
nemen in hct m.del. lnsc: "Tijders dc

vln he! lij slaat h
llcr kbrd op, $(\Ldr heidet,

kenrcriDg

stil.

ctr j,-.zict

lcrrcrlijk \oor je oecn dc llgen grocicn.
lloc belangijk.tat in het gor. schcel is,
wce' je niei, maar ie moet.rwclmee ain
Gtoter

Ln d'rs grceide hct Dxidei met dr brccdtc
narr t\ c. dim.Ni0!. Str.omop$aarts
werd het uirgcbrc'd meL dal dccllND de

klgms lalsl ktfg lnicu{lbrief

december

riricr $ur

de -sedidcD nog nlerkbaar Narcn. Dc ttndere katrr op \rerd de grcDs lan
hct model rcr in de Noo.dzee sclc.ed- Dic

op{urd.ring bcrekende ook dlr de mrlen

un

de ccllcn ;,r het model rrngcpast
moesicD $orden. "Zou jc ccn rnier bo
leislrooll\ nrdellercn Dct cen giid lan

dc mart fan dc ccucn
'nelcr,
op Je N.ordzcc.
dan modellccr jc jcni
onrcdlisrisch,' lc-qt Inge uil lloog in de
ririer g.brlrikrcn we een grid lxn ll x 33

??00 s 270(l

mete., Dccr s ).malwaarts 1!0 x 100
mei€r 0n 70 gingen wc mct in t(J|!al!1if
sralpcn nur hei Noordzecse Srid. fcl
k.Ds p{ssen er trcgcn klcine cellcu in i;n
grotcre-niait ccl- D. Noordz.c \ras bc

llngrijk loor dc lchtergrondilaar,len \an
he! ftod.l. Doordat se hct n]odel uitge
Lr.eid hcbbcn tut

stroonopsr{'ts vln

Bru$d. konden \!e gcbruik mrken len
lroDrrorsrrli0ns daar cn

k.rder

Nc dc

niratcn sfccitiek laDafBrussel in h.r
Toen

d€ ircr \!n her modclcD de.eller

eenmaal !0srsrondenr r!ocst cr t\rLei
do.rhccn g0an sromen. Dc 2eespiegel

standcn k$dmen uit ccn g
clecl modcl neralLc gctij(lenbeNcsingcn
en lJshnd rot aan FraDkrijk. Dc hocveelbcid zoer \ircr van de rnicrcn cn d.,ouF
gehlhes in dc \\'eslescheldc lrlrin un
nedng.n bcLcnd en her h!,drodtn!misch
fl)dcl!0n de $'esierschclJe q'!s klaar:
hoogirir$ neL lloed, larswlrer mci cb.
!n tocD k$rm eindclijk de bioscoclicmie
aan de heurt. ln dc \\'esrerschcldc z;jn
diaroDeeln iin
de ctDlninanc flro

'an

2oo3 6

Vertaalbureau Thema Geologica
Reax, en aat het verialen van

flankonsoonen. Dic hcbbcn een kie2el
skeleLje en

slllca kwam nl hcr bcsiaande

euirollaringsm.del r.rn

de gebruiL<ic

documenlef

natu!rwetenschappelilk document, webs te oj

soii

ware niet voor als nogelijLe rlriabeic.
"Y/c hadden dus een ande. modelnod;g.
DHI in Dcncmarken hed ner de testversie
raD een D'cuivc tool bcschikbaar: E(lO
I-!b", vel1elt IDgc. "Daarin kun je zelflte
reaciies ran de va.iabelcn dcfiniercn voor
je biogeochenisch nodel. Srcl jc rrili dc
sroci ven ryioplankon bekljlten, daD mocr
jc zclfdc p.ocessen bepalen die het fi,toplaDkron, bcinvloeden. Je definlee.t drn
processen als gfocij consumprle van slli.al
do.dg n, afbrckcn l'an dc organisch res
ien doo. a€robe degradaric. AL dic proces
sen moet je $isltundis definitrcn cn dar
wrs cr8 Secompllceerd."

!w

p-! | i\ v-rrorlb.,-o T Faq
Ceo og ca vertaa t Uw geo og sch, of ander
fapport vanu

t

het Enge s naar het Neder ands of

Als beed sd vertaler kan ik ook de vertaliig
verzorgen var doc!menten zoa s d pioma's en

Drs. Thea van de Craaff-Trouwborst
Sir Winston Churchilllaan 1009a
2286 AD Rilswijk
telefoon en faxi O174 - 298 O22
e mail: themageo@xs4all. ni
wwwlnefftageo.nl

Afwiiking
Hel wislandigc gcrcchi on de definnle

un

de f.ocesseD gins Ingc aan mei Daeld
Rodriguez Aguileruj een posi-doc mei een
degelijke wlskundlge .pleidiog. OD dc
priDa;e produ.iie aJhankelljL rdD dc hoc

r.n!lrnL<ton. Hci nooisiej !olgens Inge,

veclhcid lichl ic berel<enen (heL troeLrele
wrrer in dc Wcsrcschelde is een sLe.k
bepe.kende facior in dc vonnlng len lrto
pl!nkLon) nroest een vcrgclijl<ins seinre

Dircci na haar afsiude.en deze zorncr is
Irgc naar de UdveAird I-ib.e ln Brusscl

,.tr rijn

om beidc orsanjsmen 1n een
model te stoppen. Maaf dar duun nog wel

greerd

gegaan. Hcr bcvah haar goed. Het is eeD
gczclschap, de gr.ep is niel
'nter.ltionaal
zo gtoot. Het ondcrzocl< aan de,\a ls een

loor

goed eervolg op hd.f lfsludccronderzoek
(hoelrel zonder eb en vlocd), cn ze kan
rcrdcr rverken aan de rerfijning lan hci
\vcstcrscheldemodei. De FI,nsc taal !ali
niel nec ondaDks iFee alonden ln de
seek les. $hi hct saai worden na dn iar.

$.r.len mel fii,ee exponcDrcD D
clkaar, iers $ar $isknndig niei geDul<tc
I'jk op re lossen vrlL. De benade.ing ran
dic vcrgclijkiDg is een langduige roeLlocht gcwofdcn.lnge: 'Ee6i hebben $e
T!!l.r IeeLsen gcprobccrd. Die gaven
een deeleen goede bcnadcrjng,

naar

glngen bij berulde {!ardeD cno.n anlij
kcn. Daama hebben we grmn.-fuDciics
scbruik en dle bleken goed tc Fasscn.
Tocn liaddcn ire een betr.n$,ba.c ben.tlerDg voor dc bmio prlmaire producie
van di.]toneean die rclcnjDg hi€ld mer de
hoeleelheld llcht ir hcr svsiccm. Aange
zlen de hoe!eelheid liclil rcclirsi.ccks
aflrankelijk ls lan her rwg eDd siofgch.lie
or dai iveer lla de h,rdr.dFrnischc para
tncrcn irordi beprald ls e. een dirccre link
t!ssen stroniiDgsbcwcgingen en biologirche groei. Dar{as ccn lan de grore ver

Bclgje, lreer ze nog niet. \I'el wccr zc zeker
dat zc nici voor de rest yan h,raf lerctr
Lrekend wil st.an als 'her meisie rrn de
Vesrerscheldc'. Dc ecologh.he ho.i/on is
bieder dan het modelvan hci m€esr
ves'uilde estulium va! Europa en daar
w'l ze dln ook gebtuik van Dratcn.

nieurving.n ln hd ondcMock."
Her modelleren !.an dc \1/csrcFchclde
siond Diei op zl.hzelf. Er nordr lccl on
dcrzock eedlan naxr de trocessen in dc
k!stzonc. Diaromee stelen een belang.ijke rcl in hct ribf.keD lan ntrtdanten
Ze neneD nirnar op cn vermnderen r.
de groel un Pid...t{tr sLrbDJ,, de bruine
schuimalg, die !h enonnc, viczc. schui
Dcnd. plakl<aten.p het strand !anspoc
lcn. Placd.r.nn kan iiidens een bloe;
teriode 90% ra! alle cel{rrglnnnen
uitm.tLen i! zcc. Daarmee lerd.lngL her
ande.e orgaD'snen ol hcr

'laaf zl.h niel

makkelijk als voedscl gcbruikcn loor

r

wates.haot ran dtt ctdLhtpernhq 2.aJ, net,tevrcu* 6inlle vdn
rn e t, wi n n a I es va n de Esthe I p

kngmg I alw I ktfg Irieuwsbrief december 2ool
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Het venster op de Nederlandse mijnbouw
2

0e l{ededandse steenkolenmiinboutv heeft sinds kort een
eigen website, rvwyr.ti,ttdelft.nv.oatpage. lack Voncken el
Tako de ,ong van Technlsche Aardtyetenschappen OU Detft)
hebben deze site opgezet om technische en geologische
informatie over de LimbuBse miinen toegankeliiker te
maken voor een breder o!bllek.

,{an dc lracultei l.chDischc
,qardNcrcnsch.Fpcn !.n dc
-fU
Dclft, sccric Rcsourccs
EnsjDccring (Grondsroffcn-

tc.hnol(igi.) nordr ondcNiis
en onderroek

\erichr nrar

dnerse aspecEn lan \innine.
\'csrerking en uilisaie lan

d.llirottcn. \ra.rond* slccnkool. Nrasr lrctcnscliippcliik
ondcvoeL cn de B.Sc. oplciding Tcchnische Aafdweten-

sch.pten.

$ud! in slrnen$er-

knrg mei een aanlal andere

lrurof ese unlleBireiren een
olccral inrcnarioml. oplci
dingsprosramna's loor \t.Sc.
lrudenrcn \rrzo€d: de Euc
pcrn \lining Cours. cn d.
Europern \linerrl EngincerjDg

(lolrse. De

secrie

(i.ondrrol-

ientechrologie is de enige uni!csnan. kc!!isinsiclline wclkc

ll'hnins .n lcsroklrs vrn

!ostc dclfsroffcn n1h!.r progruntn! leeft. Het is ddNrcnl

bii Lirstek hr!, raak rechnische
en maaLschrppelijkr ontwjkke-

of het gebied van de
grondslofiinloor2iennrg rc !olgcn cn tc tunsucn als kcnnislingen

ponaal naar dc maatschappij.

Steenkolenwinning

in ilederland on-line
Het is algemeen bek.nd d.r! de
diepe ordeigrond un NedeF

Zuid-Ahik

en

Ausrralid bij-

roorbccld op grolc schaal gcbruik rzo dc z$aarilcdiun
clclooD, dic cind jarcn lc{rds
door DS\'I is onnrikkcld op
Sraarsmijn NaunB re Gelcen.
llinderbekend is dar e. met
name jD het Peelgebied cn in
dc Achtclhock nog onaa'recrocrdc cn aanzicdliikc rcscfvcs
ori winb!.c dieprcn .ru$czig

zi)fl. Doo.dlt de winning in
Nede.ldnd rehtlcf vr.es ses$pr is, zijn deze relerles qu.r
d'eple en ligging in een lanr.rl

gclailcn rclaticf gunsdg eclcgcn rctr opzichrc ran itc nog
rcstc.cndc rescn es rn oDze

buurllnden. D.zc Dabunsc
rese^es Ne.den in Belgi€ Ddg
rot 1992 en $orden in Duirx13nd nog sreeds verde. atgebouwd. Hocw.l hcnarting van
slccnkoLcn\rjnnnrg in NcdcF
lond \er seg lijkt. is cr alnct
.rl reder genoeg on Lrij!! dcrris idlr n! he! slunen \!n onze
llarsre nljn (de orrnje N.]$au
I te Heerten, zie foto) de si!u3lic eens nadei onder dc locp
rc ncmcn. rn dc russcnrijd hcbbcn bclansiikc rcchnisch.,
econohische cn mautsch!ppelijke ont$ ikkelingen pla!rsge-

londen, die inrlord hebb€n op
de berekenis !!n de i.sie.ende
r€serres. Te denken

lalt

aan

lnnd rcladcfrijk is aaD lbssiclc

aulorn.dsc

brindstoffcn. Nr.sr dc bckcD-

orlt.,rikL<clinscn op dc cncrgic-

dc olie- cn gas'clden gcldt dit
zeker !@r het ruiddosielijk
deel \rn ons hnd, rvaar sleenkool zi.h in dilene plaatsen on
Ninbare dieples berindr. ln dc
pcriode qn cnca 1900 tor aan

arlrt, m!!r ook laD $drgstukken berrefende CO, er de
bescherming un n!ruuNrar
den- Sleenkool is de la!!s!e
deccnnia relatief ondubclichr
gc(ccsi tcn opzichtc sn rccl
andcrc Ncdcrlandsc dclil(of'

1g

lan dc wiNring.

I975 is hjcnan bjjbcnadcrin8
i70 nriljocD ron scwonDcn
midd<ls ondc.g.onJsc srjjnhouw. De sinningr en le$Ler
knrgstechnieken welke i!r dez€

mijnboN! naa6chappi jen
zich nu rlchien op ardere

periode z1'n oniwil<keld rvarcn

acrjliteiren of geheel zijn !cr-

f(n, omdat cr geen $inning
pld.tsrindl en ile loororljge

ir) hun djd ilcrcldrviid rolrn-

iinecrcnd. Vandaae Dlikon dc
Dodcrnste Lolcnrrasscrijcn in

men om een websne oref de
Nederlandse Sreenkolenrri jnbouN Ic srarren. Dir kiran
dccls loorr uit pcsoonlijkc
inrcrcssc (lack is rclg uil ccn

idmilic \!n mijnn.rk.rs), malr
oot door het ieit, drr rechnische en geologis.he inlir.rna rie

oler de Llmburgse miinen

mo.ilijk

ioegaDl<elijk of onbc-

kcnd is. zckcr biiccn bf.dor
puttick Dc lrcinigc (cn nosrl
beschcidcn) nonunreDtcn die
flu n.g lan dere pc )de herinne.en en de drasds.he her
sfucturenng \an z{ er! naar
g.ocn docn, zek.r bii jonscrc

gcncraics, otrroldocDrlc rccbt
aan dc schaalgrootc cn b.tckenis dic de kolennijnbou$ jn
het eerste dnekFdrr \l]n dc 20c
eeuw Rroi Nederland, en zeker

!oor Limbure. had. Hoewclcf
divc$c bock.D ziiD uirs.Luicht, hcbtrcn dczc hoc,lil,r-

ln 2002 hcbbcn daaroD ondcrgetcLendcn het irriri!ricf gcno-

kclijk dc socidal-ccoDonrischc
!specten ran de ni)rb,)u!Y !ls

lricuwsbricf

de.enber 2ool

l8

Lhema. Ats men op
is nl}ljr
^rek
procesmatige of geolosische

gcgc(ns gclen deze raaK ontoldocndc informaric. Dc
facultcit Tcchnische Aard$'etcns.hrppen (roorhccn

\lijnbouNkunde

en Petroleum$ inning) heeli ungebreiite

uribrm.de (ook beeldnra!eriaal) ovcr dc mjinbouilpcriodc.

cr dranu.sr is ook hcr nodiso
bijscdruscn door dncrsc

frrti-

c!lieren (rntiquarlaten, rn!reri-

ell

uiL

friri

.ollecLi.t.

Historisch b€etdmateriaal
Naast hct toceankcliik makcn
ran ccD sclcctic uil dirhistorische fcitcn- en becldmaicriaal
hccft de sire rls lerilcrc doelen:
, Een porraal ie zijn d een
eersre oegang biedt loot
rcd.rccn dj. spccilickc in-

lbnn.dc orcr hci Lhburssc
nijrlrcrlcdcD zocki, $ hct
bij,oDder

voo Flrticulieren,

s.h.len, en studeilen,

h l\/,:tt/,, rJ

. llct vclschrilen vrn brecd
nrceoDkclijke rechnls.he en
ge('logischc sce.!ens berref
lende de "oudc aibouw" en
de nog restcrende rcscs'es.
Dczc dieneD .ils uchrcrgrcnd-

inlbrmade bij \ ragen zoals:
"Hoc zijn de niinen g<sliF
ten. cn hoc zier het er nu uir
in dc dicpc ond.r.srond?"

"Hoe\cel srcc*ool is er
nog. en vettegcnfoordiei
dlze nu 0fin de ioekonsi
ccc\norrische $ aa.de?"
"\\'rt ziln de nleu'!sre hijnbou$tochniel<e. en zijn cr

nosclijk.h.rnaiere \rin
''Hocreel srecnkool gcbrui
kcn \\'c

h

Nede.land, cn

(anr komt dn Legen$oordig

"\V!t is dc huidige en Loe
lorsrigc rol van sieenkool
in Neclerldnd, Euopa en de

''Zijr.r
gers

miinbouwsuelareeide
$ebrings, cn het loorkoften in

'linklisls . Hocs.l een oler
groot deelran dc bczoekers
(logischenijze) \cdcrlands's,
komr ook een belangrijk deel
voD do bczoekrrs urr DuirslandJ
Bclsii, Lrneclend, en de VS. Dc

sire

$onit irnniddeh ook dl!

bron gebruik voor onderlvlj*
(nardri jkskunde, gesclicd.nis)

a!-

lnn steetkool?"
dar oegang bicd

tor inncllinScn, bednjren.
en u n ircrs ircircn s€lke inter
narionarl {criefziin op het
gcbied vdD cncrgic .n miin

Hot cfceren van be$!stwordnlg cn intcrcse !oo.,{d.dselensch!pPoi, en voor
jntr(trtrLkundc cD giond
stoll!nrechnologic in her
nri

]lomcnrccl oekt

de rire ongc100 bczock s per mrrnd
Un de rc.crics bliikr dir de sne

rer

inderdud lrn

cen

bchoeiie

loldoer \rrr'gd\ooD gclnre
fcssccrdcnj schdlieren, oud

m;jnscrhcrs en hu. faniljc,
beddjrcn, ovcrhetr1, en mijnb,rN! prclcssjolals ulL het
buhenlNnd DS,U he€ti ee.
uitgebreidc coll.cric tbro's ter
L.cschikking ccsrch srlkc de
kcrn mD her hi!,rorisch bccld

nalcrirrl romrL. Dn.rsc gcmecDtcD in dc toomrlige

ln dc zo'ncr lan 2001

is dc sirc

unro<rig bczicn d nreetrlig
gen.rakr{^\.d$landsEngels),

cn er is exrra marqiaal roege
rocgd. De s,Ie iooni in c.! sr.-

I

lil fi l:il;.lil

DEUQUA M€eting 2OO4

For updated irformation you may

The nert bl.nrnuaLmeetng ofthe
Geffian Q!aternary geolog sts
(DEUQUAI wiL be orsann€d by the
Vriic Un veE teit Amsterdam (]el

iook at the DEUQUAvTeb sle

Vardcnberghe, (ees Kaste, RonaLd
van BaLcnl, in co operation wrh
lhe Ulre.hi University (Win Hoek,
Henk Bercndscnj and the Nether
tands Inslitute for Applied Geo.
scienc€s twim westerhofo, lrom

Firlt announc€m€nt
Dutch Philosophy ot
6€os<iences 5ymporium

ioth Lo septemter rtd
2oo4 n Nijnegen, Th€ Netherlaids,
The meetlng ls open to aLL interes

www.deuqua.de and selcd the

A national symposium on lhe
philosophy of eanh scienccs.
Ulrecht, The Netherlands.

August

led Quiternary geoLoglsts !ho are
warrn y lrvited for a progran of
thre€ days or pr-"sentations and
two one-daV ei.u6ions. Confe-

fcn.c

LanguaCes vrilL be Ccrfran

Ihe gen.rnltheme oi rh€ meeling
is f@m 50u@ to Delra. Presenra

tiois wilL be either in oral or posre.
iomat. Up io the end of 2ool it is

ofth€ symposium are
(i)to dis.uss the nature ofgeos

The aims

{2)to open the dlal.suc beh!eei
gcos.lentists of!arous disc p
res and phlLosopher! ofs.cnce
The nvtauon is dlre.ted ar pcopLc
working on an academic level in
any oI the following or r€lared

'

sliLlposslble to propose thematic

pr.sent,lhe io Lowins one day
excurs 0ns are pranned:
1, the Eafy P cistocene Rh ie-N4aas
At

dcndc tckslen de geschicdcnis
vdn ullc kolcnrnijnen en nrijnOranje-Nassau, Laura en Ver
ccniging crc.), eD all$lei aspecIcD un de I-imburssc mitnbou$.
roor zoter he' miinbou$-

klndig rc.hnis.b \dn urrd
Een sitc zoels deze is

is.

nooit af

en bij vooridurins Fordt se

$acht atrtrvullend maieriall te
plantscn €n het trcsraandc re

vcfbctcr€n. Na.rst oDzc da.sc
iiiksc wc!k2aanhedcn kuDDcD
$ij hi$ hclaas slechts cen bcperkt dcclyan onze a.nje) tijd
a.n besteJcn. Daarom is elke
ondersreunins ran bezoekes
,ccr { elkon. bijroorbc.ld door
nicus t ate.iMl. corfccrics.

,anrullingcn ol fijNillige bii
dragcn oln de sire fe.dcr !ir rc
bouwcn Zo hopen $e dere
ve wcncn, ma.r tut de re.
bcelding sprekcrdc iak !an

Ncderla

clse

synem, te.toni. an.l .Lnal .
mpacl, new st.ai grrph c re9uLts
(TegeLen lype regionl, by W.
Wcslerhoff (TNO N TG-l
2. th. aeolian and fluvio neolinn
conditions of lhe Last gla.ai
(Iwente lype iegion) and th€
nuvio g!n.iald€poslte at !tter
beck.!e sen, bV I Vandenberghe
and R, van Ba €n (VL.rl
'I rhc HoLocene fluv aL Linds.ape

6eos.ience. .ivil enginee.ing,
g.oro8y, meteoroLosy, gcogra.
phy, cn!ironmental r.ien.cs,
c malology, pa eontoLogti. 9.0
chem stry, blogeology, sed men.
toLosy, g€ophysi.s, geoLogica
€ig neer ng, physicrL oceanogra.
phy, Ga a theory, morphogenetk
flc ds, irater and se!im€nt na
nagcmenr enploving scie fic

'

Philosophy of science, of bio.
logv, of phvsics. ot expeimente.
tion and of ie.hnology, el(.
The sympos um aims at PhD.
srudctrts and postdo.s, but naff
and students are !ery we.onc

of thc [4aas Rhine deha, by W,

4, ihe LalegLa.iaL, cLimale driven.
tLuvial development of the N,bas
(berv/een vcnlo and Niime.
'ive,
gen)

htro,rwww.s€og.uu.nL/lg/ph Loso
phy/ for iurther information and

rcgislralion. Please inform colLe.
gu.s yrho mighi be inrere5rcd.

and rhe Niers rribulary, by

5. th. rcstoralion of smaLlvallcyt
as ercmplitled by the Rur river,
by E. Brunoite and .o work€rs
((dLn)

6, fhe pre!ent tLoodplain oi lhe
Rhide i the.exr. rnd eastern

nrd!suic ook op

intcmct de pllris re gerctr die
hct rockonn en in bredc zin h.r
rhen oriDcrale delfsroff.n cn

NetherLaid5, human intcrierence
ann new nranagement, by H.
rMiddclkoop [L]U) and orheF
neole.tonics and morphology ir

Wildlife Photographer
of the Year 2OO3 in
fi4useon in Den faag de lentoo .
stc Lire W LdLile Photosrdphcr ol
the Year 2ool'. The W LdLife Photo
Srapher ot the Year aomp€tito1 5
eei pfestig euz. wedstrild waaraan

energieroorzi.ning onder dc

lhe nonhern rim ol the Roer

's vrerelds meesl vooraan9taande
naluudotosrafen de€lncmen. Her
i ureon toont de honderd eh vijf.

asnd!cht rc brcDscn.

Vallev Graben, by R- van BaLen
(VU), I'1. van de Be.g (NITG)

0e tentoonstelling is re zi€n ror cn

:uii'istreck (Hcerlen, Sitrrrd(;eleen, InDdgriai. Brunssutu,
Kerkracle) hcbbc! d. slie ln
middcls gehrkr olr hun cieen
rrcbshcs De site is ondcr ncer
sellnkt op dc web\ites raD dc
Fedcn'tio l|l(lusrrieel Erfgocd
Nederlxnd, cn h.r industnr
museum Indusdon G Kerk

lt

op sch\)len O.a. nr Eijecls

onJeNcDline.n (,o!h DSM,
€lticLiere res

' E$ poftaal

'

I e drionaal word de
sitc onder de arndachr ecbrachr
doof lidrnaarschlp laD dric
mde

ti'l

ln.i
U

!oN.KEN

rl.t \roN(ENO. rc 1!DnFr.r!l

Tr(o
(T P.R oaoNG@.

/.

DE loNG

rc ruDELr Nr)

PolcrtiaLpaftklpanls are asked to
fl rhr rcgistration iorm before
Decenrbe 1tth, ndi.at ng reques.

te(
'1 11.Dtlli,
:/'r.

rrii/r

ll.lrRrJ

Fnrlut atlG,.t7tttrF
.l Jdlr,r.ldDr,. ir:ril

li,{,ft

nrr acUrJ.ntj,,

accommodallon, n (provlslonaL)
oi Lhe presentation (oraL or
Poste, aid Vour prefetrcd ex.ur
sions. Deiinllive.esisrrarion wil
takc pl.rce beiore March 6t 2oo4,
titLe

knshs I arw I ktfg lrieuwsbricf

december

2ool
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Ontstuiting 46 revisited

delilk ori uir e! hrlaa! nog l.ng$ heL
Grickse v.lk ondcr dc dulm h0cii kunnen
houdcn. ,\-a icrcDt\!indg uur wrchten D
ccn srilsraandc lrein in Skopje tor de srcns

\c1!(Di

de zclcnliger tarcn

lar

de lorigo

ccu$ aanbrakcn had ik n'jn do.ronalbul
en rrou*tockje binnen. Hct behalen lan
dit itlbcgee.de docunr.nren g.b.urde, net
.rls bijneer jLrrrgcnoten r.i€n. bijna nr aCn
Ndcm. Als Uucch$

docr.lnalsr!dcr! $crd

ik loor Je Leldocfeninger nmr Kr.ra gcdiriLlerd. De Dprlruchr $as onr in I maal 3
ntddnden r.ldwdk her \.'.ogcne sednncna

rvec. opct.ecsteld $erd. srapte her d!icLotpigc lcera groepjc vcr.eid en lcront
.urt in ccn belegeftt Atlene uir.'l iDLs
rammcldcn orer ccn halfleeg OIl]oni!
plcin, Starllghtcrs da\erden doclloos door
dc lucht. ter$'iil soldrren mcr dc bajon.t
op her gelvccr openbirc gcbou$en
"tre{.r.rklcn'. Berrles roor jaren vcrb.nn.n r.tn dc rudn' en lccrboonerkccr nNlr
de eilandcn ot rijd, zijn ro \xr irnp.essies

register laD midden Oc,si Iirer! ie inrcnriF
risereD. ja zclfs re karicrcn. \\'aMlgcn{

Nu. |Lii'n l5 iaar llucr, vliegr on7. \.elerg

oudc gcgefcnr nog ccn beMpb3fe studcntcnklus leek, blc.k cenn.uldoar necr r.
konren o! een door brenkcn Lloorklielil
$cftterein lrr ccn t00 klrr, Drer daarin
Lriinr rlle elzctrinssmilleu s. die je je maxr

gaDg.\ er rozc opgk)ei.ndc Alpenroppcn

trcdeDken kunt. lerregcn$u'rdigd.

Kotonels

OrsclukLigelsijzc bcgon hct ccrsre !eld\lcrft il e6tJ) ook nog eens middcn juli cn
lerrpelra arn de zuidkusl blcck.dmpzalig
hcci. Achr kilo lichrer. rnnor \cel {eDcn
fijl( keerd. ik rcrug, iroisc schrpper v.!
nint wai ni.!we Ibrmaiics. Hei lolgcnJc

nocsrc!

\k rndr sfder

hci lcld in,

prol i'nniddeh ook \rclin. Her
d:rt
'il.tr zag dc
$cfd .cn \vltrigc st!.r: Ot 21 lpril. de
d0g d.r $e pcf t'ein in Gfi0ltcnldnd 20udcn alnkomln, lond er cln strrsgr.cp
pluLs en insr!lleerde zictr ccn (;rieksc
k,tonelsrcg$ing. di. hcl nriin helc promorieperiodc $rnt daaf ,lrrn e hcr uitein-

!rccs! ochrendcb.n{ nldcDs dc z.rnrp
en e\eD l.Icr oler hct ncrks!.rrdisc

Drl.ritischc karenlmdschlF. Din is het
rfgrlofcn Fer het ml\oie wee. !ok1ar \tc
nee$tfijken .t eclr zonnig Kicla. Eren
lar$ zi(tcn $e gczcsscn .ontbrtt'bel in ee.
gchxurde fiai ltulrith. \l.rccn mlai
koer\ serer Daar d. hnxrcnlanden. Iionirg
Min.s'pal.is un ltrossos lareD N.
bc$us! liDls ligsen. gccn 1ijd. $ij\il1en
geniercn

rln

ron eo bcrgcn en zcc cn ik

heb carc bllnchc oh heimcringcn r.
spulcn. Ons ondcrhnlen bliikt iintrstisch
gclcgcn en bledi uitzilhr op dc kust en dc
bcrgcn die zo l.sris de gehciDcu fan hun

r.rlede'r prijs glren. Dichrcrbij ligt c.n

lrn

kleine sr':ilc kloren in dc onde.ste .onelomc.ur tbrmrrie !a.rr ooL deel
oper Ld de MLddcr iD lq67 sprrtrcnde
klautefl nomenr.n bclcefde.

stel\el

Dc lolgende dag bezoeken sc cenr h.r
tnonunrenr dar 6 \m {e! s'csren ran lcm-

lnsos lalwl k.fg ltricuwsbrief

december

pet.!

is opgoichl rei ragcdlchrenls vrn dc
r€tung€lultc r-ederlandsc t!inb.trs'kundige Paul Kuijpers.I'jaul cn zijn lious
\\'illemicD onrmoerlc ik loorhel ccrst bij
een rc onderzoekcn kusrklir. Ze rrarcn ner

mct !.jenden ran pl!n om lckkcf rerbode!
blool te z\lcnlDen l{)en een erijrzcnde
gcologenkop tro\en hei klif oFdook. l-iniin.
$e raakcn gocd belricnd. T$re Leldscizoetren woonde ikb'ihcn in h s.dc
e€rstc kcer !ls fasechuwcle iner mijn
vroulr, dls wis hcr oDZe huw.iijkrcis.
l'au I rcrongcluktc op de moror do0r de
slommigh.id \aD cen lr:rchnegcnchiul
fcu. een ji0r nldI ik h.m nrijn troulv.

ouNe BnlW hrd nag.Lotcn in mil lool
grads lost cn inFonins. Zijn bnrnzcn
bo6rbceld, Seschon\en door 2rln lrocge.e
compagnons slaal er nrdoi bij. \\'c p('seren
"cr tamill€ ' tcr herinnernr.s ran d.ze

lc!Le nan.'loclalhg zou dic lloirt ccD
jou.nalisic 0c'r Lroek olcf Pr!llen s!adhui2e lan lcrapetra r.n d(n,p houdcn.
Paul. ran $ce\ion-s.n loi beroetnd r!in
bouwkundig tionjcr ge$!rd.n, zcl nog

$lcht houde! oferhctdruLte
o\cf de nrlr hcnr gon)e dc
\rcg "Od.s l,ark[ Koupcrs" .!r;1.
ilrcn

de

lcrltee.

dNt

lsodrachmen
Ilei l'au1. zijrl lr{ruw \riillemien. hur h!b!
in hcr rcilwiesje. cn crkele \,ricDdcr lRrk
kcn se in 1070 dc b.rgen in, ecitj. bmdcD
in Selakknno. een kleirc, rlog uiNhrilcnd
pcr ezel ofr0 roet bercikbare ho.sllnkrc
tussen $.ilc L$slihibcrgen in Dc l$ppige
lokale w'h. Nlbijna op loor hei ecnjc
gaardc aan her spir, zorgde !oo!uitbun
lti.sc vfoliitheid. \'l@jen in hct lollc boe

2ool | 10

ii+&i
fcnhuisie noopren tur rocriqe nachr.usr op
Als roor iefn! oDze krros kundig on)ho(ig ltuufl ldngs hcr !(iormalige Schk-

\ino.zolspad blijkcn

er inmjddel\ $aDd.koutes uilgercr \oor de rocrisren. EcD
Nc.lcrl!ndsc wandeha$!ervraagr ro\Lrar
dc \cg. dre !o.n llnssh.nderdcn bij.nklssor. $.ru inil€6 dcz0 herfstdagcn
hebbcn uitsckozcD om hun bljenrolkcn rc
onLdo{D yan honins. Een boze bij zilr rne
roor uitbuirer rlq cn !rlr lan als ik nrijn
caDrer. op .en iorogcriek. kasiopsrrljing
.ichr. I erwijl de ,ngcl mijn oppcrhuiJ
.rakrj schici n!in uit!0hicrendc wijsvinge.n:rgcl ber dappere b.0sr.en gerrisse
dood in. Dr Selakkno brcccies rmscn
om a.ndachl. maarkriisen z. nier. ltcr
worltr riid loor een bocreromcler en cclr
glaasre Irn<alc qljn bijccn i,udc ialee$0.
Bcrgdorf K.lamafl(a is he! enigc doll
s!r! ccn vln qpesc(ocs vln de N.osene
turnr!Iics doorhcen kx'pt. Desrijds s.{

her sccricopncmcn alticD mer al dic
nieu$\eicrige blit(cn en oDbescheidcn
rraren rls .besLe jmsc ) $!i lerltien j0

hicr nou n1cc", of \rrr nr.ct dic mooi0
nloror tnD rou kosteni Vriendelijkheid on
een gl.rssie tc drinken kor ook loorkomcn
en dc nr.\rou$ die een kc.r griezclcDd
i'ajalik0s heL is ecn rreenrdclins. hcr zal

Praclltige r.rec2ichrcn narr hclc srukk.jD
\au'nnllg \vcrkierrei.. Op ee. k kpunr
in de 1)l0tlenltllk.n dic hut basemcDr vorrnen. h.ct! 2ich ccD sreil. klooivln ccn

Fa.r hond.rd mercr diet inecsnedcn. \'c
trandeleD door hcr rcld D!{r de bo\cnk!nt. sr!r wc eindigcn boreD ccn \eflicale
{eil$nnd dic cen hugnitielt !iizichr ri!h-

'_w

nig nooftikust oplerert. lner regclijkeflijd
war kricbcls ni d. buik!0n\ege dc peilloze lfgrord. Schoon/\)n lsor Lindr dir
hii een d$a6dxl nos Nel kan in\limmcn
cD

led\fitDr geluktig gercsulcerd in dc

dicprc, \uxr hrj, h!dfl,loog. gcnier lrrn

hooic kolkg.r.n.
slnds april is

licr

nlrr

zo def ruier.
gecn rcgen ran berekc-

\\'aterscbrck {as dan ook dc reden dxr

n.n bij llraleL.l

iD dc

r!chrigei jdrcD cen

stlwrneer h.clt alnsclcgd. En \relih d!
mcfgclige, ncI irtbidicrcn doorsfekrc

!!l1ci. die ri)Llcns nij,1 ccrste \cld\rerk
,indc!!nd hccl \ras. Cck $erd jc cr un

het cicrdcngekriis dar !ir d. bomcn ofsieeg. E0n lriddagpaue bii dik.t0 gmden
nr de schrncle rchidus vdD ccn klein!

bord dirt raDg.eft dlr cr '$erlands" i;cngen. l'rd..daad rot gcnocgrn ran enk.l.
eendeDps!en. H.r nillc hcd:srFarcr \ecr
spiegclt dc omriDs.nde hculels rvaar
zoreel nlcrgelmonsics Schakr re.dcn. Dc
opkomend. gedlchrc dnt ook de herLsr iu
nnjl geokgcnlercn is i.ngcbroken schuil'

ik rcsoluur naarde rchrergrond- "Kon)
\\r m,!r rc.dcr gaan' is hct
pan{l. Al gaui! js het stu\lhccr u[ zichr
longcns: lrreD

olijf of Hiclise johanncsbr)odbootu r{rs
lanrankelijk ccn k$esric r'!n kcihard rcscn
de stfl'n trlpFcD en dc$oDds slcnen

ioch gcon Duitser zijn ) rDr cen lift

lcirr€r)f dc rn.t(r bcrsot\llafts nrlr hct
dorp ynicg. siotte mijn riius na beholF
dcn ai'rkomst !o1mcr liuir. IIijD 1br('roc
nel koD ik er rusrig in (lc mororrasseD
we be\tcller l. Kal.nllt. ko1fie op dc
pl.k $&'f jc nu nlif cen grcikatellcrjc
bor.ndrD cc! sreilblcuktlak ner ('bliquc,
giF stri.rics kunr klimnren Tcnrijl dc
jeugd opsrijgt ecrieren wii lrn d. lrildc
najurszon. Dcsfl,ds kon ik nij,r gcbiecl
lrielcn op basis !in ii)!lrachnenlirDc
voor .onsumttrcs. I(ihffr'tk \ds gcnlid-

sicsra s ltecds brier.

leggcn \1erd onislui

dcld. er \!as aleen doorgdNDde $rg. \u
scoofl Krl.maftd zccr hoog. Ondlnks
miin nr redcliik Gricks scsreklc raas nlnr
de rckcnins wordr cen oneerlijkc ioeris

rent.ils gcrelteDd. K.lunralka gaar dir
Kotkgaten
Dc lcratcrm breuk doonnijdr her eihDd
o\e \r!rs. Hn is een vnn de crorere
rongc brcukcn, die ook in de offshore nog
nllonrctcrs te rcnllgefl is, Het \c.z.r \'rn
de bru!k is mc{ dan I000 merer, $lrrhii
hcl gerczcD blok ecn prlchrige geokgischc d(xnsncde oFlcrcn, r.DninsLe hcr

EriI onrsluiriog.l6-

nlar

de nl .cn kusr-

d.r nicl bedekt rio r door een im'iccl
mcnsc punrrlaa1er. \Irrnr 1tuegcr do(r.hcr
!eld sctloetcrd m.rst ivorden loopr nu
.en $.9 door dc breukTon. omhoos.

kn,.Dg

., lS
u!!)/

J

alw I k(fg lnieuwsbrtef
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Manifest
Aardkundige Waarden en Ruimtelijke Ordening
L

aardkundig erfgoed, ook voor toekomstige generaties
De teolotische gesteldheid, het relief en de boderns vormen mer her war€r de ondergrond
Nederland. Dit kostbare effgoed dient ook voor de generaties na ons behouden te blijven.

van

2. onze aardkundige waarden, biizonder in internationaal opzicht
Wadden, doinen, stuifzanden en stuwwallen zijn aardkundite vormen die ook in Europese context

zeer

biizonder ziin.

belevingswaarde en r€creatief potentieel
AardkundiSe waarden dragen, alleen en in combinatie met ecoloS
bij lan de identiteit, duurzaamheid en belevingswaarde van

4, waardevol voor de economie en de veiligheid, maar kwetsb
Aar_dkundige vormen en processen hebben groot economisch po

verhogen onze vei{igheid (kustduinen). Maar zij zijn kwetsbaar: we

5. de uitdagihg is het versterken yan de ruimteliike
Aardkundige vormen en paronen kunnen meerwaarde Seven aan stads- en pjartelandsontwik(6flfi! en
een leetomteving van hoge kwaliteit .redren.

6. de taak van de overheid: behood

door ontwikkeling, behoud d oo" U.t t

"riliigor'

Riik, provincies en Semeenten dienen aardkundiSe waarden systematisch op te nemen in ijlanblogische

procedures en planvorming. Ook dient uniek aardkundig erfgoed €en beschermde status te
Kansen voor herstel en verantwoord€ onrwikkeling van nieuwe aardkundige vormen en

krijsen/

-

processen

.,

(verstuivihg, na$JUrlijke meandering) dienen te worden gestimuleerd-

de bijdrage van onze organisaties
Onze organisaties zetten zich in voor behoud, beheer en ontwikkeling van ons aardkundit erfgoed.
Samen werken wij aan vergroting van het maatschappeliik draagvlak door kennisontwikkelinS en

Natuurmonumenten

Koninklijk Nederlands AardrijkskundiS

VereniSing

Genootschap

WaddenYereniging

Konini{ijk Nederlands Geologisch en
Mi jnbouwkundig Genootschap
Nederlandse Bodem kundiSe Veren i8in8
Nederlandse Geologische Verenigint
Stichting Aa rdku ndiSe Waa.de

De Landschappen
Stichting Natuur en

Srichtint Landsc

Stichtint voor de.t}ledbt{endse Archeolotje,, .
KonrnK{.rke Nederlandse Natuur hisronsche

n

Werktemeenschap Landschapsecologisch

onderzoek

.,.,.

////t'

.

venenrSrrS

.; ''::ll:l:lk' '
Corespondeniieadres: Plarform Aardkundite waarden, oude Bennekomseweg
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De nieuwe tweede fase
in het voorttezet onder-

wijs
. 1993 frer.l

de lieede fase ii
FAVrI en VWO lngevoerd. Daardo.r

ret Lesprogramma cn rcil.Lijk dc
lreLe !vlrze van esseren, de dida.
I

e[.

ieer

De

]eerIra.hl serd !an Le d€r
der n hei eerpro.es.

begeLe

i i'

l:)!.;

: .. :,,.

.::.'.

de zeLtsrand ghe d !an eeniigen,
ra. om de v.tuogopL. Clng€i
hadder gevraagd, 15 groter g.ror
dei l"1aar ver laar na d€ nlo€rng
bLijkei e.hter t.rh nos veeLzaIer
!ooi verbeterlig !atbaar. Vo!raL de
deeL!a<len, !a(len de nrel een
verm nderd aanta ureo (e(en
gegeven, Nar.n onoelreo gen.
Door

de nvoering!ar

de [vecdc

r.nren op .er aanLerei van !aar
d ghcdcr n.f op vetr"re( nR vnn
keniis d € lmmcrs 1o.h sn.l 7!u

aardlretens.happen niet. De
Len

nraar n de hand. D. raard sheden
moenen .ie LeerLligen ri.h gaai
!e cr.n door ze tstand ger te
Le er en T.Lfa.tcvcr aad hct Leer

iet

nrereideeLs exacte

pf.fe

!akkrn

Natrur & Gerondheld ei Nalrtr &
Te.hniek flerden bedu de.d min
rle s.koTcn .lan de twee andere
proneLer. Dat bet.kerdc ec.n !er
betrrns var het aania kandidatel
v.or eei aaro$etens.happe r[e
siudie met eei adecuate v!oropLei
n ng. Aardwetens.happen versche

[resen srote vr]hed om Ce veran
rleftis !an didactieI ro.m te

f.n

g€len

!verens.nappen.
vaoraL b€d.€Ld !oo riet eracte
profieLen om de denkwrze van d€
exa.te {eten5.hap!en b I te bren
gen. H€t va( aardijkskufule s
ai.en !crpli.ht ln het proReLE.oio
nie & [4aats.hrpp]j Fet grootste
deeLvan dii !aI bcstaat.chter uit
eo. aLe en e.onoms.he e.oerafi..

n somnrlge {ho ei werden
de s.heldlng€n tut5ei de okalen
ge5..ht cn vcrandsden de aldus
onErane gror-4 ru n:cn n .enra
,aar leer nsen zEbland e aan het

\\erk riaren a:n 3r0re 0p. a.hler.
ook .ie e idexanenprlsramma s

rie

keuze van

vakkcnpakietten !e( geen en
maart. pLaats loor eer beperkte
keuze van vakken binier.cn van

w.Liswaaf g€deeL:eLl( n het

nl.ulve !ak ANW, aLgem€ne nntuur

Nicuwc tweede flrse

nl€!w€ profeLenl
& Maats.happii
E.onom e & rlaals.happll

nm ddeLs flordt vanlrege
geno.md. prob emen de tweerle
fase her.lcr. D. voorsteLien !oor

Natuur & Geroidhe

de belansrlkste !-"randc. ng.n

de v er

.
.
'

auLruur

d

!

fet nanta verpllchte profe spe
. feke lallen $odt !ernr nded
Daardoor komt cr ruinrt. loor
tree keuzeva[k€n b nnen e.n

pronelin pLaats !an een.
0p dere 1,lre wordl de versnlpp€
r ig !an vak(en en deelvak(ei
syst€em !an !oLL.dige va(ken.
ELk

pr.re [.i91ee] g.m..ns.hap
ee] prorespecifi.k

peLlrI deeL,

5 i el !rllbLjvend. uet onrvat tree
(euzela(len ilie gewoie eranen

va(ken ziln. Wl5kunde, natuur(un
de en s.helkund. ziln de proieL
s!e.re[e vak[en b]nn.n h.t
pr.feLNatuur & Te.hr eI Danr
iaast [ai de leen rB dar ros
kieren u I b jv.orbeeLd b o!Be en
e.onom e, el( uit t{ee aidere
proUeen. Daarnaast is een

deeL

r eLk pr.ie ziir .r dri. loLL.dlge
vakken: !itund€ er een [-"r]vak
eLt van 4ao stud easiuren er een
!a( !an de srai.aar.ofrvang var
,4o uren. Natuur & Te.hniek zin
dat resp.: wls(unde, natrLur(unde
cf s.hc kundej in Nntuur &
Gezondhe d !vitk!nde, bioLoglc .n

.

van de exn.te profieLen fodi d I
vak te !e€ .rvar.n rLs een drbbe
Lns van natu!r|!nde. s.helkrnde
en b o osie. Daarom w.rdef dc
(eireLeneitei .pgenomer n di-"
dr e va((en. As vetuansjns lvordt
een n euP ANW !a( loor hen ont
wlkkc d !an ae 5tandaardonlaig,
dls me.r dan ANr,! nu.
Vo.r d€ aardretenr.happ.n s de
LeiLLSgang van rrskund€ en raIUur
(unde ni hel pr.neL Naiuur & Te.ll
nie( nadeLg als !oor!pLe dins. rlei
is ne vraag of het i euwe ANW
daaruoor vo doeide ledang ng raL
bledef. Daarnaast s het lamner
dat de oude po5itie van rardrijks

Iunde sehandhaafd bLijft ofT.Lfs
n de nieuwe !o.6LelLei zalaard
rijkskunde n geen enreiprof!l
rog v.ruLi.ht zili. ['lnar ook aG
eer eeriirg cra.t (ien, rnLdere na
kLas I Vt!0 nl€t neer ln aanrakng
komen met aardrlrksk!ndc cn voor
aL met rle iys s.he seosrafie, wanl
ju n de aardrietens.happln korr€n

in 5 en 6 VWo ran de orde li hel
pron. A.tic!e narde. Bo!enilen
vlrdt vir dat dom.in eef veEter
k rB plaats n d. litwcrklnR van .le
nieu$e tre€de fase v.or het vak

aa rjksIuide: ret (.ni]
der

aids

Aardr

!ooriet in deze ultwerk is
een !itg.br.id.r dome n Aaide en
een to€pi5sing drarvan in rwee
s.hap

aairaLLren vr 5kunde terug m€r,

resp, 2ao er 12o urei verge eken

lulst n een perode z.as

Nedenands, Erg.s en wiskund.
ton de l€enlns een.rofi.L klcTcr.
De proneLrleLe. omvatten op dit

.

noment !ler 5t l1!oorge5ihr€v€n

D.or hnrl wer(ei ran s.hooLLe d
gen er do..nrei s.le iivoering

jI s!(esvo

g.uJe.st. Zekei

lrk Ne

jk![unr]ig Genoot

nu wnar

Conclusie

Naa5t dc vcrpLi.h:e vak(en als

refe

.

ooI voor era.te

lcrvafg.n .roof een eenvoudiger

De Leening moest rnh neer gann

!emn.erden. De

\4aar nel heeft

n

r her pr.lieL Naiu!r & Ic.hni.k
De deeL!al(en frorden !ervan
g.n door loLed g€ !a((eni dit

heeft vooriL iivLo.C op de taL€n
fran! €n Dults. K€frs en varr
d sheden n deze tvree taLel
bLe!e. du delrk arhter bir rer

n lenu voor aarrl(und ge waarden
groter Lijkt te worden, v,orden tese

lrk de mog.LijIh.den om
Natuur(unde gaat lerug !an 56o
iaar 4So ureni dis(unde gaal lerug
lan 160 naar 4ao uren.
AN$ !an 2oo urcn vcrdflijnr in de
era.te profieLen Door dc L.crLingeD

kngmg I alw I ktfg Irieu*sbrief december

2ooj

t3

dei

eerder verILe nd

aC jonge

da] vergroot.
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s.rre ver?anc irs van w jetr Dr.

2

004 5ti< hting
Dr.5(hnrmannfonds

rl.M.E. SchLirmann

Fet sastuur !an de Stlchi ng Dr.
5.lrirrmanntonds oepl bij d.7e
ge3d{l8den o! !oor een subs dle
voor hel inar 2ooz,. Dc s!bsidie is
bijloorkeur bedoeld voor Ne.ler
Land!. geologen, t.no nde hei ln
3taat te sreLlen onnc zoek te docn
rn en mel betrekkrng lot Precnnbri
r.he Sebiedcn in Egvple €n elaers
in ie wercLd ooI konren werk
zaanrhcdor in net kid.r van !naer

r

houd

cr be$e

ng

!ar

de seolog

lret Laboratoriumo rdetroek voor
subs die ii ianmerking. Het fond!
n€emt e.hl.r in seen g€val talari5
kosier cn so.iaLe astci van pe60.
ieeLvoor zrn rekenlns Tlt op re
kere hoogle kan icrk op
(ont.;.lbasis *orden ianbesteed.
0c !.orkerf van het Eestuur gidi
ult naar subnartieLe probLeem
gerjchte of n.rz.eIspioie.tc

get r

!!ater

2 februari

c.n

].

pon.nl vin de globalc hvd.os'ecr

.n ls gevoe

g voor natuunljkc.l
door de nren5 vcroozdaCe kLi
madtveraidcrlns€n, derse jle
a.ln,ileil ali Landbou*. ngrepen in

/!12),

tol
vo.raanvrager

voor proiertvoorste Le n t. dieren
bij NV'ro.
Nadere nrormalie ve'krijel u via dc

Theo Saal

(saat@Mo.nLl.

koden, geb'ek aan drtrk\ta:c. en

0nd.roek Progr.rma

reeLvu dig secoitron
ieer0 nrci water gcrr ate€.de pfo

,ater voo lndurlrie er Lrndbouvr,
sebre( i.n s.hooi nr rkwarer ei
biodvere

ieil door het verc*iincn van s€r
Lrrds. Wrter ls een beLangrijk€
!i.ureL voor duurnme oittriklclng
er NWO programmd

\\ntcr ri.nt

t
t

Wat.r.n 5!5reen Ai:de,

.

t{nter en samcnleviig.

G

oba .hange en zoeilrater

Eer rleeLvan h€r progrJmrn; spltst

z.h roc of onderoek .lat zi.r

r.ht oJ rropilc.e regio s €n.,oi
o1!ri[ki incalandcn dat in sam.D
iier(lng net Loia. o,1detr.e(ers
DP vo

gefde.omb nal es !an

.or.e.len zijn geform!leerd dle.
do0r et gcrr€ e proSlllnrra reen,
retens.lipPeLlIe L] trlig rsen

.

dive,sileh, het.roc€nileiI, vari.r'

. i.n

Linea rlte

r, drempelwiardef,

ererniln.rjv dIkei. e]

Deze nioct, voLled s

iigcvurl

eu!!c oiroep Sediar v!or
voorstelcn ii het NM/o progr;mdr<1
(Limaatvir rbii lei: Hci prosGnrmn

frofdl ond€r hei bencor !an het
geb.d ard en tc!.nsreten

t
.
t

ia! R.5cfth

Progra'nm€ on Gioba
ahnnee. eerCer g.no.nd NVKol.
D.Te.proep betr.rr de eeEte trnr'
.fe en r:,Lia ee, jaar sevolgd
sordei door €en op'o€p voor de

r€r liLlnaaroiderz.ek

abi (cit ond€.zoe( op dlr 3€
bied nl Lr e_€n ei rlairnee teveis
b€\,odo.cr dal NedcrLindt€ onnci
,oek.rc een bii.l'ngc €veren aan
r€ cvrnle iilernatlonsLe progranr.
na s, zor s .ie div€rse ondet. er
vrn nel $rord CLimdle Ret.nrh

kngms lalwl

KLiniaivariablLiicii.i s.enaro!

rhi,L roor (NWl

Kooi9t0tkringloop ef sirrks:
Lan.gebrui[ €r 5 nksi ii het

.

].

z.ndcf de !tabiLreil vin !iiks,
ls(aDpe r €n 2eesD cse sl rg ng
Dit ber.€alin he1 brl?onler de
the.mis(he expnnsie yan ce
o.€ran ii reate iot t marrjrer

.
.
'

i

de afg. oFen Ce.entria een grot.
vL!rh,' rreefl genonr. r, llggen el
^og sreeds veel vragen. ALW *il
met hel tlremrprogfanrna KLlmiar'

Natuurli(c e, anropos€ne
[Liniall!.rander ns,
5lratosfe€rtr!oo5fecr koopeLiig
en dc arct sche os. hiie,
op reg onaLe

schapper uitS€lo-ard E€t med.
finan.ierlng va. het gebieC Exa.le
Wererschnrpen, 5er ALS.meen Be.
ltuur !nr NLlo ei hel n nlstere
VRoi iir rei kaler !ir rer Nalio

vdr

Geo<hemis<he Kring
Per l iafuari 2oo4 b.sliat hct bE
sluu' vin de Geo.nenlgaa. Kring

dr. Boris vnn Breukelen

en de iltegraLe n0dc Leriis !rn
ijsk.pl).i en zeespicgclsiijsirg,
. s:tu o.€aainoniror nc,
n.!liu m.n iorlng !in de atmos

nto.n!l ca o:dEroek n.nr te.h
nie(ei ni. ioepasbni:r Tiir op

rret
! sui

.

wolken on aerosolen makei de€L
uli rar hel niculre progranrma

eteenb !ggen@nlro.rl of
slvw n!?o.nllaly/oprocp-.i

Gastleerstoelen

opgero.^pen yoo: ond.trDek op dc
voLgcn.e onderurcrpcn In nei
biiTondef {na.r ni€r uitsluiterd):

.

i

0i!.hooi

2:lco RA TEDEN

p otdr. P. Vrn Cappcicn

en

F€r pfogranna (llmanivariabiiileit
is m.t nanre ger.ht op blrlragen
aar .er proie.t cL VAR (! rw.
. i,rar.orgl en in deze oproep ool
oD het 6lobil carbon Proicci

.

iilondiaLc
Lu.htverontre nigl rg ei KLimaatve.
ander nB (N0P 2l wordt bll deu e
e€n

95r/.

vir

de i.al9c biiasen,
v66r r j.rnudri 2oo4 in vjh,ouc
r!ord.n nge evefd bir de seijerris

!oorrien

Nt!0-rcbsite!viw.nro.nL/aLwop (ssv.gLob;G|bdiprolc.t.orsl
ro-op.n eloi progrannrlse.retarls li deze .nL vr.rilen !o06r€len

al.me.: {dterov.rL.sl er rat.rt.

De

vere.l nordt

nii

beroe( (an 5Lechrs bll r.s€ rilroi
ilering !oegekeid !ro|der.
E€n igenulne.d' n.nv,6aglom!
licr voor subsidi. is bii ce sec.cri
rls !an de Si.htine ver(ijgbaar

Posibus

De

is het mogelijk otr

,oo/,

Deadlin€ KLIMAATvARlAarLrrElT
6 januari 2 OO4
li a.ns uilins op lr.t Na.'ionaal

rloLerirc. €n 'rer es
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