Recente catclasiet l<rista en op Solnhofer l(allGteen

Mineratogiscl'r Geotogisch Museum im Detft
In het gebouw var de afdeling T€chnische Aardwetenschappen ('[lijnbouwkrnde') van de Technische Universiieit Delft huist, op 66n hoog, het
Llireralogisch Geologische Museum. De collectie
wordt, als een van de weinise (zo niet de enige)
in Nederland nog dagelijks gebruikt voor universitaire wetenschappelijke doeleinden. Het museum -de woesste siukken zijn,o'n 1ao jaar
oud - bezat eei uitgebrcide veEameling uit de
voormalige Nederlandse kolonie6n. Sinds kort
zijn die colledies geschonken aan het Natuur
historisch Museum Naturalis in Leiden.In de
drie zalen staat nu de kerncollectie uiigestald,
een wetenschappeliike verzameling mineralen,
ertsen en gesteenter, en objecten uit de colLectie ALgemene Geologie. Oniaigs bleek er zelfs
een .ieuw mineraal ir het museum g€groeid te
zijn. Wie durft dai iog te beweren dat musea
saaiziin?
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In de Necdc zaal liggen de
er6en cn dc mineralcn uirg.
slald. ccn intcrnationale refe

len oler een specifick mincrral.

De'l riccralopsschcdcl

da cons€rvaror

ffo$ op rs.

"De collecric hccti ccn grore
$aarde elr is zccf !uscbreid.

\\'ij probcrcn

zoveel mogelljk

leAchrllcndc nrinerrlen 1e h
rcn zicn, mur ook de lerschil
lcnde (ormen s l,rin een mi
neurl kan voorkomcn.j Dc
achrerste zaal is ecrcscn cerd
roor de gestccnrcn, ingcdeeld

dln

cn Ma.rikc Lu Tooren verbuast zich rlak hoeveel kind.ren !!eren olei dlnosauriifs

rcnri.collccrie mer spectacu
llre gr)te en nooie kislallcn

\!arr

is

mccsul ccn gocd uiigrDgrpunt

Alleen maar plantjes
"Ik vraag ccrsi ofzc ireten s!t
een liiccratops is en dlt $elen
zc. t)an zcg ik d,r ik he1$ el
cng zou \inden om hem op
srraat tegen Le komen. iHocli
nier hoo.', slellen ze mc ecrust,

'hij at alleen naar planri.s.' 7c

de vele laden kwam ccn sruk

liij ccn vijlnd
hid, dc 1 . fcx. Vaar de T.
voo! stant! {eten /e nle!, nlaar

Solnholerkalks!ccn nlcl dendrleien waar loodrccht o! het

we!€n rcLfs dai

Her is nict n]ukkclijL om een

irclcnsch!ppeliike collecde
roor studiedoeleinden ook
aantrekkelijk tenroon rc srcllcn
loor een leek. lbch kijgcn
ook basisscholcn hicr rondleidinsen cn zjjn dc mecsre kin
deren lrc.l lntholsilst. Het
lcrgi $cl ccn iets andere aan
p!l< ddn srudenren dle mer hei
dicraal iD de hrnd vraseD sicl

De Nieuwsbriel

h

oppcnlak harise vczels se
glocid war.n. N! dn!lyse mei
Rnntgendif.actie (XRD) bLcck

wcldar hij kleine(.e) dinos,rurusjcs oprt. Ikpiobeer zc zclf
dingen u'I Ie laten !'indcr. AIs
ze de mooie lrislaucn zicn, dan
denkl de halvc klas d.I ik mer
€€n schuurpapienje dc hoekjes

hcr om her mineraal calciasicr
te gaan. een lerbjnding dic in
s:rnLheische lorm s cl bckend
wasr maar no8 nuar ain kccr

zo schcrp hcb gekfegen."
Sroilis is het museun $€1, snni
is hct ullerninst. Uii een van

eeidcr. in nalxxrlijke lorm (ln
ccn cikcn ladc) sevonden s'as.
Hcr niinellal is onrsuan als

een gezamenLiike uitgave van
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Natuurhistorisch Museum Maastricht
Op e€n steenworp afstand van de drukte van het Vrijthof en het Onze-LieveVrouweplein ligt het Natuurhistorisch Museum maastricht. Het ls een rustig
hoekie v.n de binnenstad, maar tolh wisten ruim 3o.ooo mensen het
afgelopen l.ar de weg te vinden naar het museum dat glvestlgd is in het
voomallt! grauwzustersklooster aan het tle Bosquetplein. De nleuw6
llosasaurus 'Bir'zal daal zeker aan biitedrage[ hebben.
Hei Nntuurhistotisch &luscum Maasrl.ht
(NHM][) is ein lan de sfotcrc rcsionale
natu!'.historische musea in Nrd$land.

$'il Via lose lnfomlaricpanclen en lnrerlcticlc opsrelllngen zijn dc vcrhalen achLer

Her behccn ondermeer geobgischc col

lolledis toeglnkelijl, zonde!
d.r daardoor bii eeD eerste rondgaDs door

lecties die looral op Zuidelijk I-inburg

de renroonslellins dc grore lijn zoekaakr

becekkins hebb.n. ln de exposirie zien Nc
dar rcrug in de rorm van lbssielen uit het
DcrooD. (larboon, Terriair cn Kwa.tair,
tuaaf vooral uit het Krijt ('rict vcrwonder
lijk met dc Sinr Pierersberg als'achter
ruin'). Nrast dc geologie en palcontologle
krijse. de hed.'Ddaasse tlora en fauDa vm

Zuid-Linburg en omseving ruimc aandachr. De rode draad door d€ expositie is
daarmcc €en'reis doof de rild', waarln eeD
beeld gcschetsr w.rdt van hct onlsraan lan
hel huidigc lardschap.
Glazen huis
Na een \ar donkcrc 'nijngrng' door hct
Devoon en her CarbooD is het duideliik
dar in de geologiezaal op dc begane grond
hcr zwaarlepunt op het Krijt lig!. Een meer
dan acht mclei lang gercconsIruccrd skelet
An Mosdlt trrs half,Lmhi srijnsr dc bezoe
ker lriendclijk roc. De orisinele troncn
lig8en emlrst tcDloongesteld. Sinds 1998

heeii deze ,VoJdsdrn/-, sezelschup \.an .en

andc.c grot. moslsauricrj I'\tstrultodorDir rbssielJ bij de Maasrrichrcnaren inmiddcls bctcr b€kend ondc. zijn biinaam'Bar',
sls tc groot vooi de deur v{n hct museuh,
en is dru ruD1 ulrejndelijk in dc nuscum
ruin gepldltst. Daam. is er een glazcn hut
omheen sebouivd. ln de krpel van hel
srau$,usr<rsklooslcr sraat momenteel de
iidcliikc tenroonstclline. l.lir, de nieu$c
Ilosasaurus . $,urin licr vcrhaal lan de
onrdckking. de opgrrling, dc prcparade en
het ordcrock lan de nicuwc soort ulige
Op het eerstc gczicht is er mur ncinie
Iekst in de esposirics tc linden. Dc filosofic achrer de inrichdns lan her muscum
li$ in de senriric lan hcr..nrd objecr
Aurhcnri€ke objecren staan ccnff!al en
lcrrcllcn h€! ve.h.ral ran dc rcglimlle
geologici in eersLe nlstantic slcchls onder
sreund doo! heel sunnierc b0schrijvinsen.
Grctc lappcn r.l.sr zijn immers ook in
boeken rc yindcn, daarloor kom jc nicr
speciail nlar ccn museum. Dlr b.rckcnt
niet drr het muscum scen a3nvullcnde
achtergrordjnfonnatic biedt, die is $el
dcselijk !,rnwezig, naar allcen voo. wle dar

de objecrcn

Krlitplanten
Behulvc de exposiLies in dc binnenrunnteD, is sinds kon ook de museumiuin paleont(nosisch eczieD een bezoek waard.
Deze zoner*ordl de luin.oDdom hct
huis van Birlollcdig ingench! als Krijrtuin. Fanilieleden I'an planten die in het
Krijr alvoorkNanen gcvcn cen goed beeld
lur dc Icijdlora, tuel magnolia's, (boom)urctrs cn palmachdgen - en ccn absoluut
verbod op Tcrtiaire onkruiden als sras.
Dr j!!r krijgt ook de ianpassing lan hcr
educatieye marcriaal ruim de rrDdachr.
Hcr NHM\'I kiesr nicr loor de luchtige
tpcurtochten'. fruar $il alle ni!€aus seric!s (maar sons rvel spccls) bedienen. De
eerstc lcsbrlelen,ijn inffiddcls ook lia de
websirc bcschikba.ri er $ordi liard geirerkr
oln nu ook voor middelb.lre scholen dicpgravendc. I.smatcria.l Ie onr{ikkcleD dar
aanslui! bij de tc.schillcnde prog'dmma s
in dc rweede rasc. Bchalvc lesbnelen biedr
hct museum voo. schoolgrocpen ook een
spcciaal lcsprogramnlr, otrdcr tneer heL
'ncrgclprakdkun', wtrur dc lccrlngen ge$srend nci ccn lricrosc(rp de Lnnburgse
kAlksteen op k-lcinc lbssiele! doorzockcn.

l-en museuD kcDr drie reranrrloordclijkbcdcn: prerenrarie, conscnatie en onderzock.
Voor de bezoeke.s is dc prcsentatiekrnt het
nrccs! zichtbaar. mrar achtcr de schemen
gcbcun cr rneer. De collccticDugazlinen
!!n hct NHMM herbergen nnniddels orseleer een lialfmiljoen objecren. en hcr
museum is acricfbijcen gloiit alnral ondcrzoeLsproiccteD bcrrokken. \Iet namc dc
palconolosische collccrics rekren jrarli jks
dcntallen (neest buircnlandse) onde'oekclsj cn ook vanuit hel,IuscuD zelf$ordt
mct grole regelmrat ondcuock gepublicecKl op paleoniolosi,jch scbicd. Ook enkelc dcclcolleciies op her gebicd lan botanie en enromolosic zijn tletenschappciijk

op Inrem.r gocd lcrregen$oordigd rc zijn.

De $ebsire, \1\N.nhmmlasdcht.nl $crd
tijdens her iu.liiks,j consres in Bosron vl'n
d. '^.Iutn'6 drd thr Vcb.organisrtie oDlnDss ondencheiden lls'niostinnov ive
museun iveb sne' uit eeD zcshonderdul

internltionalc inzendingen.
Behrlv. op lnrcrnct en aln hcr De Borquelplein, loopr u dcze zomer in lhastricht ook nos dc kans her museum op ccn
willckeurig tefrrsie (cgctr te komen. In hct
c$src nummer wn hct \JG van dit juar
krecc Bar zijn \reLeDschdppclijkc n.am.
Onr dc 'gcboolre' van P)Dsrallb,l.t iur,rt
ri' te vle.en hccli het museum een spcciaal
Mosasaurusbicr latcn brou$en. zodat h..l

trlalsdcht hct

Slas kan

heilen op dc

v?ttnhd 2t)t)2:
de nrt Mrlu rn6
Na tuthntunlth Maru"t Madnn.ht
T.!

15

Bn.

De Bos')unpletu 7, Llddtticht
ul. 013 3505190,.1;x 0.8 3545175

erlLnh,Drnosnichrit
Mosasaurl|5bier

aNNr ScBULP
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uscum piobeert hel
Natuurhisror;.h \,1!sculn Maasirlchi ook
Naasr her
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VAN DE VOORZITTER
Wauw!

denzee helpt te beantwoo.-

Wauw, wa. geweldig om voorzitter te mogcn ziin van het
KNGMGIJUiSI nu, nu d. vorise voo.zittes Salle KrooDenberg en Elizabeth Kosters met
hun bes.uren €r weer zo'n
vitale club latr hcbben eemaakt. In de afgelopen jarcn
is er e.om rcel sebeufd. Htt
Genootschap is ste.k geprofessionaliseerd; een rend die
hct huidige bestuur zeker wil
voortzetten, Er is ccn website
gekomen onder d. bezi.lende

Ivadden Advies Raad net

den. Een{ens waarvan de

vu Piet$ Stiensira.
Nieu\sbriefis h6t contacthediuh geworden voor
de ledcn. En, last-but-notteast, het '\.therlands Jour-

heeft geadviseerd aan de
minister v.n VROM dat dit

!ader orderzoek verdicnt.
Het bctcr neezen€n var de
rol van AardweleNchappen is
ook 66n van de rcdcnetr waatom ik selraagdbcn om voorzitrer re worde!: het L\GMG

$il beterc banden met

leiding
De

nar ofGeology' (Gcologie en

Mijnbous loor dc onoplettehde lezertjes) is weer een

k{.-

lir.irsblad. Lovende recensentie lan het laatste special
issu. in buitenlandse bh.lcn
onderstepen dat rog ccns,
Licsbeth, ik vind hct ccht ge-

seldig sat ie voor elkaar h.bt
Misschien nos wcl bdlangrijker is dat iriib.zie zijn geweest om de rol van Aa..lwctenschappen in de maatschappij te benadrukk€n:
leverdige debatten met a[.rhmdo sroeperingcn over de

de

oYe.hcdcn aarlnopen.
Een g.wcldige kans voor het
dnideliik maken van het srote
belang van geologic, geofysica, geochemie, fysische seogralie, nreteorolosie, oceanografie en Kihatologie aan cer
breed publie( zijn het kom€nde nationate Jaar van d€,{arde cn hct intematiinaleJaar
van de Aarde. Ikrocp hie.bii
dd ool alle kringen er alle
leden op, om na te denken $at
zi; kunnen bijabagen in de
vor van lezingen, *cursies!
tenrooustellingen en actiiireiten: groot otklein. Idceen

rol van Aaidwer€nschappen
€n ovcr boref, in dc Waddenzeei brieven aar miristers
ovea overheidsstukkent het

ondersteuncD van .le ta\AGwens om tc komen tot een

onarhaok.'liile IPCC-achtige
instatrtie die aarductcnschappcliikc vragen ov.r de \lad-

y,*r"K#t'ipftr"{"\il{;
Soils of the Past, An Introdudion
to Paleopedology, 2nd ed.
(irc,aor-\' J, Rel.Uack
J/,J ,ni. , Bi.r. L::
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tc drtusen zat ik in dit najaar
een twee- ror drie-daaBse

s.dimenioloeische kustexclr-

sie organiselen, die primair
bedoeld is voo. eer deti$al
geologen uit het bedrijlileven.
U kunt urv bazcn vcrtcuen dat

rikz.rws.minvenw.nl. ()p

grond v.n de wenscn zal de
cxacte invuling bekend $orden geDraahl. Daarnaast
vraas ik alle leden om met

voorstellen.e komen om
stluctureel meer geld birnen
t€ kdiger

onh.t (NGMG

aan e€n frnanci.cl sezonde

positic te helpen: mail deze

aar c.stamhuis@ni18.tno.nl.
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Ed de Mulder van TNO-NITG en TU-Detft en de IUGS

" De onzichtbare geoloog is niet een uniek Nederlandr

Er staat rcel tc gcbcurcn dc koDende tiid.
De IUGS vicrt dit jaar zijn vccnissic vcrjlardag, bet KNGMG bestaat degerrig
jaai en het is dlt jaar ook hondetdvijftig
jaar geleden dlr de eerste geologsche kr.Ielng van Nededand begon. De RGD
(Rijks Geolosische Dienst) z{ru lolgend
jaar hondcrd iaar bcsraan hcbbcn en

TNO-NITG verhuisi in hct najdr nml

het nieuwe gebouw in Utrechr. Er zijn dus
redenen genoeg on feest te viereD, herdenklngsboeken ult te geven en cong.esseD
ie organiseren. Hei NITG (Nede.llnds
lnsiiluui vooi Toegepasre Geoweten
schappcn) nccmt dc kans waar, wil dir jaai
een bock uiibfcqcn ovc. dc ondcrsrond
van Nederland en gaat in hei jubilcuniaa.
een aantrl congressen orgaDisereD. Dc

IUGS hoopt met her internatlonrle jaaf
van de planeet aarde in 2004 een nieuwe
nnpuls Ie geven aan wetenschappeiiike
projecien en naamsbekendheld. Her ls
echtcr nicr allccr vrcusdc cn iubel jn al die
jareD ran dc aardc. Dc grocp Bodcnbe
hee. $ar. De Mulde. nu een kleine vier
jaar hoogleraar is, start op de Dominatic te

,ammer
"I-tct is janner, de eroep ilas nos lraar
rct bceonncn," .ldus Dc llulder. "vij
hrdden een plan iDgcdiend om hci ondcrzoek uit !e bouwen en re re.sterkeD, maal
er ls geen geld !oor. Het is puur ronde,
maer her wordi nler ah'core buslness'
gezien. De Werkgroep Ondergronds Bou
wcn. die veel bijgedragen heeft aan de

verbelering van n'nnelboorrechnieken
wordt ook, na iien iaar, opsehelen. En
d.i icrwiil dai ondersronds bou!en mijns
iDziens dc tockomsi hcclt." VijfcnNintirl
Frocent van dc stedclijkc uiibrciding zal
voot het jasr 2l00 ondergronds zijD, is de
ovenuiging van De \lulder. Her gart dan
nlei alleen om lnliasmcruur, maar ook
om voorzleningen zoals blbliorheken,
bioscopcn cn k.nioren en opslagruimre.
"Dcnk ool ccns aan s.orc conslrucrjes die
oDs
de weg siaan, zoals warcrzujvc'n
rlngsinsrallaties.
E. zullen rlst wel experinenren uitgevoerd worden roor oDdergronds wonenj dat gebeufL in het

builenland

ool<.

Maar wonen zie ik nlet

sncl ondcrgronds gaan. \Vij!illen alle
maal graag in ccn prcriie land lclen. OMe
\roonomgevins s'ordr hccl hoog gcnaardee.d en daar $'illen we reel iD inresteren." Een bijkonend voordeelvan onde.gronds bo!$en is, volgens De Mulder, de

ktfs lnieuwsbrief

constante ongevingstempef atuuf . Loodsen voor de opslag v]]n frult ofgroenre
bijyoorbeeld hoeven nler meet ve$a.nd
ofjujsi gekoeld te worden Ei heerst een
consianie iemperatuur iond de 10'C.
Kassen hcbbcn alLccn m.ar exira verlich
tins nodis cn dat gcbcurr nu ool< al. "Her
is nog duut, maar de techniekcn, tooral
om runneh re bouwen wordcn mer de das
nou ja, mer her jaar soedkope. en
beler", aldus De Mulder.
Njci allcen geologisch en iechnisch. maar
ook bcsruurLijk is dc bodcn buiiensewoon
iDteressant. \vat is dc cconomische itaar
de van de onde.gfond? Velle fcchten cn
plichten heeft de eigenra. vr! dar stuLje
aarde? "Een lan de aandachtspunten in
hei plan van de groep Bodembeheei aln re
TU gtr1g over hei bepalen van de econo
misclic waardc var dc ondcrsrond. leder
eeD die een huis l<ooDt, rvccr wat dc
wrarde is ran her oFpenlak, naar rvar is

fenomeen"
de waardc daaronder. Als jc een lapje
gmnd l<oopl, ben ie h pritrcipe elgenaar
ro! het niddclpunr van de lardc. Maar als
er iets van economische \r:arde in zir (sas
ofolie) dan is dat van de snat. Her bchce.
var de grond is roor dc eigenaar, maar dc
revenucD uil de ondcrsrond ,ijn voor de

olerheid. Ili'il de ol,erhcid
bourvcn, datr hoofl de eig

ccD

tunel

ming te gevco. .\{et de huidigc jurispiud€nde $,ofdr dc cigena$ !l sedchi dje
tocstemming te gcvcn als hjj er geen
aonroonbare last van hcelt. En dar gecft
problcmen als er achtcraf moeiiijk})edcn
ontslaan. Jammer dlr w: daai bii de TU
niet verdu mee kunnen gaan."

Verenigde Nades behrffisi. Icdcre vier
jaa. wo.dr e! ccn nieuwe voorzirrcr mer
zijn'Ieah'sekozcn. Dezepe.iode kcDt
ccn Nederlandse vooruilter, een Italiaanse
sccrctafls, een Canldcsc en eenJapansc
vicc-loozifter en $rcc adviseus uir India
cn GrooFBrirlannit. Hcr loriee relm
heeft eeD inicrne evaloulic uirgcloerd oler
het functioDcrcn en behng vdn dc IUGS
(ie ee.ste sinds dc oprichting iD 1962) en
hc€tt ft eeendertigaanbelelingeD gcdaan
om de aardsetenschnpp€n een si.rkcrc
positie te ge\.en in dc Ncreld.
''ED dat is ook hard nodig roor de ,ardwctcnschappen. \!ij zijn ccht onzichtbrur
en dat is hclaas niel een t\pisch
-\eder
lands, nrdar ccr nnernarion!al gcselen.
wijri,n naru!dijk rnaar een kleinc erocp.
is

lvsici, chcmici en wjskundiscn

lclc maien gnner. Wij zijn

re

b

gen een ondcrseschikre rol. Hct sr-sreem
aarde is blijkbaar alles \var zich op de aarde
afspeelt en niet war cr gebeun."
Dc IUGS tferkt mct dc';rUNESCO sametr

zocksprosremmr, het IGCP (IntefraftrDal
Geoscicncc rlrosrammc). Dit iniriaiief ls
s!'cce$d cn heeft, mer vccftig grore
projecten per jaar, nrremrdonaal \cel
aanzien. Een andcrc aciiviteit van dc
IUGS s'as het oprichrcn van een comissic om nieu$e ondeuocksrichdngen binncn dc aardiretenschappcn een impuls tc
geven. "Onderzoek naur dc diepe mantel
h een rdn dic aanbevelinscn scs'eesi en in

Utrechrwordtdaar succes!ol onderzoek
naa! gedarn, dar inrernatun.lul goed
aangeschreren staat, '

ot
And€rs
Een van de ddere rrnbcrclingen besd;kr
een roraal ander gebied en gaat olerhet
elTect !!n gcologische lroccsscn op hel

vcrspreidingspatroon lan de mens ranaf
zijn onlslaltn. Hcr ond€r2oek lerdiepr zich
in vragen welke .o!rc dc rneni heeft !fgclegd lanafzlj. oorspfong jn Oosr Alrika
en tearomhijjtrist dat pad koos. welke
geolosischc bamees hebbcn ccn rol ge
speeld iD dc misralie ran dc mcDs? Y;aar
om is de mens juist daar naar toc sctrok
kcn en nie! de andcrc kanr o! gesaan?
\ri aaron k$ am hij zo laat in EuroF!? Ecn

nlrrigcrend ondeNery wna!!an De Mulder vcrwacht dai het vecl publi€ke belangstelling zal trekken. 'Door onzc kennis

oler het Kwanaji en de geologische pro
cessen te combineren met de bioloelsche

kcnnis orer m.nscliike snrnboom dic de
huidige DNA-rechnickcn mogeliik makctr,
is dit ccn zeer inte.essanr onder.eksrerren1.

Dc IUGS hoopt op ccn brede publieloor dit ordcNerp en

ke belulgsiclling

wil ook

iD hcr alsemeen uandachr besre
den .r.rn de nanier $'arrop de aardweien
schappen comDuriceren'ndlr buncn
toc'. v:ii mo.ren daar berer rnee om ldcn

lnt.orcrtj

$c duiken belemall in dc rverens.hap en
lergcrcD dat er ook nog icts

bclanenjkste onden\erpcn binnen de
opwurm'Dglan de a.rdc, spclcn de geolo-

iD ccu sroor aardwetcnschappeliik oDdcr-

Twee6ndertig
Dc wereld is grotcr dan he! ondenunneldc Nederlandse irpjc srond !11e! eveorucle
bodcmschatien. Sinds anderhalfjarr is Dc
Mulder loorzlrter ldn dc IUGS, de seologische unic \raa. $.ereldwijd 115 landen
bijrangeslotcD zijn. De UDion is met 3?
aangeslotcn organisades (mct oDscveer
ccn kwan miljocn lcden) de grooGlc uie
ran aardiletenschappcn t€ oereld cn 66n
van de siooiste lcdcn van de ICSU (Irr$DltioMl Council ofScicncc) die de bellngen van alle werenschllFcn in b.!. de

IlcMntal

wonderbrarlijk nct Rlle belangstellins
rondo'1 fenomencn als (ilobal Warmins.
Biucn het'Systeen Aard€') een van dc

ren die

Mrd\r.Icnschappen bestart. \Yij slaan op
slenen en dic pralen (selukkid nier rerug.
Bovendien Nas hcr ook gee! ' bo! ron'
onr zich te exposcrcn. Die onzic|rbaa.hcid naakr ook dal jc nls sroep een slccht0 ond$handelingsFosiiic hebi !ls her
gaat om de veideling tutr onderzoeksgeldcn. Dc linancitle steun k.lli afen dat is

gaan.

Ondanks al ,ijn buitenlandsc verplichrinseD als vooairrer vrn dc IUGS, en,ijn
ba,in bij dc 1U. werkt De iUr.!ldcr ool< nos
bij TNO-NITG. Hootd !!n dc rfdclins

Gcolnf.lstrucruur

en

llilieu

is

liij dci

lccsbaar en in het Ncdcrlands."
En dat bren$ De lluldor's h!€derlandse
bezighcdcn ireer rerug bij hc! Nerk $srr
hij oorspronkelijk loor is uangcnomen bij
de R(in: dc kartenns laD Ncdcrland, ziin
llerk aan de Oostcrscheldedam, dc noge
lijkc inpolderinglan dc Marker$lard cn
hct onderzoek naar dc mogelijkheid om
rudioocticfafi'al op lc slann in de onder-

mccr. Da! kan nicr in dcelrijd, al vond hij
hct ccn mooje uitdaging om een afdeling

krshs I alw I krfs ldeuwsbrief
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te zerren, plamen re mokcn cn een

risie neer te zctteD. Hij is, mct ccn aamal
coll€ga's, druk bczis mer een bock oler de
ondcrgrond un Ncdcrland dar cind dir
)aar uit moet komcn. Hcr wordr de opvol
scr lirn'Geologle vrn Ncdcrland' (het
grccnc bock) dlr uitgegcvon iverd blj het
Atscheid van dr. A.,c. TjrdcN. toen li.
t3.P. Hagenan direcleur vln dc RGD
$crd. "Her boek bcsmar uir drie dcleD.
Ecn deel gart orcr dc geologische gcschie
dcnis lan Nederland. !(/ar is e. gebeurd
van{fhcl Precafrbrium? t{oe is Nederland
otrtst!aDi Her nveede dcclgaa! over de
opbolrv lan Nederland: dc lagcn. de
breuken, de formaties, cte eiseDschappen
van de ve(clillcnde gesteenten. Hcr der
dc d€el ga.t over duurzaam gebruik en be
hccr van de ondcr-grond. Daarin komcn
ondcN'$pen aan bod als cxplo.atie .D
$inDing, het gebruik lan dc ondergrond
en nsico s zoals kustrfslag cn aardbelingen. Her $ordr cen boek voor dc sebre
rcsseerde leek nci i!elensch!ppclijk ver
antwoorde info.maticJ nraar wel gocd
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Kf'!6MG
Van Waterschoot van der Gracht Penning aan Dirk Beets en Peter Westbroek, vrijdag 19 Aprit, 2oo2
Gcachtc.ansezisen,
Lede4 !an het KNGIYG, Ereleden dr

een unjek€ aanp:t van eer furda
nrenleeL aardqeleis.happeLijk pro

d€ Universiteit Lltr€.ht Het is

Eaties en dr. Van Looi, Drage6
de !an Wat.rs.hoot van
G.a.htpenning pr.t Van Straaten
en dr.leLge6ma, en vooraL€r
spe. aaL nevrouw G sile d'ALly
van tlatetrchoot !an der Gra.ht,

b

eetr mei reftegaaide npLkat es
oler ons denken, en dat voorname

iln

iiI

Lo.p, wat laasLiinen

do.hter !an dere bilzonder Neder
afds. voorman van ne Aard,let€n
5.happcn,70 ou.la ! ons 6.noois.lrap zeLf, Nat birzorder dar u er

juLlle

vandaas reer bjbenr.
En naluurLjk eei spe. aaLreLk!fr
voor de twee gasten waar nei n
deze !e5s e om gaat, Dlrk Beets en
Petcr W.stbroek en luL e p€rsooi
illk-" gastef, vrcfden.n familc.

het Krrt vin

i.r

!ar

D€ KNGITIG Nieursbr ef van

Neek bevatl€

het nt€rlievr

!orlg.
met

ju Le beiileo, door Auklei no.
samengesneed tot a6n !erha:1, en
het Ler|ne ann drt verhaalwa5
elg.nLijk dat iuLLie eLr vo.den dat
de ander de pennirg mccr!erdien.
de Dlrk vlndt dat Peter hcm ne..
verdieni,ranNese zijn biidraBe aa r
de fuidanentee kennis van de
geolog e en Peter !iidt dat Dlrk
hrm meer !edlent vannege,jn
biidr.gc aan het vergroten van het
n7i.ht n d. ontstaansgcs.hlcdcnls
van Nederand Dat 5i.rt lul e,
marr Laal i[ €ven du deLi][ maken
rlat het b I ont n et onr een v€rg€

Ljkng oi eei (edstrj.lglng
De

tree roordra.hten

kwamen

spontaad bil ons binnen uit de
Neder andsc gcoLogis.hc gcne.n.
s.hap, nu .! m e€n ;aar gel.den.
Z! h.ort dat trouwens ..k, spon
taan vers.h rnende voafdE.hten,
gerlGgen door neerdere sezasheb
bende aardrelens.happetr, Leden
van het (NG[lG, €i in Dnas gelaL
door de 5edincrto ogis.h. Kring.
Na be5t!derirg van rieze voor
dra.rten tras er blr lns en o.k b r
de Genoots.hapsraad se€n er[eLe
rvrilreLdat ju Le de onde6.heid ns
lre den !erdlendei en dat is de
reden dat we e. toen voor ge(ozen
hebb.n om !orig laar g.en pcnn ng
! 1 t€ re ken, nnar lc lradricn tot
dit raar €n hier, o! hel NAa, dar
onder verart!voordeLiiIhe d van het
iu ,o larige (NG[,1G etaat, ]uLle
be den ile pennlig u l re reken
lul e heblren beid-pn een !nleke en
lnderdaad totaaL !ers.h Llende
b idrag. g.Leverd aan ons vrk.n
daarmee v.o. de NederLand5e

aardretensrhaFpen ets b jzondec
betekeid: Dirk v.ora door het op
e gen, nnige ril2e op .le kaa
z€rten van de GeoLogle !an Neder
and en d€ AntlLLen, en Peter door

vanuit

.en

abo]ator uin ln

Leiden. En toevaLlg,

if

ju Ll. evc.

.rarmant .ndetr.el,

a tha

lo.abuLane het ie'Lovr

gef, je

(it

!ok

rs in
bud

net een troiie, een

ei irat

(unst

haE.cn h..Lcixl (omen en de
reisIosten ziin e]g.nLijk nihi

u tre

klis

eigenLilI ers Leu[, lvant

hebbei e!eiveeltjd sehad
om tot dt punt te (omen.
Dir( promo!€erde

Frof f"4n.6

i.

Am5terdam bij
laLkseries ult
c!Eiao, en j. bLe.rie

Lavry

of

N et

irl5rncn. .r ,roor dar stukje purzeL
kreeg ie fost.lo. Frcd.rl. [4nrin op
de Vei is Meinesz !r js.
Het Lelei aG GeoLogir.he kG.ht
(e heirben g neren Fred l a.(ei
7lc een adembenemend verharl

aleen de F.Llandse Iu51, maar

ook de andere seoloBie van Neder
Land begr lpen we door joN wer(
en.rm !eeL beter, !an het schiue
rend. kaanbLad Zr d L mburg tot

a.n d. ga.lae

geoLogl€

nu e€n seolositdre krn.ht s g..
,el .ht een Frank€nste n
acht ge kGiht, maar d€ or8ansmen
die jij be!tudeeril hebt, ei dao

!rorden,

ra.tal

!an

ls

ieerd door de seoose van de
Antilleni je orgaiiseerde er eei
.onsres oler en puDL.ee(e oler
ignimbrieten, anmonleten, strnt gra
fe en te[tonck van d]t gcbied over
eer periode !ar zo n lo aar, dat s

i enand neer v nden
[1aar je e.hte bekendhe d gen et je

s ook een leuke foto, lrant ret bil
s.h ft Luidl dal hll h erwachr op

.1e ..al<alg Enilionia hu\leyi,

ook..n

gcoLogls.h€ kracht le

ii

was de

eeFt. dlc

eeerde,

lrel Vth nt€rnatiora Syn

de e.Llps, mair de opLetten.le Lezer
,a gezien hebben dat hileen Loep
onr Tiln ncl hc.it.n n et naar de
henreLnraar niar d€ aarde Iijktl

poeiuri on

prof Erou{er, en daar s ns

!.rmen

NcdcrLand een

B om neGLizat on and

Blologkal l,letal A.c!nuLal

oi,

dlt

iaar 2o jaar geLeden. !et glng ilaaf
over gLobaLc kr ngLopen van eLe

bij bliia

door je lnzet voor het beter begij
pen van de geoLog e !an NederLaDd,
met iame van de griLgheid lan de
dyramiek €n lr€t o rtstaa r va r de
sirook Land die het and !an Neder
and oide6.heldt !:n de zee, die
!aak froger rlai dal Laid Ligt.le
nlmDer afLatende enthols asme 5

h

i dus

meer !veg Dat proefs.hrlft
g ng oler een on.ietrrerp aat he
den ten dage e genLii( heLemaa
niet mccr 7ou kurncf: d..!oLutie
van de s.f.Lf vnr een bra.hiopo

gtn5 een .rDrdrde v.or (r€eg.
k ken ie natuurLijk nog n et zo Lais,

maar (

lrspiraic voor

l.

coLngen en .oLLe
sa s en k w L dan op dit nomeft
!..ra Tlronr R.€p noemei, dle wij
hier nr ers nssei, en daar.m v.rd
ik net zo bijzoider da{ je juirt deze
foto voor.e N e!wsbrief alstond,
met Thom ii het nldden van ne
toto. Wlc cr ov.rigens ook op die
foto staat, hler aan d.7 ikant. is d.
man oF riers s.lro!ders raruurLijk
elke NederLand!e sedlm€ni.Looe
staat, piof lan Straaten en d
s
vaodaag ook iog eens her le
enthouslasme 5 mijze t ool aLtijd
opg.vaLLen meest re.ente ilk nog
biire bijdFge b i h.t Waddcnforun
n Nat!rals t!vee jadr geleder.
Darkzrroutr man fl van rerten.

!

rlis.ipLne dve6chrlldend, e senz n
n g, enthou5 asnerend, ls de Foi
Land5e (un n et Langer"e€n onbe
grepen gar met een lromp

kLe

erlf'.le

lrebl order ander..el
methode.niwltkeLd om getijdebe
weg ng in HoLo.€ne voonoFer! van
de huidse No!rdzee te berekenen.
en eei melhode on g.Lftraisportei
op gere.onstrueerde (ust lnen te
berekenen, en deze melhodes zijn
nu sta,daardptrktiil bii Rlikswater
staal. Een rleeLvnn het nzi.ht n dit
probL€em werd v€av.^'er r het
Froled (uttgene5e met aLt partneu
het Wa(eroopkund g Laboratorlutri,
.le Te.hnGche Llnl!e6ltelt DeLn, en

v.r bi.mir€r-€f,

€n over

.ooit

bilde

<an me lveLiets !oo6teLLeo
man er waarop je dnt onder

t. lir ging, wrnt le lreet een
ondeN€rp heel goed ie.omprim.

w.rp

erud et seformuLeerde vraas, en
daar gaal het lnme6 on,
de

li

wetenschap, om het lormuLeren !ai
d€ goede vragenl En wat le je dus
aturo.s, na of a llidens.lit promo
t e orderzoe[, oat lvecl ik natuu.Lik
nlet, ras.f re fos5 ele skeLetslru.
turen elsenLjk kunnen besrlrper, en

.lan kon je uit b I eei lGas d e de
geoLoge, de b ologle en rle.hen e
behelst. Dat benond toen nog niet,
dat no.men we nu blogeo.hemistry
en dat s r.u7e t,, mrar drarin ben
le a!s grensvereqgeno gewcesr.
Grenzen $orden n de vr€lens.lrap
niet ve esd door ve Lis n het m d
den !an je goed gedenneer.ie teft

torium te bLl!en zitten, grenzen
wordcn vcregn noor aan die gren!
te gaan 7itt.n rnorcLen. thln(ing
ouiside th€ bor'h€et dal in modern
l.rgoni het s h€iz€lfde tVpe derIen
dat blvoorbeeLd Le dde tot een ver
daring !.or het oitstaai vai de
De.can traps vanuii de netaLLurgie
n pLaats !anrlt de geoLogie.
o gng ie aG g.o oog l.!.ndc
.rganisnren bEstlderen en kwam ie

E
ut

b

j immun.Loss.he pr..essen

aLt s euteLtot lret ontstaar !an
kaL(u ts.heirling door Leveide orga

kngms larFlktfg lnieuwsbrief jun ,oo2 l6

m.ro orgaiisflei en

metaLen.

0p het NGlrlS0.ongres afsehpen
iovemlrer h eLd je de Star ngLezing
.n wat lk daar!oornLbeLrngrjk n
vond, Nn5 le pLeidoo voor span
nerde weters.hap het is beLafgrrk, hieLd re de in s.ol€ seta€ aan
lrez ge eludeitei v.or, dat le niel
aLLeen naar werkt vanult eei hvpo
thes€, dat is onvoldoende,le noet

eei.on.ept

hebben. Een.on.ept
lraarme€ le !e 0o.r op (unr, waar
me€ je n e€n Faar zrnnen ga5hcL.
der kunt maten ,aar rret om gaat.
r jouri geva ls dat de koppeLns
tussen rle lelen.le en rle n et Le
v€nde aarde, het Le!en aLs geoLogi
s.h€ kra.ht, het GAA con.ept, aLs
je Nit ecn v.rTameLirrg aLdnn nl€t
.nderLing vErbonden hypoth.scn.

s.h erlenis !ai,ie aarde kan n et
begrepen wo.den roider dai lve de
ges.hiedenl5 !an de ontwik(eLiig
van het lelen (oppeLen aan die
!an d. ontNikkellng van thosfeer
bent voor d t p onierswerk ai€er
je bent s nds
der oide.s.he
19t2 Lid vai de (NAW, le hebt de
Coke [4edaLun de GeoLogi.aLSo
.ely oi London gekregen en le $erd
Je

lr

dei

1996 aLs

Erasm!s

c.rste N.den.nder

! tgefodied voor

aoLLise de Fran.e n

na

de prest

Parjs

Pae

ilaarna be5Loot.le un ve6iteit Lei
den om je tol hoogeraarte benoe
mef.n n! komt hct KN6M6 pas....
Kortom. iulle zij, tvr'ee onv.rgcLiik
bare lrdivduer mel rwee volslrekt
unieIe .oFbanen en ]uLLie r€bb-"n
elk een belanswekkende bijdrase

geieverd

aai het !p de kaan zetten

!an de Aardwetens.happen n/van
Nedenand en daaron ve.dienen
luLlie beiden deze penning en het
doet m€ dan ook veelplezier h€n
aad jullie te mosen uitreilen.

aL5laatste, Thomat Ra€p, d e mj
Leer!e hoe ik naar seninenten
moest kjken, en d e, €venals
GeErd -"n [1ac, m in vreugde ]n het
geolosis.he ve dwerk deelde.
( heb veeLseluI sehad. N]et
aLleen ln nijn prvE Leven. maar

ook wat betreft mlln Loapbaan.
vo.RzrrrER (NGl\46

Allereerst w L ( diegenen d€ mll
voor de Wat€rs.hoot !an der Garht
penning voorge.l€gen hebben en
het Bestuur van lret KNGIMG die n j
de pennins hebben loegekend, har
teLijk bedanIen. k ben 4 bLij ]nee
en (zie het ale een waa.dering
voor het werk dat ik gedaan heb.
ZoaLs de voorzitter al aanst pte heb
ik een wat wisseLvalLige laopbaan
sehad. ben opgeLeld tot een
e.hte hardr!.k geo oog, typGch
Ansterdamee r.hool. heb daarna

l

!ooral nntigrafi r.h/sedimento o.
gs.h wefk op de NederLinds€ An
gedaan, en ben Sednd Rd in
de PLcistocene en Holocene afzet
tins€n van Nedennnn. G€ognfen
werk zoud€n miin oud€ leermees
ters Brouwer en Egeler dat Laatst€
net een zekere mina.lrting ge
noemd hebben. Dat het zo liep ls
dceLs verootraa( door de omstar
digheden, maar het heeit ook v/el
wat te maken met miln €rakter.
0nt vaIgebied is zo rijk €n zo
breed dat le ir het veLd of ln het
Laborator ufr .onstant tegen
nieuwe en fascinerend€ zaken
aanLoopt Fet is moeiljlk om dan
voldoende dl5.pLne op te b.ensen
om ir e.n rechte baan op het doel
afre gaan, Dat is mijgeL!kkg vaak

De

voormaLig mlnGter !an onderwjs,
aaLs. vond voor mi, op h€t luiete
moment de wetens.happelil(e ne
dewerker u t, waardoor k aanvan
<eLii( aai de Linlversteir Ion bLijven wefken. De aantteLlns bii de
Rliks GeoLogGche Dieist b.od mii
de mogeLijkhe d op een alsevor
derde Leeftid binnen de geoLogie
l€ts geheeL nieuws te beginnen. Ei
op het julste moment ging ik ten
ge!oLse van versropre kranssLag
aoers en anderc ong€ma(ken met
vervroegd pene oen waardoor ik n
rret atgeLop€n de.ennlum veeL

pr.

lecten lreb k!nn€n arma(en die k
n de periode daarvoor gesiart had.
k heb de waterschoot van .l-ar
Gnrht penn ns a tird geassocieerd
net oude, eerbl€dwaardige geLeer
den. N! ik h€n zeLf sekresen heb,
reaLseer

ik mijdat ook k oud ben

uLLen

rk ben veeL m€nsen .lank vers.huL
digdr teveeL om op te roemen. lk

wiLe.hter eei paar u tzonderingen
maken. n de ee6te pLaatt nijn
Leelmeester en Promoto., Henry
[4a.Gi avry, paLeontoLoog en AntL
Lenkenner, met wle ik vele maLen ii
de . n.h lag over de iulste int€r
Pretatie van onze veLdgegevens

vetraneld op Curalao, Bona re en

wie k leerde dat
wetenschappeLij (e twijfel een sr.or
Aruba, en van

soed s zoLang h€t niet de produr

te

frustreert, Verder G€rard Klaver,

nudent en vriend voor het Leven,
met 0le k de moolste vlsloenen
o!er de pLaat teIton]€k van het
Caraib sche gebied ontwihkelde, En

Dankwoord Peter West-

seachte Mcvrouw

ra. WateEchoot

d'Aitr -

van der Cnzchr!
lk had vroeger een oom die Piet
rr€ette €n e cen groot deeLvai
'r
ziji Leven r lrd e had doorgebracht.
Ak hij bij.ns thu s kwam mo.ht <
op rlin knie zjtten €n dan verteLde
hij spannende verhaLen ove. ontdek.
klngsrenlgers en voonl over dat
Iantastls.he Land ver in het 0osten.
Ioen heb ik besLoten on zeLf ont
dekIinssreziger te worden en (
heb daaf noo t spijt van gehad.

Natuu ijk vait er voor klassieke
ontdek(lngsreizlseB ln d€ 6lobaL
ViLLnge niei !eel freer t€ daen.
Maarde geoLogie, dat s torh ook
e€n oftdekkirrgsrels? Wat is het
nier een wonder aLs ie een (ei
doorslaat en daar veEchijnt ln€ens
een fossieL, een teIen van Leven uit
een heeLver verleden, nog noo t
door ienand aans.houwd. k weet
nog pre.les hoe k m:in eerste fos
s e heb gevond€n. ( noet een jaar
ot 15 geweest zijn. Fet was in de
ENC sroeve b i [4aa5rri.ht. tk ha.]
gehoord dat het daar stikte van de
fossieLei en ik had er een iaarvan
genroomd on daarheen te mogen.
Toen h€t dan einde lkzoverwa5

goot lr€t van de reg€n. k stond n
n'n eentje tem dden van d € over
weldigeide hoeveelheid kaLk, maa.
m'n b l was zo nat rlat k niets lon
zien. Na een uurvtu.hteLoo3 zoe
ken b€n ik llt elLende n een hoekle
van de groeve €en grote plas gaan

ill

doen. En wat zag
Precies waar
de straal op de stenen ketste Lachte
een Pta.ntise vala quadricostoto
n jtoe. Wat t€ d.€n? Kon ik dit
schitterende fossiel dat ik zo
schnamteloos had bevuild nos weL
meenemenl k kon de veneid ns
n er weersraan en nog sreeds vornt
rret e€n pronkstuk van mijn verza
meLn3. ALLeen een vage geeL.groene
vLek herlnnert nos aan miin lisioLo
De weiens.hap, ed in het bijzorder
de geoLogl€, h€eil voor nij aLtjd
de f.s.lnatie van een ontdekkings
reis sehouden. Fet stond voor nii

van ne€t afaan vast, dat k m€
niet teveeL moe5t storen aan het
advies van soedwlLLende Leermees.
rers, maar gewooi hoest doen
waar ik z€Li, n in had. Fei werd
een Lange zweritocht Langs geola
sie, bioLogie en nog veeL meer. flet
gins ovef fosslelen, kaLk, en bio
.hem e. kLmaat er de dynamiek
van onze pLaneet. En zoaLs dat bli
een ontdekklngsre s h.ort, s ng het
niet zonder ontbe igen. Daordar iI
me buiten de ord€ opneLde kwam

krsms I alw I ktlg lnieuwsbrief iunl
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iI

in e€n wat ge!oleerde pos]tie
waarin her vaak moe Lijk was naan
de le bljven. E g€rLiiI dreven onze
proi€cten op een sooit rotsvast
vertrouwen, een diep seLool tegen
beter weten in. En u teinrleLiiI wa5
ne\ Vola quadticostata aan wie k

im ddeLs h€b k het einde van
mijn ca(Ere b€re kt Fet onder
zoe( waar n ik wat h€b gep onlerd
is inmiddeLs uitgegroe d lot een be.
Lrngrljk vakgebied waa n Neder
LijIe roLveruuLLen. Dat geeil het
gevoeLalsof een zware Lasi lan mll
5 aigenom€n. r aar het Leukst !an
alL€s viid ik de Fra.htpefn ng van
W Llen van $rate.s.hoot van der
crr.ht. Dat was nog een e.hte ant,
dekkingsreD ger, lenan! vo.r wie

iI

aLti]d een enorm€ bewonderlng
heb gelrad. En wrt een leest dat
2ljn bLoedeisen do.hter hier n!

Tensloite wiL k graas van dit
pLe.htlge moment gebtulI maken

on nijn

Vola quadticastdtd

owt Ie

rlragen arn mlin oudsie kleinzoon
Peler, zeLf ook ontdekk ngsre u iger
Fii kan dan Later aan zjn knderen
,eggen: zje je rlie sroene vLek? Dnt
is de pis van wijLen miji opa.
llartelljk dank en het sa U aLLen
goed. Lev€ d€ geoLoge en h€t
KNGtrlCt

DtvIR5rf{
150 jaar
geologir<he kaart
Dit l.ar is het 15o lnar geLeden !at
de ges.h edenls vnn de geoLogi
srhe kdart !in Nederland begon.
Aaidnnig vo.r de veryaard g ng
lan zo r kasri kwam vooraLu r
Landbou!rkundige kr ngen. ALs goe
dc beranl begreep JR. Trrorbecle,
nrirlsi€r vai EinnenLands€ Zaker.
dar h er een tnnk voor de overheii
La3. Oo d€ bcgroting voor ra52
vers.hecn.en poet vai rL. ro oo.
on m.t d. v€rvaaidig ng vai dc
kaart.or besln te naken.0D 14
maarr vai dat jaar benocmde Thor
be.ke een drlenans.hnp beslaande
!il j6.5. van Ercda- FA.W. rlriq!eL

en W.C.F Slar.g dat belast $erd
met het maken van een geoLog
sche k.an en een geologs.he be
s.hrilvins van Ncd.rland.
Van Ereda Yrns in rslr un Geil
naar de NoordeLirke Nedenand.n
ge(omen . ev-eials Thorbe.kc trou.
nens waar hileen buitengcwore
Lee6toeL n Le den <r.cg Tjdens
Tijn 6eni<e rur€r had hir z.h o.a.
bezis sehoudcn mct d€ lerLiaire
atueningen v.n Vlainderen. Mrcucl

hijif

dat

Anrslerdim aan hci Arlre

neun lustre hoogLerair n

i.rlis.he

de
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