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De pieken en dalen van de eerste Arctic Coring Expeditie

Het eerste gat dat oolt in de boden
van de t{oordeliike lrszee is $boord,
heeft opvallende rcsultaten opgele-
verd. Het enodne zoetwaterneer dat
45 mllioen jaar geteden rondom de

oordpool heeft g€lege[, haalde
krant, radio en televisle. Atte gege-
vens ziin echtet alleen nog maar
gebaseerd op voodoplg onderzoek
uitgevoerd op het schlp, De we*e-
lijke $retenschappelijke waarde zal
bliiken als de boo*ernen, dle net
heel veel moeite zijn blnnengehaatd,
deze maand uitgebEld onderzocht
worden op de Universlteit van
Brenen.

De lraag binncn hcr hlidige klimaaron-
denoek lramccr zich 

'oo. her eersr zec-
ijs op dc Noordelljke {szee sins vormcn,
was ccn lan de belangrrLsrc redcncn om

'n 
Arctisch gebied r€ gaan borcn. Her

alrsoluie gebrek aar geotogischc kcnnis
o\.er de Noordeljjtc Uszc., ccn gebied
toch ter giooftc lan Noordwesi-Eurcpa.
lms een goc.lc t\reede. Ein die haasrnog
meer aan hct gcologrs.he geweien
linaasdc. Erwls hel3.s ook een hclc
eocdc rcden, zijhe! een ni€r $,crcnschap-
pclijke, walron1 een dqsctijkc cxFeditie
rol nu roe nog Drerwas ujtgcroerd. ceen
onderzoekschip iras besrlnd legen hei
ge$ eld ran dc ijsschotsen.

voetbalveld
Om mch vluk biide Noordpool tc ko-
ncn, is er een expedidc op toui{ gezer
met tgee iisbrekes. Dc Odd,, ecn
Zweedre j convcrriorecl !aagedreven
,jsbreker, en dc So!..'Ai! .So_ra:, Rlssr-
sch en nuclcairr moesren erloor zorgcu
drl hcr boors.bip, de I/'ildr Vihn4,]€trs
gcnoeg stil k.n liggen om .cn boring
u't re voeren midden ru$cn dc ijs!el-
dcn ner s.horsen vaD zo'n zelen merer
dik en een oppcnlaktc ran een voerbal-

vcld. Dc Oddr was revens hci scieDce
rcssel $aar her roorlopigc Ircrcnscbrr,-
pelijke onderzoek wcrd ujtgevoerd.
Mrrien geoloogHcnk Brinkhuis lan de
Unilersireii Ulrccht, de enige Nederland-
re $rtensdapper aan bo.rd, te$ uir:
"Dc nlcc iisbreke.s voeren lll.cn nraar
rondjcs om her iis re brekcn. Dc ltus brlk
dc grote plaren op, dc ZNccd yeNerke
de brokken rot Dog klcincrc srukken. .\,ler
behult ran hclikoprcrs i!$den cr reflec-
mren op her iis sc,ct. Die ilerdcn mer de
satelllet in dc garen gehouden, zodar zc
pred.s lrrsrcn lrelke kanr de ijsvctdcD
ofdrclcn. En dar gjngprilrra. llct booF
schip hecft r\finris dasen bijna op dezetf-
dc plrats gelegen. lir is cor gal geboo.d
t(n :ltll merer dicp. N,c kregen afen roe
Irourv€ns roch nog cnomre ijsschorsen
regen dc OJd,r. Als je dan ner doorjc
binoculair aan her kijken was, had jc,o
ccr blauq'e kriDg om iede! oog."
Dc bonnsis unge\,oerd op dc IrmoDo-
$o! Rug, een onderzccsc bc.grug die zjch
u'tstrekt !m Grocnland rot Siberia, op
ongere€r 250 kilomrte.van de \oord,
pool, blj ccn waterdieple vltn 1200 mc-
Icr. Dc idcciin oter $.ar er n.ai bol-cD
zoLt konrcn, verschiklen slcrk. Dc achF

t'cn werenschappers aan boord tulskren
er een weddenschap 

'an. 
De voonpelin

gen !ariecrdcn !an 'nrjs$chien noewar
Paleogccn aan de b sis'. ror."en;".""'"
dilkc scqucnric Mio.een,. Brinl$uis won
glaNrijk. Hij loorspelde eeD gissnrisch
hi.ar n1 he! Oligoceen. zocis,arcmfzetlin
scn uir be1 EoceenJ m.r ccndckroos. rer
selijkbaar mcr r.ccnrc Z$.!ne Ze€sedi-
menr€n, her I,alcocceD-Eo.een rhennale
m.\imum, tocn her e\treem wam \ras
op aardc cD daaronder blsenrnr,
lcrmocdelijk C,mpaan.

Arolla
Ah consulranr yoor dc olic- en gasindus
trie had Brinkhuis al de nodtge en,arjne
in de \oordzcc.n mcernaarher noordcn
rn dc AdaDdsche Oceaan en de lja.crts
zcc. "D!ar kon je ook die zo.nrarcrlarg
tcgen mct lzolla, €e! koosrarcn die jc
nog sieeds 

'n 
lijvers cn slorcD viDdt. He1

's 
dIll maar een dunnc alzding, nier dar

enorm€ pa&icrwar wc !! ge!.nden
hebben. Dc NooNu en Russische olie,
indusric gcbruiken her ah markcr.,.
Dc grooGre fetuarsingdic dc cxpcdiiic
ror nu roe heeir opgeievcrd ziin die
Eocene alzerringen lnci cco grore zocr-
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warer.onpore.t Er moei zo',n
.15 nilioen iear seleden eei
cnorrn 2ocnrar.in.- gcw..*
zijn.ond dc Noordpool 1lcr
bckken. ltl00 bij 1500 kilornc-
te,, hrd cen sndlle opcnnrg ln
her ruiden n!af de Arlenris.he
Ocee!n, \raardooi er mlnim!le
uinvlsseling m.i de oceaan
pl.atsrond. On ccn duidcliik
bccld tc krijgcn r.n dc rorn
un hct.recr, nroet dc LoDio-
no(n Rug te.ugge\.h.\ en
\rden na!r het zuid.osLen.
n!.r de !o"(liie \raar hij 1j

tsrinkhuis: "ji.n Uink dccl!a!
dc efzctiDg.tr bcstaat lit ce!
Dengsclran zocc cn zoutlr.rcr-
rldnten, naar er rjr bo..nron
srers dle !ij$el f.lledlg lit
azolia's zijn opgebou$d, een
zoclq'at.iplantlc dar gedlrt in
n'lsmald warcr. ll.r iras dus
ccn sriulIic dic rcfgcLijkbaaf is
nrer dc Zq'.nc Zcc nu. Aan lict
rip!cnlak slroomdc rccr (.!re.
blnnen dar bleefd.ijfen en niet
mengde mer het 2orrr \laier.r)

glotere dlepte. De bodem eas
a.ois.hj ei wxs geen enkel
lc!c!. A2olla kan zrrn biorna$a
rcrdubbclc! D drj. dagc!.L)c
ADr.rikancD aan boord liaddcn
.er.og nootr ge,er en r.oegcni
\\haL knld !f..s shn n thls?'
Het groell dus eroim in ee.
-(eizoen, er zel<i nr plekken naar
b.!cd.n. H.r zou ccn greerll
sch. 'sink' s$Lccst tunncn zijn
roo. adnosfcrisch CO). Er d.r
i! heclLroeicnd i. relatie lor hel
Paleo.een Eoceen Lhernrle
nalnnurn Nxar de dietzee ee.
i.np.ra ur had ran 12 gradenj

lr'cspnni zji. cn cr ricnmaal
zolcclCO. in dc aonosfccf zar

Naasr hei on!enrachi groie
zocilraicflnccrj zai u ook ccn
!cuassins jn dc stratigrafischc
kolc,n. Op hct scisnischc pfe
fiel leck het ecn kelrige conti'
nue,)reen!.lging. rllenr!al
'hyer.ake'. Maai, ergens in

her llio.een ls een hllar ge

londen ran mogeliik meer dan

"\rc londcn c.n nulli fossiclc
esK,c'adc ncr pollcn lan lrar
.re landpl!nrcn: allc !q!rtischc
roenrareralgen en ;iD so.rl
mlriene alg," veneir Brlnkntrls.

"Een hele nieust die *e nog
nooir eerder gezien hldden.
Dar n leuk. maar ie kunr er
nicts mcc. Er zai ook ncg rcr
Fcfki rnaicrieel in uir Jura,
K jr, Onder-Pllcoceen eD
Eoceen E. noel dus eeD cnor
me dls.o.danLie zirten. Hel
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poUcDbccld crbo!en zier er uil
als nornraal Ncoeeen mer een
genutigd conifcrcnbos.,{ls je
\"eogene FolleD liDdr cD maar
ry€inig dlnoflagellrreD. daD is
.ind OUeoceen of Mioceen het
nccsr voor de hand llggende."
Hcr zijn stuk voor sruk infige
.endc .esuharcn. Maar well
benrdrukt BriDLdluis, voor
lopige. Tot nu is slech$ van
redere !ieieneenhrh e Dletcf
boorkern ten monste. onder
zochr dai bcsiond un de !e.
smee.dc rcsicn aan de onder

Ontevreden
Ondanks de eno.ne profcssio-
Dalucri bij hei ljsmanlgenenr.
dc gocdc conrecren binnen de
groeF { clcDschappersr span
nende resultaten cn dc schoon
heid \an hcr lrndschip Dog
leel mooier d,n hij zich oofi
had kunnen loo.srellcn is
Brjnkhuis ieletgesreld ore. dc
litaocfing lan de boring zell
Brnrk-\!is: "Dc loorbereidln
gen h.rdden bctcr kumen zijn,
her m!Le.il1gl functionccrdc
Drei goed. De boorto.en op dc
booi had een Ar.rlschc cerrifi-
ccrjng, naar de vloeistoffen
l$anctr al bii 5 graden onde.
nul vast rc ziticn. Er waren
aptal,ren die tor vid keer ioe
afbiaken. Een ran dc bclang
rijksre Ferens.haf !eli jkc torns
is dc ,{IrC (Advan.ed Piston
corcr), i'aainee je n.oie.
ongesioordc kernen kunr
nemeD. Voor dii soon etpedl

ties moct dar apparaar hei
lbsoluur docn. Maar hjjdeed
her niet. Dc eerste kccr hccfi
de APC de hele botroDlholc
assembly er afgeblazen. Dar is
dc boorkop onder aan de boor
liJp mci allc accessoires. Te

bent !refcrtwnrjg uur bezig
om alles uit hcr gai ic hal.n en
weei llerent\Linrig !!r om allcs
ile€r re laien Takken. De rescr-
!c deed her ook nlet. Uiteindc-
liJl< is cr alleen mer een holle
boorbcrcl scboord. Dan krijs
Je ook kcrncn, maar d1e ziin

En daa. hield het et ncc op.
Llnnkhuis noemt opr "Nlaar dc
hclti van de bo.ing is als keui
naar bovcn gehaald. De logging
tools. dic dc elgenschllten lan
het sedinenr zoals naruurliike
radioacti'ircit, eleL<irischc wcer
srand en dichdreid iD hcr boor
8ar lreien, bleken te g.oor en
pasien nlei ln hei boo.gat uir-
eindcliik is aueen de b.vensre
200 mcic. min ofmeer gelogd.
\!e hcbben Dog nazzel gehad,
rant hel Paleocecn-Eocccn
ihennaal mlxinrlm is gclukkig
lelgekernd. Vhk e roveD
\rarcn er vier lege kehe.. i\laaf
dc orcryang zelfis mer drle
Lernen naar bov.n gekornen."

Kritiek
Brinkhds s.Irs niel de cnisc dic
getrusffeerde e nrih naar dc
buitcDwereld gestrurd heeft. Hij
had nccr reNacht. Maar Tljn
coDclusic N duidelljk: "Deze er
ledilie hecft 12,5 miljoen dolla.
8ek.st. Het sclip koD mc.r dan
nrintig drgen oF a;n plckliggen
cn boren. Daar ls €6n bornrg uii
g.kornenr rnet een r.over_a rlrc
raD 50 procent en lriiwel geer
logs. Dai is jammer. Dai hldden
wel vief borhgcn l<umen ziin
net de APC cn ccn rccolen
raie lan 70 !rccent. Naruurlijk
rnoesr er gese.kt $'ofde! oDdcr
.r1Jcne condiries die nicus
warcn. Naruuilljk kon het tijd
orn en'anns op re doen. Ntu.
tuet het u!'cl<c maieriaal dai
naar borcl gehaald is, had 1k zo
gaag meer kc.nen gchad cn op
meer tlaatsen kunncn boror ii

NIYO i o? de hDotltt d.t 0
rc.tnsch€ frobleuen.!dt.,
,tddr Lil.f dn,nonent oE
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Profi elvacatu re Geofrsica
(,anaf a1ta.2ao5)
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Univeniteit van Amstcrdam

5. van der NleuLen 129 09 o4l

Aat.t1t.t.,schapp.,
s.l.R. schevets (2r ro.2oo4J

Aar het depart€ment 8!rger jke bouwkuide vai d€ facu te t Toe
gepaste weterschapper van de Kaihol eke UniveEite i Leuven
.o,dee.ord "rb L" z" ," dg"c,der.Lp" o""

De kandidaat heeft oid€rzoecervar ng op het geb ed van geo-
lis sche toepass iger €. oitw kke ingen bil voorke!r in e€r of
meerdere var de !o gende donreirei: fger eursgeo ogie geo.
techiie(. b!rgerllkebolwku.deei miieuk!ide. Hettoekomng
geots sch oidezoekvan de kandidaat s r el( geva brrren
dezedomeinei gestueerd. Daar.aasthoethettoe(omngon
detoek raakpufter hebber met de hu d g€ onderzoeknhema s

birrei de bestaarde onderzoeksgroeper vai de K.U.Lervei.
Ervar rg b nr€n €en ruime waaier aan ve6ch end€ geots sche
techi eken en ftrethoden spositef

,a d" a d d"; r a d . e .,. L . d" | /i o o.r ..F.ogr
b1 " L" . ,"dore. " d"e-o1 " o o-a, ".. g

wordt als pos t efbeschouwd. tset ondeeils u k za n ee6te
fstant e bestaar u t hoorco eges oefeningen/pra.t ca er pro

jectorderw js b nier de bachelormasler 5tructuur van d€ op ei
d ig burg€r jk iigenieur "ceotechniek & M jibouwkurde , maar
ook ! t vakken d e ger cht z jn op andere op eidi.gen, zoals bil
voorbee d de bachelormaster Ceolog e en Eurger ll( bouw<undig

De kandidaat noet houder ziln var eer doctoraatsd p ona.
Aflrankellkvan d€ kwa lficaties van de kard daat gebeurtd€
benoem ng n edn van de grad€n !an het ze fstard g academisch
personee (docert, hoofddoceit. hoog eraar ofgewoon hoog

Voor rneer lil cht nger kar contact opgeno..en worden met:

l€an B€r amont Departementsvoorzltter,
jean ber amont@bwk k!leuler.ac be

Ardrd Vervoort Afde iigshoofd,
aidre.v€rvoort@bwk [!leuvef ac.be

om z ch kaidldaat te stel en noet mei z ir/haar dos er

Personee sd erst K.U.Leuven.
Parilsstaat 72b. looo Lelven, Be g -!

te . +j, (o)r6 .l, tl or

en d t loor ro laruari 2oo5.

D."atB.la. . "- l -. dao.a.e...aa")^od" .

krgms I al{ l ktfs llieuwsbrief november 2oo4 I3



Tegen de Endemie!
In de Ban vd d€ Ring is er niks
bii. Op het eiland tslores is een
hobbit-achtis nichtje van oos
ontdektr de 18.000 iaar oude
reste! ve e€n ininlmeqs oet
ee! Ueine he^eninhoud, die,

sezien had beLLenbouw, wd-
schijnlijk moeiz!6m b.eft gelo-
pen. In plaatsetijke overleve.itr-
gen wo.dt verteld dat er ooit
Keine, ers bchaar.le meDsjes
bestolalen met een waggetendc
sa'g, die niet biister snugger
wden. E6n var de b.trol*en
ondezo.ken, G.rt ve den
Bergh (NIOZ) h.d 6an die ver-
halen tot flog toc seinig werde
gehsht maar juist door de
details is hii nu toch geneisd
om ze niet zonder meer dD de
kant te gooi.n. "ID de lerhalen
wordt v€rteld dat dic mecj6
rGdsl uit d€ tuinen vd de
mensen roofden, Onda.ks dat
welder ze getoleleerd, en op
speciale fcestdagen werden ze
zelti uitgenodigd om mee te
eten. Efg soede mani.rc'n had-
dcn ze nier. Ze aren behalve het

voedsel ook het bord opl UiF
eidcliik, zo wilen de verhdlet,
roofded ze eer t.ind uit hel
dorp, waarcp de eilandea zo
boos werden .lat ze dachtten
om ale kleine mensie uit te
roeien." Opmdkeliike verhalen
die. ah ze inderdaad san over
dezc Horno Erectus-nazaat - er
op wiilen dat deze mensies
disschien i' de histonsche tiid
nog geleefd tlfuen hebben op
Floresj in de regel overlevea
mondclinge verhala aiet vcel
lanser dan enlele eeuwen.
Minimensjes: D!. Paur Son-
daar, die zich een Eroot deel
van ztln leven hceft bezisee-
houden met eiladfauna's en de
mentor was van Gert, had altiid
al de ovcrtuiging dat men,
rest verdwergde olifart@ en
liitpaalden, ooit ook verdwerg-
de Eensachtigen zotr klmen
tegenkomen. Hij heeft her ni€t
meer mosen heeeaken.... Hij
was 66n vao de onderzoekers
die aantoonde dat het voor .en
deel vatr de endemische eiland-
faua's nomaal is om te ver-
dwdrgen, omdat dit bij her ge-
brk san predatorer in combi-
utie metvoedrelschefrte
evolutionaire $oideler heeft .

Endemic kan zich ook voo.-
doen als .r sprake is van ecn
eila van wate. oennsd door
e€nlee vsn landr in meren en
bidenzeeeD- Een paar 0eken
geleden heb it ir tret Geologi-
sch Insiituut vd Boedapest de
endemis.hc fauna dogen be-
tijken vstr het Pannon-meerl
een zoetlbEk restet van de
Thetys-oceaan, die tussd de
12 en 4 miljoen iaarseleden
(Mioceen) bestotrd. In dat

mee. ontwilLeld€n sornmisc
schelpdiedamilies eeo waan-
zimige soon.n- eo vomen-
rijLdom, aals de kotlcls
(Cardiidae; > 220 soorten) en
de zoetmtenossele! (Dreis-
senudae, > 130 soorten). Zon-
de! corcur.ntie van ander.
farnili.s eerd de ene n! de an-
dere niche geluld m.t vomen
s.anan de fulctionaliteit
vaak nos geheel orduideuik is.
Er is nog aet geo slal Sevon-
den die zih schelp met €e!
touFlie achter zich aantrok,
maar het scheelt ni€t veel.
Oot in kingen van Nederland-
se Aardwetenschalpcrs kun je
btclen dat er sprake is van een
endemische fada: het Sroolste
deel bestet uit blanke man-
nen, voo$l in de tei.linggeven-
de posities. Dat is we.md als
ie bederlt dat er nog zoleel
andere soonen menscn be-
stAs (en dan bedoel iI niet
Hotuo fu Miefl sis ), \\ a* zij^
de rouwer (i1% van de bevol-
kins), de minderheder (aueen
ooslids vomen al 7% vM de
bevoF.ing)? Ho€ komt dat?
Voor muwm hebben eii dad
met hel veschituen van het
statistisch oade.bouwde €p-
port "Loopbuen van wouwe-
lijke en oaderiike geoweten-
schappes" i€n GAIAmeer
inzicht in ge!f,egen, E6n v.D
de conclusies van hct onder-
zoet is dat - nast ddere
factorer - de perccptie die er
bims orsadlrties ztin ove.
rouweD erwerscht nliik toe
biidragen dat wouwen mioder
consistent., mind€r'stiigend€'
loopbanen r@liseren. Leiding-
gevendef, beoo.delcn vlouwen

lager dan marnen op de aspec-
ten werkprcstltie, serthou-
dins en met..me sloeicapaci-
teit@, dbitie en geboder
tarscr. Uit Amsit rs on-
dcuoet is sebleken dat der
zicb v.n dtt soolt hadition.le
waardeoord.len aaaft nauwe-
liils bewstisr men beootdeelt
datgere positiever wat men
zelf (hclrlent (een 

'r@). 
Het

GAlA-rsppon liegt er niet om:
op de meeste u veEiteiten is
de situ.tie rondlit b6cba-
dend (s% rouwcn in v6te
positiesl), t.siil op onder-
zoeksinst.lUngen, ir de ingeni
eulsbureaus en in de olie- .n
saswercld e! nog veel aanatNcht
dodig is loor het g€richt ser-
ven, selecrercn cn het (om-
hoog) laten doonlromerve
wuwen. Daarbit z2l ook oeer
rekening moeten wordeo ge-
holde!methetpersoo ijke
leven van de medewerke.s. Ars
u ef meef van wilt weten moet
u naar de w€bsitc (q/W.vrou-
wd.net/ g!ia), wad meq ove!
dit leeu ame rapport staat.
voor dc mindshede!, ik zei
het ar (ui.t ordwocht door
GAIA), litkt eetr verserijkbaar
verhaAl op te gaad biden de
Addwet€nschappen. Met
n.me binnen ve€l univesitei-
ten en bij de ovelheidschifte-
ler miderheden veehr door
atuezigheial, voo.al in de ho-
geE positles. Tesiil de in-
.lruk bestaat alat studenten uit
mind.rheden procentueel
representatief vertegenwoor-
digd ziin, geldl dit niet voor
moslimr, Onder Turken en
Marokkanen heeft h€t beroep
van Aalalwetenschapper een
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lage status: ie bentdan een
soort hodderkruipe..
Dokter tuoet ie wo.denJ of
advocaatl Tetuiil e? toch
wet aanstomend talcnt is,
ziin e. biina geen geslaagde
vcrtegenwoordigers lar die
gfoepen @a!ad dat talent
zich kan optr€kLer. De kans
is mnsezig dat ook ten op-
zichte van de hird€rheden
onbeqlste discriminarie in
het spel is. Naast onbewuste
saddcoordelen moeten we
nu ook rekering gaan hou-
den met het gevaar vd be-
wuste disoininaiie. Is het
imme.s niet lerleideliit om
na de weerzinwekkende er
latre moo.d op Theo var
Goghmoslims maar hele-
maal te w€reD uit Aardwe-
tenschappeliike studies en
posities? Het antwoo.d isi
!ee, Me. 1 m joen zijn de
moslimsj net als vele andere
hiDderheden, 'here to stay':
de rijd dat de Nederlandse
Aardwetenschappen een
eiland voor blante mannen
wasj is voorgocd voo.bij,
Wat we iuist nu, heer dan
ooii, nodie hebben van de
zift ende Aardwelenschappe-
liilc girde is de intelectuele
moed om hct eilasd weer in
cont.ct te brehge! met het
vasteland. Oh d€ deuref,
voof vrouwen en mindelhe-
den wiid open te gooicn, ze
richtilg Aa.dwetemchap-
pen t. rolkenr etr ze vooruit
te herper waar moseliit! ook
al wordt dat af eD toe als eng
en bedreigend gcroeld.
AUeen zo komen w. los uit
de situatie saarin we veel
toP-talent onbenut laten en
hen vcroordeler tot een dn-
bevredigend en frustrerend
bestaan, Succes-stories van
een bepaalde g1oep helpen
niet alleen die gtoep voor-
uit, 6aar oot de Aardwe-
tenschappen. Dus: weg met
de Endmie en leve de
Aardwetelschappenl

ATBERt P. oosr

PSi Met het NITG zijn we
a.hter de schemen nog
volop bczis, de li€uwsgof
vand€ laatste tiid heeft her
{ogal moeilijk semaakt 06
ook de oedia te bereiketr.

Prof. Dr. Jean Jacques Dozy
0p r iovenber 2o.4ls d. nestor
var dc Nedenandse seol.s€f, Prof.
Dr lean la.ares Doz,i,0||.ier il
de orde van 0r.nje Nnssa!, op 96
jarge Leell jd n Den Haag olene
den.lacauet Dozy rre.t z.h ru m

!ijtenzeeent g r;ar a.refbcTg ge

horden nret geoLosie. r 19r1 wrs
rlas iong Leid5 sturlent de eer5ic
ontvanger !rn een lreu6 van het
[loLensraafffo]ds. 0p 24 apriL igtl
Nas hijEen var d. oprl.hlers ei
oe eetrre praeses laf dc Le.rse
CeoLog s.he !ereiiging Ei;ra /o
riar L.ref, op i6 tubruari2o., h cLd

hler, irmid.jeG alreLe laren ere
ld, rog nret !eeLenthousiasme eel
isp rerende Lezlng o!er 2ijn onl
nekIiis yan e.n van de grootste

ctsloor(onens r€r !rer.L.l: de E s

b.rg/Cfasberg op vo.malg N.der
arrls Ni.ur Guiaea D.zy b€eftot
!p hose L.cftid ln uiji lak selnte
rerseerd: op-!9 mei .lt jaar nnm h j
nos a.t ef d€eLnrn de dis.usres
lril de pres€ntatie van .le b ografie
!an Guna;f [loLensraaff

Er ziir naar se nig se!Logen dle
kunfen z.ggen dat ze eer sr.te
e !m jn l,ebb.n seron.ien, niaar
0oz! 0a! NaaE.hijnLijk unie( door
.1ar hll a s zeer ger€nommeerd

Petro eungroLoag ,on.lcr enlge
o!.rdril!ing'(oi zesser dnt h i eei
koper .n goudniji var rere d

kLasse rad g.!onden. ilj deed d e

v.idst n de.enrbe.19l6 tijdens
ee. 57 dagen d!ren.le aLp nisi s.he
!a(ante eiped tie, 5anren net 2ijn
.oLLega's !an de Nederands.h
Nlclw Gu nee Fetr!Leum lfadt
s.happll, A.F. Co;ln ide z.on vin
de bek€rd. po tlcusl ei r r-.1.

l.fiss€, Ce ploot !an het Sikorstv
! egtuig vraarmec d. ver(enn ngs
!lucht vrerd semaakt, cn die Later

de WsseLneren ontd€|t.. De met
ccunge soeeutr bedekt€ carsten3z
piek wcr.l noolt bere It weg€]5
eLe.hte ureersomstand sheden,
naar we !r€.d de destiiils hoosste
ijsp eI van het Cartenszgebergre,
.le 5o4o n h.3e Nega poeLoe be

dwongen up t7o. nr rroogte zag
Dozy een zwa r muur mei g.oene
en bLauwe llek(en. ALt seo oog
weet le dan dnt er koperens zit,
zek€r als le daann keien nuksLaat
en daar pVrl€t n aantrelt.' Vandaar
ze dat d t de Ertsberg' noemden.
De Crasbers' v €l lrem op a s rare
nfomaLle, omrlat die he €maaL be.
groFid was, in tegeisteLLing tot hcl
.nr sg€rn. (aL<gebergte. Vanwege
rrel tota € gehrek aan lnriastru.ruur

.lurrde het tot.lc jaren zenig v.or

.le Aneri\dan5€ miats.happij Free
port de .lelfel.lien begon te ont
g nnen ei oider ce Grasbers grcte
g.!dvootradei aantr.f. AG eerb..
!vils rerd .en nrinenaL iaar hem

Gepronoveerd in 19r5 op e€n
proefs.hrift over de Bergaira!(er
A p.n net a! r leL, 'D e G.o ogi.
der Citena orob.e zrit.hen aorno
SteLLa und PtTa de Dia!oLo d
reiiila , maalte Doz! .aft dre bij
de (on nk jte ,/ 5hc LaLs petro

Leumgeoloog.,ra rvankcLlik $as hil
cen e.ht !eL.lgeo oog. Voor zijn
hlwc j( ha.l h jriin bruid, tulargo

Sdrat.r, ge{aa6.h!trd: "Tr.uuen
ier eer geo oog s nog erger dar
ne! een z€enran B.iden , jn vaaI
{eg, naar bje€r zc.man feet;e
tenm nne .nsev€er Nanneer h j
thuskont, biieen geo oos iooitl'
Maarze Liet zlch nier ars.hrl[|eri
hur hlue jl no.hr neer da.65
laar du er. Dozv was eei van de
ee6len d e udrtioto5 gebru (te bj
de geoLdsie.he !erkern ig. Blhet
uitbre(ei !ai de Treed. 1"\ereLd

oonog wa! 0oz! ,r.or !e Eataaf
s.hc PetroLeun [4aats.happ j' !c d.

seo.og i:r E.ranor f,4et ;.ner
al ns vrr 7 jrr gezii, yrerd hjr n

1t4t iaar NeN York en !etooLgens
Fetie senuufd. Zlrn 5heL oop
baan v0er'le Dozy nai Zuidoost
A7 a, het i\4idden oosten €n Zu d

Amerika, tot hijn dden jarer vjf.
tis, na nreer dan twiitig jaar n het
buit€n nnd gcwer;it ie hebben. n

Dei Faae oD ret hoold€ntoor van
ne (oi nkLii[e / 5hc L tetugkee4e
ii de tun.tie van ro.rd Erpiorarle.
Dc tun.tie !etuuLde r ji.i aan zjn
pens oi.rlng. e nd jaren zestls Eef
hoostefuit ur d e periode vras de
!!ndst v.r hci Groningen garveLd

rn diezeLide perj.de ras Doz\ G*d.tthtrtL hbnnal
n.tict betrok(en blr het (NGM6. !.H' C.litr. r\',,/ d!.*aij. slrr.l
Van 1960 tot 1963 vras h I Lid van 

",n 
rcpi.l I'rtuldd -Sth,lr,j e

rr€t F.otdbcstuur van het Gen.ot tiiltq., Anrttud,t,1t1.1.
s.hap rr de functr€ lan.onmssa J J.D!:),l:on hthtur (iitu bi:
rs.lndiero vert.genwoordlgde nj tt dn tiLk tlnrL)e. Btlt. An|.f,.
oo( eei tjd Lans het ccfootschap lnnl. i'1.fu|i:t)02.
ii.le (NAl,il. n de perlode voor de I?.S r.Jo Lrr k.-en ldn!,.dttr-
grote reorganisatie van ret Cenoot ri Jd! lr/,ti 1),. 7 J. Daz:,, 20A2.
s.hap, die ln decefrbe.1969 for
me€l b€rLag (reeg, yras D.zy o.k
iog €en lsar arg!oorzitter vai d€

ln pLaats !an na ziin perslonerng
op zijn weLvedieide Lauueren te

gaan ftr3ten a..epteerd. lrij cen
beno.m ng tot Hoog€r:ar G€o ogie
bj de Fa.! t. i [r]jibouf, en Pet o
errnr in ne n De ft. Daar rlruh€
hltrssen rt68 €n 1979 een i[ide
Lilk nenrpeL op de r.rrting !an.het
oxretorijs. Naan zij, baan aLs

hoogL.trar fas hjoa[ ]d lan.le
[4jnraad vrrar hijeen !n,rermoe d
pLe rbezorger wns voor het op
r:l oieLe er.or5lstente rllre !m
gaan nel n:tu!rLir[. huLpbro.iei

. 1999 eerde her (NGlrc la.qucs
Dozy met dc Van Wate6.ho.t !an
der Gra.ht Penning AL5 re njg al
derei feeft hir vo daan aan aLie

nrie de.rtera op bas s $an an

Clt hoogne eerbevr r5 laf h.t Ge

noots.haP (an worden t.€gek.n.l:
'De Defn ng kan l.lr,lrden toegc.
[end a;].en peEoon die zi.h op
vretens. ra!p.Lilk, mant5.hap!e lk
oi.ndetujekund g geb ed loor de
(toegepastel aardret.ns.rappei li
Ncnenand u rzonderirk vodienne
Lilk lr.eft gemart. Sov€.dien lras
D.uy er.Lid !an de Le dse ceoLog
s.rre Verenieing, ereLi.lvan d€
Mjibour[u]dlg. Veien g ng te

DeLit, ere d va: dc Vcre n.er
5.h eizer Petro €umseoLogen uiil
.lngei brei ei honorar! f.Lo$ un
de 6.o ogi.a So. etv ofLondof.

rlet het .venijd.n !an leai le.que5
Dory hebb€n het KNGllC en aarc
f eie.s.happeLirk i,lerl.nand een
van fun meert rarkante .den
v.noren. ALs LGV eu zule r uJijons
eerste.relld erg nristen.
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Wotfgang Schtager krijgt de Twenhofetmedaitte

Eigentijk valt er daarna niets meer te wensen

Schlagcr schaan zich liefmee tussen
bcrocndc coryfeetD ak Pettljohn (19?3).
Knnbein (19?7), Reineck (1988),
Kauffman (1998) en \liddleion (voris
j!at). Te leel eer, rlndi hjj bcschcidcn.
En,est hij, eieenlijkvali cr daani! niets
neer re wensen. WaI naar goed is ook.
want als hoogstc eer binnen de SEPM,
komi dc winnaar niet meer in aanmerking
roor welke andere onderschelding van de

In hei 'emeriNshokjc , ccn lanse, sftllle
pijpenla in ccn van dc zij'leugels ran her
jnsrruur, werkt Schlage. sinds zijn'ar
schcid'in februa.i 2003 gelvoon verder.
Hij$'ilVrije Unlrersiteir gnas als wclcn-
schrppelijke Lhulsbasis houdeD. \\cl hcctr
hij rwee oude coniacicn opnicu$' aange-
haeld. Hij seefi cursusscn aan de UDiver
siieir van Salzburg. zijD geboorteplarts, en
hij activccrt zijn functie van adjuncr
profcssor in Nlirmi ,rn de Rosensdel
School of Nllnne lnd Aimoshperic
Science, een lnsiituui wearaan hij al
eerder !erbonden was.
Een nieuwe hoogleraar scdincDiologie is

er nos njcr aan dc \tL \ree. een beTuini

ejnssrondc hccft er voor gezorgd dar 'zljn'
posirie (nog) niet vetvuld kon worden.
Schlage. heeft dlar moelie mee, maar
nraaL er niet leel lvoorden aan wil. Vrcl
st.eekL hi'ziin ernsiige bcdcnkinccn !'t

blj hel siratkc lcurslijfsaaf het Europese
!eienschappclijk onderzoek ln zlt. Een
zckcrc mare van 'top down' planning vjndi
hijDoodzrkelijk. "Ande.s zouden we nos
steeds geen global cliculation modcls roor
de armosteer en, bjtna, loor dc ocealn
hebben. Bie sciencc bctckent dat een
heleboel wclcnschappers het ee.st eens

moercn wo.dcn ovef blsisp.incipes en
daarna voor enkele tientallen iaien hun
ncuzen dezelfde krnt op moeien zelien.
\'fua., 70 voegi hlj er aan ioe, dc dcclne-
ners in blg sclence wordcn wcl in zeer
kleine kderties gc!laatst. "Dat mrakt de
kans op vena$cndc ontdeLkiDgen erg
klein. Er is gccn ruimte voo. mensen
zoals Kcppler, Ne$ton ofDa.win. Her
Europese ondetzoek loopi achier op dc
Vefenigde Staren lvaar de iletenschap-
sttu.tuur flexibeler is. Kijk miaf naar de
Nobelprijzen. Dir ja.r was ;aD vaD de
slechnte rondcs voor EufoF!."

Mer ecn Nedetlandse echtgenore cn trvcc
l<inderen dle hier al achitien jaar woncn.
heeft S.hlagei geen plamcn om rerug te
saln naar oosienrijk. hci land waar hlj
geboieD s cn zijn opleidjng heelt genoten.
vcl bljivcn de Alpe! l.ekken. Hlj Fandeli
cn sL<icr ef Dog steeds erg graag, llleen dci
zo fanltiek meer ah lroeger.
Schlagers specifieke niche jD dc Aardire-
tenschappen carbonatcn in aLle vomren

en maten, op allc mogelijk danlefen onr
siaan iriji lij aan zijn oudets en zijn
scboonclaDd. "De ee.s1e rwinrig jaren lan
jc leven trepslen !oo. een srooi deel wai jc
hter worden wlli. Ik ben opgcgrocjd in
Salzborg, omceyen door kalksteen. Ik ging
alrijd in de berycn op valaDtie. D:rt be
paali je bclangstcLliDg. Hie.ln Nedeiland
heb jc zand, kLei en \rate.. Daar zijn 

'ulllesocd in. Er zijn d.ie looraansraende Ne
derlandse klastls.he sedimenloLogen dic
een onders.heidlne van dc SEPM gehe-
gen hebben. Kuenen, volgcns nij NedeF
lands grootsic scdimenraif geoloog, Van
Slnaien cn Bouma. Hadden mijn oudeis
mij icdcrc zoner naa. Terel sebrachr, dan
\ras il misschiei ook gebiologeerd geraakt
doof and en nier door kalksieen."

Twee gezicht€n
sedlneniajre ecslccDten zijn doot hun
porositcir cn pemleabiliteh buiiengewoon
gcschiki om rloeistoffen le belatien. In
kall<en en zlndsteen zit warer, van levcnv
belaDg voo. de mens, maar er kan ook olic
ofgas in zltlen, onmisbaar voor dc h!idige
maarschepplj. Een giotrdigc kenDn van
sedimenraire procc$cn is Dood,akelljk om
olie cn gas op te sporen. Diezelfde welen
sclMp is nodig om te bepalen waar hei
srcDdwate. zii, hoe her zich verplaatst
door het gesieente en !at er gcbcun aLs er
venulling ln de bodem komi.
Die iwee gezichten van dc sedimenrologie
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Duirlg voo. dc olic' cn gasindustrie,
mrar ook nodig voor d. oplosing 

'an.riliculraagsftLkken zcitcnsommige st!-
denteDvoorhet blok. Schlagcr: "ze willen
zich Fe1 bczighouden mcr de scdinenro-
logle om miliculrangsrukk.D aan rc
paklen oi onr$ikkcling$erk t. docn,
maar nier om olie cn eas op G lporen. Dc
spaming is \Nercnschappclijk gezien on-
rerstandig Her is precics hctzellde speuc-
!e. Hcr maakl voor een srccn nien uir lvrt
er in 7rt llaar dc j€ugd in haar cndrou-
siasme tfekr ccn ideeele lijl."

Milie!
De huidige interesse naar klimaatverlndc-
nngen cn de invl)ed lan dc mos daarop
biedt ook dc sedimeDtulogic ricu\re mo-
geliikhedcn. Nict 3li het gaat om dc basisi
die is nog stccds dczelliie sinds cr citrd
Degendende ccurv in Schotllnd sekckcn
w.rd nlar de schovc eclaagdheid in liel
D.lradian. M.Nr wcl jn dc vraas hoe
klimaawariaries en zeespicgcltlucruaLles
ierug te yindcn zijn in her sedimcnr.
"Eind jarcn zcvenlig, met de cc6lc diep-
zeebonngen! $ arcn $e al blij dar \rc ccn
glaciaal idn Tijn roorgaande intcrglaciaal
kondenonderscheidcn. knehSchlcgcr.
"Mcnsen schrikken cr nicr ven els rlrd-
$etenschappe.s Teggen dai cr in her !erie-
den ongcvccr iedere hondcrdduizend iaNr
een srore ijstijd rvas Drr nrdrkr gccn in-
druk. Nu $etcn wc uir ijske.nen cn dicp-
z.esedimentcn dat .r dr!matische vcran-
dcrin8en mogeliik zijn binnen enkcle
ticnlaUen jaren. Dc Aardwerenschrppcn
ijD maaIscirappeli jk rclclant ge$orden.i-
sedin.ntolosen zi jn de schriftseleerden
die de taal ran dc sedineDtcn kunnen le-
zen, ons.hrijft Schlrger. Nl.tu dc fccon-
srrucrie !!n hct hclc vcrhaalve.eisr dc

'Dpur, 
zo benrdrukt hij, !an meteo.ologcrl

ctr oc.aDografen uls cxpuis !!n de heden-
lhagsc amrosieer en accan.n. "V'ij kun-
nen dan uir dc sectimenten aflczen ofeen
beprald fcDonrcen al ecns ccrdcr js opge-

tractalen
Orn dic naiulrlijkc vffilrics in het scdi-
nentceisrer berer ic klraklriseren, dchc
Le Schla-scr zich recenr op lr.cralen. F.dc-
Lllen latcr zich moeilijk defincr€n. Hun
belang.ijkstc ci.ecnschap i\ hun'zclfg.lii-
kenis'. Dnt bcr0kcnr drr 7ij een b.paalde
lorm op aue moSclijkc schalen berhllcn.
Rotsachtige kustliinun, zoals die un
Noonrcgcn, kunnen gocd bcschreren
$ordeD als iiacu)en. Dc hclc kusrlijr
hteft dezclfdc lorm .rls een enlcle ijord of
\vetr een Llcu sluk daarvan. Dc boom

!.rn Pylhagorasj die otgebous'd js uir lier
kanten en drichockcn die or elkalr pas
scD. is ook een ftacrial. Schl.rsef: "Dclia's
hcbb.n ook Lrct!le cigcnschappen. Dic
e'g.nschappen 2ijn te kslrntilicei.n. Olie-
maarschappl,Eson heeft dar kenmerk gc-
bruikt om dic delen f.n dclra s tc beschrij
ren sarrovcr scScrens onrbrakcn. Door
dc grondrom rao dc dehi .tls een fracraal
ic bcschrijlen, is hcr rrrogelijk om hcr onr
br.k.nde nuk deha iD tc lullen. Her is ccD
srurisNche pi.cedlrc J0 lvccr dus niet
precics waar iedere krunkcl ligr. malr je
wect wel hoc de konkel er !ir zici. En dat
biedt de moccliikheid om t. voorspellen
hoe oli.tse^oirs olaquilirc rich zullcn

Gebroken dimensie
Frlctalc patonen bcperkcn zrch niei t.r
llsieke objccicn zoah een dcha, naai zijn
ook !e rinden in iijdseries) zoals bijvoor
beeld zeespiegclfluc Aties die oF !c6chll
lcide riids.halen in dc gcologischc ge-
schicdcnh voorkomcn. D
de zcltsclijkenis' vdn ccn liacraal $o.dt
gekwaDrificcerd in zijn dim0nsic. Alhanke-
lijk ran dc mate lan'kronkclighcid'heefr
cen fr.rctdal ccD bcparlde dinreDsic. Hoe

krorkclis.r de vom. dcs rc grorer de
diffcnsic Len geb.olteD dincnsi€ !.ou-
wers. bijvoorbeeld een ha lf of nnderhllf,
mer decimalcn achrei de komma.
Schlagei "Zecspicsehchommcling.D zrjn
rcccnllijl orer periodcs un secondcD tor
hondcrden miljo.nen jarcn in kdrrr g.-
bracht. Zc zi,n ah <cn fracmal re beschrij-
len ncr dc dimensie rrn ccn random
$alk. U'illckcurig dus. Dat zc zich zo ge

drrgen, bctckcni wears.hijnlijk dat.r !ele
oorz.rken bovenop clkaar sestlpcld zijn die
llrvloed hebben op dc schom elinscn.
Hcr is cen systecm mcr zccr yeelrrijhedctr
dat van alle kanten een pick kAn krijgen.
Eerst moctcn we er achtcr komcn hoe
stev'g de rcnd in elkaar zh. Daarna kun
nen sij \fla6chiidijk de fndalc cie.n
schsppen gebruikcn om roorspcllinscn re
docn en on. bijvoorbccld. de effecrcD ran
zccspicgelfl uclurties op scditnenr!tie rc

SEDIMENTOLOGISCHE KRING

laarvergadering en lezingenmiddag

De jaarvergadefng van de Scd mentologsche Kr ng TaLdlt iaar plaatsvirden op vrlidag lZ december,
in d€ srotc coLLegeraaL van het gebouw van de Fa.!lic t 6eo!relens.happEn vrn de LJn ve15 teit
LJtre.ht, BudapestLaan 4, De Llithof.

0e to€sans voor Leden gratis, n et leden beialen € 6 (incLusier gratis Lidhaatt.hap vnn de 5ed men

iologis.he Kring voor zoo5J,

13.oo rl.lo h ontvangsr mct koifie j thee
13,30 14.1t h D6. Freek s. Blsschers (Fac. Aard en Levenswetensch.ppen. VU Amnefdam)

Effects ol g ac ation, .Limate .hanses and sea eve fuduations on the sed mentarv
re.ord oi the Lale.5aallan and We.hseLian Rhine Me!se syttem. .enfiaL Netlre ands.

1415 15.oo h Drs. F.5, BLrsschefs {Fa.. Arrd en Levensfretens.lrappen, VLrAnslerdam)
nterpretat e neekborins r.rtre.ht u rhof (b i TNo.N TG)

15 oo 15.:lo h Fauze m( koffie / rhee

!5. rG16.15 h Dr lon Noad (5HELL Rljswijk en IU Delft)
Re.ognnion ('ii.ria lor fostil mansroves: cxampLes from Bo.neo and MalLorca

r6.rs 17 oo h Dr. Geea Kuhlman (Fncult€il Geovelenschappen, Universlleit Utrecht)
Ihe onset of No(hern H€nisphere gbciation is s€en in the prosrad ng sh€lf svstem
of the North Sea

r7.oo 1i.:1. h laaruergadering, overzi.ht 2oo4i lnancleeLoverzi.hl;vooruitbLik iaar 2oo5

krgmg I al* l ktfg lnieus.sbri€f nov€mber 2oo4l7
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26 noaenrbet 201)l tympos um 'Geo b osphere systen Afrsterdam, aanvang 15.45 uot. 6 - 9juni 2005
De 16e rellnie van Stichting GeoLo nieradions and ieedbacks. Voor Eenoemins ln het kader van de Water.onfefentic lvodeCare 2ooi in
g5.h nstituut Amsterdam, aanvans prog.anna ze heronder. sch(irmannleectoel Precambr (he NederLind. Voor neer lnformate,,lel
18.oo uur ln !e oosterke.k, K eine Geo os e bij de FacLrLte t Aard. en lrttp://mode care2oo5.n ts.tn!.nL/
Wittenburgersrraar 1 te Amstetdan. 8 d..eDtb.r 2004 Levenswetenschappen, Vriie Ur ver.
D€ Eserer L€zins wordt gehouden Opri.htingssymposium Paleobiolo' siteit, Amsterdam.Info: 0r. C.E.S. 1.-2tjrli2005
door Fokke Risp€ns geliteld Delf. gische (ing KNGIMG bij TNO N TG / Arps, secretais 5t. Dr. Schtmann r/'r {a bbean GeoLoeicalConfeen.e
sloften en de Mijnbouwwet; hoe Aardwetenschappen UU, Utrecht. tonds, charp5@planel.nl in san juan. Pueno Rico z@t Core.
Napoleon zijn Water oo vond, e€n Paleobiology ln lhe Low countiies: spondence: Johannes H.s.hettekens.
ooggetuigenversLag. Voor neer pan, Oresent and iuture". spre. .1l.bflati 200j GeneraLCoofd nator, jTih Caribbean
infoimatie, zle de webslte op kersr Eert Boeks.hoten, sert van EeEte Vlaame NederLandse 6eoLogkdL Conference. DeDartfrent oi
www.pans€a.nL/sg a of beL gor der zwaar, Jmhy van ltlerbe€ck en Natuursteendag, Leulen, lnfor 6eoLoey, Llnlvelslty of Puerto Rico,
van der ItaL Gecretarlt, Nlhs ELdredge (Ljmbsrcve Lecture), dalld.Lagrou@vlto.be P.O. Box 9017, rvtayagiiez, Puerro Rico
teL o2l 5259245 (avond). nfor htlp://www.bio.uu.nL/ 00631. For infomation: teufax: 787

-pala€o/Paleobiologiel tl nroatt 2u05 265 1345, €.maiL: Gcocon@upm.ed!
| .leceDtbct 200.1 Siarrinssymposium, de Uilhof,
Biieenkomsr van TNO-NITG in 9 d...D,b.r 2001 Ul.echl- Meer informatie volgt nog. ;--12 otaushts 2tj0t
snmenwerking met hel Ministerie Energie Synposilm Fossil fuelsr 8:h Inlehationa Codferen.e on
van Ez.ver de diepe ondergrond R€serues and Ali€rnativer's€atga. 2.1apil20A5 FusaLSed menroLogy, DeLit,

van het vane Land van NederLand. niseerd door de Raad v.or Aarde KNGMG Buitendag.lltccr infomale The N€therands
Dlt naar aan eid ng van lrot gcrccd erKlmaat(RA<)lande(onln. voLgt nog, www.Bthfluvconi,tudeLft.nlj
(onen van de 6eo og schc Atlas Lijke Nederandse Akademie van e naiL! organ z ng,comminee@
van de Diepc ondergrond lan h€t Wetenschapp€n {KNA\,. Meer 10 tl.i 2005 SthfluvconttudeLft.n
vaste land v.n Nede and: schaal: infodati€r ww.knaw.nfagenda, Voodaa6symposilm Nedenandse
r: l.ooo.ooo- Voor meef informatie: linda.groen@burcau knav? nl X.ing l€rdse Materialen. NRC.

rians foosharr, leL. o3o . 2564477, Petlen, info: rgnytand@xs4atL.n
j.hooshad@nirg.tno,nt, 20 jalttuti 200a

0ratie van Proi Dr. C.$1. Pass.h er
2 D.ce"tb.r 200,1 'De Precambr sche Aard€ een

Ne(henands Rescarch S.hooLofSed vefte. vreenrde w€reLd'ln het Aud.

' .c"o -\ \5G:.'d " o .j"de.p..
ll'nn Kflfillll6lll{;

PTR$fJfiIp.IlA

ililLem d€ R jk€ aan 36

adreswii2iaint

4613 AR Bergen op Zoon

d6. C.P. van Dltshuizen

2 Decenber 2O04, Univer5iteit Ut.echt
1lth NSG annuat symposium:
Geo-Biosphere system: interactions and feedbacks

.1o She Representatlve orfc Poster s.ssion and coffee

Soulhampron 5Oi9 9 DT

t2,@ Lunchond postet session
r:l:oo openins, bv NSG chairman Prol Ged de Lante
i3:o5 Review NSG by NSG scientifi. dnedor Prof. sierd Cloetinsh
1l:2o Dr. Frederike Wagier:

The o.eans, the Atmosphcre and the BLack oeath hand in hand
towards the LlttLe .e Ase

13:40 Dr. loa.him llez Lane:
Denudatior dynamics ln response to cLimaterA ca5e 5rudy from
the.oastaLand Andean aordiLLera of ChlLe

r4:oo Dr- Anke D:rhlmai:
Fluids epelled at nud volcanoes . tracking down the source wilh
srable isotopes

r4:2o Dr. Gabor Bada:

societa aspeds of onsoins te.toni. defo/nation in the Pannonlnn

Sapropeh in the [4edit€rranean sea: A studv with cLmate modeh

16:00 Dr. Frank P€eters:

The Indian Atlantic climate pinball machine and the role of the

16:20 Dr Andrew 0ale:
Modelins geonkrobiological pro.ess ln aquatic sedlmenrs:
con.eptt and strateSies

/3oGe-loleIob" rb-o D - -."-ro-:
Invited lectur€r Quasi-perlod. Arin Cretaceous oceanic anoxlc
events Linked by os.lations of the phosphorus and oxygen cycLes

1/t5 clasureand dinks


