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Wij gaan onze krachten bundelen.
Met elkaar en met u.

1

28-11-2012

Als expert kijkt u ongetwijfeld bewust naar de bodem…

Als expert kijkt u ongetwijfeld bewust naar de bodem…

… zouden leken op bodemgebied dat ook doen?
En kunnen wij experts daarvan iets opsteken?
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Wij gaan dat samen na.
Vanuit verschillende optieken.
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En vice versa?
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Beeldend kunstenaar
Organisatieadviseur
Relatietherapeut
Priester
Songwriter
Forensisch bodemkundige
Schrijver
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Andrew Goldsworthy

De beeldend
kunstenaar
•
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Robert Rauschenberg

Herman de Vries
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Ria Troost
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Ria Troost
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De organisatieadviseur
•
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Wat maakt het middenkader tot een leemlaag?

Heeft u last van:
- Een leemlaag?
- Een glazen plafond?

Glazen plafond is een begrip dat werd bedacht in de
jaren '80 in de USA. Het omvat een metafoor die de
onzichtbare kunstmatige barrières (plafonds)
aanduidt die worden gecreëerd door gedrags- en
organisatorische vooroordelen (vaak door mannen),
die vrouwen tegenhouden in het verkrijgen van
topfuncties binnen bedrijven en overheidsdiensten.
Er wordt gesproken over een glazen plafond, omdat
het te onderscheiden valt van andere zichtbare
barrières als ervaringseisen en opleidingseisen.

Het kenmerk van een leemlaag is de
ondoorlatendheid en stugheid zodat de
noodzakelijke processen van top naar basis
en andersom om veranderingen tot stand te
brengen geblokkeerd raken.

Vulkanisch glas

Trouw, 14 november 2012

Nu het crisis is, moet topvrouw even wachten
q
q

Bedrijven verliezen belangstelling
Doelen worden vaak niet gehaald
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De relatietherapeut
•
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“Je hebt ogen als leisteen…”.

Wie zei dit?

“Je hebt ogen als leisteen…”.

Wat zijn dat?

“Je hebt ogen als leisteen…”.

Allemaal leisteen:
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“Je hebt ogen als leisteen…”.

Het werd tegen een man gezegd.

“Je hebt ogen als leisteen…”.

Misschien tegen hem?
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“Het is bij lange na niet
iedere getrouwde of
samenwonende kerel
gegeven zich alsnog om te
scholen tot de prins op het
witte paard (maatje,
seksgod, rots in de
branding, klankbord,
enzovoort).”
Wim de Jong in het Volkskrant
Magazine van 10 november 2012

De priester
•

Uitstapje naar China:
In de traditionele Chinese godsdienst werd een god
van de bodem vereerd.
Bodem is een van de vijf elementen in de
traditionele Chinese kosmologie, naast metaal,
hout, water en vuur.
De god van de bodem heet She en is één van de
belangrijkste goden die in verband worden
gebracht met landbouw en vruchtbaarheid.
47
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Professor Greg Retallack ontdekte iets bijzonders in
Griekenland:
Er bestaat een nauwe relatie tussen de god die in een
bepaalde tempel werd vereerd en het bodemtype.
Dit had te maken met het bodemgebruik dat bij het
bodemtype hoorde: was de grond alleen geschikt voor
het weiden van vee, of was ook akkerbouw mogelijk?
De goden verpersoonlijken oude locale leefstijlen.
De Oude Grieken vereerden hun eigen middelen van
bestaan!

Ancient Greek's god and their associated soils.
From: Gregory J. Retallack. Rocks, views, soils
and plants at the temples of ancient Greece.
Antiquity 82 (2008): 640–657.
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De songwriter
•

Gif in de bodem, lawaaiige buren
Knolraap en lof, schorseneren en prei
Buien en lagere temperaturen
Knolraap en lof, schorseneren en prei
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Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen

Wanneer de lage lucht vlak over 't water scheert

En witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen

Wanneer de lage lucht ons nederigheid leert

Wanneer de norse vloed beukt aan het zwart basalt

Wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is

En over dijk en duin de grijze nevel valt

Wanneer de lage lucht er vaal als keileem is

Wanneer bij eb het strand woest is als een woestijn

Wanneer de noordenwind de vlakte vierendeelt

En natte westenwinden gieren van venijn

Wanneer de noordenwind er onze adem steelt

Dan vecht mijn land, mijn vlakke land

Dan kraakt mijn land, mijn vlakke land

Vaal als keileem?

De forensisch
bodemkundige
•

Got a crime to solve? Call in the soil scientists.
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In recent years, soils and sediments have
proved to be useful in obtaining evidence in
three major areas of forensic investigation:
1 violation of environments through pollution
and/or bad management,
2 in criminal investigation, particularly as
sources of trace evidence and
3 as a place where human remains are buried and
decay.

Forensisch onderzoek in Australië

Soil forensics is of a multidisciplinary nature.
Many specialists have been involved in providing
evidence for legal enquiries, including
mineralogists, hydro- and other geologists,
botanists, ecologists, palynologists,
archaeologists and chemists.
Geomorphology, landscape studies, and
geophysics are also being used to aid
investigations. This is reflected in the growing
number of publications about all aspects of
these fields.

Pollen

Dankzij bodemkundigen is bewezen wie de
moord op twee personen heeft gepleegd.
Onderzoek naar de samenstelling van de grond
op een spade in de kofferbak van een auto
leidde tot de plek waar de lijken waren
begraven.

•

?
?
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Ben Keet
Gaf een boek uit met als titel:

De schrijver

“De Beste Argumenten Tegen
In Situ Bodemsaneren.”

•

Jan Wolkers

70

Jan Wolkers

Lucebert

“Ik zag de korrels
zand op haar billen
en rug zitten, alsof ze
van wellustig
schuurpapier
gevouwen was.”
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“Overal zanikt bagger.”

72
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Meer auteurs:

Belangrijkste als laatste:

W.F. Hermans
J.J. Voskuil
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Organisaties

Huwelijk

Thrillers

Waarom niet beginnen bij de bodem?
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TEAMROLLEN
Zichtbaar, maar weinig actief
Creatief, energiek
Uitgeput, ondergewaardeerd
Veel nemen, weinig geven
Onduidelijke positie
Conservatief, routine

Uitgerangeerd
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MEERFASENSTROMING
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HET PROFIEL

Thriller
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En nu?

Out on the wiley, windy
moors
op deheidevelden
koude, winderige heidevelden
Buiten
op de koude,Buiten
winderige
Rolden we en vielenRolden
in het we
groen
We'd roll and fall in green
en vielen in het groen
Jouw
temperament
was als mijn jaloezie
You had a temper, like
jealousy
Temy
heet,
te inhalig Jouw temperament was als mijn jaloezie
Too hot, too greedy Hoe heb je me ooit Te
heet, te
inhalig
kunnen
verlaten
How could you leaveToen
me ik je moest bezitten?
Hoe heb je me ooit kunnen verlaten
Ik haatte je; ik hield Toen
van je,
dat ook
When I needed to possess you
ik je moest bezitten?
I hated you, I loved you too
Ik haatte je; ik hield van je, dat ook

Wat vragen wij u?

Uw
spannende
ideeën
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HET PROFIEL

Hoe?
Papier: gebruik invulformulier

Bodembreed
Symposium

Mail:

almar.otten@zonnet.nl

Presentatie nalezen?

Vanaf morgen op bodemkunde.nl.

Dank voor uw geduld en uw
aandacht.
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