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GAIA symposium - cenderdynamiek in de geowetenschappen

De ambities zijn getijk, maar de carriEres verlopen anders

ln de jareD rachrig was vijftlen procen!
ran dc algcsiude€rde aaideerenschap
peb uou\r. Dar pcrccntage hep begln
isren negeDtig op ior iwinr€. Van de
dgesludee.de aa.diretcnscliajtpcs nu is
een klelne \.eeftig p.occlr rfoli!. Dc
insiellingen waar de meeste aardseten-
schappeG komen te werken (unlre.si
rciicn. ondcrzoeksinsiellingen, geo
advicsburcaus. olic en sasindustrie en
de overheid) wecrspicsclcn dcze rer
houdingen ror vijfior ricr jaaf na her
afsrude.en. Dlarn, g!!D malncn cn
lrolwen ult de prs lopen.

In het vakgebied
Tu$en 1980 cn 2002, dc periode dle
her loo!b.anondcMock bcslaar. ziin on
geveer I l{)0 rrou\ren en,1200 nanncn
alEestudee.d in de ArrdseteDschappcrl.
Van die rtrin vljfduirend aard$'ereD-
schappers zrln 750 mannen en 7t0 !rou-
lrcn bcnaderd om m€e re Nerken aan
een enquitc. lD roiaal rcageerden l0!
uouwen cn l9l rnaDncn. S0 procem
san alle rfgesludec.de v.ouircn cn 5
procenr !m llle afgestudee.de nlmcn.
Uii de enqueie btijkt da! .ardwetcn-
scnappers, rnan en lrou\rJ nr nun

studie bij voc,rL<cuf in huD vakcbied
willen grsn \rerten. Dai luki dc mccs
ren. Ze k.nen bij unnersiteiten tcfcchr
(10 201,), de ore.heid (10-3596) en de
adrles/consultan.twereld (20 .10%)

Vrifproceni vindr een beln in de olie
cD gasnldusirjcj ccneelilkpercenrage
rnldt s'erk bii dc oddcrocksinsiellinsen
(de GTI'S). Vijftie! iot twinde lroccnt
!e.dq.ijntuit de geo($etenschappclijkc)

Universiteiten
Grotc Loopbaanrerschillen rusen m!n
ne'r en vrou\rcD zijn cr dan nog nier. In
!erhouding Frcnovercn cr otrgcvccr
elenleelmlnner rls vrolwen. Ook !a
de tromotle, in het post-doc-cifcuitj is
er nog een elenredlge !erdeling. Darm,
voandert hei beeld drasrisch. Er zijn
naulrchiks vrou\ren rerug re linden in
vasre positics aan dc univc6ireiien.
De enlge tiree uitsclicicF in gunstige
zin zljn de faculteir Ruintelijke Vcten-
schappen van de Unneniteil Utrechr
(opee$an in de faculteit Geo{eten
scluppcn) !ear een kwan van de
UHD's (unircrsilaire hoofddocenren)
vfous (, c! dc vaksrocp Walerbeheei

lan de Technischc U vcrsiieii Twente
$aa.50 Frocent ran dc hooglcnrcn

De Technis.he Unire.siteir Delft, dc
Vrije UniveNiren ,\m*erdlrn1 en het
LILq.U (Insiiiure ibr Ma.ine and
Amlosphcric research Uliecht hebben
geen enkelc uouwcliikc UD ofUHD.
Belrngdjk om in hct achtcrhoofd te
houden is dat het hief bovendien on
kleine aanrallen grat. Een vrous' als
nieuwe hoogleraai op een totlal vrn
lwcc ofdrle laai !el een lndruk$ek
kcndc stjisins zjen, mear heeft seen
eDkele stausiischc waardc

ondelzoeksinstetlingen
De ondenoekslnstellingcn latcn in eersrc
rnstaniie een !efgelijkbaa. beeld zien.
Ook daar is een instnrom re zlen v.]n jon-
sc, pas atgcsrudeerde eardwerenschap
Fcrs dic zich rohoudi tor de perceniages
nannen en vfourrer dic afsiuderen.
Ma.. in nedu (Da vijfror iicn jaar
werkerlering) en senior (na gemiddeld
rjjliien jaar Ferke.udng) functies ziiD
rrou\rcD sierk onden'erregenwoordigd.
Ook hicr lcrlaar een aanzienlljk deel van
de vrouwc! dc wulkrins na lijfior iien
jaar. Mrlr ddr is niei hct hclc lcrhaal.
Ui1 hetloopbaanoDderzoekis duidclijl
naar voren gekomen d!1 vrcu\te! laDgza-
mei dxn mannen doo*tronen narf
zwaadeie tunciies. Een lan de redenen
dar zij aclircrblijvcn heeti ie maken mei
het feit dar dczc posirics vakcr 'lergeven'
wo.den via het iDfonncLc circuir van de
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neNerken $urloornanelijk
mannen in ritten cn minder
lia lbnnele $lllcifl uicproccdu
res. DaarbiispeelL een d dar
vrou\rcn (cn m.nnen) in drc
pe.iode een gczin gmn stlchten

kczen om in dechijd !c gam
scrkcn. Neestal ech(cr ccn
grcrc deeliijdba.n vuD 32 uurj
die gecn cDkele beterking hocfi

m."er \ eranti'oordcli jkn€id.

olie/gas en
g€o-advi€sbureaus
NA\t cn Shell, represenlaticf
in drr ondcrzoek voor de olic-
en saslndusrricJ kennen een
oplallend laag pcf€cntage
vrouwen in de'bcginncrs'iunc
tics. al is de instrofting van
vrou\rcn de larsre j,rcn wcl n
of.rccnstemming het h.r pf
ccnrage rrouNen dlr dfsrudecn
in de Audwcrcnschappen. Na
vijf ul tlen jaar verlaten leel
vrouwen de olicn1nars€harpijl

de NAI1 kent geen nediof of
senior woulren, bij de Shcll
werkt slcchts cen enkele !rcuw
in een clersclijkc inncrle. Or-
lallend is dar tiei roor Ned€r-
landsc lrou$ en nog nocilijker
lijkr rc zijn on doo. re suon]cn
du loor haar Engelsc of.\nc-
rikllanse !rou{ eliike .ollegu's.
De fou\rcn in senioryosities
zijn !rijwcl uitslurcnd Ensels

Gco-adriesbureaus latcn ccn
sczondc inst.oom zien lan pas
afgestudc.rde lrourLen. Nlaar
hier is, nct als bii lnjsel rllc
insrellingcn, dc uil.elrooft lrn
lrouseD grorcr dan die lan
manner rn dc grocp mer een
aanlal iaren s'erkcnarins. Ook
hicr lccit slerk het idec dar dc
c!rriarcknns€n sterk lfnerncn
als icnund in deehljd g.at
$erken, zllfs als het om een

Brote deelri jdbaan,saal.

De overheid
Hcr onderroek lrar glashcldcl
zien dar v€€l geo vrouwc viif

tot tien jaar na hun ,liNderen
lcrdwijnen ur de Arrdrlcicn
schappcn. $'aArc zij dat zo
nassaal docD. is nog nier dui-
delljk. \(:cl is duldclijk dat dii
een lenomeen is dat zich niet
b.perkl rot een bcpaalde be
drijfstak. Shellr.ak( dc lrotr
ircn l(ritr, nrar ook biidc ui
versitcircn dringeD lrijw.l gccn
vrc!\ren door rot een vr\te

Uii hct rapporr kodt ook naar

hun l0opbN.n rorderr, vsker bii
dc o!erh€id gaad q'crk€n. Etn
iaar Da h€r afstudereD *.crkr q

proccnMn de rrouwcn bjj dc
olerhcid, drie jaar n, hcl afstu-
deren 16 procent, zes i,,r d!ar-
na 22 procctrr cn elfjarr na hct
at\tuderen ircrkt 16li \,Rn de

sco-rrouwen bij dc orcrheid.
Vrouw€n geven cer aaDrol rcde-
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nen waaroln zij sraag bij de
olerheid guan wcrkcn. H€t
$erk s inhoudcliik bocicndff,
bre!t€r en mursch!ppclijk nccr
rclclant: reggen zij. Maar daar-
naasr rs hct belnngnjk d.]! vnr
rlel ruc bancn bij d€ overheld
ing$uld wordcn a cen otr
ciEle sollicitaticproccdur!. De
proceduc is held€r Ln door
zichtig, de brnen $!rd.n nict,
zoals leel bij unive*ircircn
gcbcun, lcrdeeld $a de neRrcr-
kcn Naaf rooral mannen deel
un uhnrkcn cn !rou!!en nier.

(on)selijk
l-! zijn nier alleeD nrlar v$-
schillen russeD n]ltDnen cD

uou$'cD. Bcid€n gaan rgelijk

op'iijdcDs dc srudi€. Zij 
'l]!-ken o! sclijkc srondcn de

keuze om te prorlrolcfcn ol een
baan in her bedrijfslclcr1tc
zock€n. HeL overgrore deelv.n
dc aardwerenschapters wil her

De ondertekenaars
van het convenant

. UU - Univ€,sil€il Utr€ch1

. VU - Vdje Univelsiteit Amst€dan

. IUD - Teclnirche Uiive6iteit D€1ft'

. Iflo - I€dedands€ oqaiisatie
voor loegePart NatuuMeteneclap

. KNMI- (oninklijk Nederlands

Meleof ologlsch lnstituut
. RIZA - Rikslnnltuul vooi

nt€gnal zodwaterbeheef €n

. Shell/ NAM (Nederlandse

liefsr in liet takgcbied komen
te $erLen. Zij vnldcn het €en
breed en boeiend rcrl$cld.
Vrouwen en manllen vcrschil-
lcn niet in zetflreeld. Zij heb-
bcn dczelfde ambnies om hun
nek uit rc srckcn en uirdagin-
gen arn re gaaDj h'aljreiren die
noodzlkcUjk zijD om door re
groeien in de clr.riarc.
}lad mnen renoncn ccn
cotrsistentele lijn in bun loop-

stap opzij cn niet omhoog.
Mrnn.n hcbbcn laker een lei-
dinggerende tunctic. Zii kiigen
die Fo$tie ookee.dcr in hun
canidre dan lroulven. Manncn
v.rdienen nee. in rerscliikbarc
tulciics. ManneD in hogere
tuDciics bcoordelen'iypisch
vrou$'elijke' cigcnschRppen -
so.laal en atteDt zijr\ gocd
kunnen luisteten eD rnodvcrcn,
een brede interesse hcbbcn
posiiel maar daarvrn is niels
ierug tc linden in het verlNp
van de carialc van de vrousen.
Mannen *crkcD raker iulhine.
Er rjn (nog) Dierrccl lnannen
die in deeltijd garn \rcrkcn als
ze knderen krijsen, rl sccft dc
ionAere goemtie trker ran dlt
tj dat bestzou nillen. De
meeste Eousrn Saan mmder
serkcn als cr kiDderen komen,
al is dat \aak io ccn grore deel-
tijdbaan van 32 uur.

Actie
Het is voor de aardweren-
schappcli jkc w€reld belangriik
om de rrouwcn binnen de geo-
instellingen te houdcn. Her
verdwijnen rlD dc rouwcn is
zonde lan inlestedng, Iicnnis
cn ralenr. Her loopbaanonder-
zoek hccft duidelijk gemsakt
hoe slcchr lrouweD lerregen-

wo0rdisd zijr bjnnen de ui
versiteiten cn hoc dc oplaiiln
gen van leidjDsgelendc man
nen de cariare van de vrouwc-
lijkc aardrretenschlppe.s iD de

Mler uit hct ondeuoek komt
ook nulr vorcn dat rouwen
Tich goed moelcn rcalisero
nat zij \rillen. De b.slissiD_q om
korter te gaan $.erken heeft op
dc lange rermijn grote inllo.d
op haar €afriaremogeliikheden.
Vrou\rcn mocren duidelijker
ltangevcn ivar hun ambiries
,iin. zij mocten zich nicl later
rerleiden om loornamcliik
l'cilige (nie!-nsicovollc) op-
drachten uir te voeren, zij
nl0crcn ook uirdeg1ngen arn

VerschillcDdc bcdrjiven hou
den zich lctiefbczig nci hei
probleem vrn de verdwijncnde
gco-vrorwen. Shell propaeccft
ol jarcn'kleuf'.]an het bcdrijf
te ecvcn via 'diveNir! and in-
clusivcncss cn wil ei vla lnter
vicws mct rcnrckkende vro!

wen achtcr zicn re komen
waaron1 z0 wcggaan. He! WL
DelfL Hrdrrulics hccii cen rap-
porr gescnreven, mct aanbcv€-
lingen over de positic van dc
aaldwcrenschappeli jke vrou-
$cn binncn hct bedrijf, dat op
l:l decembcr gcprcs€nreerd is.
De aard$ etenschappclijke Ne-
reld is het erumnicm orcr eens
dar er iets moet gcbcurcn om
i.rcusrn 'binnenboord rc hou-
dcr Om dar re bereiken heb-
bcn dc insrcllingen die deels<-
nonen hcbbcn aan h€r onder-

rekend met aanbcvclingcn en
doelen voor de komcndc iarcn.
Daamaasl gtat CAIA zich
acricfinzerten lia her CAIA-
anbassadc,rrsn€r$er k wuar !lle
ondertekenaars jn vcrregen-
woo.disd zijn cn via ncrw€rk-
avonden voor rroulrcll,
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Opbouw en afbraak

De bdefaan zes diniste.s,
lamers een groot adtal
Aariu(ddige orgdisaties
(!-d eater- en landschapsor-
gadsaties tot en met geolo-
gen), heeft id ieder geval op-
geleve.d dat de intesraliteit
vatr het NITG door de dinis-
ter ran EZ als addachtspunt
zal worden m€egenomer ir
de evatuaties. Ook is het
ee.ste interiew gegever. De
afb.aaL van het NITG lijkt
echter omfiverdbaar door tc
gaan: net als andere TNO
instituten $oidt het per I
jdu.ri opseheven. wij
zulen bliiven aandaingen op
behoud van de intecaaliteit
enan. Mogeliik is ee! volre-
dige opnaFe enan in het
toetomstige Delta-Instituut
.en dplossing. Dit moet het
instituut worden voor de
natte bodem. En,laten we
wel w€zen, Nederland etr het
aanelePende Noordzee-
gebied kun je ir haar gehecl
beschoulen als 66n grote
natte bodem, die door diepe
en ondiepe bodembewegin-
gen, als gevolg van water- er
gasonttrektingj klink en
oxidatie steeds wordt bein-
vloed, Voo. het Delta-lnsti-
tuut (eer samerwerking var
Geo-Dclft en wL) zou -zeLer
Europees gezien - het
binnenlalen lan NITG in
had geheel een etrome asset
tin, \raamee zii zich ook in
de offshore sterk kan profile-
ren.lve zuuen zie!... en u op

Aonbkdhq van hd Euopes Mdhtesto
Eath Hetitaqe dhd ceoaiveBity daol
Hanrek?vlh aen ah.ket (ttoand links)
ddn n||. cathetine Doy, de DG €nvhan

nent vdn de Eurcpete Cannissie lstaond
rcchts), en nw Natianne sint lstaond
nidrlen). de DG Nilieuvan vRoN ltinks).

Ondertussen zii! er opme!-
tingen seweest dat io de brief
de andere Aardwetenschap-
peUjke l<eroisinstitut€n ont€-
recht !i.t genoehd ziin. D.t
is in dc haast gebeurd. Dat
*il niet zeggen dat door ons
de andere,\ddwete$chap-
pelijke instituten niet net zo
waddevol worden sevorden.
Ste.ke! !os: doodat er een
colcentratie val Aardweten-
schappeliike instituten op een
paar uur riiden vm eltaar is,
v.rsterken deze institutetr
ell<aa! enom en hebben de
potentie om gezamenuik hat
Aardwetenschappeliike Ken-
niscentrum var Euopa t€
qorden. In potentie, want er
zal atan nog leel intensieler
en minde. terughoudend
tuoeten worden samenge-
werkt op erg veel gebieden wl
dit kans van slager hebben.
Het lieuwe corcrEedtie-
mod€l voor dc Universiteiten
m.akt e.e.a. zeker niet ge-

Ook in opbouw is sinds ianra.i
de Paleobiolosische Xring, een
nieuwe loot aan dc KNGMG-
stam, die veel leden weef wat
enra's te bieden heeft. Il
ben er tiots op dat op 8 de-
cembe! de oprichtingsver-
gade.ing plaats heeft gevondeD
(trw.bio.uu.nV -palaeo/
Paleobiologie/). Na d€ op-
richtins van de - wat hinder
officidl€ - Kring Geologie
cn wijnbouw, wad alre
KNGMG{eden automatisch
lid van ziif,, eetr tweede Kring
binnen d.ie jaar. voo. mii een
teken dat h€t KNGMG ecn
vitale ver€nisins is. Ook zien
xe dat er €er opbouw i6 van
e.D nauwere samenwerking
tussen de Kringen en het Ge-
nootschap: zo zal de Sedi-
mentolosische Krins dit Eaal
de buitendas bii de Ooster-
schelde veEorsen op 23 april.
Watwe prccies gaan doen
wordt nog even geheim
g.houden, maar er gaan
gefrchten over een boot.
zet het in uw asenda, kom ook €n

maak er een week€nd zeeland van!

Op donderddgochtend 18 no-
vemb€r werd het 'Euopean
Marifesto on Ealthheriaage
and Geodile6ity' overha.-

digd tijdeds de plelaire s€ssie
van "Yital Soil, the lcn stcp
towards a European Soil Stra-
tegr! a Joint Conf€rence olthe
Dutch EU Presidency and the
Europed Comission for the
Ef,vi.onment' aan o.a,
Marjaone Sint, de Secretaris
Getrer@l van VROM. Het was
€cn gewcldig hddent vooa
Htueke van den Ancker,
zonder wiens inspanning dit
al€s niet !d de glond was
gekomen sinds de eerste stap-
ies voris jaar rord deze tiid op
de El_G-versadoing in Bhs-
sel. Het do.l is oh bij de EU
aan te aldngen op het opne-
den !d Adalkundig Edsoed
(in het eigels klintt het beter)
en geodive$iteit in beleid,
planding en beheer, omdat ze
essentieel ziin voor de dens
€n het milieu. E...a. zou via
de EU soil shategl vofr
moeten worden gegelen,

Vrijwel aue Eu.opese orsani-
saties die iets te betekercr
hebben op gcologisch ofgeo-
morfolosis.h sebied €n enlele
wereldwijde oreanisaties heb-
ben onderteftend (een door-
braak!). De overhddigingJ
ondersteund doo! eer schitte-
rende diapresentatie gemaakt
door ee! d €tal studievereni
gingen, was een succes. De
Soil Strateger stad zeher
niet afwitzend tegenover een
nadere vertendns. lve hopen
alemaal dat de beschermitrg
van het geohe.itage hoog op
de agenda Lomt te staan in
Bruss.l.n alle vooateLenen
tot nog toe zitn gunstig: de
eerste workshop over dit
thema hdgt al in de lucht.
Over een paar weken gaat
Herald Lisienberg! Oscar
Abbink en oderserekende
met dc Europeatr Geological
Federation bespreken hoe we
het initiatief verder kurnen
dragetr. Opborw dusl

TeEeden met het resultaat
van die ochterd liep ik naar
het zuid.n van.fhet Kurhaus
langs het stand van Scheve-
ningen bit sitrdtracht 10.
Eiome golven beukten op de
kust en veraddeldetr het
strandin eeq slad, bitna hoii-
zontaal vlal. Iu de kohende
zomer zal bij tustig weer het

retef weer terugkeren. Op-
bouw en afbraah: in tegenstel-
lilg tot de ldgzame vomitrg
en albraak van de Alpen ofde
Etna gaat hier het p.oces ra-
zendsnel. lvat overigens niet
w zesgen dat ie maar wat
kunt aanlloten het een zd-
dig€ tust: zorgvuldig beheer
en beleid is daar minsteft zo
van belans als bii keiharde
rotsen wil je afbFak door de
ders \oortomen. Ah ie er
go€d ovei nadenLt 8e1dt dat
trouwens voor de hele Aarde.

Een tlein€ viiibonderd meter
van het Kurbaus was een
beeldententoonslelling met d€
prachtige titel SprooLics aan
Zee. Dichterbij gekotuen was
h€t alledaal niet zo sprook-
jesa.htig: het was een veronF
rustende tenroonstelling. De
antropomorfe iiguren mis-
handelden ell€a!, d€ groot-
sten vertlaptei de bczittitrgcn
var de kleincre, terwiil de
.llcr}Jeinsten zich wanhopig
v.stLlemden am alles etr
iedereen. De Aarde zelf, met
de stop al om haar nek,
vocht om haarbezit dat door
eer manretje uit haar handen
werd getroLk€n. Dat beeld
deed hii oot wat derlen aan
het KNGMG. Mensen, lat it
er geen doekjes om winden:
wii zijtr- alle positievej maar
langzame (allenaal vrijwi i-
gerswerk), Yerande ryen ten
spijt - aan het liriDpen. De
rereritzing slaat toel Nieuwe
leden zijn drinsend nodigl $e
hebben veel te bieden en er
wordt stevig gewerkt om ir dc
toekomst rog meu te bi€d.n.
Daarom rocp ik u allehaal op
om lid te worden en 1id te blit-
ven, ofals u dat irdeldaad al
bent om een kemis lid te
maken, zodat we wee. in €en
opbous'fase terecht komen eh
voor de ]€der en voorhet
vakgebicd een steeds steaigere
rol kuncn ve^uten. Om u
ietwAt aan te moedige!: elke
honderdste nieurve aanmel-
ding kriiet een drankfles met
goud van mii. Woden d€
feestdase' exha gczelig!

Aardige fe€stdasen en een
$ereld-2005 roesewenstl

krfg ld.uwsbrief d€c€nrber 2oo4 l4



on
Earth Heritage and Geodiversity

Earth heritage for our present and our f'rtbre
GeodiveBity links the Ei th, its people ani drc f .! t!re k form rh. basis ol dre Eufopetri soci.i/.
Earrh heritage includifg ii,as.rpes.laidfon,ri ,o.:r!. sedimenrs soik. flneftr s.to$r5 riC wrr.rs.
3f essenriai par! of hfope! nalural f.rira3e A !cc .! .al. g€oir.rphologi.a :nd soil her!ag. rh.!
'-d -obe .,c"..

Europe hd outstanding examples of earth heritage and aeodiv..sity
l'lolnt Etna of ltal/, tl,e G an.s Causewa/ oi No, d,e, n l.eland, lhc D. s.r Coasr of r re llih.d
Klngdom, the maar la <es of ihe Cermai E fel. drc Wldden fron, Thc Nedi.f rnds !o DcnNr<. rln.
cives of Slovenia. rhc n ooios l'1a$if of C/0,,,s rhc Curchian Sp t of L rhlid a and Ru$ia. d,o lligh
Coast of Sweden. the Finf sh Kvafl<ef Afchip.: i8o. the Br tic Kllit. the g i.icr in! Ijoi ds of
Norway, theA ps afd thc vol.trnoe:2n.] :.is.r oi lcei.nd ar. b!r. I.'! er.n,ples of Europe\ r.h

Ea.th heritage and geodiversity create opporrunities for edutatlon, recreation and

Ceological landscrpcr ind s t€s, by thenEelvci of in comb ia.ion wirh rhc,r cu!tufdl, hlstorical ifd
eco og cal heritige, offd poteita for n6ri,nrb e tou ism. educarior xiC h.dscape appre. irion
E!ropcan Geopafks .re .xirnples of the srsninrb c e.o.omlc use oI this fetorrce.

,.. and in.reare rhe quali(y oflite ih rural.res and citiet
Lindforms, paltem! ind etrrth hefirage sir€s coordbure to rhe .haircter ot ruralarcas and c t|es.

and 1e.p ,erre , h'r.e p,r"dlden\ironncnrolhr8"9-al;ry

The rask ofrhe EU: sare8uarding by devetopmcnt, rafeguading by protecrlon"
fieIU,hould.,(orpo" !e Earth L-]en"B( ndC,odve' ry ir Do.i(y. Dh"n nB Jnd -ehred pfoce
durcs. uniqu€ earrh hefitige sit€s and lafdscapes should be given protected status- Sultainrbl€
develophent ahd fesrcl11non should re5pec. and .efl€cr .he natuhl pirrerris and processesrthe

8cology. +e geohorpl orog) and'hF .o \

The EU soil strategy is the ihstrument to realize these goalrl

' EFG
. EGN

' IAG
. ECSSS
. EUCC

' IUCS

' JGU

knsDrs als I klfg lrieuwsbricf decembef 2oo4 . i



Een nieuwe geologische overzichtskaart van Nederland

Vanaf 1997 heeft TNO.NIIG in haar
rol als Nationale 6eologische
oienst gewerkt aan een herziening
van de.Lass fi(at e van de alzettin
gen ult het (wada I en Ten a r. De

indeLing van de R jks GaoLogische
Dienst ult 1975 moesi worden
bijgesleLd omdat de inzi.hten over
het ontstaan van Nededand sinds
die tijd op €en aantal onderdelen
zijn vennderd. Eovendien zijn er in
r9z6 en n 1994 Internalional€
richtLijn€n !erschenen met betrek-
k ng tot de cLnss fcat e vin

De nieuwe irde ing de lanaf1997
door TNO N TG ir ontw kkeLd

voldoet aan de ichrLiinen voor
LithostGtig6fieche clrssificatie- In

deze indeling worden de nfzettin.
gen onderscheiden op grond van
hun llthoLogischc cn/of ee smis.he
e gen5.happen en strat sGfsche
positie. Bir de fluviatiele afzettin

sei speelt do( de herkomst een
roL; die s mede bepalend voor de
lithologische san€nstelling. De

ouderdom van de ahettingen
speell bij de classificatie geen rol.
De herziening van de classilicatie
heeft grote gevo gen. zo bestaan,
ln tegensteLlng tot wat Nieuwsbr ef
7 vdn dt jadr lnt wlLdoei 8e o.
ven, de Formates van Twente,
T€geLen en Enechede niet meer.

D€ nieuwe indeling he€ft ook
g€leid lol een nieuwe geologische

oveDi(hrskaat van Nederland,
in.Lus ef rleselm€er, waddenzee en

het Nederands deeLvan het Cont.
nentaal PLat. De kaart seeft de
arzertingen aan oi nabij het maa.
ve d (of de zeebod€nl weef, tot
een diepte van ca.5 m. D. kadrt s

sanengcsteLd op grond van

bcst:ande kaa(en di€ door de
voonalige Rijks GeoLosische

0iensl z jn vervaardisd, waar nodig
aangevuLd net n et eefder gepLrbll

De op de <aan onderscheiden
Format es woiden beknopt
beschfeven in hel boek De onder
grond van NederLand' (zie referen.

tie). Met de publicatie van dit boek
i5 de indelins uil !9Zt van de Riiks
Geolosis.he Dienst formeel vervaL

Len. LJitsebreide beschrijv ng€n van
de meeste Fomates ziin te vnden
n d,a Llthostrailgrafschc nomen. a.

tor van de ondiepe ondergrond:

htlp://dinolokel.nitc.tno.nl, waar ze

kunnen worden gedownload. Dil
deel van d€ website is nog in
opbouw. ln de nab ie toekomst
zuLen d€ nog ontbrekende Fo,ma
tie en Laagpakketbes.hrijvinsen
worden toegevoesd. N euwe nfor

TNO.NITG

f tug ne nt vdr da nte u|| e 9 eola gis.he ove- iLht ska dtt v a r N.de I I ond

W ffil: Itn Nbl, ll' tltt l E rl

lk heb met bel.ngrlelling de bij
drase van Hanneke van den Ancker
'Geoheritage and Touisn van het

125'e nternational GcoLogica cor
gress, FLoren.e'in dc 7r KNG[4G

N euwsbriefvar d I iaar ge ezen. l(
ben bli met haa' positieve etuarin
g€n op djt.ongres dat ondel we
tenschappelljke supe( s e staat
van de InLenationalUnioi of Geo.
logi.al scien.es (lUG5). Onze liali
aanse collega s hebben er aLles aan
gedaan om er een dooBlagsevend
s!..e5 van te maken, Ze consta
1€ert tercrht dat de nter€ss€, ook
bjonze.oLlega s, voor de toerlsti
scne aspeften van o€ g€0Logc
gro€lt. Deze trend past n het to€

nemende bcscf bii aa.dNeten
s.happcB dat wij de b€iekenis van

ons vnkgebied veeL meer moelen
ultdfagen, Laten we dil na, dan
loopt de safienLeving !e€Ln€er
gevaar dat aardse r s.o\ n et
(tiidlgl vrorden onderke,d en dar

ultsiekende kansen d€ onze pLa-

neet ook bled1. niel ofanvoLdoen.
de worden benut. Wij Lopen dan
als aardweten5chappe6 ook het
reale risico dal onze discipline nog

verder wordr gemaEinaliseerd. 0p
nationaalnlveau zlin de a.tiv teiten
ln het PLatfofm Aardkundise Waar
dcn daaron van sroot belans.
n min loespraak ljdens de ape

n nssess e van dit Congres heb lk

lrfg lnteu*sbrief december 2oo4 l6



KNGM6

matic cn €ventueeL g€wllzigne

inuichien kunn€n leiden tot wljzi
gingen in ot aanvullingen op de
dassifi(arie. Deze worden periodiek

in de websile veNerki, waardoor
dic in de Loekomst steeds de actu.

llrN( wrtr s, TN0-N Tc

De nieuwe kaart s ah 42 iormaat
p0n€r ln kLeu. siatis v€rkrijgbaaf
bITNO N TG vja e maili stuur een
nailti€ onder vermeLding van
"GeoLogis(he overzi.hlskaat

dinoloker@nitg.tno.nl, of stuur een

brieikaa( nei uw adrcs en loor
7cn van de !eksr: GeoLogische

ovcr chlskaart Nedenand (franke

rN0.N T6

AfdeLidg D NO

Anlwoordnumner 53oo/

0e Mulder, E.F.l., GeLuk. rM C..

Ritsema, 1., Westerhofi, w E. &
Wong, I.E.. 2ool. De ondersrond
van Nedednrd. WolteG Noordhotr
6ron ngen. rrei boc( s t€ besreLlen

via: )esteL@woters.nL(5BN 9o o1

h€l belang var het utdngen van

onze kenn s van de aarde nelk
bciadrLr(1, Ah voorbccLd heb ik
da3rblionder meer de Geoparks
genoemd. ALs President van de
U6S en partner van LINESCo had

ik het voorecht om tlree UNESCO

6eopa(s in china te openen. lk
lrns daa|bljonder indruk van de
ciorme b€t€k€nis die 6eoparks op
lokaaL cn reg onaaL n veau kunnen
hebben Grolere 6e!par[s everen
daar I enduDcnden Lo[aLe banen
oP en het s.lar oo( geei wonder
dat Ge0parks n Clrina een troeteL
kiidle van de Loka e tot nauonaLe

lntemitionaal sp€elt Nederland bij

KNGMG Buitendag zoo5

De Euitendag zoo5 van het (NGf,l6,

nel aLs hoogepunt de algemene le.

denve€adeing. zaL plaatsvinden op
2l ap l2oo5- De buitendag wordl
georganiseerd op Ware and NeeLlje

lans, het ittactiepark dat is ingencht

op het voormaLige werkeland in het
midden vln de oostetrche de.

Net s een un eke Lokate d e aLl,"en

maaf (0n verllzen door toepassing
van de Sedegen k€nn s over de
ond cpe 0ndergrond, d€ geomorlo

Logis.hc ontvrikkeLins. de seotech.
iiek en dc hydrografe van dit
gebied. an door de ecomilche en
naals(happeliike redenen die de
politiek d€ed besluiten de Delta.

0r.lan Rik vad den Berg, die veeL

onderock aan de oosters.he dc en,

mel nane, NeeLtje lans heEft sedaai,
zaL n zin keynote !ia de sedimento

Logische kennC van de ondiepe
ond epe ond€rgrond de hydrograf-
schc en geon.rfoLsG.he ontwlkke.
li.g van het deLtasebied belichten.
llel programma van de buitendag
ral tor in de middag duren, wnarna
ef gelegenheid zalzijn om samen
te dineren lleer intomatie over
hel programma van de 8litendag
ir dc voLgende n euwsbrleven,
maaf resetueer nu aLvast 2l apf L

dc oitwikkeLing van het g€otoers
nc s.L. een n nder beschelden roL

dan nan het elnd van Hanncke's
stukie raaf voren komt. As {NedeF
Landse) Pr.sident heb k m€dio
2oo3 hel iniliatict genomen ofr het
Geopark{on.ept tc verbrcden en

nllc organisalies die zich, eLk op
zi.h. met geo roerisme, geo.heri

tagc ctc. bezighouden, onder €€n
parapLulc te brengen. Ejnd vorig
jaar !ereende TN0 N TG sast!rii
he d aan . r.a 20 vertegenwoordi
gers u t de lre e wereLd om over
samenwefIins le spreken. Dit heelt
n jun geLeid tot de opr.hting van
het plarform GEoSEE. waaruan het
secrelariiat ln Beiling ir gevestigd.

Ook nas TNo NITG op lo iun voriS

iaar gastheer bjeen idtemat onaaL

symposiun gerlcht op promotie
yan 0e aar.ur€Iens.nappen, waar
b I het geo to€risme ook,r€er een

qcoloerlsne vormt ook eef be-
langrijke componenl in het Out
reach p.ogramma van her Interia
lionaLe laar voor de Planeet Aardc
(Nw.esfs.org). Voor het ee6l in

de geschiedenis schaarde de se.
hc e aardwetens.happe ii(e famiLe
7 ch ln aug!stus wereLdwjd rchter
dil ladr 0o< dlt Intehatoralc UN.

l6ar is ecr NederLands nitiatl€i
waaryan de ontwlkkeL nss(osten
voor een 106 deel door TNO NITG,

aLs Pa'tfer, zlin gedrasen. Korton,
Nederand en met name TN0.NrTG,

sPeeLl op rret gebied van d€ pro.

mot e van de aardwetenschappen
en zeker ook op het gebied van

hel g.o.toerlsme s.1., inte.nationaal
een hootdrol. Hel ontbreken van
een eigen stand op de Geo.Expo

doet daa. niets aan af-

I

I
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PlanktonsDecialist Annelies Pierrot-Butt

f k zou het veel erger vinden om niet benoemd te worden on

"Eigenlljk silde ik rncdicijDcn studeren.
lk heb nog $eeds ccn erctc interesse in
medische zakcD. Vcrplcegster voor geen
goud.lkwildc de baas zijn. !l kon ie dat
rls mcisjc nict zcggcn. Ik mocht studcrcD,
maar mijn tader uoeg zich afofhct Dirt
vcrsrandig zou,ijn om e.n srudic re
kiczcn $a,r je larer l.s in kon sclen. D.r
vond ik eigenlijk ook. Flct wcrd bnnogie,
mijn i$eede kcus. rn.ar lvel een hele
be\rusie. lk hcb cr Dooit spiir lan gehad."

weggegooid geld
Gczcgcnd met ern goed lclstnnd cn ccn
gczonde dosis zelfiertrou$cn gi'g PierioL
in 1960, net zevendeD ec!.o cn, stude
ren in,\msrerdam. Al op dc niddelbare
school wisr zc zckcr drr ze ooir graag kin
deren sildc. Zc wls er ne
tuEd dal z. nooil thuis 7ou blijrcn om
huisrollv re * orden. Ze lrildc lcuk irerk
rindcn. icts $aar ze haa! randcn in kon

De kindeNens kwatn uir. ict! snelle. dan
de bedoeling was. Zo.ls zoleelmeisles in
her fre lllilrdpcrk fa.kie ze 7lvxnger,
trouq'dc. krceg h!!r kincL (e€n zoon) s1
gine door mer sludefen. "Voornl dat larr-
src weLtc leelve$lzingj llltch Pie.rot.
''Dc meeste vrouwen sloptcn mrtcen of
Dc hun kandidaaactamcn. Ik ging ge

soon door. De hooglcrrar bij \ie ik niin
laa$re renlam.n dccd loor mijn kandi
daars Nas bcst N.l auorirrir en oudcr-
\rels. Hij!cn.ld. dar ik geen bcurs mccr
zou kijg.D om mijn doctoraal rc docn
omdai ik drle $eken tc laar mijn e$nen
decd. Hij lond her so\ricso wegsegooid

seld om lrouwcn rc larcn s deren.'
Pieror gefaan nicr gcifteresseerd te zijn
in zijn opvatinscn. 

'n!.t! 
kreeg toch ccn

achr. Tijdens d€ uitrcikjn.s lan het k.rndi
dratsdiplomA sprak diczclfde hoogleraar
Tijn 1{lardernrs uit ovcf ha.lr doorzeiiines
lermogen cn prcstaties. Her was zo jetn
ner, voDd lij, dat ze sins slop!en mci
haar s dic. Piern)l deed iederccn lcr
sromd sraan door te meldcn dal zc sel r.]n
plan Fas h.trr sludie sftc rondcn. Dat
heeft re ook gedaan, in zc\cncneenhalf
ja,r. de gemiddcldc srudieduur in die tjd.

Maninus Slabber
ln 1966, haar mln k$.arn uir milirairc
di.nsr cn pakre ziin st!'die biologic seer
op. kon h.! gezin nicl rondkomcn 'rnalleen zijn,rssisrentcDsilaris Pienot srapie
n.ut her hoolit vnn dc ldeling er kon ook
gaan werke'r nls k0ndiduutsassisreni. "Dc
hoogleraar nocst er !lleen nog mcc
akkoord ed.D. Die had in di€ iijd ccn
schrftcrcDd kantoor in het gcbouw lan he1

Aquarium lan Ards. Hct hoosdc qn de
rcgen cn de man srond druipend in een
gcle pon.ho loor zijn dcur toen ik mer
nijn Lerzoek kNam. Het $rs binnen nrcc

Cum laudc afgesrudeerd e! al ccn paa.

iaar in diensr vrn de unilclsircit. stee,s 7e

automad\ch op d€ hiarnrcliischc laddet
vaD de UII-1anecn. Zc was $etenschappe
lijlt hooiilm€dcwcrkcr, nrel ultzl.hi op een

!ast! annstclling, t.en ze beeon aan haar
promQtic. H.rr onderzocl inD dels
rwcc z(Den rijk ging orcr plankton. meer
s!ecifiek pijh!orDcD of cl,ctog,1, !h€n.
ee! onderwclp llaar ze nog steeds nee

Pierrot zc! ccD glaren porje neer. "Lik dot
zijn zc. Onrdckr in l7?8 door dc Zccu$
Uartinus Sl.bber. De ccrslc soorr is par
bcschrcren in l8:7. Zc komen oler,rl in
rcc \dor. Her is ccn hccl gck tlum mei
m urr I 20 soorrcn. Hcr f.rlum \ an gelecd-
p.rig.n bijeoorbeeld (insecren, spinn.n,
krabbcn, krccften) heef' nllioen.n so.rr-
r.n Jc h.bt pijllv.imen in all. r!.ren. Ze
ziju doorzichtiS, hebb€n iasrorsa!!tjes
lrDss hr hele lijf en gdjphalen. Ze
kunner zich roonbcwcgcD, maa.,e zijn
Die! in sraar orn rcgc, de sl.oom in rc
r$enrmcn Als zc \oclen dai er vo.dscl
voorbij komr, dan klappen ze zrch.lubbcl
en schictcn Daf loien om dc prooi tc
lanscn. Zc eren loommclijk focip@r-
kreefijes, C,?.?od,. '

Suikertante
Na vicr ianr $as ze nog nier klaar mc! lu$
lronrciic. Ze !'crkte hahe dag.n dat
vond zc ook genoeg mei nlcc k'Dderen -
cn dacht nog tlvee raar nodig te hebb€n.
Dot wus nrogelijl<, op voonurde dat ze

Ltfg lni€uwsbdcf december 2oo4 l8



dat vrouw benik

een tatier rou o.dcftel<cncn dar ze geen
enkele alnspraak kon Dukcn op ccn lasre
aansrdling "Er i! lette.lijlt gczegd dar ik
gc.n lasic aansielling n.dlg had orndai iL
ee. Dln had drc roor me kon r.rgen."
Pienlt ku c. zich nog oler of$lnden.
"Ik ann(udde iocn dai als de hoogleraar
een erfen; lar een suikcni.Dr. zou krll
.scn, hijook onberoidigd door kon eaen.
lvrnr h'j had hei geld dan ,{k niei Dccl
Dodig. Maar dli r'!s ande(."
Ze zcitc ha.r hakk€n niei in heL zard cn
gDg dLkoord. Pfomoleren $as ot d.tt
nomenr ber trellngrijksrc !n dat lukr.
fee. do.htc. rijkcf fu rlrcc zoien). Er
volsde (\reer) eei tljdclijkc !.nsiclling ran
ccn r.ar nreD de hoogle.rlr zick s'cfd cD
Picroi hcr hoo1il va. de rfdehng ging
ven.DgcD. dic lreer de rlken \,!i dc /ieltc
h,ioglerdu ovcrnam. Na anderhllf j!d..
\!axnan cen jalr flllrnnc, kwan de ho.s
lerear Lerug en k.ccg Picnoi (inmiddels

"'.ienschxrrelijk 
hoofdmcdcFc.l<crl ie

hofcD: 'dank ie \rel en je Lu.r *cl gain "
"Tocn bcn jk boos ge\rorden." Pieuoi
lrail cr nnu$cD l{lalf je.en djdelijke a!n-
sLelling'op ziitcn. Via de penoneels..m-
missie vdn dc subfaculicri cn hei (lollege
ran BesLuur kreeg zijh!!r rcchi. Hei
kosite eren m.rile. baer dossic. bleek
!crr. v.n comflreL, mad. /e k.ecg ccD
!asic .aDsrclling. Nler bii dc $e-
lenschar.pclijkc srat, niaar, om t s.rari-
!.he redencn. bij h.i OllP (onder
steunend en behecrspcsoneell. Wel
bed.ng zl) !lle $,etcDschappcLijkc r€chren,
z.als her ge\en \.!n collcges. ondcrzoek
docn, publiceren, s!mfosi! bezockcn c!
zifting nasen nenen n1 (e\.rmen)-

clazen plafond
]jr r leel re nderd in Pi$fois b1,na veer
iigierlge lootblan. Nllar hci slizcn pla
tord zli er nog sLeeds. Er zijD maaf \rcinig
rfouircn dj. dootutringen t,,t de wefkclijtc
roF. \I'clzicr I'jerroi iongete vrou\reD op-
komcr, de caicgorjc onder de lee lg. al!
sprekfl\ en iD dc orgaDisaiie lan symt.
sia. "Her is ern ,f\rijking vaD Dii, ik iurf
altijd hoeleel \r.!sen cf zijn cn in welke
hocdanigheid. HeL srrden c. mccr."
\cdcrland ken relnig vrouwelijkc hoos-
lerarcn. ()l$ land s.oorr eq hue vcrgclc-
ken rnet dc aDrlcrc luropese landen. Pier
tuL rindr hct gocd dar.r speciale mfuL
regele. sr.den gcnoncn o
Fcn o! de unne4iteilen !.Dgcsrcld ie
knrscD "trlannen ragei nrc dlr ofik hcr
n'ci cfg zou lniden.n ben,,e.rd rc For-
den ondat ik roulr ben. Ik rntsu)rd du
ddl rk bcr rog rccl cger zou linden om

n'er benoend tc Forde! orndaL ik r.oui
ben. V'dnr d.r gcbcuft."
Pieror heeft een nrdruhrcl<kcnde carlare
gemaaki. malt is nier door hci glazen lla
ii,nd gebroken. D!t l! 00L noofi haa. doel
gc(ccsi. Zijwil \rerk d!1hrlr rddocnjng
gecft. Dai liccli ze nu. ner eei g.olc narc
rrn r.ijlicid dic zc koesierr Een erentuele
!.lgende stlF rnocr lrcl de mo€ne slatul

Hei hebben rrn eer cigcn loopbaaD is
roor haar nooit een lunt Ian onduhaDde
ling ecwcesr. "Had ik vrceger de kcuzc
noctcD nakc! nssen een rolledigc b!!n
.frhuisziftcn. den had ik loor de bun
gekozen. Hld ik L<unncD kiczen nssen de
caftiafe 2oals die nu is gcg.an cD qerkellik
door"(ioten, narr dln in cc! lollcdige
baaD, dan hld ik gekorcn roor niiD huidr
sc loopbaan. Ik had klnde.cn eD it $jldc
da.f ool< irai rnee doen. Ik vond hei ont-
rertc.d lc!k om Ic zien hoe ze 2i.h onl-
$ikkelden. 1L ging mcc naai de zandbak,
maar ik rar e. sel mijn lrcr.iuur ie

Schaar
Nedcfllnd lrijk afra. lle neeste lrdcrc
Europesc landcn als hei gear on de rosi-
L'es 

'lie 
rhu\rcD buii.nshuis !ehrll.n.

Zeker ah het grlt oDr dc hoclc.lhefi
lrouqen in trnlrcbirdifc !osiiics. Maar in
allc laDden komen ve.selijltb!re rcNchil
1cn voor rLBsen mannen en vrouwcD. Gc
niddcld lcrdicni een !rou$ nmde. ddn
een nran. De schrafb.\regrng een kleir
\e.s.hn lusseD ninncn cn rnntrlen \l!k
na her afstudereD dat uirgroci ror een
gnror glr is he.kenbaaf in hccl lurop!.
\\ra.rom de Nederlandsc Irouw zo wcinig,
c'1 roc,r'unelijl< in deeltlid, buirensh!is
{e.kt. hccfi lcclre maken mer de nfcc
wc.eliloorlogctr. Picrroi: "Nederland blecf
bulten de Eerstc \\/dcldoorlog. Bii ons
2rln geen nlnnen omsckom.n aan heL
front. In Engeland, Belgie. Fmnlriik €n
DulislaDd zljn gene.!1ics soldarcn gcsncu
lcld. Ncdcdendse lrotrren hebbe,l noofi
70 dc noodzaak gehad on re glan s'crkcD.
Borende,l hccfi dc val<belreging ha.d ge
sreden r.oof ccn faisocnljjk loon v.or de
ko{$lnne.. Hel ceziDunodcl is bir ons
lang bel!ngriik ge\rccsr. Ncdcrland liep
sociaal gezlen ro.Nf . Dc
hcclgczoDd. Ze hoelden de tub.ick nicr

Pieroi houd! rich. dls lid van dc Vnm
irenraed, inrensiefbezig mcr dc vcrbcle
fjns van de maaLs.hlppelijke posuic ran
rrouFcn. De iitee grore \.rasen dic !u hci

GAIA{jnderzock naar roren kranen
nearom rerl.ckken rccl lroulren n! lllf
ror rlen l!a. $e.ken cn lL!af gaan ze naer
roc gelden !.or llle ukgcbicdcn. "]ji is
ccn brccd opge2et onde.Tock nodig naar
dc loopbancn rln mannen en rhu\rcn.
De Vrculrcru.ad kan daarln een con.dil!-
.ende udL ren'ullcD door proje.h.,) le1-
len te s.hrljren. vrouscnoream"(ailes bll
clkar re b.engen. en olcflcg iussen.!ef
hcrd cn bedrijliler.n ln glng ic brcnecn. '
Dc orcrhcid heeii een roo.l.ckkcLrcl r.r
v!ld otn cadire h llei d!ge. nogclijl ic
mlltcu. v'ndt I'iuroi. Zelfs een di.eclcuf-
generadl Lan zich rcgcDwoordlg re.o.r
lolen.n rroeg bij ccn lcreadering $eg te
eaan omdaL hij zirn knid lan dc dache
noct halen "iUalr dle menr.lircirsvcren
dcfing moci ook dooillringcn lot hcr bc-
d.ijfslcrcD," waarschNi 7e, "zelfs in ccn
hnd als NooFcgcn. lraar her loor !rou-
\en reel betcf gcrcgcld is dln hler. zle je
!t!r wel reelr.ourcn bij dc orerheid hoge
posiiies bereiken m!d. nicr bij hci bedrljta
lc!.n llinnen Eututa orc,lcggcr cn eoed
liijleD \rclkc rnaaregelen wel en \rclkc
niet n crkcn is Doodzal<eliik. Anders gaar
iedereen afzondcfliik her lriel weer

knshs I al{ l ttt? lnieuwsbrief december 2oo4 t9



Blue Beach - 's werelds hoogste getij zeitt hier twee keer d;

Her is otrciecl: de eeNic .1-!(ner di.
zi.h aa! i.D,l sleepie d.c(i dur len $rt
nu Blx. Bcxeh h€cr. 6 ltil,'nreier laD
ons h!ii in \\'olhille. \_.ra Scoria
i\m1\ .ge.$c i.q . org ne\ s pr 0+-2r) ltnrl.
Dc kliiien 1,an tslue Be!ch. .u Nlinis
lllsii, een ziltrk r.h lte B0\ ofFurd.\.
ziin on6lln.n iD de Horton Group il5(r
n'r) en tslu. Bea.h is al \cle jaren c.n
eernc kl.s i\sieleniiD.lpl
!oo. sForeDlo$ic1cn. E€n r€c.nic jDjecLi.

!an zoclt!c!ivir.iicn. geleid door nLee
lotlle lnntcuf-scologen dic dc junt
e\per6 nschrkclJen. bccti tor Jere
nieu*e londnrn g.leid. !n ^, 

heeli BlLrc
Berch nx 

'nfrji.ron.lc 
iltrnr De Ilonrnl

(lroup 
's 

onrtcdeclr.n hr1 gnnc C.r
boonbeine! datzich \!! h.t zuido,\reD
\!D dc vS bt nl Duitnrt\d urrslfckr cn
bc\ f bo\.ndien b.tin.n rcsen.irgeit..n-
r.n \oor olic cn gdsres.nl\is h.ger n ,lc

Fossil hunt5
Blu. Be!ch is b.pcfki r{)eg.nk.lijk:
's rcfeld\ ho.ssrc gdij l s Lrtrncrs \crgc-
zcld |lrn rncrcrshoge ijsschL,iscn) 

^lh hicf
m€€ keer d gs nur bitDcn i\\${ $'3i-
g€linerall.ca'n ride r.blcs htm: e! s.rrn
lleeri nicusc ftrsi.l.nrond\Len on rtheL
de za.hi. sch.lies toorldrrend cfodc.n.
\Jccl !cfd$ijnL .r zo natuurllik ooit: lolt.le
Dnbe, ,rglr);crcn d!n,ni'iossil huurs .

s.nt hor rrccf mcnsen r)rct ogcn ot n..i-
rjts. hoe sfor..de klns drr ie ie6 nDoi\
\fidt. lr 1s ({'trigens !r.rglling di.
birron.lcrc \rlttsreD al'l(nnrtisch ptu!in

Allc \cdcrlund;c jcdinrenrolog.D hcnnen
dc Bar ol liurl! \an heL b.langriike
iisisch ieduncnrologis.hc oDdevoek doof
Gc,rr \lfidl!tun en llob l)ulrlnpl.. Dit
fnderzock !,Dd plaais nr (l.bequid 8u.
het enisc decl \an h.r slneeo trun.lr
$!ar hci reh('€fiLcinigc r.rd scdinen-
rccrr. \:e er is rllcs lit err klci.
ln ChignecL(r LJay trelnrdr zich de rvefcld-
Lrcfu ende LigcrsliitLen !an Joggin!
iBo\en C.rrir(r)nl. $a.r L\cil Nee kc!r

0. r\satlir dr Bdl aiilndL D0 qoti rcnt in r rN' hn d. An.'ir..,s..iadet.4'.dr nrdr..p.5.rr
rviids3.riir.dJdlnr"9iir!2tnhtinstralli/illeti9tintu!uidvestrtdvorMinos31si1.3niaer.hti9l
rar d,:-rnelijke r etvdr deArrr Rir.t, dh is de r!etnhtktaoi9? ti!n! di. nnti! het Almooster ttlit!!
srrri i)rnoor,r adrc Rli,,idof ri]t prltht lirk\ nr ttt nn M,,or sdir, adpp spril i de rodi "drr
h')16 Rosir,rcat d.9.tii.t.tit n bctleaat tossim tiqt nan de oo\lettk. oelet rtn t:htEt;.4a 3.r,:rcat.c

.udcfdom cD slfriigfufie crg rccl\ !r dc
\.stelijke (;(nf\!n \lc\ico. Dc gd.reicr
foi.s rjn.fe Jis!(,nrinu. cu pl!il_odr zi,,r
,hxr in e.u z.c r.l irnr.r st.eds nind.r
!oL) iisb.rscn Een plidcntnlg 1'an d. or\1

oF be1..k k!v!!r eD \raar hjr u,r\.€rig nrcr
D!rsur o\cr cor.esl\ondccrde l)!nrins
id..c'rrorming of .f ziin e\.l[icdrco.ie
red h belhgritkc mNre.nd.rl.gd d.or
d. bcsii$dmne itr de lbssicl.D un
Joegrns De klj11.n un logg'ns slur Du o!
dc rlrrlofig.liisr frD piaarscn Jre de
CluJes. o\cfh.id bi' UNESC() {il
indicn.n.Ls ( ereldcrlsocJFldirs zoitcl
r.o. hun p!leobl.logische beL.kcDis rh
.ok roor hun ber.ltenis \.of d. gcscblede
nis \|n (lc $ercBchrr.lohn Crl.lrf \ai
d. g..l,,g(ch. d'cn\r \an NDlr Sc(nia
ropr.L\el€ jafcn \celen.feic iD het
bc{dren ren hcr ge(ilogsch crlgoed ran
Joggins.

Usbergen
D. 0(litn)nele .con.die lan NLr!tr S.oiii
(? x \-ederlud. scn)iddeld op +i'NBl bc
stond !'t lisscfjj, hfrtkap. Dr.ri.lrDirn
bou\ en srccninln. Di. cc
tuurlijk ec$eldig fcraDdcrd. De Imtsle
k(ilen ijncn, die zich bij Srdne! onder /ee
nnsrf.lncn, ging.n ccn iur of l0 gclcden
diclrr. ,\'e.belssnrs heeft dcz. ritlt$e
!!sennden t.r \!creld uirg.Fur .n goud
irinDins n.r.llcen nog ioor r(icrist.n.
SnJs e.n jaaf,'l l5 $'ordr e. in d. Ccno-
Toisch oilihore S,rhlc Pla!'!.Licfna!r s!s
geert)ll,fcerd en sordr hcr o.k gclrtudu
ceerd L)cre pla,! hccfr qua srtrcrLi!..

lahr tatd4 ran het stard rar la9q)r3, xa.s!

New Brunswick

.rtc 
;
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ags naar binnen

kxsi lan Nora Scoiia oler de lasteland
rerbnlding loorzici Ncw l-neland (VS)
vdn drfdgas. De bcwc,nus van Nora
S.otir hebben sccn aardga
weinig nensen (q00.000) om ccn fijnn.-
zrg neiwerk lan gasleldlngen aan re legseD.
Y;ij rerirarmen ons ner olle en ho!! en
soms mcr propaangasl<achels. Ei $ordr
lctiefgewcrtt a.n dc oni\iktehre van
dere ph!, o.a. doof sdnulcring via de
sre.iaal doo. de ovefieid in hei lcvcn
ge.oepen..ganisslic PRAC (Pctrolcun
Research Adenii. Canada) die afgelopen
voorjaar een breed otgeret fonLm orgrni-
sccrdc olcr dn lraassiuk (qals'.p. a...ar).

Geologie
nt!at llefst !le. geologiefaculrcitcn rcllcn
de unne$neiren ln Nov, Scotia: die rin
Dalhousi€ en Si nlaf!'s in Hl]lifrx, Acldid
UDi!c6it! in \V{thille, en Sr Frlncis dc
Xaricr LnivcAiqr iD,lnilgonish. Her zljn
meest kl.iDc faculicirc!, elk zeer ecriet. St
F X cn Acadia zijn onl.ngs door h€I blad
llaclerns (een {ut Canadcsc'Timc')
na een grondlge anrhse blj hcrhaling
uligeroepen rot de bene'undergndultc'
(= bach.lors) unilers'teiten vln he! l.rnd.
Ecn dugcljjke unirersiien ls olerigens
ricr ccn sooft IIBO insrclline, lral in
\ederlaDd nog wcl ccrs gcdacht woidi.
Dere unnersitciren hcblreD itrcidcniclc
dociduhLudenren en $,erl.eD saDlcn mci

aape Rlanidon, onttlater ir rtidtsit.h? toninentat? zardstenen De s?taiqdh?id w.'dt bepaald daatdrh'r'
dttena9e, e' daot 9rcats.hali0esctlintnLalagi..h.re,nhillen tussen lNiatkk at eati'ttprf4ftinger De

tapnn cope Rtanittar hestoat uit Juassit.he basalL.n, di. andedeet zin von de sd? ftaad b6att pnvh
N.ot,l Aneika dan||ezig b (.n wddnae Dak.le Gjant GLs?woy aon de

iiiltii"ttii:r'it,!,rh,",.-\,,1,,;,""n,,,i.;t".i4tjtltj,:iNjit,jitii::;ti,::i:t,hiut t,i

;:::

.ape sptit (b6dt, tijdmsinkdretu tii Dad dre nduwe rcennat konttul.e naat p*elntat neet watel
dan dlleiri.tent.t wpt?ttsanen dag?tiknauke afnsen Dee ptek isdlleer rocerwdrdetihg nn rt

andere unive.sireitcn dan de bceclciding
lan prom.\endi. De eisen roor \rcrcD-
schappers lan dere nnlve.siteiren (nr
icrmen van r!eiens.hlpreliike p.oducrie)

ziin Dei zo hoog als die lan grore unirers;
rcitcn mei volledlge otleldingspNg F
na's. Er wordcn dus reel alEes(deerde
!ard\rctenschappos opg.Lererd ln deze
prcrincie, nrda. bct Diccrcndccl vcrircki
naar Albem wa.]r de banen voor hcr o!
rapen liggen meL de huidige olielrijs.
Nom Scoiia heeii een eigen geologiscbc
dicnsr (hrip:,i!{ar.go!.ns.ca,nrLri ) en c.

's 
ccD ml< van dc !cdenle geologls.he

dienst gcvcsiisd. hcr tscdford Insiiiute of
Oceanog.!!h! (eeD soofr conbimiic !an
hei NIOZ ne! dc mlriene afdcling ran
NITG) (ww\r.bio.s..cdse1come-e.honl).

En wat doe ik hier?
Na 2 jaa. v.ijhcid eD genieren un deze
schitre.eDdc Daiuur siari rk binnenkon op
conlrrctbasis bij dc gcologicfaculieji !!n
Acadla Unilersitl walr ik sedincniolosic,
srailgretie en re.roniek geefuD l$cedc
cn dcrde rlais. Ook heb ih me rlngesloten
bii dc 'public educaiion' .ommksle vh
dc Arlaniic Gcoscicnce Soclei!
tvs$.d!1.c.-dgs,) dic o.a. rhc lasi billion
yelrJ (htpr,!gc. bio.ns.callbrr) produ
.eede, een mrgis!,drl boek orer dc gcolo
gle len de,\tlantlsche P.ovnrcics, war
mcf dan €€n jaar in de iop lan de nslio
n.Lc non ficrjc besiselle6lijsr siond.,\GS
tek 200 lcdcD (conribuiic 10 CAN$), dar
ls dc totale geobcroLkins liicr.n alle ieden
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zijn .ctiefcn rou\s bczoeker mn het jaaF
lijks. stmposiutn. Vc.der bcD iL een
beerje bclfoltk€n bij de activLretren nir
Joggrns op de \rcreldeilgocdlijst rc krij
geo- ll,rr ik hoop ook n!'g Nel ccns een
klus clders in dc rvereld re kunncn doen.
ln clk seml is Nova Scotin dasclijks een

ht.\"1

tr sABE H KosrEFs
E.KosrERs@HorMA r..oM

hn!:ir!.n nau!*\i1tw - t)ftiil.

hut: ...ttt.blltp.rry Bat,,fFu ) E logi.ol
Pin,r\hit \n; Lqu tk \rrr;t(i.h.LX artl{-
:.rlr1n! d. tsnr t l:,ad
hit: I rLa.r. !o!. | !. tu i at .h.rJA\to n
h.#!rn r'! lutk. sn., t gdlo"l& /r. .-\rdrq;
prll.lirttf ,aaNdJ,.tdt .

ht1!:tr*tu hoh4d$ ta,t tkttilatr - tt! rlaoit
ltr.J .a, d. hjt t hint.;t

^'|etgcolagiatuden|ehvonAadiauniv?rsiLydonalL?3tdth'oonde

Verkenning Planetary Science
n de rllmtevaarl programma s van
E5A en NA5A wo.dt n to€nefiend€
mal€ aanda.hl besteed ran plane

ta re m ssies. ln Elropa hebben we
va ESAre ma(en net lee pro
gramru'r op dir gebied:

Hel S(ien(e" Pfogranma mel
hu dlge en goedgekeurde miss es

naar aLLe buurpLaneten, meL Mais
Express (in orbit). Vcnus Express

{2o05), 5MARh (bijna in orbit)
naar dc Jllaan, Rosetra naar cen
(oneet, en Bepi CoLunbo naar

Mercurius (2or2). Nedenand draagt
hieraan biivia hel verplichle ESA

NeI AURORA EXPLORAI]ON ploglam

ma dar zich rirhl op de expLo€rie

waler en afuler huLpbronnen, met aG

!iterndeliik doel bemnde missl€s

nair rMa6. Nederland draasl hieaan
bljv a het faculratieve prosramnra.

n de voorbereid ng van planeta re

missies en in de analvse lan gese

vens van vaste praneten, zowel
voor expLocre ats voor wfren.
s.hdppeLjk€ doe einden, ls de

kennjs en expenise van de geo-

welenschappelijke Semeenschap

essentieeL, !n de Veren gde 5taten,
mel een langere seschiedenis op

het g€bied van planeloLogie, heeft

dc seo!vetensrhappeLiike geme€n-

schap dez. stdp algezet. Europa

staat aan het begin van deze

Ondeizoek op hct gebied van pla.

neten pasl biinen heL heLe s.ala
van seoweten5chappeLiik onder
zoek: lhemieche evolurie, mo o-

Logie van riv e6Vstemcn, sLetslef
mo|foLogic. petroLogle, geochemie,

structurel€ geologie, seismologie,

SeoLogi5.he kanering etc. w.af 1o

laar geLeden oe sesev€ns van

andere pLaneten nog z0 b€pelkt
waren dat cr nauweliiks spnke kon
ziin van gcolosisch onderzo€k, is

de situatie nu in sne tempo aan

het v€..nde,en. Vdn.I roo5 ziii de

ee6te gegevens van [,lars Expr€9s

en SMARTl vriiverk,iigbaar va
ESA. O.k NA5A steLt a Le gesevens

van planetaire nissi€s be.chikbaif.
Dir opent potentieel een heel

n euyr onderzoeksgebied waai ne

Nedena rdse geowetenschappers

een grote bijd,age aai zouden

Concrcct zijn.r.le volscnd.

. Fundamenteel onderzoek op het
gebied van 'Comparative Plan€

to ogy . Hlerbii gaat het om het
beg. p van de processen die
plaarsvinden in anderc planelen,

var erend vai d€ manteLtot
kLimaai. De huid ge segevcns
Komcn vai remore sens ng

{stereobeeldcn, ropografi e,

hypeEpe.tra e data, ln.Lus ei
ground penetfal ng radar voor de

onde€,ond), Laide6 €n in som
mige gevallei van meteorleten.

. Toegcpaere ptaneroLog e. Ln ver
band met de expLoratie program

ma s lan EsA en NASA i5 er
behoeit€ aan een systemarische
aanpa< van de geoLosische inter
prelane van besra.nde 3€gevens
t€n behoeve van to€komstige
expLoratie mlssies. Hierblj kai
nen denken aan geoLoglsche

kane. ng van potentiele landing

sites, ondezoek aan d€ ondeF
grond voor mog€lljk€ beschlk
baarheld van water, et.. 01 is in
volledige analogie met Aardse
exploralie voor hulpbronnen.

! ntfiun€nt ontwikkclng op ru m.

temissies (Lande6 er orbltersl.
Bij ESA en NAsA bestaat de mo-
gelljkheid om insrrufienlen re

ontwiLkelen voor rulrit€rnissl€e,
Zo ziln de nsrrunenten op lan
de6 in her alsemeen geminiatu -

seerde v.fsies van geoloSis.hc

en geols sche analytrche lnstru
mentcn (XRF, XRD, flonstetuoor
bereidind. Daa,bij kan men ook

!enken aan boorinstf!nrenten oi
seismoL0S sclre freet9tal ons.

let gebied ALw vEaer zich af i.
welke maie Aeowetenft happers
en exobiologen seinteresseerd djn
In derseli'ke onderoeksnoseliik.
heden en ln welke f,ate Alw sRoN
zou noeten steunen in de keuze
voor een de4etiike lijn van onder.

B jkei !an intere5se/comrn€ntaar

kunt ! tturen naar dr. F.^r.

l,lanens, waarnemend dnecreur
ALw, e na Lr martens@nwo.nLtot

u rerLijk 5 kn!a oot
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DIVERSEN

IODP site survey cruise in the Arabian Sea

Recovery of900 krn
multi-channel seismic
(Mcs) lines and I rnil-
lion years history of tlle

Finally we.re rtanding on lhe quay

in Mus.at, ready to board the
French research vesseL Marion

Duiresne, to start oLr.ru se (DlD

r44, oDP) in the Arab an sea. ule

arc: WlLLeri van der Lidden, L!.as
Loufens, G€( lan Rekhart,lan
Wilem Za.hariasse (Faculty Geo

sciences Utrechl Unive6ityj, Henk

de Haas (Chief Scient'st), Marck

5mit, Jack Schillins. Bob Koster
(Nerhedands Insritute for sea
R€search), Ch stoph Gaedicker
(SundesanstaLt iur Geowissenschaf-
ten und Rohstoffen, Hannover),
Peter C ft {WoodshoLe oceano
graphic nstitul on, woodsholel,
and A Rash d Tabr€z (Nal onal
Inst tute oi 0(€anos6phy. Kara.hi).
After three years oi preparation

and an ea ler atlempt lo charter
rhe Brirish charles DaRin for this
expedition - f.iled beGuse ofthe
wa. in lraq - we will now proceed

and complere the Msc data bank
ln suppo4 of the combined Dut.h
Cerman l0DP proposal 549
(MonsooiaL variabiL iy and orygen
lllin mum 2one intensity n the
doftheh Arabian sea). Most ofthe
0DP drlLLing s tes propo5ed hav€

been identined on existing DARWIN

(C.frbridge) and 5oNNE
(Hannovet i CS Lines but addi
tional oossliner are required to
oblain final.pproval for ddlling-
N 0Zs 6. and 18 channelseismic
system has been su..essfuLLy

tested on the previous .ruise (l\4D

v,3.CNAMAK, october 6 16, 2oo4i
P Nadina ELLouz,IFPJ a.ross the
Oman Bas n and l,'lakran Ac(et o

m.y Comp ex south oi Pakistan.

0n October 16 we sail fron Muscat.
Heading tlsl olallfor the Muriay

Ridge: a subhaine hish uplifted
during the Late'lvliocene e) and
subsid€d sinc€ that lime. Conse
quenrly. ndLrs fan deposits are

here overain unconiormabLy by a

:loo m thick ser es of lremipeLagic

sedinenis, the top 16 m ofwhl.h
frns been sanrpLed dur ns the
Nethorlands ndian O.ean Prosram

MCS crossing lines are recoveied
over 2 sires on ihe southwestern

part ofthe [,lu(ay Ridge. Anal0gue
re.ords reveaLa fantastic dlsplay of
lhe structLrre ofthe seab€d down

to depths of nore than r.5 kms.
We then proceed lo our old NIOP

461 siie where, in 1992, we 6ised
a slpelb sediment .ore ftom a

depth within the lower part of the
oxygen Minim!m zone (OMZ). We

hope to better that r€sult by

depLoying the ship s CALYPSo giant

plston corer. Then, however, there

s a hilch: during the nlght one of
the cfewmembers has ialL€n

serlously il and we have to relurn
lo Luscat, u/e lose l4 hou6 that
way and we rhus have to adiusr
our o ginal ctuise plan ac.ordingly.
we decide to fi6t atrempt and
recover most, if not all, ol the Mcs
Lines and, iflime p€rmils, to reco-

ver one Long core on site N 0P 463
on ourway ba.k to Muscat. Tlranks

to smooth seas an,l . pefectLy

iund on ng seismic system we re-

cover one I'iCS Line aiter the oiher
wiihout mu.h effon. Fonunalely an

exrra day can be negoliated with
the ship s ofiice in Paris and it now
looks thar in the end we wiLl @ach

all our objectives- Aft€. suryeying
the (Geman) sites on the Karachi

Continental Mafgln we retLrn lo
site NIOP 461 wh€re we recover a

12 m Lorg p ston cor€. Aft€r a Laet

MCS suNey Lire the seisml. equip.
n€nt 3 hau ed ba.k on borrd for
the last r me at a9.oo h on o.lober
?3, We etlll have time lo map lhe
topography of lhe Muray Ridse in

derail, urine the ship s FALcoN

I - :i
I
I

nuLt beam €.ho5ounder, both i.
the "bathvmetrv and lmagng".
and in the "sub bottom prcnler ".
mode. This system has been opera.

tional continuousty during lhe
crui5e and we therefore have now
a 3D'imnse ofthe seafloor topogra.
phy of all sites. Allmultibe.rm
solndings colle.ted during our and
previous Chamak cru ses wlLl be

lntegrated in an up to date bathy.
metric map of the region.
n the meantime the CALYPSo co.e

Iaken at site N 0P 461 has been

opened, unfortunately th€ .ore is

dislurbed over its entne lengrh of
32 melr€s. A se.ond core, however,

taken on the previous Chamak

c.uise dt proposed IODP sile MR-3.

is an excellent one and aco.diis
lo the colour scan and magnetic
suscepllbi ly re.ord this core re

Pfesenls a l6 metres long tirna
s€r es oi 1 nilLoi yeaB ndlan

We arive ln Muscal on Oclober 24

ai ca.l4.oo h: the end of a very

The next step is to pro.ess and to
int€rpr€t lhe seisnic data and to
send these daia to the ODP site

Rnrlonale for IODP drilling in
thc northen Arabian Sea:
The nodhern Arabian sea ofi Paki.

sian ls a tertbook exanple ofa
slable, expanded, open marine
oxygen minimum zone [OMZ),

IPEV MD 144 - IODP

whose ntensitv on annuaLt0 tecto-
nic time scaLes is LarseLy controLled

by th€ str€.gth ot th€ summer and

winte. monsoon- Hemipelagir sedi
ments of several hundreds of me'
te6 on the Muray Ridge and Kara.

chi Continental Ma€in repr€senl

time series of 5 6 million y€a6
Indian nonsoon history and has

remain€d unexpLored so far ODP

driLing proposaLS49 antic pales

iripLe-APC cored holes aLong the
Paki5tan I argin and on the Nlufiay

Major s.ieniifi. objectives otrhis

. OMZ spatial and iemporal vaia.
bility and .limate change on
decadalto tectonic tine scaLes

. TeLe.onnections between low
and hish latit!de cLirnat€

. Aslronom .al phate stationar ty
0r rne monsoon sysrem

. nd an monsoon dur ng early
lMlddLe PLiocene warm conditors

. fectonics.o.ean circulat on.
ndian monsoon linkag€s

w.t.2AcHAR A5ss

PRor..r LEAD.R loDP 949 srrr suRv[y

NWO/ALW for funding th s site
survey nuise.Ihe exceLL€nt Loglst c

sLrpport by Nloz MRF ln the pfepa.

ralory and executicn phas€ is

highLy apprecate!. n particuLar

mention h€re: l,,larieke RletveLd,

Henk de Haas {chief scientist).

Jack Schilling, Bob Koster and

I
I
I

GgE r-.. -,J. ,!4,4ri-----lnn.}.
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Dikste boom van het Paleozoitum ooit!

Versteend Permisch woud aangetroffen in Jambi, Sumatra

In oktober 2oo3 is rsabel van
Waveren, cons€rvator paleo.

bota.le van Naturalis, m€t een

kleine groep op zoek geweest

naar de vindplaatsen van de

Pemische plantenfoslielen op
sunalra, waar Posthumus in
1925 de Jambi-(ollectie ver'

lk had er niel zoveeLvenroueen in,
maar dankzij de g€Freldise samen-
!verklng mct hei GRDa, CeoLogiciiL

Rescarch and oeveLopment Ccftre,
n BanduiC, sLaagden wljcr r oir
op z n mlnsl drie vndpLadisel
terus re vnden.lk bcn 5€dimenro.
loos en her viel mii op dat de op.
eenvolging a.n sedimenten die wlj
aantrorrcn opvalend veel Le€k op
dle van de regressie!e alzettingcn
van het (rjl d e ik voor mltr dodo-
railin de Spaanse Pyreneedn
bes.hreve. had. Jammer geroeg
had ik twinlig inar geen sedimento.
losie g€daan. Dnarom nodigde ik
Prof. Poppc de Boer uit om in
augusrus 2004 met one nee re
gaar n hel veLd GeLu(kig was hij
gelnteresieerd, maar wi!de ik de
se.ties dle k op het oog hrd goed

beschrev€n kriigen, dan moesr ik
twee van Tijn studeolen meeiemen.

Voor €cn dut'teltje op

jllenno Booi, anze promollcslu
d€nt, en Eka lskannar, met haar
A45c over de varcns van de lambi.
.olle(ti€, dic in okiober ook almee
waren gewc.5t. ginsen iu ook
Reer mce. Dai Chaney !an het
5m ihson an nnitut on, Wnshing
lon, wilde graag heLp€n mct verza.
meLen, (a1!umiUeno, die mli ,ras

seadviseerd als goede fusuLinen

srraligraal voo. zuidoost tuie wilde
ook graag dee. Ook bleek tijdens
h€t b€zoek ain Leiden van oid k
(osash, hoofd van h€t GeoLogsch

Museum le Bandrng, en fauzie
Haslb!an, hooid paleonto ogie bii
d€ GRDC te Bandung, d.t de sleun
van GRDC er uit zou bestatn on
gedurende twintis dasen vijl man

mee te sturen. €n konden lvli hct
6RDC busie gebruiken. V€rdcr had-

der wii xree chaulleuE mce wanl

r€ moel ln ndonesle niei Froberen

Nu tras hel zaak geld bii elkaar te

5.harel.i, wanl de reis en/ol
ve.blirfl{asten vai de meene deeL.

ieners m0e9tcn betaaLd wofden
NaturaLs droeg € 2/oo bll, de aan.
vraag van een reisbeu6 bil Wotro
werd gehono.eerd. Voor de studen.
ten sprong her ilolengrdaff fondt
in. Na hel aanschrijven van aLle

maseljke ionds€n kwam h€t suc
.es van heeLdicht blhuie, de K.

[4aftin 5ti.hi ng, d€ Treub ]!laat
schappijen het ALda van Butetr.
dijkJonds g!ven nnanci-!Le ste!n.
De transportkosten van het matei
aal baarde nog zorgcn, iotdal
bleek dar een fi.nsporibedrjl ge

vonnen n dc gcLe sdt, een twn.
tigste deeLre(ende van het begrote
bedrng door KPN. 0nze n €uwe
promotierludeil lVenno Booi kor
ook nog mee. dankzij de beuE van
de Fundalie Vriivrourve van Rens.

lvoude voor 6 n.anden vrerk aan
het lamb matcr aaL in Naturalls
Een (L€in dccLdaaruan kon ineezct
worden voor deze expeditie. Dc

totalc kosten var de expeiitie,

zowel in geld als in natura, bedroe-
gen ongeveer € 15,ooo.

we werden w€er u imunlend ont
vangen door onze coLlesas in n

donesia; he lns erg preLtig om
iedereen seer re zien. ln het vcld
aanSekomen u agen \re hel dorps
hoofd van An Bat! en zijn vrour
weer: .ar gar 0ns €en warm gevoeL.

0m de u tgalen tc beper[en, sl]e
pen wll met twec tot dre n3n oi
vrolw op ecn k6mer. Eij een expc
ditie van viit*eken kan dat loi
problemen leiden, maar dat was bij
ons niei hel geval, alles verliep
wondetuveL. f0ogtepunr van deze

expe,lit e was wcL een verbLilfvan
vif dagen !angs de llleransln. We

b€sloten hi.rtoe om niet dagelijks
heen en terug naaf de vindpLaatsen
te hoeven lopen: 2,5 tot I uur en

dat tw€e keer pef dag wandelen
in het bos,30 kn van het stadje
Bansko, 5 (m van het dolp Air
Batu oler€en sna paadje met het
gejoeLvaf de dapies om je h€en.

het supeEonisch zagend geluid

van de insecten, hel weemoedig
gefluit van e€n oeNoudvogeL en

lret gebulder van de sneLstroom, de
gc uidLoze zweefvLucht van erorme
!lndeis, dat !va5 een avontuur.
We sliepen onder cen gespannen

zeil op de rotsen en we slen wilte
rijet, zoute vis,.orned beef en mic
s0€p uit een pakie, Al het eten

Werd in e€n grote w0k gemaakt en

cr stond voortdurend cei enorme
kelel water te koken 0m marr
vooral gesterilise.rd ilaler te heb

ben. De eerstc nncht schrokken we
wakker van vissers die in het don'
ker kwamen vlssen met lampen.
Als wilden kwafren ziistroomaf
waarts de sneGtroom afvaren i
arge smaLle prnuwcn. ZijkLonmen

o!er de rotsen Lnngs de rlvier a15ot

ze in het donkcr konden zien-
Fauzie en suvoko sprongen op een
gegeven momenl met hun kapmes
gon hun tentei ul maar dat lvas

I ei rodis, de visseG kwamen
sLe.lrts ter!g !an hur to.lrt on
slroomopwaarts de rvier over te

ktfc l euwsbaief december 2oo4 I l;l
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eieken en daar verder te viss€n.
$lel brachlen zij ons lekkere visjes.
E€n van de vissen naakte zoveel
indruk op ons dat e/it er een lolo
van oaakten. Toen ik in N€dedand
leruS kwam h.d D.n Chaney, die
maar drje weIen Ion blijven, de vi5
Laten d€termlneren bij 6En van riin
co Lega s. Net bleek dat ois ontbi.
tie zeer hooe op de CTES Lijst figu.

WeAen in het drose seizoen is

lrouwens heel wat pettiser dan

aan het begin van hel natte sei.
zoen: de wnmte is beter te verdh-
gei, Ook de stand van het waler in

de .ivi€. maakle het mogeliik dat
we ekker konden werken. Zo is
een 0ngeveer 600 merer Lange

scctie systematierh bes.hr€ven
door Christlne en Arlan. iwee zeer

spoft ieve sedim€ntologiestudenten.
Kals!m Lleno heeft zljn kaLkLagen

met fususllnen kunnen vinden en ik
hoop binn€n een halrjaa, van hem

le horen hoe oud de Mengkarang
foma(ie, waar onze fossielen vnn
daan komen, is. Dan Chaney bleek
inde.ddad een bijzonder goed oog
Ie hebben voor fossi-oLato€tungen

en wij hebben nu goed begrepen
waaf we wel[e foss eLassoc]atie

vi.den. We hebben naast de fos-

slcLenvindplaacen d e in r925 .an
gerfofren waren ook veeL nieuwe
vindpLaatsen aangetroiien. Zo heb.
ben we ook twee veEteende bos-

ren Sevonden. aen met enome
bonen: de dikste boom meer dai
lw€e meter in diam€ler. ln een

&eede vindplaats hebben we, na

dar vre de aapjes wessejaasd h.d-
dcn, wat kLeinere bonen aansellof.
fen. maar dan wel een stuk oftien
wo eLsystcmen van deze bomen-
Van een enome boom zien we
alleen de wo(els die zich.ls eior
me, anderhalve meler lange hage-

diss€n in het gesteent€ s€wrofgen
hebben en er nu 27. n Licen iaar
ater door een sneLstroom eLke

natte tiid weer iets verder u tge.
spoeld yrorden.0ok d€ aLLerSroot.

neter diamerer. is in sevaar bij
elke nalte lijd zweli d€ stroom

enorm en vormt sevaarlijk€ banjns
die zoveel k6cht hebben, dal 2e

inde.dadd heL€ v.achtwagens

fiet was een meer dan gesLaagde

exped t€. Er zulLen n.s wat sectlcs
beschreven moeten worden. moge.
Liik met nog m€er detalLdai we nu

algedaan hebben. D€ n(denten
willen in ieder gevaLterug, tevens
ziji er bij de GRDC plannen on de
enome Perdis.he boom daar weg

re srepen, eed heer dan enorme

operdti€ die mogelijk wat span.
nend€ beelden zou kunnen opleve.
ren... Laten we hopen dat de boom
ooit in het pant5oen voor het
GeoLoglsch [4!seum n Eandung zaL
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Meer schelpen
snelte stroming

fNl!'O Odd:dts6rn.rt,

Laryen van s.helpen veslisen 2ich

!aker in delen van hel water waa.
de stroomsnelheid .eLatief hoog is,

Dil con.lude€rt NwO.promendus
l s Hendri[s. ALs de stioomsnef
he d echter te hcoswordt, necmt
het aantal larvei op de bodem
wecr sneLaf. Door de turbuLentle
Lukt het de Latoen dan niet meef
een pLekje te vinden. lris H€ndr k3

promoveerde op 12 nov€mber aan

s(helpdieren in sebieden die bij
Laag water droos vallen. planten

zich voort met latoen. De larven
ziin tussen de 50 en 4oo microme-
ter grool. De kleinsle lae€f zljn
dus zo groot aLs de dikte van een

haar, Waterstromingen in het ge-

bkd zofSen voor de ve6preidiDg
van de Latoen, aansezlen de dle.
ties zeLf 5le.ht kunnen zwemmen.
0m zich te vestigen zakk€n de

l6Nen op een gegeven momenl

li5 Hendriks bootste tiidcns haar
p.omotieondeu oek de vestiging
van de lafren op de bodem na in

een zogenaamde stroomsoot. 2e

ontdekte dat het aantal Latoen dat
zlch vestigt. toeneemt bij een

hogere stroomsrelheid van het
water, !4anneer,le siroomsneLheid
te lroog wordt, boven de to cent.
neter per secoide. en eras e van

de bod€m optreedt, neemt de

vestiging in rap tempo weer af. Bij

welke st.oomsnelheid een larl2irh
iog kan vestig€n is ook afhankeliik
van d€ soort- O€sie.laRen zijn

biivoorbeeld soede eemmers.
2ij hebben minder snel iast van

bodenerosie €n kunnen zlch nog
bii hogere sneLheden vest gen.

Vak boven de bodem stroomt een

aagie water dat heeL Langzaarn

slroomt, 0n de bod€m te bere ken

0rd zicli te vestaen. mo€ten de

laryen door deze waterlaas heen.

ris Hendriks ontwikkelde een nieu.
we techniek om het ged€g van de
laNen vlak bii de bodem le ben!.
deren. Deze techniek, Pafti.le
lmage v€locim€rrv (Prv), madkr
g,.bruik van opeenvolsende came.
rabeeLd€r van deeLties die Lichl

refle.teren ln een drn vLak Laser

llchl, foe de lafr€n, dr precies

door het aatste waterlaagj€ bege.
ven, wordt met deze te.hniek

sttaam9aat net and"t dndet.
mos3eten an de veqisihg van

l s Hendriks keek ook n.ar de
invloed van het voedselvan de

schelpdier€n op de voortplaniing.
0m zich voon te planten, lozen

schelpdleren hun eltj€s €n sperma

d red n het water. De Laflen die

in het water rond. Z€ eten 2ich voL

n de aLgenrijke,jeLen en !estigen
zich daarna op d€ bodem. Hendrks
vond dat de hoeveetheid meeNou.
dig onverzadigde vetzuren in hel
voedsel van de damesschelpdieren

een belansrijke invloed heeft op
hel aantaL eitjes dat de vrouwtica

ScheLpdiefen kunnen zeLf geen

meervoud g onvePadlgde vetzuren
maken De vetzuren, die beLansriik

ziin voar bjvoorbeeLd de nem
braanopbouw in een .e, haLen de

dieren ult de sLgen d e z€ eten, D€

promovendus onderocht het aan-

lal eiljes dal vrouwelijke nonnetjes
algaven bii ve6chiuende hoeveef
hed€n m€eryoudig onve?adigde
vetzuren in het voedsel. Vrouwlies

die veel vetzuren binnen kregen.
gaven meer eities ir dan vrouwtj€s
die mlnder vetzuren binnen kregen.

rs lendriks (RLlG, [,lariene B o o.
gie. J',lonenteel wer[zaam aan het
nstituto l ed tenaneo ne tstudios

Avanzados, Espones, spanje),

or dr. Lu.a van D(ren (NIOO.KNAW.

CEME), r. +)1 {a)r} 5t /4 77,
l.vanduren@nioo.knaw.nl
Promotie r2 november, promotores
prof, dr. C.f.R. Heip en proi dr,

klsms I ar$ I kds lDieuwsbri€f december 2oo4 l15



0ratie van ProlDr C.w. Pass.hier
'De Pre.ambrisch€ Aarde een

vene, vreemde wereLd in het Audl
tor un van de Vrlle Un !ersitelt te
Amsrefdan, aanlang 15.45 uur.

Benoeming in het kader van de

SchiirmannLee6toeL Precambris.he

Geolog e blj de Fa.uLteit Aard en

Leven5w€t€ns.happen, Vr je llniver
rteit. Ansterdan. nfo: Dr. C.E.S.

Arps, Secfeta s 5t. Dr. Sch0rmann
ionds, charps@ptanet.nl

Eerste VLaams Nederlandse

info: dav d.Lasrou@vlto.be

Startlngsymposium, de Ulthof,
Utrecht. [1eer intormatie voLgt nog.

Ad /eswijziging

Liselotte.Fermannslrasse 4
104o7 BerLin, Duitsland

Gerard Terborgstraat 12hs

Aberdeen AB12 lFY, S.hotLand

2o259 Nahburs, DuitsLand

Nieuwe (eke6gracht 92

Radaiweg 29, kamer 17053

NKAI\4 voorjaarsexcu6ie. nio: Timo
N jLand, e mail: tgnyLand@xs4all.n1,

kNGMG Bu tendag. Voar meer
informatie: zie paglna z !an deze

NKA^4 voorjaarssymposium zeLd

zame aarden & actiniden', PLaats:

NucLear Resear.lr & ConsultancV

Group, Petten. Lifo: Tlmo N jland,

e nail: tsnVLand@rs4aLl.nl,

Watetronferentie rrrode car€ 2oo5 in

Nederand. voor meer infomatie. zie:

http://mode.are2oos. n ts.tno.nL/

Nieuw lid

dr. G.F.lt1.A. Strik lBz)

Gedempt€ Kattend ep 54

dr. A.r van den K€rkhoi

40 Univ-"rsitet 6dtt isen

c/o Westf. wiLlreLms Un versit;t

D 48141 Mtnster, D!ltsLand

r7 ran0oean !eooscar ronreren
.e ln 5an luan, Puerto Ri.o 2oo5.

coresponden.e: lohannet f. schel
lekens, Gene.aL Cooidinator, 17r"

Ca bbean GeologicaL Conference,

Departm€nt ol GeoLogy, Universlty
olPueno Rico, P.0. Box 9orl,
Mayagi.iez, Pueno Rico 00681. For

information: teL/ fai: 787 265 134s.
e mai: Geo.onf@upm.edu

7 - 12 atetstus 2005
The 3th lnternat onal conference on

FluviaL SedimentoLogy wlLl be lreLd

ln DeLft, The Nethe.Lands. Ihe lcFs

is lreLd every 4 yeats t!ifce 197,
and 5eeks to st mulate the eichan

ses ofideas among a conmunliy
of !.ientist3 wlth .omnon int€rests
ln riveB and their d€posits, both
modern and ln the geologi.aL

record. For more lnfo.mation,

http://www.sthf uvronf.tudeLft .nL, or
e mail to: 0rsanlzing.committee@

Nederlandse ceoLogis.he verenl
gingr www.geo ogi5.heverenisins.nl
GeoLogis.h tijds.h ft van de NGV

m€t nhoudsopsa!e vanaf 1947:

www.grondboorenhamer.geologl-

Elektronis.h seolosis.h tird!.h ft
van de NGV met meel dsn 5oo

www.geon euws.g€oLogrscn€

GeoLogis.h Akuviteiten Centrum:

www.gac,geolog schev€r€nls ns.nL

N6V blbllotheek: www.seo.uu.nV
nsv/b bLiotheek/bibLiotheek.htm
NGV Geonieuws: www.g€o.!u.nV
ngv/geonlerws/geonieuws.htm,
ehktroncch seolosisch tijd(h,ift ,

met bijna 5oo anikeLen veEorsd
door prct dr. A.l. lToml van Loon.

Nededandse Krins Aardse Materla
Len: http://www.nkam.nl
Faculte t Aardwet€nschappen van

de Un versitelt Utrecht:

Facultelt voor Aarde- en Levens

wetenschappen van d€ vrile
Unlversiteit Amsterdam:

Te.hnische Aardwetenschappen,
Technische Unlversileit Dellt:

stlchting !deten: ww.weten.nL

www.watedand.net\nh!
Piice of cLean water: The ELI

Wat€r Framework Directive:
http://€urope.eu.int/watetwaier
f ramewolkJiidex en.rrtmL

European Unlon of G€osrien.es
(Strasbours.onrerencel: www.
.onBres srientifiques..om/roc./
www.holLandlnbeeLd.nt
http://www.knaw.nl/heinekenprtet

Nathan E. Carpenter, PaleoP!blica

r ons: www.pareopu!s..on
www.nrm.se/highlaVlndex-htLm
www.uba.uva.nL/universlteits

Sinc€ yea6 ihe PGK newsletter5
are paper.opie5. llowever. the
P6( is sendlng newslette15 and

other .onvo.atlons by e mail to the
malorry of its nembers. Dlgltal
cop es save time as weLt as resouF
ces for the Petroleum Geologische
(ring. f members wouLd be wlLLins

to conven then method of r€.€i
ving paper cop es into d sital
(e mail).opies you couLd send an

€ malLfron the acrount you would
Like to re.ei!e the newsletter on

to: senetary@pgkn€t.nL
As ofthe month after iecelpt
hereof, you wlLlthen r€.€lve the

Vdie Udvenit€it Amstef dam


