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De wereld als werkterrein

Irrofessor dr. Joosr H.J. l erwindr,
&ssch gcoeraal, net voorziftu af, hccft
in zijn tuin ccn ijzcrcn goor dic bijna
ceD vollcdigc cirkcl vonnr eD gcruld is
mer kelen. Een kuns$,erk opgebousd
uir lie .adertrs die hij en Tlin 'rou*kregen tei ere van hun.10 larlg huwe
liik. Zou de cirkel ooir uitgebreid rlor
den met ecn ivaiffpariij. dan zou hci
symboot kuDncn sraaD voor'l cNindis
vakscbicd: kusnnodologic. dc grcns
russcn laDd cD watcr. Df. Marijkc van
Schendelen, dc nieuwe !oovilter, kodt
uit de socille geog fie, sas rctieiin de
Amsterdamse gemeentepohiek,'doer'
aan n'lmrelijke ordening en hotrdi zich
bezlg rner heel andere greDzen, dje
iL6sctr stad cn ptaitcland, burgo cd
ovcrhcid. D.i erorc vcrschil Nsscn
bcide voo.zirte$ is tckeneDd voo' dc
ad.drijkskundc. Een ecograrf heeft de
hele $erell ah $,erkrereln.

Thorbecke
llcr Koninlli jk Ncdc.lands Aardrijks-
lundis Gcnoorschap wcrd opgcrichi iD
1871. Daarncc stond Nedefland niet

vooraan in dc rji. tsnnkijl<, Durisland
cD Bngcland warcn al gco.ganisccrd,
andcfe Eufopesc landcn cn Anerika
zo!den nog volgen. De doelslelllng ran
het nleuwe gen.otschap wls even ln
druk$ekkend als grooisi'!ermeerdering
en versprelding lan geografische kenDis
ien behoeve van rerziees, miljiajrcn,
ivcicnschappcrs ctr bcl.ngstclLcndc
lckcn, clcnals hci otrdcAicuncn ran
cxpcdiiitD rar bij roorkcur NcderlaDdsc
fcizigcd. De ee.ste voofzittc., profcssof
P.J. Vetb, net benoend tor ho.sleraa.
land en !olkenkunde !an Nedeilands
Indit in Lenten, was zeer geboeld door
de geografie, rnaar ge€n grooi re'zjger.
ZiiD zoon. Daniil David dccldc zijn
licfdc, naar iras ccn siuk avoDtuuflijkef.
Hij ging i! 1884 op cxpcdir;e naa! Zuid-
$est'Afrikr, maar stieI|in Angol! n.g
voor de tocht $,etkelijk 

'an 
s|!tr rvas

De olkonende inrere$€ in de g.ografic
was Dict allccD ccn rvcrcnschappclijlc
Grotc dclcn van oDzc kolo en ni dc
'Oosa en de'\!esC $uen rog oDbetrc-
de)r doof bllnken. Dc gebiedei \r.]ren

nici in kaan gcbrichr.liun djldon aan
grondstoffen nog nier onderzochr. Ne-
de.land was in de tueede helft vl]n de
19c eeuw haid bezig om haar m!.hi oler
de l<olonien uir ie breiden. En Neder
Iand sioDd daarin niet alleen. Mer dc
hcic adcn ran dc sroic Europcsc no-
gcndhcdcn cn hun l<rnc,nialc ambitics n1

de Dek, groeide het bcsefhoe bclang.jjL
een goedc geogrdfische kennls r.tn de
.!erzeese gebledsdelen was. Die polliiek
zoigde ook voor grole oniusi in Nedei
lands lndie, de siraferpedjiie naar Arjch
van 1873 was hci bcgin van cctl lo'jarL
gc sirijd. zodat dc NcdcrlaDdsc rcgcrirg
lans nict bcfcid is scircest oni cxpediiies
naar die gebieden tc finaDcjeren.
Ook de blnnenlandse politiek was in de
treede helft !!n de negendende eeuw
sierk ln beweging. Mer Thorbecke's
grondweisherzieDing ran I 8il8 irordi
Ncdcrland ccD parlcncntanc dcmocra-
iic. Dc wcr op lict middclbaar ondenvijs
vaD 186l gecft vomr aln de HBS, de
Hogere Bufge. School. er geog.!fie
w.tdt dan v.oi her eersi !h s.hoohak
gedefinieeid. Terwlndr: "\'laar $ie
leerde aardrirkskunde aan de l.rareD.
Gcosrafic wcrd nog nici aan dc univcrsj'
iciicn gcdocccrd. Hct K,\AG is dan ook
doof lefareD opgerichi o.! om lee$toe-
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ien re krijgclr. Ecrst unui! dc
$ciale geografic. Her idec $rs
r.en nog dat de oens bclaDg-
nikerwas dxn de n.ruur. Jc
moci jc o.k soed rcaliscren d.t
p.s Dret de HllS dc deur n8.lr
gocd onder(ijs opcn sLdlcL
rN. slirurc kindc.en utr dr
segoede mid(ienklasse. Hcr
grmnasiuDr $!s er allecn !!'or
de borcnsre h.g lan onzc
sancdcv'ng Er kwan cc!
cnoln nreu$ poicrluce' lrfl
'soed !er!rand uij. Er $ar dus
rcclmeer aan dc hand dan
llleen econotuisch. inr.r.ssc in
de koloiit!. Er sas een lor
bredjDg cn veRlieping !e! hc1

Bouwput
Dc renlellnhcid vrn naruur
cn ma!lschrppij en pollri!'k
lo.tr als .cn 

'\)de 
dnad do0r

her bcsiaan vur hei aardriik!
kundig gcrrritschap. D.r srs
zo in de bcsiDtijd mer.xDedi-
ics n!!. de koloninn on het
laDd in k!|rrt Ic b.engen, dc
1,)ren lan fivi$cn ie a.hicfho'

len, gmndsroffcn re rindcn. cn
de lolkcn cn hun leelb$sroD-
digh.dcn re Ieren kcnncn.
ua.r ook nu, ler na dc riid
lan dc onrltektjngsreil.n (d1e

naaf her StcfcDgct]ergre irr
Nieuw-(nrhc!, ai jaa. gclc-
den. $rs dc laltsle) spclcn
nens cn nrllrschapp'j diczclf
de \rcz.nliite rol in hct $crk
mn dc geosr.atj cn is d. (hsi
schc) l(eDnN van dc llrcle niei
los rc ,er ran (soci!!l-geo-
grrfilchc) tinonrencn als
ruinrelijkc indeling, slcdcliike
planning cn politiek. onr-

Ook Tcrwin!tt, kusmu n)loog,
kcni de mMrschappclijke be-
iroLkcDhcid uir cigcn en arins.
\u de orc6lromingr:rmt raD
l9r'1, ksrm dc DekaNcr in
1qi6, .lic drie iaar lar.r t('t uiL
voerjDg wctut gebrachr. Ter
wjndr kw.m jn dar ja.r bij de
Dch.\'erken. op hcr nronrent
dar cr net gc\rcrkr (cr.l r3,r dc
bou$pul taD dc H!.ing\licF
sluiz.n. Dc \i !rerlootkundigc
rfdeline. leNindts $.k, dccd

De N cuwsbrlef s €ei gcTamenilrke litgavc van
hel (dn nklijI Nederilnd5 Geoloeir.h M]inbouw
llndis cenoots.hap (KNGtircl, het NWo
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hvdrn!ljsch ond$zoek, toer
n.g z'Ddcr conpuier, orn
adues uir re brclgcn ovcr
mogelijke !erunderingcn in dc
kustontlvikkeling en de bodcln-
opllouN iD de delrardrercn
onJ$ inllocd lan de afsluitin-
gen. \'cilighcd slond toen
roouiP. Dc ovcslroming Nas
Dog re kdrr g.lcdcn. t'as later
k$alnen kritirchc gcluidcn
$icf dc rantrsling raD hcr
Dilieu cn oler de afsluitlng ran

''Wdicrsr!rr h.d daar in her
hegin rnoerc ncc," rc.ielr
'l'eNindt. "Het problccnr \r.s
al eccolnpliceerd. \:ooral n1 hcr
bcDcden.i\ iereng.bi.d. r\fs1u;
ting ran h.r Haring\liet hld
grctc inllocd op de tusren
\'.teren: HoUands Diep:

^\oord cn Kil. Hicr r'.rd leel
rerfuild rtr i.rslib afgcz.r cn
!|ccsde me! roor algcDbloci.
Ook \fns lnen bcro.gd ovcf dc
vc$uiling lan de afgeslorcrl
2ccguton. ilaa. hei ls goed
r)fgcFrkr ru.! h eein beg(n1
ren ner hcle pragmatiscbe
vrngen !ls: \raar zift die
slgcn drn, hocrcelzijD hct $g
cD Nclke soonen hcbbcn \rc,
hoc rcage.en 2e oF l!g..e
5rr(rcnrnrclheden: oF Tourcr of
2octcf $nrcr? ljn heL Nerd e.g
leuk L!!cr klvam.n er ecolo

sische modcll.n rvaann allerlei
1.!e snr)cessen gcnodcllccrd
cn \rcer gekotreld $erdcn aar)
$rtcfbc$egingsnodellen. Er

oovork cn g.!olg. Al die

ljrot!steD bcbb.n her kust
onderzock cn hcl ccolosisch
onderzdck een cDormc nin-ser

Europa
Uoor op hcMkgrbied rln de
riclrw! voorzlirer, Nlriike lan
Schendcl!n. 

's 
h.i ]juropees

(;eogrufisch Congr.s dai hel
K\A(; of.r t\ree j!.f eaar
ory:rnisercn. Dezc kccf -sccn

actiritcitcn zich !ertla!rsen die
rdn 0udshcr al b1j specilleke
dclen lan Europa horcn. i:r
ea.1r dus reellerandcrcn ook
1cr$incit is geboeld doof dir

Onzc kinrl.ren en kleinkindc-
rcn ga|n nct meemaken. Tegr
T<nriDdr. maar z. hebben er
geen idcc o\3r (at hun re
Nachren rt.tlr cn waarom. Dc
ont\fikkeltugen zijD dccLs toc Ic
schrijlcn aan de se.e.!lischc
korukrcrisileken en aide.Tijds
door d! lc,op ran de geschiede-
ris Adrdfijkskund€ en geschie-
denis nroctcD ciscnljjk !€nve-
ven ziin op de niiddclbarc
school, iDdr hij. "\\'ar is cr
ciecnlijk gebeurd in dc I9<
ccus. ir de \tiddeleeDnen.
Ho,i zat h.I m.r de economie.
h('c s drcn dc handelsstromen
er hoe ts dal v.raDdcrd in de
Ren.riss!Dce. Gcografic cn ge-
schiedenis f.DneD s!ncn ccr)
schirter€nd !l1k. Als bcrocpF
vcronisins n.rL ie de discussio
ovcr hcr ondeNijs !angeg!!n.
Het K\_AG hccti een r.pporr
geschrevcD mcr c$ roorstel
\o r hei ulrdrijkskundcpro-
gm'nm'r voor de r!'cedc iasc
mn het middelbuar ondcNijs.
llcr h cen.ieu\ eigcntijds
prugrin}lla, d \.or ongc\lcf
ccndrfdc bcsrear uri fysis.hc
Seogrrtic cD waarin ook de ler
wefenhe'd Dlei dc sociale geo-
qr.rjie er srerkef is !risckomen.
\{'c hLip€n daf bcr moeclijLr
woRlr onr geogrdfic dls kcu-
zovnk tc kiezen blj de e\lctc
prdlcl'.n. Jtrisi.n m.dcmc
inzichrcn un dc Nerenschrp in
her ondcNijsprosnmna te
integrercn hceli hct KIiAG
ccD bijr.ndcr. lecrstocl ondcr-
lrijsgeog!!fie ingestcld.
\!! hcbben dus $inst gebockl
llct bclang \,an geog.lne sordt
nccf 0D rnc.r erkend. N.g
srccds, n! 110 iaar."

TctltoonstelliDg
In kaart gebracht met kapmes en kompas,

l. het (lT Tropenmlseum in Amsterdam ls de kLimtocht naar twee
hoog via het statige trappenhuh alleen aL een waar genoeg€i. Dichtbij
de (NAG lentoo.stelling ln kaart gebGchl met kapmes en kompas ,

klinkl al ee. hannenslem om de hoek die vertel hoe Daniel David
Veth, erpeditieleider van de reis door Angola en zoon van de ee6te
voorzitter van het genoots.hap, in 1884 op l5 ja ge leeftijd door de

ontbedngen sterk verzwakt aan dysenterie gestotuen is. De zo tadsch
vedopen tocht door Angola is een van de acht €xpediiies die in deze
jublLeumexpositie beLicht worden, Foto s van mensen, landschappen.
kano's kLem ln stroomversneLlingen,lekstef en !ooryerpen g€ven een

Levendig be€ld van de schoonheid van de g€bieden, de bewoner5 en
hun Leefonst;ndisheden. Jammer aLLe€i dat lret h:an ondoeiLijk ls

om de ontberingen, de ziektes en h€t gelaar ujdens deze reizen tast.

KIT Tropenmuseum, Linaeusrlraat 2. Amslerdam
De tentoontstelling loopr ror rg apil 2oo4

Boek
In kaart gebracht met kapmes en kompas,

mel het KoflnkLijk Nedenands Aardriikskundig Genootschap op
exped lle tussen 18ll en 1960, 2oo3, ! tgegeven door ABP/KNAG,

onder redactie van Arnold WenthoLl

KNAG.Ledef. € to (niet-kden: € 3t, verkrljsbaa. in de boekwinkel
van het rfopenmuseum orvia de website van het (NAG (www.knag.nl)

Dii boek is de catalogls bij de rentoonstelling met de2elfde naan en
vertelt het verhaal van KNAc-expedities ndar Indie, Suriname, Midden-
Arabi€. Noord-Amerika en A[.ika- Het beschiift tevens de geschiedenis

van het genoolschap, de veeevenheid met handel en politiek, de
plaonen, de teieu6relLingen €n de successen die er gewe€st zijn in de
periode tot de laatste grote expedlt€ if 19t9 niar hel Srerengebergte
op N e-s -"a. !- l dLre dec besrral J r de r ad d ,p-.iolisr .

r.F.rooll. r4no b 4 -nog.afe, caftot ard rpo.oe F. oio,oc e.

geodetische plaatsbepaLing, folografie en de (oninklij(e 
^4arine.Achterin het boek zitten de kaarten van N,lidden.Sumatra (Veth, d82).

het 2! dwesten der Ve.€f gde Staten en Nieuw.L4exico lT€n (ate,

188t en de su.inaamse .ivi€ren Lawas. Litani en Gonini (Franssen

1905).

Tentoonsteling
Naar de toppen van het Sterrengebergte,

Herinnerlnsen aaf een L€gendarische *pediie op Nieuw.Guinea (1959)

Twlnllgste eeuwse w€tenschappers slaan oog if oos met her stenen
tijdp€f<. [4et alL€ hod€rne middoLen, zoaLs hei].opters. vll€gtuigen en

radiocommuni.atie. En toch lilden ook d€z€ expediiieleden kou,
hebben ze Last van insecten en vaLlen de tochten door het oetuoud
erg tegen, net als bij de expeditier tienralLen jaren eerder. De beklim-
ning naar de hoogste berg van hel Sterengebergte is zwaar. De tochl
duun elfdasen in plaats van de veMachle acht. Het voedsel moet de
laatste dasen op rantsoen ge?et worden om het basiskamp te halen
en de lop blijkt minder hoog dan is voorsp€ld. De laaGte stappen van
d€ b€rgbeklimmers naar hel kamp leveren mooie filnbeelder, teNiil
daarna het verhaal klinkl hoe zwaar en hoe ver het was. De bijdrage
vai de marlnie6 aan deze exped t e wordt ruimschoots bellcht.

Mar nielsmuseum, Wijnhaven r3, Rotlerdam.
0e tentoonsreLling oopl tot 9 mei 2oo4

e(n ukgcbicd. maar
nel rndcrson: zoreel
nr,Scliik dcchpccia
lisrnen ovcr ecn grool

scl)ied: Europd. Ilcr
als uag€lr $d! Euro-

otensrcllcn vaD grcn

krymg I arq l ktfg lnicuwsbrief februai 2oo4 I 3



Evolutie/Revolutie
t'Elke heer dat;h het ooet de
eoofutietheoie heb, staaft a
@.1tueet een iaar studente,
op die .laimen ddt het scheb-
,incsoerhael een andeE
behnsnjke theoie & ou he.
leoen op aatde te xdhldrct" I
verzuchtte rliin kemis Joe,
dic in Florid. geologie
doccert aan de uDiversiteit.
Het liikt er stcrk op, d.t 6a
c.n aovantcliike sroei in de
,aren 70! her drsacvlak voor
ale evolutietheorie afteemt ln
d€ States. Monenteel gelooft
nog maar een ksdt vd de
Amdilanen allt de evoluti€-
theorie waar is, Men h€eft het
klaarbliikelijk moeilijk Eet
her idee dat wii aapachtige
vooroders hebben. z€rs
Presidenr Bush, e{ gestu-
deerd man, dle toch gemak-
keliik b€ter zou kunen we-
ten, verklaarde onldgs alst
"het laatste uootd ooer de
e to I u ti etheo rie n o g nie t

Een vergisstng die steeds wee.
wordt gemaakt, is aht rnen

niet w€nst/lijl<t door re h€bben
dat er voor wat betreli de evo-
lutie nietlege! splake is van
een hypothese! maar van ecn
theolte. Ee! th.orte die wordt
gestaafd door talloze waaae-
mingen. lvit *eten vd de op-
eenvolging van soortcn uit de
paleortologie €n de biologie,
wit besrijpen - op hoofdliinen
- dc mechdisDetr €o evolu-
tic en kume! een ctr ed€r
tuet DNA-onderzoek order-
bouwen, G.noes, zou ie
denk€n, od zelfs de heesr
veiltokte twiifelaar over de
streep te tretten. Mlw het
teg€ndeel blijkt het geval,
Klasrblijkelijk zit er wat
dwals in de hoofden van
densen. En roeaegeven: he.
brijd€ ze[beerd van de moder-
ne wereldburger komt nogal
onder alauk te st.an als hij
snloopt tegen zinnen als "ae
Jind no @srise oI o besan-
ains, no ptoste.t ot m e"d" ,
wa. hem of haar degrade.n
tot €en stode op de adem van
de did. V€el geruststcllender

t,:.,ti::ltl\tut,l lj 
ti) 

I ri l:ltr lXtl:,y lilti li: 1,. lt,\l l:i I N

0e KNG[46 i5 al vele jaren belrok
ken bli de Europese Federatk van

GeoLogen (EFG),0€ acrlvite ten van

dc EFG zijn voor.en sroot decl
gfii.hl op Brusscl, wdadij we
prob€rei de Aardwetens.happen
7!veel nog€lik b i rele!antc Euro
pese projecten betrokken te kr i-
gen. Voorbeelden zijn Envifonmen.

tal lmpac( A5sessrnents . wergeving

op hct sebied van bodemander

Prore.t on and Natural Hazards'.

Graas wilik onder andere ingran
op deze laalelgeioemde, waalbij
we veeLpositieve erk€nning ont.
vangen van de Europese Commls-

sie, Afgeloper laaf heeft de EFG

een uitgebreid advie5dotument
ingediend bij dc Ec, waarbijwc
cen soed overT cht hebb€n gcge-

ven van de belangrikste faluur
rampen die in E!ropa pl!ats vinden
waar geologie bij betrokken is.

oeels is daadij gericht op regio-

nale problemen zoals bijvoolbeeld
lawinegevaar en kutlerosie, maaf
mer narne is de aandaclrr gevest gd

op dle natuu(anpen die hel
meestc effect hebbcn op de Euro
pese ma.lschappij, Toals aardbe
viigcn, ove6tromineen en land-
verschu vingen. Het is vastgesteLd

d!1 lr !e afse open I er Fa, veel
me€r var dergeLijke natu!rampen
plaars hebben s€vond€n in Europa

D t is ccn srote ,org voor de Ell

en daarom is dlt dan ook €en

var de belansrijk.e Ec projeden
voor de komende jann binnen
DC Environment. Ef wordt gewerkt

aan een Europese aanpak, waa,bij
a Le Segelens op nailonanl nrveau

tvoor zover bekend) samensevoe€d
rvorden tot een sysleem.
Een van de ee6te taken die er llg.
gcn voor aardwctentchappeE s het
maken van risrcokaa.ren. AllereeGr
z.l er afstemming moeten plaalsvin.

den selk systeem gebruitt saal

is het om .am dt t€ gaM
dat het.llcnaal dteit oD de
mens of- bets nog . .igenliik
allemaal om iezetf. Het "ik"
als cen$um van het unlve!-
sld. Zelfs Aad*etenschap-
p6 nalen zich dagt wel
eem schuldig aan: .nderen
vMzelft prekend, u n.tuurliik
niet... Ecn wonderliike se-
dachte voor eetr Aar.lweten-
schappcr, die toch een
beEdig.l tldsreizige! ls er in
de geest moeiteloos reist nad
de verste tijdd en plaatsen.
vm.kelijk is her ook wel...
Mirder vemateliit was het
bericht dat Natu.e odlangs
brach' door de sneU€ opwd-
ming van de Adde .kelgt 15

tot l7olo van alle landdieren en
-plmt€n bider viifiig i:F uit
te sten€n. De goud€n padis
al verdwenenj de wetcnschap-
pers voorspelen dat de rode
wouw, de tolbosplet, de mus-
taatoot nbom eq de z*att€
spreeuw heo snet zullen vol-
ser, evenals meer dan ecn
dilioen and€le soorren. Je

worden voor ve^{erking van de
gegevens, op wclke schaal €r
gewerkt gaat worden, vasrsteLLins

van gadat e in e.o 5, weLk-" oi
derzoeksmethoden nodig ziii on
deze risicokaa en te maken zoals

biivoo,beeld rcmore sensins, seo-

fo sis.lr bodemondeizoek, enzo!oort,
DsgeLike ondeN€rpen wordor
uitgebreid besproken liid€n5 verk
groepbesprekingen van dc Ec, waar
de EFG ook nauvr biiberfokken ual

z ln. Er ls een voonop gc datun
vangcsteLd l2l maa'tj voor een

2gn. Public Hearing voo. het Euro
pees Parlement over hel EC proje.t
'Civil Protection and Natural
F.zards'. EFG s een van hct be
p€rkre aanraLo€anlsaties die de

mogelijkheid heeft d:a. een pre

sentatic te gelen voor het Europees

ParLement, Een uitslekende moge

lljkhe d dus voorv€rdere promol€
van de Aardwetens.hapPen,
Een van de activir€iten die de EFG

heeft ontplooid naar aanleidins van

hocft geed groot bioloog te
zijn m te voospellm d.t bii
een zo massaal etr snel uitster-
ven ooL hele aleel-ecosysiemen
aan het sankelen worden ge'
brachr ofzelfs znlren bezwlj-
t€n. De ondenoet$ hebbetr
zich gericht op biot. op het
land en nog niet op zeeleven.
Op Exond vsn een literatuu-
ooderzo€r. naar de gevolgcn
var klinaawer-andqilg in het
Noor.rzeegebted dat ik mo-
menteel maak, ks it u nu al
veltellen dat ooL in zee klap-
pen zlllen v..Uen. Net als op
het tand zuDcr bii opwming
(sub-) soonen die koud$e
condities op priis stelen
plaats mahen voor (subrsoor-
ten di€ saneE condities
geeend ziin €n z![er ook
soortensame$tellingen kun-
nen veratrderen, Verder mag
je vesachtcn dat specialisten
in ereile uiches m edcmi-
sche soorten h€t mocill,t zul-
len kiije€n, Modenteel b nog
ondridelijk of .. ooh mariene
soorten zullcn uitstefl en.

dil Ec projed is het opzen€i vnn

een uirsebreid Europees nenrcrk
van seo exp€rts !p het geb cd van

natuuftampctr. Op dlt momenl rji
er al veel cxpe.ls betrokken uit een
groot aantal Europese landen, elk
met hun eigen expertise vari€€nd
van remoie sens ng exFe s tol
spe.iallsten n Landv€rschuiv nge r.
zii voozien de EFG van gedcrail

lcerd en specifiek advies, dal
vetuerkt wordt in adviesdocumen
ten en besproken wordt bliverga
derngen en workshops mel de EC

Indicn je ook gesp€.iaLit€erd beit
op dit sebied €n lnteresse hcbr

bii de EFG grocp van erpe(s op
gebied van Natuuftampen betrok
ken te zijn, maildil dan naa.

henld-l'gtenberg@dgb'g.oup,com.
Ook voo, andere vGgen over EFc

actlvit€iten kan ic hier tereclrt.
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Met het e.nstaande Grcte
Uitstenen, d6t g€zi€n de per-
sistentie van het versterkte
broeikaseffect in ieder geval
deels onvermiideliit liikt, zal
een belanert,ke stratigafi schc
ho.izon ontstaan. Qua belang
zal deze zich, m€t €nige pech,
lllnen meten met de zes
belangriike massa-extincties
die zich sinds het C@brium
hebben voorgedaan, zeker als
de opwarmlng tor ver in de
22e eeuw aloorgaar, zoals de
klimaat{eteff chappers mo-
tuentecl voo.zien. Addis is
dat ooL ccn deel van de Grote
Zes (Laat-OrdoviciuE, Laat-
Devoon en LaaFTrias) met
rii veel zekerheid kan wor-
de' toegeschreven !n
ldifr aaweranderinser. Als
Aa.dwetcnsch.ppers lelen we
daamee momerteel ir een
historischc periode waanm
het belang nauwclijks tan
worden overschat: wii zulen,
indier de opwarming zich
doolzet (was! het momenreel
wel laar uitziet), setuigE ziin

van een breekpunt itr de evo-
lutie, zoals dat maa. heel zel-
den optrecdt. Wclicht saa{
we van het Kwartair haar h€t
Kwintalr, of misschien wel
tan her Kaenozoicum naa!
hct Neozoicum. E€n be€tje
iammer is dat de mens deze
veranderiq zeuriih te heb-
ben vcrcorzaakt. Briikt het
toch allemMl om dc nem te

Maar toch is het nier aleen
m35r cer Donker Verhaal.
Als wii erin slasen om het
Broeikasefcct te beteugelen
(bi,voorbceld door Kyoto na
te komen?) , zullen de gevol-
sen voor het system Adde
dinder slerk ziin, stelen de
bc$okk€n weterschappers
(maar altiid nog zo'n 177o).
Mo.hten we er niet op tiid in
slasen dan kunlen de etrecten
extreenr sterl< ziin. Maa! dan
bledt de Geologie troost bij
de vollge Grote zes overl.ef-
den telkens met name de
opportunistische, fl exibele
soortcn di€ vervolgfls weer

evolueerder in een nieuwe
bonte leeks vd planten en
.lle!en. Ofde deDs daar dan
nog deel van uibraakt? Wc

Maar voorlopig is het nog niet
zo vc!! WeUicht dat wij als
Aardwctcnschappe.s oog op
ttJd zimige biidEsen knnnen
leveren :n het b€perken eo
voofspellen 1'd de efe.ten.
Ord.r$ondse opslaB e6n
CO2, het beperken van (Sas-
uitstoot bij) wlkaanuitbars-
tingen, het vasdessen van
l{arlnt. dfCO2 d.m.v. Oto,
geochehische processed: wat
voor oplossingen kunt u .ll€-
maal bed€rlen? Maar *iucn
wii ook daadwskeliik sehoord
worden dan zulen de Aard-
{etcrschappe., ook in Ne.le!-
lard, vc.l kachtiger georga-
niseerd ddeter ziiD darl nu
het geaal is. D.t geldt trou-
w€ns bij tal van ande.e onder-
w€fpen ook. Na jalen van
evolutie van het K,\GMC is er
vorig iaa. een revolutie op
seg Sckomen tiiders de iaar-

riikse Argdcne Ledenverga-
dering. Deze revolutic op€nde
de weg n.d een kr.chtigere
organisatie die veel meer ka!
gaan betekenen voor de ledcn
h voor de maatschappti. Wij
wiren die levolude dlt jaer
vooftzeften: €r staan grote
eermddingen op stapel, die
*ii aan u *illen eoorleggen op
de volsende ALV. Deze viodt
op 2:l april plaats in Maas-
tricht (oaak er een lreeke.dje
van zou ik zeggen) met.le
hogrliiLheid to( een excursie
(de oprichtinBsexcursie van
de Kring Geologie cn lvirn-
bouwi zie de volgende
Nieuwsbrief). Resencer die
datum aod be therel!!l!

Oh ia: het sironurnmer var
de Sahenwerkende Hulpor-
ganis.ties t.b.v. hulp aan de
slachtoffers aan de 65rdb€-
ving in Ird is 555.

Het bestuur van de ederlandse
Kdng Aardse Matedalen LAil is
vanof ianuo 2oo4 ats @tsr

Dr TinD G. NliLand, voonltter lItO

D6. Fran( F, Beun(, se.retaris {Fo.,
Ao rd. en L eve n swe le n s. h o p pe n,

vt i ie Un ive 6 ite il A h ste I d. n)
Dr R€nC P. Xuiiper, peininsheester
(E.ononi.s, Eneryy & Noturcl

Dr jack H.L. Voncken,lid f,Afd.Ie.h,,.
she Aordwetens.happcn, rU DeW
Dr fi'lartyn R, orury, Lid afd. adrd
wet en schap p e n, u n ive tsite it utrc.h,
Prof,Dr Loo M Kriegsnan, ld
(N Ar u RA L t 5 /N N l\tl, Le i.l e n)

DF5 FPANk F. SEUNK

FA(. AARD- rN t€vEN5srrrNs.HApp€r.
Aro. pErRorocre, Vh]l L]N vEpsrrr r,
D: Borr€rAAN 108!, !041 HV A DAH,

i.L : )Otr\r7171. .^x: )0 646)457 ,

E MA I TANK.B€UN(@FALS,VU.It

Ecrnc NPP- slmposiln,
Tc).jeNmlscum,Hnarlem.

l,&t de onsLag naa. een Neder

Lands Po alr Proeramma is het jaar
Likse CAo.Sympos um ln het Aca-

defiiegebouw omR€z€t naar ecf
NPF 5ynrposlum eens n de twee
jaar. Komend jaar zaL het NPP

5vmpos un pLaaGhebben i het
Teyefmusc!m, tijd€ns de Anlarcti-
ca Tentoonslelling nldaar.
Ondenoeke6 worden uitgenodigd
om op dit symposium lezingen tc
houden ol post€B te presenle.en.

Reserveer de data aLvatt ln uw

dgcn.ra ci a6 u een presentarE

wersr tc gclen, wlLt u dit dai per

e mail{b ulnc@nwo.n) laten reten?
Nr de inventarisatc van de aanmeL

a ngen, voLgl e. €en bro.hurc met

de irri(hling van de symposiumda-
gei en de dogelijkheid ror inschrij
vins.n indiening van een abstract.
Hierovcr vorgl .ader berichr.

D€ Antarcticd IetrtoonstelLing in hel

Tcylel9museun ii Haarlem rvordl
fecslclijk g€opend op 23 reb.uri
2oo4 cn is gcsponso.d doo. her

Nedenand5 Polan Progrnmma, Bii

hel SVmpos umbezoek hccft u vr ie
f0eganS tot de Aniar.i.a Tcnt00n

steLlng i het IeyLertmuseun

NlVO/VcDiIg Mcin€sz-prijs
T dens NAC-Vlhoopt her Geb eds.
besluuf van ALW uederom een

Vening M€inesz prij5lc kunn€n

uitreiken uil de opbrengstcn van

een echenkins die professor dr.ir.
V€n ng Meinesz in 1962:an NWO

€ ro.ooo en is bedo€Ld (er lnan
. er ng van onderzoeksgerelareerde
koster, ?oi s bivoo,beeLd e€n

slud ere s. Slrds 1965 is dcTe pris
achtereenvoLs€ns uitsereikt aan dr.

R.0. Schulling, dr. t-D.A. zijdedeld,
dr. 6.8. Engelen, dr. J.A. Schoulen.
dr.ir. N. vnn Breemen, dr. A.l,'1.F.

Nolet, dr. R.K.5nieder en voo. hel

In aanmerking voor !e priis komen
veelbclovende onderzoekeG in de

aardwetenschnppen. die niel lang€r
dan zes jaar gelcdci e€. doaonal
oi nsen eursexam€r rcbben aiSe
Legd en art ef weiens. rnppcLiik
weraaam zlln ii Nederaid. 0rd.r
aardlret€nr.happen verslo 1d

professor dr.ir. Ven.g ltleinesz n

1962 0e G.ofys ca, de Fys sche
Geodesie. de Gcologie, de Fysische

Geosrafie. de Geomo ologie, de
Fysis.he O.€anografie, dc Mcieoro
logie en KlimaLologie en de studic
vnn alle blilen de satde aanweTigc
ratcrle, die nog merkbaar onder
de ln!locd staat der fiel de aa'de
tamenhangendc (achtveLden',

niormat e dr. Ariai Stecrbruggen,
e maiL: steeibrussen@nwo.nl

RegisFer nu voor il,A(-Vll -5 en 6
april 2@a, &ningshol Veldhov€n
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Gitbert White en Darwins regenwormen

DiL n de !c6ic lrn het rerhaal dic DrF
\!in zelfsraag nur buiren brachr. Inmid-
dels $ordt er aan Je $3.rhcid ran JiL
rerlraal -qendjield. Bracknran ( lr)lJl), A
d.licarc A.ungerncnr) s!ct zclfs r.!er dn!
hij D!frin beschuldist !!n het gebrulk
i'an \Vall!.e s bricl!0r 18:)8 om zijn
cisen e\,oludcficorie 1e !enolm.kcn. Hel
kfakrer lan \\'rlluce en her ttir dar hij ror
een lag.rc klassc behoodc dan DrNnl
a\\'allacc mocsr serken roor dc kosl
DaNin ni.r) nrnkrc dar gc.n srrijd onc
srond orcr]]rbrir.it. \\'NIl
dcn met D!Nirr ivoi|dc,ing en eeD bijrol
Llij dc evolLriicrh0oric (7ic v'allacc's I{y
Liic. I q08).

omwerken
ljc! rcrg.liikb r \iturtic !in.l.n \re bii
Da^rins bijn! lefe'rslangc studie ra. rc-
.ecn\romcn. In 1838 schrcci hij zijn .crstc
arriLel,^er de bclnrgfijke rc6iieir vr!
.cgensdnen bijlct onNerken r.tr dc
bo\ensie l.re vln !lc Narde: dc srond die
,ij eien op zock ndrr \oeds.ldcchjes bfclr-
seD zij als !r$crf!,len aan hct oFre^lak.
Daarn{asr rcrriiken zij dc grunJ net blr-
dcrcD die ii in hun bolcn tr.kken en hun
.eraafsungcn rolg.n toor (lq,rluchlnrg.

Door dc grcrc aan(.rllcn $oNen n1d€
bod.n blijlen de etitcrcn niel uir: si€ncn
raarcndcr ool dic r:lD Stonchenge zakkcn
langzlam in dr gron(l: kllk ungestrooid
als bemesing olcr grasldnd zakl door dc
,(iniren lan irormcn ond.rgronds. bcgrn-
rcn onder dc r.n her (\)perllak gcdcpo-
neerdc rrorDh.opjes. \{'oflncn helpen zi)
mee.an dc !.Dning v:lD dc troden aan

Giltrerr \\rhtre (l;20-l?ell Nreu sn co1
rln dr mee{ gclczen cn herdrukrc popu-
hnc nxruurbockcn Thc \atural llislon ol
Sclbome it79l) h!.1 hierin rccds gcschre-
ren oler dczc rcn\ireir ran .cgcn\lrmen.
Het r urcfnilie nerklra.rdig dlt Dxrvin
nocli n zijn eeNle .rniLclujl 1838, noch
in zijn 'Nhrm€nbf0k' llillJl. The inrD10-
lior ofregeiablc nroLrld. rh$ugh ihc
!c,n of \!oins) !rr$ijsr naardc (flhe-
'ningen 

!a! \\'hirc. rf€ezien lan ccn korrc
mrlding dar ook \\'hire $el \risr dat tror
men s nachr un hun holcr krui|rn
(dalrDcc aantr)nend. d.r hijN:hite $€l

Drnrin rell nocnrt hr$ dc boeken lan
(lilbe \\hiic cD,\llsrnder lon IIxDI
boldt ah de grotLr n\piraLlebronncn iD zrtn
jeugd. ln ziin bibhnheek (bc\raard in
Cambridgct beriDd.D zich nrcc cdilier
ran \\bnc s Nururul Hisrcrt ofSclbornc,
aan uir l813 mer ccn opdrachr ran dc
cdnof L. Ien\ns .n ccn loctnooi iraafin
lcnlns rerNiis! naur D.rr\vins ariikcl !!n
lril8. Dantnr wfls lhs zeker n i8E1 ,)p cte

htiogie ra! \tihnc's .pmerkingcn oler
regen\ronn.r U'!.rrom dan gecn rer\vii
zing naar \\ hite? Eerdcr NcrJ dn afgedarn
als cd onorJl.L!eDdbcid oflergissing tan

Drnln. Ik hcb dx0r sterk miin iwijlcls
orer. \'lltns inzicns frsL her in h.t bccld
lrn de pion'cr dlt Danlin wildc uitsrr!-
len. \ret Gilbcrt \\'hire (-ecston en Itq )).
besloDd ook gccn gemarrcor.cn di.ecrc

Nienand zll onrkcnnen dar DaNin dc
cerste \ras dic r.ritglbre geg€rcns lcF
zdmelde olcr dc !crivlreir.n lcn fcge!-
$o ren- gcbruilt nrkcnd lan een gMr
net$crk lan nrede\f$kc6 oler de hele {c-
rcld. \ienrud 2:rlonlkcnncn dd' hij dc
ccrsrc $ux Jie d. onrzclrinsta.til irejMn
itofmen k$lnlitic0c i en daarm.. arn (ic

basi\ \bnd !an bioturbrLieord.rzock drr
nog hed.n. zo{cl ot het llnd als o! de
zeebodcn, nrerhr es !cr.scliikbd!r In€r dic
fan DaNir gebruikt l-lkcnncn un lte
rnrlocd lan $hirc zou DlNin nier gcdc-
gradccrd hebbe!). llaar. nel ,h de gcringc
\aardenng roDr Alticd Nauace in l-hc
Origin oiSp.cios cn hct daarin zcli! hcle-
nr!dl nier no.tncn vdn ziin grootallcl
Erismus D.$ir di€ ook orcf eroluLi€
publicccrdc. h!r het ni.i ukcrrei !.ln
(iilbcrr \\'hirc'r bijdrlgc ccn ninder,rnn-
gcDamc klnr \an Dnr\ins ltlrakier zi.n

DR G'RHARtr 
'. 

GO'i
KoNrN(Lr( NED.ahNos lrsrf uur

vooR oNDEPzori o€r ZEE

Posruus 59. Lr90 Aa 0!N auRc, r:rE-
! MA r.ADa@N oz.!L

.Er 0222 1694t, fAX 0222 119674

,.r Llrqtc,:,,ifr dr!,hl I Jrr./,rr.,,.t]
Geftard C. Cadee, 2oo3. Gilbert Whit€
ard DaMin's woms. ICH 05 ro: 43-45.
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De Urechtse paleonioloos lan vnn
0am, expc( in gebitselementen

van kLeine zoogdieren, heeft hel
nit atiei geromcn. De paLeonlaLo

gle in Nederand l. vcrsn pperd, de
vrkgebieden LiSgen ver uit eLkaar

en cr s weirS conta.r tu5scn

jadn€r, Tcker omdat de.ont..ren
intelnalioninl uit5tekend zijn en er
nationaal wel vcci sanengeererkr
trordt ner aangrenTende vakgebie
dci. Mrar danf gaal verdndering in
koncn. h hel naiaar van 2oo4
vindt hct opr chtinsssymposlum
plaats dat TaLgaan over ver€d€r.
heden €r l!ckomst vai de Faleor
tologe {aLgenccr en ln Nederand
en BeLSieJ. Een tw.ede sympos um
rn€t excurs e zaLpaatsvinden in en

rond li,faasVichi n het vooriaar van
2oot cn 7al, mel alLe verlrouwcn in
de roekomsl, gaan over uitsietuing

Het oprichlingsconil6/bestuur kent
leden ut a Le lagen vdn de paLeon

loLogische bevoll ns. lan van Dam

(Lln vcrsleit Lltrecht) ve egefwoor
digt dc rcrtebraten, Cindy Looy
(!i ve6 reit Llifecht / Smithon an

Wa5hinglon) cn f,,larLoes (L.aster

boervan Hoevc [Univedleil
Utre(hl / N TG INOJ bestuderen
tossiele nora s. Rob 5pciier, specia
Lisi op h€t gebi€d van mariene

Hcl zal ge€n krins worden met
honderdcn leden. Van Dam hoopl
op zo n viinig, inclusief selnte.es
see.de studenten. 'Het is de
bedoe ns om jaarliks een lhema.
sy.nposlum le organlseren van een

niddag", verte t hij, ver.ler <omt
.r icder irar eei ex.!Eie. hr we
hopcn ir te <unnen sF€len op de
aciua reit. ALs €r net een bijzon
dere rentoonstelling loopr, of een
groeve is op een bepaald momeit
toegankelijk, dan willen we daar
graag aandacht aan besteden- Het
is lcuk om de Vliamse paleontolo.
gen cr bijle hebben. Nier allcen
wLlen wc trnag leelleden, maar

Bege is gcoLogls.h en paleonto o

8le.h zo anders dan NederLand.

Daar kunnen we mooie ercu6l€s

PaLeontoLogie en paLeobiologie zijn
nnuw veMant. De fundamentcLe

vragcn die essentieelzijn voor
paleonlologen liSgen tesenwoordig
in de brologie. Vraagstukken als

(lnfodaderrner Oprichtlng Paleobnnosischc kins)

Tln vrn Dam: jdan(1seo.!! nl
]U'r11(,es Kloosruboer v.n Hoevc: n.l.vanh{reve(1!rc.uu.nl
l:rank We$clingh: w€sselinghi,r Ddr!ralis.nl
Rob€rr Speije.: rob.rr.speijerrr ge( ). ku leurcn. ac. be
CrDdy Loo\ : c.!.loor"rlbio.uu.nl
li(nc Iiraaije: inio ir ocnijdn)uscum.nl

Yrij zijD ruhcusd u nee te kunncn delen dlt er iD 200.1 ccn
Prleobiolosische Kring vrn ftul.t ga0l Deze kring staat opcn
voor (senrirF.ofcssionele paleonruloscn cn paleobblosen uit
Ned€lland eD Vlaandcien, en heeft rls voorDaansre d.elen hct
volscn lan nl.urLe {etcnsclrappelijke ort$'ilkcliryen, een rldr-
ibrur tc zijn voor iormclc en inlbrmele conilcrcD russen lAkge-
not.n cn inqituen, en dc bclangcn te bebr.tigen lan dc
Nedcrlandsc en Vlaamse pal'.:ontologie:pal.obiologic in hcr

(1) cen iaflijkse dleDubijccnkoms!, dic mccsral u1i een lu"ch,
lczingenmlddag eD borlcl za1 besuan,

2 !!n .. rl L e h n J -\iu!jiJ. be.r. ,-d- u: r(n InJdiE.
ov.nuchrlng en ochtefl d,

(1) her trezockcn lan.cLuele r.lcvaDtc renioonsrelhrgcn of

Om de commuDicaric Ie wsarborscn zullcn we twee keer pcr
jaar een tlektroDischc nicuirsbriei uitgctcD, o onderhouden
wc de r!ebsne hrtp: .a$s.bio.uu.nL-p!laco.:Palcobiologiei

Hct opcninssslmposium 4l plarrslinden le L\rcchr, norcm-
ber ?001 cn in hei teken stdutr vaD lcrleden, heden en
roekonist rdn dc paleobiologie. in hct biizonder in Ncdcrlund
cn Belgie. Een syDposnun er excufsic or$ her rhem! extitlo-
tics zal roo.jldf 200i pliarsvin.len in en roDd nkasLdcht

It.t lidmaas.h!]r kosr l0 luro per jarr. OF
h ttp:' $$1r.bio. uu-nl'-pd laco,lll0obiologie kunr u ecD
Iidma.Ischapslbmulier in!!llen 0n lcrder infomaric kri jgen
orer dc palcobiologische kring. Vlor algcmene iniomaric kun!
u ook r.rccht bijJan ran Dlm (jd!D .t eco. tru.nl) oiFrrnk
N:esselingh (Fessclillsh( mturalis.nl).

Mct lriendelijke grccr,

rot.te toatst vootk.r,ehd! onnoniei.r (toorstc KrijL) L",utur u"4
orLvonden votnPn. Ertindies it
Polcobiologis.h. xtinq in en an.l Modituht. voo4dat 2oo5-

Nieuwe Paleobiologische Kring gaat over de grens

Midden in e€n periode waarin het genootschap zkh bezint op haar

bestaan en werkt aan €en stevige verankering ln de aaidweten-

schappen en d€ maatschappii, geb€uren €r gelukkig ook leuke

dingen, Et wordt hard gewerkt aan een PaLeobiologische K ng. De

jon$te klng, in oprkhtins nos, he€ft mel€€n Eote ambities. zij wit
inlernatlonaal. D€ VLaamse vakbro€ders horcn er ook bii.

nicrofossielen, oorspfonkeliik ook
van utrechi, is nu vcrkzaan bii de
kathoLieke Universir€it Leuven, €n
vcrtcgcnyroordigt het buitenLand.

l'rank Wcsse ngh van Natura is ci
Rene Frda lc vnn het 0ertiidmu
seum (voo,hccn de Ammoiieten-
hoevel benuder.n grotere ong€-
weryeLden, en vormen de museale

waarom fLora s en f.una's veraide
rcr, hoe sne d:t saat, welkc
lrvLoed cen andere omseving hecft
op de migratie vnn pLanten en

d eren, hoe g.oot de invLo€d vai
her klimaar is en op weLke s(haal,
V.rn oamt ond€uoek naar kiezen

c^ tanden van kleine zoogdi€ren.
gaat dnn ook veelverder dan ccn
inventarisatie van soorten.
Van Dam: 'Jc moet naar de Levens

gemeens.hdp in zijn geheelkjker.
Dal ls de soede lnvaLshoe( ALs hel
(lfiaat verandert, past de vegeta
tic zi.h aan en zuLLen de diererlge
mecrs.nappen veranderen. F0c
pre.icTcr d€ afzeltingen gedaiecrd

kunrer worden Utrechl oopt
v00fop in hEt onderzoe( aan astro.
nam sche tijrlrhaLcn. deste nauw.
k€uriger ontstaat er het b€eLd hoe

sncL veranderinsen plaatevinden,

VeG.Lijkbare viaasstukken worden
besludccrd in hele ve6(hillendc
organismen, varidrend van Mosn

saurut tot eenccllige oceaanbe.
vroner ofpolLefkor€1. De PaLeobio
Log sche Kr ng hoDpt zijn Leden

kctrnls te lalen makEr nct a (aa6
y,e,k.n zu € geneenschappc ike
thema'5 aan de orde te ste Ler.
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D? oqtutiac von t iddaq Hunsle ond 2iin boot 2e vind.n ddt et s"en reke-

ninq qehorden wott. n?t ho b.long.n in provin.iolc pldnncn on stote^ te

denpen. De ptavintie besluit tat avedeg net de in.!ividuele bae,en Hietbiiit

veet beqip e4 dftdsvhk arxtaan bijde ha{en antstdal. ztibes"flen dat ze

ook eer int.hdtioradt etsaed beheten E, wotdt zetfs 9eed enket"staat neel

ged?np|. Dc boeQn sluiten neL de ptotin.ie en nAdere tetevalte paduen ols

het wote6.hap.oneenott?i.lutidis.h is dit een sit@tie.tie w.inig hordc

aardkunde en c!huurhistorie.

. uw ,aam, (email)adres en tele

ll kunt h €ryoor contad opnemen

met Hanneke van den ancker,

Bureau 6 & L, Geomorfologie en

Landschap, Oudc Bennekomsew€8

116717 L[4 Ede, ema L:

juan.cenL@ nter.NL.net

Prijs toot hqinti.httns

Een ru.stldent wint d? Atchiptix

tine von deGnrdnads. Het ptan

beaast het gebied na dnaap vah

de 2ond en gindwirninq in t.
nhpn votsas een ze{ tjn v4.

see !. gnndeilanden adngelegd

konovateh. D. Mods ts een

ieoid.rcnd. iviet net hoge

HEl l[,fl,W VLll'l liJf:. h]tllilt.

Op weg naar het Internationale.laar van de Aarde

De lntemational union ot 6eoscien

ces (lucs), de Nededander Ed de

Nlulder is pr€sident, heeft 250-

dulzend Lerlen u t n7 vere.hlLlende

landen. Dere aardwetensrhappe-
iitke vereniging werkt hard aat de

voobereidingen voor het Interna-

rionale laar van de Aarde, dat in
2006 moel pLaalsvinden. De adiv!
le teiten dl€ bli dit feest horei,
beperken zlch niel tot een eike

iaar. D e zuLLen plaacvinden ln

2oo5, 2006 en 2oo7. Hel Intema.

iionale laar kiiSt als thema: Ea h

sciences for Sociery (EsFs). De

website ir dan ook te vinden onder

Lithosphere htenationalCouncil
for scierce (lcsl.l) sleunen di voor

Tijdens de nternationaLe Confe.e.-

tie van de LJNESCO en de ILIGS

'Eadh Sciences for society. op n
februari aanstaande in Pariis, zal

steun worden gev€agd voor hel

Internarionale jaar van de Aarde,

I'

Oproep good & bad practices

n 2oo4 onde'zoekt Bureau G & L,

6eomoifolosie en Landschap,

samen met TNO NIT6 hoe er de

laalsle iaren mel de aardkundis€

waarden van het NederLandse ldnd.

s.hap i5 omg€8aan. Er is een veei
tistal voorbeelden verzameld vaa

good & bad pracrice. Deze liisl is

Het uitroepen van internalionale
jaren kent al een lange tr.dilie. Hcl

lnternationaLe laar van de G€ory.

sica in 1t97 ('wji (omen viinig iaar
Latefaan bod) was de eeEte rlt
een Lange reeks, 0at iaar ging

voo6f aan de i.ternationale jarcn

die later door dc verenigde Naties

werden urtgerocpen. rn 1959 was

dat, aLs ee15te vN.jaar, het inrerna.

t ona!e Jaarvar de Vlu.htellng.In
1998 (wam het lnternarlonale laar
van de oceaan, in 2oo2 het Intei
nationale laaf van de Bergen en

vorig jaar her Internalionale laar
van het zoete water. uet jaa. net
de Aarde als thcma zaLzich r chten

ap het st'and zijr ap de hoag

vdred iin klnsti ot iq ? dr i n, et
opqes.hoten, Dn on de onntr
te duinvotning tP .tinul2rcn.
Het 2and hat dEze duintle\ is

deets 9ehadld !it de ap her

stuna gegtaten paeten, aeels

uiL de ri.h a.Liefvomentl. pn-

e.htef vetre lan compLeet. Drie

simpele voorbceLden zljn kort
beschreven ter iLLuslratie.

ALs a.rdk!ndige heeft u zicht op
lokale projeclen €n hoe daaiin met

hel aardkundig Land5chap is omge.

saan. Wijvragen u daarom arn ons

voorbeelden van good & bad prac

ti.€s te m€Lden. We wLlcn saag:

' een kone besch.jvlng van plan.

nen waarbii aafdkundiee waa.
den in het geding zijn en daarbii

slobaal hel jaar van uitvocing,
de gemeente cn de hgglng van

het geb ed ( efsl aLs gcosra|.

. infordatie o!er hoe er it om
gegaan mer aardkundige waar
den: geomorfologie. de bodcm

en de snmenhang llssen

op acht specifieke lercinen: grond_

water, rampen, aarde en gezond'

heid, klimaat, natuurlijk hulpbron.
nen, mega!ongLomeratiet, d€ dlepe

N€t initialief on €en speciaal laar
uit te roepen voor de Aardwelen.

schappen is genomen door de

afdeling Aardwelenschappen van

de UNESCo, Het zijn e.hter de

Vcien sde Natles die het laaf off.
cl€eLzuLLen u Iroepen. verwanle
o.sanisaties van de UGs, d€ Inte.
national Union of Geodesy and

Geophysics (IUGG). de Internalional
G€ographicaLUnion flGU) en de

scient fic Corim ssion on ire

x'sEs larwl hfg lnleu*sbrief f€bruad 2oo4 l8
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Excursie: Verdronken Land van Saeftinghe

:.

..!n.'','

0p r. apr vidt.r.ei ex.uE e

: aats naar Ze.lrs VLaai.leren net
aL5 hoogtepunl h€r ur eIe !.dron
ken Land ran Saeft nEhe. Fier
!ii.lci {e een pr.hr s buiterdirIr
s.bl.d mct n epe getijdesru €n,
prELen, en [u..]ereebieder, die
aan 5 meter get i.l.!€rs.hi onder
hevis ziiri [.rt.nr..n !.of Neder
Lrnrl rilek dvr.m 5.h Lan.ls.hap
ilrl sLe.hrr zeer !€!€rI o.gan(e
rik c.
le er.!El! statr li ier t!ester
s.lre detuf r.L iilornrt e.eitrum,
faaf een to.Llchtig gegelei zaL

yi0rden op de afds.happeLijte

inpassing vin lret l!ester!.heLde
iurneLp ole.t V.rvolgens ,uLei re
..oor biin€ndirIse 7..ux!!LaJmse
Lan.s.ha.pen raar iei b!itcxlilkse
'V.rdron(en Laid !an 5a€n nehe

sian. H erb j zuLLen eeBr d€ Land

s.ra:5g.s.hienenls ei genese !an
ie: b nr.n .n brtendlGe geb ed

aLsmede de veran.leren.le Land

5.l.appeLiIe fL]r.i es van de
poL.leE arse de S.f.L.lc ii hei
iJder vai ialuur!nrwIte ng e]
ands.hrp5gebtuLiI worde ] toese
i.ht. F.t hoogteprnt van d€ ex.!r
ile 5..n (Twafel voetto.lrt d.or
h€t moei ii to.gan(eLijte gerlden

c-"blcd !an hei Verdioiken Land
van 5aeftinghe'onder begeLei.l ng
,ran een Lo.a. gi.ls en dle oige

0:gailsatle, Lr ( aamme aat.i lan

r .htifgen en opgave: per e tra L

.r.amm.raat@s. eice u!a.nr, of
5.r ifte k: Erik Canmeraat, BED

F!t s.he ceogrific, flieu{e A.hter
gra.lrt 166, 1.rE WV Am5ter.lam

Dntum er.ursie 10 a!rl, verzanr.
L.n om 1r.to bil hel Wr.ieri.he o-.

T!rne ntormri e.enlrun d re.t bil
de zuide ile rltgang vni ile
Westers.relde Turnel. De e eei
jke ex.uBie €lnolgt on onge!ee:

6.7i.n de ziaa(e !an de to.hl
lmoddcr, ge! e- en drijfz:ndl li de
to.hl r.t toegan(eLji !o.r nen
sen die 5 e.hr ter been , jn, niet aL

te gezond zln lnet name hatrpi
t entenl, arangere !r.uwen ot,roor
( nderei .nder de io raar
Verdere iito zaL na aanmeLd ne

(.!ten, € 12 to loor (NAG ol
(TlG Leden er € 17.to loor n et
Lerlei. [iar n]aaL 23 d..Lncmers,

Zceu!vs VLaan.lerei rlieni Ll ze f tc

krgme I alrv I krfs lnieuwsbrief f€bruari 2oo4, e



Algemene Geologische Excursie
Gantabrisch Gebergte, NW Spanje

19-26'juni 2OO4
Doelstellingen:

Paleo-/Mesozoischc carbonaaUsiliciclastischc

vijf profielen die :: I5.000 km :geologie ontsluitcn

in de Picos de Europa

De recenle Spaarse rcinlerpretatie \'an "thin-skinncd'

delbmratie.

Inbegrepen:
- rctouNlucht Amsterdan Madlid en rctouftfansfer

tot

naar Le6n.

- acconrrnodatie

€ 500,00. Voor aannreldingsforntuliel s,r'.p. contact

1,1 l.l tl

Ni€urve publicaticr Mgtrlg.menr
ofAquifcr Rcchargc ud Strb'

E nd vo,lg iad. veEcheen r',lanage

meit of Aquifer Recha.Se and Sub
surfa.e srorase, Making Eetter Use

ofOur Larsest Resetoon, de vicrde
p!blicatie in de serie 'PubLi.ni€s
van hel Nederlands Nationaal
ComltO van de Intcrnat onalAsso
cation of HydrogeoLoglsrs, I erin

? ji de pio.€edlnss opsenonei
van het sympos um'Recharge
Enhancement and 5ub.su ace
Water Storage: A Promising Option
ro cope with climate vaiabiliry,
dat plaats heeft gevonden op 13

december 2oo2 en dal geoEani.
seerd werd door het Nederlands

tlth|i' l,t,: l' ll n [: l'1 t:lft t f ,f

Net (NGIlG heefi in ? ji 9o.jarlg€
bestaan een boe ende ortwkkeLirs
doonopen. Daar hebber we onze

hlidige vereniging dan te danken.
Het is een vereniging die te.echt
grore nadruk lest op beroepsbelan.
gcn en aansluiling bij verwante
vakgenoren.20 nu en dan doct zij
van zi.h horen bii lokaalcn naiio
naaL bestuur. Ledenc0ntaden
worden onderhoudef v a een ;aar
Lljkse .onta.tdag en een riaande
lijGc nieuwsbriet Ook ver5chitnl
ccn kwaliraief sle€ds beter
wordend wetenschappeliik tijd'
s.hrift- Er worden gewa.rrdcerde en
goed be2o.hle congressen en open
dagen seoqanisecrd en v6n tiid
tot tid wordt aan vefdiennelljk€
leden een ondertcheid ng uitge-
rcikr. Conta.ren worden onderl'rou.
den mel studenten en /aslOrlrot
leosl bestaaL er een Srool aantaL
vakdisciplinaire kingen- Alles bij
elkaar een indrukwckkende presla

lie waamee dc Leden en de door
h€n gekozen besturen Sefetkile€rd
kunncn rvorden. Toch neen lk dat
er wat ontbreekt, Dat steLl< hlcr
aan de !rde. k zie uit naar lelen

Hel KNGIMG heet( gccn t.rditie van

een eigen lezingcnp.ogfamma noch
o8aniseen hel een eigen ledenex
cuGie, Die a.iivileiten zijn gedele-

tcerd naar de kringen. Daar sLarn
,e vaak saed aan, nraar zo gaan

sommige alseneen waardevolLe

ez ngen venoren v00r een groi-ar

pubLe<. Dat geLdt ook voor excur

NationaaLComit0 van de nterna.
t onaLAssoliat otr of Hydroseo o

gieis (NNC. AN.NL) lh sam€nwerk n8

met de Nederlandse HydroLogen

De publicalie bevaL bijdragen van
zes inlemationaal gerenommeerde

experle op her gebied van atifi.ial
iecharge ov€r dc stnte ofrhe a in

z€s versch Llcnde .op het seb ed

van a{lr.lal.echarge' en subsur
fa.e wate storage toonaangeven
de . landen, le weLen Hongarije,
India. (enia, Mexico. Omrn en
zuid Anika. 0e innoductie getiteld
'Making Better Use ofour Lars€st
Reseryoir'is van de hdnd van Dr

Stephen Fosrer, Vice Dne.tor of
All West Europe, flet hooidartikeL

Vroeger had het KNGNlG twee
'afdeLngen' D e hodden re.ht van

bestaan omdal eden in de u thoe-
ken vdn ons hnd soms moelliik
n.ar centr.al georganiseerde bij€n
kom5ten ko.den komen. 0e afde.
lingen hadden wel eiSen lezingen
programfra s en exaursres
rk pleil eryoor dat her KNGM6 de
gewoo.ren van oe vooma[se
aldeLngen overneent nu d e zlln
opgeheven. Er zou een elgen Lezin

gerprogranma moet€n komen er
ia.rLijk5 een (NGMC-excu6ie. Daa.
bij zou een selectie kunnen $orden

semaakt uit de bestc lezingen van
de kringen. Ook wat d€ jaarliikse

eigen XNGM6-ex.u15ie betreft kan
geput worden uit kringexcuEles aLs

ner onaeNerF aLSemeen genoeg

voorsteLLen doen ls C€n ding.lI wL
meer doen. Twee jaar seleden
mocht ik voor dc Leids€ ceolosi
sche Vereniging een succesvolle
excuEie lciden naar het Cantabri
sche Gebel8te in Noofdwest-
spanje. 0p die alsemene ex.u6ie
kwamei aLLe aspecren vaf de

!oLdosnde nschr iv ns zal ik die
ei.!rsie wee. organiseren- Als het
hoofdbestuu. emee instemt als
ee6te (NcM6-eicu6ie. lk hoop
dat deze open brief tot een discus.
sie over de opgebrachte ondeNer

samenvallingen nlet ovcrheadprojeclie (in hotel) cn ad

geJeelde 2-pcr\o,)n:'kurrcLs in een

goed hotel Lc6n.

Nederlandstalige geactualisccde yeldgids

alle (\'eld)lunches en diners

hoc het velcl

Boeking en betaling:
De excursic gart d(X)r mel20-35 declncnrcN. De koslen

zi'n € L 150.-, DeUniticve inschrijving na ontvangst van

in sch rijftirrm u lier en non-refund{blc van

Geo-TaininS & Tud:
9165 TV Andercn: tel. 0592-21lll I :Geve[akkers ] I :

HirLtil: tjtlrc i.ie r.\ @ h ehrq.n l

1 maort 2001

Deze excursie heeti dc volledige steun en gocdkcu-

ring van KNGMG'S hoofdbestuur. cn zal daarom als

KNGMC-cxcufsic worden uigevocrd door Geo-

Training & Travel

knsms larwl atfs lnt€uwsbrief februari 2oo4 ll0



G van de hand van de Leden van
het NNC. AH.NL. te w€t€n. n. ALben

Tuinhof, proi. dr. Co de Vries, dr. ir.
Theo OLtshoorn €n ir.lan Piet

Fet seminar werd mede mogeLijk
genaa(t door financidLe en techni
sche ondersteun ng v.n UNE5C0,
Wondbank/GW 

^4ate, 
AH en the

Dialogue on Water and CLmate
(DWc). De condusies en aanbeve
Lns€n van het s€ninarziin opse
ionen n de aanbeveLingen vad de
DWC aan het derde WorLd ilater
Forum dat plaatsvond medio maart

]R.]AN P ET IEEDER K

5I'RETARI5/P€NN NCMEEST€R NNC. AH.NL

D.ze ?ubtiatu i\ k b5telb daar
tlt aat t ndhdt .? ha rche
ninEiun,Er ad, d. pnetai:i p)t
tlnEneenet n de N\"C.IAH.NL:
,4BN AMRO Banh renenntgnu,t
,Et 11.29.61.180, nd duiLlet4ke
atmllldng lnr aaatn en ndrcs un
.te bdtutlt, of da.r anb6 op t
nenEn ,ut ha etdd.iaat alr de

Ir\IC.1,1Y.\Zj ?r, ,\rzdtiudr
Itlitrtt raot TD.rqan! (io-
tu.t rtraptdt TNO. t oibu\
8aA 15, 35att TA Utuht,

e nuit.i. hu.tlih(qtits. tua.nl

tru6HU{J$}AEril ERtf,r

Cea<hte reda.tie,
Naar ainLe ding van e€n artik€L
over rle seoloog blj EconomGche
Zaken in de N euwsbrlefvan
nov€mDer 2ool iet vo gen're.

0p p. / maakt uw redicieur gewag
van zeegaano onoeroek naar
chaoUscrre, aLs lawine van de conti
nenta e heLLing afgegleden, zand
pakketten waarir hoog.radio acu€f
aNaL opgesLagen zou moeren
wo.den. Dit wordt m€teen gevolgd

door een .itaat met daarln de term
'toute onderzoeksvfaas die slaat
op onderzoek in e€n dergeLjk

Een derseLijIe karikatumL€ voor
sieLllng van zak€n vraagt om een

Waaf het hler n werkeLijkheid om
g ng was een Langiaris, nternatio'
naaL onderzoeksprogramma dat de
haaLbaarheid onderocht van de
nogeLijLheid om lroogiadioa.tief
arvaL vejLis te begraven ln de
oc€aanbodem. Net geheeL werd
ge.odr.llneerd daor de NucLear

Energy Agen.y van de OECD, llet
NederLandse aand€el in het onder
zoek werd ultgevoerd in opdG.ht
van het l inisterie van Econon
s.he ZaIen. ln multi.dis.]pllnair

verband is actier gezorht naar
(uiterea,d) f inkoftelise, kleiise
aEetiingen in siabl€Le gebieden
gekenmerkt doo. continue sed
mentatie. Diverse werkgrcepen
hieLde. z.h bezis met ?alen aLs

risi.oanaLyse, ensin€er ng, neaF
neld, farfieLd, slie assessment,
bioLogic en lilsis.he oceanosrafi e.

Zo lrad de genoemde vaadorht 70
wetens.happers en t€.hnicivan 1o

natlonaLiteten aan boord om lange
sed mentke.nen te nemen in een
twe€taL AtLant sche abys5aLe vLak

ten ef multid scipLinair te onder
zoeken. Het samenvattend rapport
veIs.rrenen bij d€ 0ECD/NEA in
r9ss.ofcludeeide dai de optie
technisch haaLbaar leek, maar dat
op eei :anl. tetrernen nader
onderzoe( noodzakeLijk was.
nmiddels was echter met name aLs

gevoLg van het ChernobyLln.ident
het poLitieke draagvlak in taLvan
anden verdwenen zodar het onder

20ek naar deze lnte.nationaLe,
oPte seen veruoLg gekregen heeft.

R.T,E. ScHUTTENHEiM

DEsnlDs cHrEF s.rENrsl
vAN Dr 

^1D49 
.RUrsE

[/N ntn,

Hierbij nodigt de Raad voor Aarde en Klimaat u
van harte uit deel te n€m€n aar het symposium:

'Karakteristieken van zonsedreven en irterne
klimaatvariabiliteit'

dat sehouden wordt op dinsdag 10tebrurrizoo4 in het gebouw van d€
Akademie, het lrippenhuls, (LoveniersburswaL 29 te Amsrerdam.

Programma
09 lelo.oo u Ontvansst met koffie/thee in de. Lounge
1o.oo 1o.lo u Ndt urrle yridbiliteitindeatmosfeel

Prot.dr.l.D. 0psteesh, kon nkLijk Ned€nands N4eteoroLo,
gis.h nstituut [(N]\4)

L.)a 1r..o I Het niet.lineane klnaalsysteen
Pror.dr.i.. H.A. D jkstra, llniversiteit utrecht, nsuruui !oor
Marien €n Atnosf€risch 0nderoek Utrecht i iMAU)

r,oo !.lo u Koffepauze in de Loung€
11.3a 12.aa u Devennde ijke zon

Prof.dr. C. de las€r, Universiteit Lltr€cht, Laborator um
voor Ruimteonderoek

12.a. 12.1D I Klinaotvatiobliteit: het histaris.h otchief
Prot,dr. D. Kroon, Vriie Un versiteit, FacuLteit Aard en
Lev€n5werens.nappen

12.1e13.1o u Lun.h in d€ wintertuin
1j3. 14..a u Astrcnanis.he farceting van het klih.dt en geolagjsche

tiidschalen
0r. F.l. llilgen, llnive13itelt Utfe.ht, FacuLteit Aardweten.
scnappen

4.aa 14.ja I zangedreven klinaatvaidbiLteit: aanwijzingen uit het
vPrleden

Dr. B. van GeeL, UniveBite t van Amsre.dam,s.€r.e
FacuLteit

q.re1t.oo u Theepauze in d€ Lounge
' .a., Jo NuFbtiel b \:n tat p..an I I noat,o ia':p.

Dr. F. 5€lten, Konlnkljk Nederands !teteoroLogis.h nsti
tuut ((Nl"1l

It-)a 16.aa u Klinaatptoxies: a noisy business'
Pratdr. l. 0erLemans, Unlvers teit Llrrc.ht. Instiruut voor
Ma en en Atmosferisch 0nderzoek lltre.ht ( r"lAU)

16.oc1/.oo u Borelin de Lourge

Lusms I arw I ktfs Inieuwsbriet februari 2oo4 1l
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RA( (Raad Aarde en X imaal)
SVrnposlum Karakteristleken van
zong€dreven en interne klimaatva
dabiliteit', het gebouw van de Aka
demie, hei Trippenhuis, (lovenie6.
burgw.l 29 le Amslerdam. Zie
aankondiSing op p. 11 van deze

r3e landelijke conlactdaS Neder
landse 6eolosische vereniging.
R.hard foLstraat 9, 742t Gfvl

Deventer tel o57o 650484,

PGK I e€ting. orinks will be seeed
ftom 17:oo ta 18:oo hls foLLowed bV

th€ annua meer ns. At ca, 18r45h
tuldt de long (€NRES) willgive a

le.ture with rhe title "challenges in
lhe pelroleum geology of the
Pe6ian GLrLf . After the meer ns

ka.19r4th), menbe6 are invited
tot th€ annuaLdinne. (€ 25,) in
the Pakisran/ndian Restaurant
Kashmir ai Javasthat 67, Please
regisler before February lst with

vo0rjnaEsymposium Nederlandse
Krlng Aardse Mdtera en, NaturaLis

ln Leiden, Info: tgnyLand@xs4aLi.nl

Industdal fvlinerals Intern.tional
c0nsress in Barcelona. 5panie.
nio, httpt/www.lndmin..om

5- 6 ul,il 2001 (t icuue dotutn)
Hel zevende Nede ands Aardweien.
s.happelijk Congres Vll, Koningshof
VeLdhoven. nio: www.nac/.nl

AlSemene LedenveEade ng
(NGMG in Maast cht. Nadere inloF

rsl ElrEnceo 2oo4. European
Regional IAEG Conference. Liese
(BelSiuml. ropic: Professidnal Praa
tlces and Engineedng GeologicaL

lvlethods n Eufopean nirasiructure
Pfoiecl'. Contactr Secretariat
EuEnceo 2oo4, c/o Robeft chadier,
DEpartemenl G€omac, University of
Liage, Chemin des Chevreuils I
Bat, I 52l1, B.4ooo Liise

2 Place de la Coupole - La Datunse 5

92078 Paris La oedens€ Cedex

Postal area rlj i,luscat

Postal area flJ Muscat

Tel. +)2 4 ]6691]4, kx +)2 4
1669126, Roben.Cha'er@ulg,ac,be
lwww.euren geo2o04.of g)

Mosasa!r meeting. Natuurhisiorisch
Museum Maaslrichl, D€ aosquer-
plein 6, 62nKj Maasrricht. Meef in-
l0rmatie op www.nhmnaastr cht,nL/

GeoMod2oo4 . From Mountains ro
Sedlnentary Easlns: [4odeLLinE and
Testins GeoLogcaL Proresses. To be

heLd in Emmettei (Lake Lucen€),
switzerland, Maii Topics: su{ac€
Pro.e55esi Orcgenesis; Sedimentary
Basins! FG(tures, Fautts and F uid
FLow; Geolog caL Predlcuonsi
Methods and Techniques. Fof more
information: httpr/t!rw.oss.t este.itl

GeoLosische Excursie naar het Can.
t:brisch Gebefgte, DeeLname open
voor alle (king)leden van het
KNGlvlG. Boeking sluit 1 maan
2oo4- Tolale losten (all€s indusieD.
€ 15o, . Gedeta LLeerde iniormatie

eldets in dir rumme, ei bi T.l.A
Reije6, riareije6@hetnet. n I Zie ad.
ve.(entie op p. r van dlt nummer.

Intemational Palynological Congrcss,
Gmnada,spain. Fitst ctcular and
prejegirtEtion: ErlRocoNcRESS,

Avda. Con5ttucion 13 bq,4 Bajo, E.

18012 GEnada. Fd oo 34 98209400,
€ mail eurcconsres@eurocongres.e5.

Proi. Roben D. Nat.her lr organGeert
voor lnte.narionil Bas€m€nt Tecro.
ni6 AssociaLion een symposium met
Trans.Appalachaans Crustal Tran$.t
ercu6ie in Oak Ridge, Tennessee.
zie http;//geoweb.sg.utk.edu/
ibta04crusvmeeting,htm

2l-23 auE(stus 2001
l2nd Intetnational Geological
congress Symposium, Florence.
taly. CaLl for Abstracts see:
http://www.3risc.ors/home.hrm

2;-29 teptetnber 2004
Amsierdrm RAl. Inlemallonal con.
terenc-. on Climate Change: a .hal.
Lenge or a thr€at lor water manage
ment? S!bnission ot abstiacis of
pape6 untill 1 tubruary 2oo4-
Conference Fee 475 Euro. Info
Conlerence Secretarial, Buemeg 51
1861CH Berg€n, fa! 020.4602475,
emai I roeLotktui2e@dwr.nl.

www,Seo,uu-.1 - Faculteir aard
wet€nschappen van de univeBiteil

http://www.falw-vu.nL - FacuLteit
voot Aade- en Levenswetenschap.
pen va. de V ie Unive6iteit

www.ta.tudelft . TechnGche Aard
wetenschappe.. Iechnische !niver
siteit D€(ft.
ww.geo.uu.n/nsv/gadgac.hlm .

Nede andse Geologen Vereniging

www,weten,nL Stichting Weten
www.oe{ljdmuseum.nL
www.wat€dand.net\nhv
http://europe.eu.inVwate./water
rrameworMndex en.hlml - P.ice or
clean wate.: The EU Watef Frame.

hltp//www.cohgres scientifr ques..om/
o.d - Eurcpean Union of Geoscien

.es (Stnsboulc @nrecnce)

http://www.knaw.nVheinekenprDes/L

www,paleopubs.com . Nathan E.

caDenler, PaleoPublicntions
www,nm,se/highlavindex.hiln

adr.rwiiziging

Shellltalia

talie

226t XW teidschendam
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Overl€den

I.c.A. rMathey, op 2l12o04

leaD Mathey werd 63 jaar.

Alhoew€l hij geen lid was van her
XNGMG heen hij o.m. ab dnedeu
van NoGEPA e€n beLangriike roL

gespeeLd ir d€ o ie en saslndustrl€
in Nedertand.ln NB 4 (2oo0 is e.
een hoofd..takel aan de NOGEPA

Vd;€ Universiteit Am3tcra|lm
Ge6gtalischc Hydrologie
M. van Hemen (1o 12 ol)


