
FIBRUARI
43. ^, .;; .at{t - NrEuwssnrrF vAN HEr KNGMG, ALW rrrr I(TFG / VERscHrjNr 9 MAAL pER ]AAR /
\p' ^t" \tsr; Drnrtcste JAARGANG / t'lutrrmen 1

Vijftig miljoen jaar Zuidoost-Azi6

De positie van de desastreuze aardbeving op Tweede Kerstdag bii Sumatra,
markeert de westelijke grens van een gebied dat gekenmerkt wordt door
een hoge tektonische activiteit. Met de Pacifische plaat die vanuit het
oosten naar EuraziE beweegt en de Indo-Australische plaat die India tegen
Azi€ duwt En Austrati6 naar het noorden beweegt, zit Indochina, het zuid-
oostpuntje van de Euraziatische plaat klem tussen schuivende subductie-
zones en lokale spreidingscentra.

Het grote plaattektonische idee is be- plaats van de aardbeving van Tweede
kend. De aardkorst is opgebroken in I(erstdag) of ze kunnen (soms oblique)
een tiental grote platen die ten opzichte langs elkaar schuiven (bijvoorbeeld bij
van elkaar bewegen. Platen kunnen uit de San Andreasbreuk). Alle plaatcon-
elkaar drijven (bijvoorbeeld vanuit de tacten - uit, tegen oflangs elkaar -
Mid-A.tiantische rug). Ze kunnen kennen een hoge tektonische activiteit
botsen (bijvoorbeeld in de Sundatrog, met vulkanisme en aardbevingen. Zuid-

oost-Azid kent ze alledrie. Dat maakt
dit deel van de wereld, naast het risico
van natuurrampen, geologisch buiten-
gewoon boeiend.

Zuidoost-Azii nu in vogelvlucht*
L=* I 

=**-&==?r=ii=<i== 
gi==il=;=r-

Zuidoost-Azid, de zuidoostelijke punt
van de Euraziatische plaat, steekt als
een wig tussen de Pacifische plaat
naar het oosten en de Indo-Australi-
sche plaat - naar het westen en zuiden.
De Sunda-Javatrog, de subductiezone
waar de Indo-Australische plaat onder
de Euraziatische plaat duikt, loopt oost
langs de Indiase eilandengroepen Ada-
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manen en Nicobaren in de Golf
van Bengalen naar het zuid-
zuidoosten. Voorbij Sumatra
en Java buigt het contact meer
naar het oosten, om'onder-
langs' het bekende riitje Bali,
Lombok, Sumbawa, Sumba,
Flores en Timor te lopen, waar
het de Timortrog genoemd
wordt. Ten westen van de Aru
eilanden, in de'buik' van
Nieuw-Guinea buigt de trog
abrupt naar het noordwesten
om ten noorden van de eilan-
den Buru en Seram dood te
lopen op de Sorongbreuk, de

transform fault die door het
noordelijk deel van Nieuw-
Guinea loopt en naar het
oosten verder gaat als subduc-
tlezone.
Ten noorden van Nieuw-
Guinea komt de Indo-Australi-
sche plaat tegen de Pacifische
plaat te liggen. De Pacifische
plaat schuift daar onder in de
Nieuw-Guineatrog. De
subductiezone is verder naar
het oosten terug te vinden

langs de Solomon Eilanden,
waar hij ombuigt naar het
zuiden in de richting van
Nieuw-Zeeland.

Vanuit het oosten schuift de
Pacifische plaat naar Eurazi€,
waarbij er grofweg twee
subductie'fronten' te herken-
nen zijn. Het verste weg
vanuit Aziatisch oogpunt is

de Pacifische plaat opgebroken
in de loostelijket Philippijnse-
Zeeplaat. die tegen Eurazid
aanligt en de Carolineplaat die
(zuidelilker) in de buurt van
Nieuw-Guinea ligt. De Pacifi-
sche plaat schuift via de Izu-
Bonin-Marianentrog en de

Soroltrog onder, respectieve-
lijk, de Philippi jnse-Zeeplaat

en de Caroiineplaat.
De Philippijnse-Zeeplaat duikt
op zijn beurt weer onder de
(continentale) Euraziatische
plaat via de Ryukutrog, noord-
oost van Taiwan, en de Manil-
latrog, die vanaf Taiwan naar

het zuiden gaat en west van het
Philippijnse eiland Luzon
eindigt. De subductiezone is

oost van de Philippijnen als de
Philippijnse trog verder te
vervolgen. Meer naar het
zuiden verspringt de trog via
een transform fault naar het
noordwesten. De subductie-
zone loopr in heL oosteliik deel
van de Molukkenzee dood
tegen de Sorongbreuk aan de
noordkant van Nieuw-Guinea.
De Adamanen Zee, Sumatra
en de Philippijnen worden, ner
ais Nieuw-Guinea, doorsneden
met transform laults die paral-
1e1 aan de subductiezone lopen.
Deze breuken wijzen op een
aanzienlijke horizontale bewe-
ging langs het plaatcontact en
zorgen voor plaatselijke rek-
fenomenen, zoals Le zien zijn in
de Adamanen Zee blj Thailand
waar lokale spreidingcentra
gevormd zijn. Naast grootscha-
lige subductie, komt er lokaal
subductie en spreiding voor,
zoals in de Celebes Zee en de

Sulu Zee, die het tektonische
beeld nog verder comphceren.
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Viifenvijftig miljoen jaar gele-
den. De oostgrens van de
Euraziatische plaat loopt ten
oosten van Japan en Taiwan.
Het contact met de Pacifische
plaat is passief. India en Au-
strali€, die de zuidelijke grens
van de Euraziatische en de

Pacifische plaat vormen, liggen
nog op twee aparte platen.
Zuidoost-Azid, bestaande uit
de Sunda Shelf, Sumatra, Java
tot aan \West-Sulawesi en Kali-
mantan (zuidelijk Boineo),
vormt de zuidpunt van de

Euraziatisch plaat waar de

Indische plaat onderschuift via
de Sunda-Javatrog.
Het materiaal voor Sarawak (het
noordelijk deei van Borneo)
moet nog van de onderschui-
vende plaat bijeengeschraapt
worden. Oost-Sulawesi en

Vogelkop (nu de meest weste-
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lijke punt van Nieuw-Guinea)
liggen nog ver naar het zuiden
op de Australische plaat. Het
zuidelijk deel van Nieuw-
Guinea vormt de noordelijke
punt van Australie. Het noorde-
lijk deel van Nieuw-Guinea
wordt later gevormd in de Caro-
linetrog. Midden op de Pacifi-
sche plaat liggen delen van de
Oost-Philippijnen en Halma-
hera.
Tien miljoen jaar later schuift
India steeds verder op naar
Azie. Australie ook. Subductie
aan de noordkant van Australie
houdt op. Het contact blijft
passieftot ver in het Paleogeen.
Er vormt zich, meer naar het
noorden een nieuwe subductie-
zone. Dat contact loopt vanaf
Borneo in zuidoostelijke rich-
ting naar Nieuw-Zeelanci.
Noord van de nieuwe subduc-
tiezone ontstaat een bekken met
uitbundig magmatisme. waaruit
de Philippijnen voort zullen
komen. De noordgrens van het
spreidingsgebied wordt bepaald
door de Izu-Boninboog, waar
de Pacihsche plaat vanuit het
noorden onderschuift.

":i :'+* 3= i + +: i- ii _=:,,: ;+ ;.. i:
Vijfendertig miljoen jaar gele-
den. India en Australi€ vormen
samen een plaat. Het Indo-

Australische verbond blijft
trouw aan de grens met Zuid-
oost-Azid. De Sunda-Javatrog
ligt nog steeds oost langs Bir-
ma, Sumatra. Java en Timor.
De beweging van India naar
het noorden, schuin op de rich-
ting van de Sunda-Javatrog,
veroorzaakt rekfenomenen en
breukbewegingen met een grote
horizontale component.
Vanaf Sulawesi buigt de Indo-
Australische plaat naar het
zuidoosten, om onder de Cele-
beszee en het $7est-Philippijnse
bekken te duiken. In het $7est-
Philippijnse bekken vindt naast
spreiding ook rotatie plaats. De
westgrens wordt bepaald door
de proto Zuid-Chinese Zee, die
net geopend is. Aan de oost-
zijde van het bekken ontwikkelt
zich de Carolinetrog, waar
materiaal wordt afgezet dat
later het noordelijk deel van
Nieuw-Guinea gaat vormen.
Twintig tot dertig miljoen jaar
geleden vinden er grote veran-
deringen plaats in het oostelijk
deel van dit gebied. De passie-
ve Australische continentrand
bij Nieuw-Guinea komt rn
botsing met de westelijke uitlo-
pers van de actieve plaatgrens
die (van west naar oost) opge-
bouwd is uit de Oost-Philippij-
nen-, Halmahera en Caroline-

*Plaattektonische reconstructie van Zuidoost-tuiE
Roben Hall, 1997. Cenozoic plate tectonic reconstructions of SE Asia.
(Jit: Fraser er a!. Perroleum Geologjt of Souteast Asia.
Geological SocieLy of London, Spetial Publication, 126: I 1-23.

(h tt p : t lwww. gl. rhul. ac. u k I seasia I pu bs I H a I l-l 997. pdfl
Roben Hall, 2001. Cenozoic reconstntctions of SE Asia and the

Southwest Patific: changing panerfls of land and sea. In: Metcalfe
et al. Faunal and floral migrations and ez.solution in Southeast Asia-
Ausrralasia. A.A. Balkema (Swen €t Zeitlinger, Lisse), pp. 35-56.
(http: I lwww. gl. rhul. ac.uk / seasialpubsl Hatl-200 I 
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Hail, R. 2002. Cenozoic geological and plate tectonic eaolution oJ

SE Asia and the SIV Pacific: compurer-based reconstructions and
allima.tioys..Ioultal,of Asian Eanh Sciences, 20 (4), 353-434.
Elseaier Science Ltd.

Algemene geologie van lndonesiE
R.W. aan Bemmelen, 1949. The geolagy ol [ndonesia, Vol. IA,
General Geology. Marrinus Nijhoff, Den Haag, 732 pp.

trog. Tegelijkertijd schuift dat Sulawesi ontstaat een subduc-
deel van de Australische plaat tiezone. De plaatrand bij
waar Vogelkop ligt, steeds dich- Nieuw-Guinea (het Australo-
ter bij de plaatrand waar lfest- Pacifische contact dat actief,
Sulawesi aan de andere kant passief en weer actiefis ge-
van de subductiezone ligt (en weest) wordt weer passief. Wel
dus deei uitmaakt van Eurazi€). gaat de Sorongbreuk op Nieuw-
De ofiolieten die worden afge- Guinea als transform fault een
zet, vormen het latere oostelijk belangrijke rol spelen in de

deel van Sulawesi. jongste tektonische geschiede-
DePhilippijnse-Zeeplaat(het nis.
meest westelijke deei van de
Pacihsche plaat) gaat met de
klok mee draaien. Noord van re
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Weggevaagd

Alles wegvagende aardbevin-
gen op Tweede Kerstdag lij-
ken een grimmige traditie te
worden: vorig iaar Bam in
lran. En dit jaar verschoof
om 02:58 uur Nederlandse tijd
de aardkorst zo'n 15 meter
(sommige eilanden voor ZW-
Sumatra 20 m en NW-Suma-
tra zelfs 36 meter) met een
verticale uplift van l-3 meter.
De beweging voltrok zich over
een 1200 km lange contact-
zone van de subducerende
Indisch-Australische plaat en
de bovenliggende Euraziati-
sche plaat (India- resp.
Burmaplaat). De Indiaplaat
begint haar subductie in de
Sundatrog. De plaat beweegt
zich in het gebied van de
aardbeving met zo'n 6 cm per
iaar in NNE-richting t.o.v. de
Burmaplaat. E.e.a. resulteert
in een convergentie onder een
hoek bii de Sundatrog, wat tot
uiting komt in slip & strike-
slip breuken over honderden
kilometers oosteliik van de
trog.
De twee platen bewegen op
een t(stick-sliptt manier: ge-
durende bijna tweehonderd
jaar werd de spanning opge-
bouwd die nu loskwam, De
plaat waarop Sumatra en de
Andaman eilanden liggen
bewoog over metefs west-
waarts over de Indiaplaat.
Het hypocentrum bevond zich
op 160 kilometer buiten de
kust van Sumatra (net N van
Simuelue-eiland op 3,316o N,
95,85-lo E) op een diepte van
ca. 30 kilometer. Vandaar af

propageerde de scheuring
met ca 2 km/s naar het noor-
den over een zone van 400 km
lang en 100 km breed, Uit de
nabevingen en de seismische
registratie is geconcludeerd
dat daarna, na een korte
pauze van iets meer dan 1,5
minuut, de breuk verder naar
het noorden propageerde
naar de Nicobar eilanden.
De aardbeving, rnet een
kracht van 9 op de schaal van
Richter (energie geschat op:
2*1018 joules, ca 37.000
Hiroshima-atoombommen),
deed Atieh op haar grondves-
ten schudden. Aanvankelijk
was de serie van lange water-
golven, die door de verticale
waterverplaatsing bij de aard-
beving ontstond, veel minder
merkbaar. Aanvankeliik, want
om 3.56 uur stortte de tsuna-
mi eich op de kust van Suma-
tra met golven van meer dan
viif meter hoog. Laagliggende
eilandgroepen zoals de Nico-
baren werden vrijwel geheel
overstroomd en verwoest. Om
5,49 uur bereikte de tsunami
de zuidoostelijke kust var Sri
Lanka, om 05.53 uur het
Thaise vakantie-eiland
Phuket eR 7 uur na het begin
de kust van Afrika. De tsuna-
mi werd zelfs waargenomen
langs de westkust van de
beide Amerika's.
Tsunami's worden gevorrnd
door zware zeebevingen,
slumping, vulkanische erup-
ties of de inslag van extra-
terrestrische obiecten. Een
reeks van lange golven ont-

staat omdat het zeeoppervlak
weer terugkeert naar haar
evenwichtshoogte. De golf-
lengte$ ziinlang en hebben een
zeer lange periode (tot meer
dan een uur). De lange golven
reizen met min of meer dezelf-
de snelheid en blijven zo bij
elkaar als 66n ttgolf-trein", Dit
keer werden (voor het eerst!)
twee golffronten met een
hoogte van 0,5 meter en een
onderlinge afstand van 500 tot
850 km waargenomen door
satellieten, Tsunami's ziin te
beschouwen als ondiepe gol-
ven door hun geweldige golf-
lengten t.o.v. de waterdiepte
en verplaatsen zich met een
snelheid die gerelategnd is aan
de waterdiepte (v=! (g.h),
waartrii g de zwaartekrachts-
versnelling is, en ft de water-
diepte). De huidige tsunami
haalde een snelheid van meer
dan 800 km/uur over de Indi-
sche Oceaan. Gedurende de
tocht over dieper water neemt
de energie vrij langzaarn af ,
De belangrijkste reden hier-
voor is dat het brede golffront
zich verplaatst door een wa-
terlaag met min of meef con-
stante diepte waardoor de
energie alleen maar lineair
afneemt met de afstand tot de
bron.
Bij afnemende waterdiepte
verplaatsen tsunami -golven
zich steeds langzamer. Het
vervelende is dat de energie
van een tsunarni, die afhangt
van de golfsnelheid en de golf-
hoogte, dan vrijwel constant
blijft. Het effect is dat als de
snelheid van de tsunami af-
neemt door de afrremende wa-
terdiepte, de hoogte drama-
tisch toeneemt, Daarbij komt
ook nog eens dat de opeenvol-
gende golven elkaar deels in-
halen als ze de kust naderen,
Van de Tweede Kerstdag-
tsunami is bekend dat lokaal
hoogtes werden bereikt van 10

meter (ook 12 meter is al ge-
noemd en is ook af te leiden
uit de schade aan sommige
bomen op foto's). Berekenin-
gen en video-opnames geven
aan dat de stroomsnelheden
op het moment van uitstro-
men over land zo'n I -7 m/s
bedroegen. Bij de hoogste
snelheden past inderdaad de

waarneming dat mensen als
tennisballen werden voortge-
slagen door het naar binnen
iagende water, maar zelfs bif
1 m/s is het w.iiwel onmogeliik
om je staande te houden.
Daarna volgt dan het uitstro-
men van het water, dat blij-
kens sattelietfoto's ook drama-
tisch snel moet zijn verlopen.
Velen zullen waarschijnlijk
dood oflevend naar zee ziin
meegesleurd,..
Net zoals bij andere golven
spelen ook bij tsunami's ver-
schijnselen als refractie (het
ttombuigent' van golven door
topografie) met daarbii kust-
parallelle secundaire golfvor-
ming (edgewaves), reflectie,
interferentie en resonantie
mee. Het meest dramatisch is
dit waarschijnlijk geweest bii
zuidelijk Atjeh, waar golven
heen en weer konden kaatsen
tussen de fore-arc eilanden en
de kust van Sumatra. Model-
len van o.a. WL lDelft Hy-
draulics voorspellen dat der-
geliike effecten daar inderdaad
uren lang moeten ziin opgetre-
den (zle o.a. http:/1w"wrv.alky-
on.nU
Services/download.htm). De
effecten van zo'n steeds weer
terugkerende watervloed moe-
ten gruwelijk zijn geweest voor
de plaatseliike bevolking. Op
het moment dat ik dit schrijf
komen de eerste berichten
binnen van de fore-arc eilan-
den waar vaak meer dan de
helft van de bevolking omge-
komen is, Orn alles nog wat
gruwelijker te maken: geoloog
Kerry Sieh (California Inst. of
Technology & Caltech Tecto-
nics Observatory, Pasadena,
Californid) concludeert op
grond van onderzoek op de
fore-arc eilanden bij Sumatra
dat zich langs de gehele sub-
ductiezone grofrveg elke twee
eeuwen extreem zware aard-
bevingen voordoen, vaak met
bijbehorende tsunami's. Dit
en het feit dat de aardbeving
alleen is opgetreden in het
meest noordelijke gedeelte van
de zone en de laatst€ zware be-
ving in het ZO-deel in 1833
plaats vond, is aanleiding om
in dat deel in de komende
decaden nog een zeet zware
beving te verwachten,
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fsunami-golven voor de kust van Phuket, Thailond (registratie schip Merca-

tor).
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Hoewel 15 minuten na de
aardbeving het Pacific
Tsunami Warning Centre in
Hawaii een waarschuwing
deed uitgaan ftaar 26
landen, waaronder Thailand
en Indonesi6, werd de bood-
schap in veel gevallen niet
op tiid doorgegeven. Het do-
dental ligt nu al rond de
165.000 en de verwachting is
dat dit nog verder zal oplo-
pen, Veel overlevenden
hebben wiiwel al hun bezit-
tingen verloren. Volgens de
Verenigde Naties hebben in
totaal zo'n 1,8 milioen
mensen voedselhulp nodig.
De Wereldgezondheidsorga-
nisatie heeft trecijferd dat
circa 5 milioen mensen in
het getroffen gebied medi-
sche basiszorg ontberen: de
eerste kinderen ziin al aan
ontstekingsziektes overle-
den. De wederopbouw zal
nog jaren duren. En
misschien denkt u: tja, dan
hadden ze trraar een beter
waarschuwingssysteem
moeten hebben en niet op
zo'n domme plaats moeten
gaan wonen. Maar ik denk
dat wii in een land dat voor
de helft onder gemiddeld
hoogwater ligt en dat,
ondanks geologisch recente
tsunami's in het Noordzee-
gebied, nog geen waarschu-
wingssysteem kent, weinig
recht van spreken hebtren.
U raadt natuurliik al wat ik
nu ga doen... Inderdaad: ik
roep u allemaal op om (nog-
maals) te storten op giro
55 5l
(info.: U.S. Geological
Survey, National Earth-
quake Information Center,
en.wikipedia. org/wiki/2004*
Indian-Ocean-earthquake,
Caltech Press Release
30-12-2004, e.a.).

Aleenr P. Oosr

PS: Niet weggevaagd is
vooralsnog het NITG. Men
heeft de opheffing een aan-
tal maanden uitgesteld: ik
zou u hierover nu bericht
hebben, maar soms ziin er
dingen toch nog trelang-
riiker.
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Vijftien miljoen jaar geleden.
Door het steeds verder opruk-
ken van Australie ontstaat rek
langs de Sorongbreuk. Frag-
menten van het Australische
continent schuiven ais splinters
in de Euraziatische plaat en
komen tegen Sulawesi aan te
liggen. Het opdringen van
Australie en het draaien van de
Philippijnse-Zeeplaat zorgen
voor rotatie van de Euraziati-
sche wig die steeds strakker
ingeklemd komt te zitten tus-
sen de Indo-Australische en de
Pacifische p1aat.
Borneo gaat tegen de klok in
draaien. Een deel van de proto
Zuid-Chinese Zee verdwijnt in
de subductiezone noord van
Borneo.'West-Sulawesi en aan-
grenzende blokken draaren
(alleen soms minder ver) mee
mct Borneo. Precies tegenge-
steld gaat het noordelijk deel
van het schiereiland, waar Ma-
leisie de zuidpunL van beheert.
met de klok meedraaien. Het
geroteerde deel blijft wel vast
zitten aan'onder-' en'boven'-
kant. Er ontstaat rek in de
bekkens in de Golf van Thai-
1and.
In de subductiezone oost van
Borneo neemt de snelheid van
het onderschuiven toe. De trog
breekt op en de Suluzee opent
zich ten zuiden van de Caga-
yanrug. Die trekt zich terug
naar het noorden, over het oos-
telijk deel van de proto Zuid
Chinese Zee, tot aan Palawan.
Langs de westelijk rand van de
Philippijnse-Zeeplaat vormt zich
een nieuwe subductiezone die
zich uitstrekt van Sulawesr naar
het nuorden to1 aan Luzon, het
noordelijke Philippijnse eiland.
De Philippijnen en Halmahera
(dat op de Philippiinse-Zeeplaat
zit) schuiven naar het westen.
Noord van Luzon zorgt het zui-
delijke contact van de Ryuku-
trog mel dc subductie langs de
wcsLrand van de Philippijnse-
Zeeplaat voor linksdraaiende
transform faults. De botsing van
Luzon en de Cagayan rug met
de Euraziatisch plaat zorgt voor
versnelde subductie aan de
zuidkant van de Suluzee.
Het wringen van de plaatgren-
zen door subductie, langsver-
schuivingen, en lokale en re-
gionale spreidingscentra met
een kortere of langere levens-

duur, zorgen ervoor dat conti-
nentale splinters via de So-
rongbreuk bij Sulawesi terecht-
komen. De breuk zorgt lokaal
voor subductie langs de oost-
kant van de Molukkenzee: de
Halmaheratrog. Ten oosten
van Nieuw-Guinea vormt zich
een trog waar de Solomonzee,
een deel van de Pacifische
plaat onderduikt.

::':: ::=.:- :::,: :., i.:,:-- :': r:

Tien tot vijf miljoen jaar gele-
den. De Molukkenzee wordt
gesloten door subductie van
twee kanten. Langs de Sorong-
breuk, oost van Sulawesi, vor-
men zich eilandjes die opge-
bouwd zijn uit materiaal dat
afgeschraapt is van de onderdui-
kende plaat (Tukan Besi). Er
vormt zich een afsplitsing van
de breuk meer naar het noorden
langs de zuidkant van het Sula-
platform, waardoor de noorde-
lijke en oosteliike'uitsteeksels'
van Sulawesi gaan roteren en de
Celebeszee onderschuift in de
Noord-Sulawesitrog.
In dit mozaiek van grote en
kleine platen op het drieplaten-
punt van Eurazid, Indo-Austra-
lie en de Pacifischc plaat, treedt
in de meest recente geschiede-
nis rek op in de Bandazee.
Vogelkop schuift via een trans-
form fault in het Arubekken
(ten zuiden van Nieuw-
Guinea) naar het noorden.
Mesozoische korst ten noorden
van Timor verdwijnt in het
oostelijk deel van de Javatrog.
De plaatrand van Australid
komt steeds dichter bij de Java-
trog, terwijl de Binnen-Banda-
boog naar het oosten trekt. Het
iets noordelijker gelegen Seram
gaat mee naar het oosten, zodat
er strike-slip en subductie
plaatsvindt langs de randen van
deze microplaat. De Bandazee

groeit in de laatste vijf miljoen
jaar uit tot zijn huidige vorm.
Ingeschakeld in jonge vulkani-
sche afzettingen langs de
ruggen in de Bandazee zijn
continentale gesteenten.
Het gebied noord van Vogel-
kop en verder naar het oosten
tot aan Nieuw-Guinea blijft
gekenmerkt door breukbewe-
gingen met gedeformeerde
ofiolietfragmenten en brok-
stukken van sedimenten uit de
subductietrog, gescheiden door
sedimentaire bekkens. De
(Pacifische) Caroline plaat gaat
naar het westen trekken, waar-
door deformatie langs Noord-
Nieuw-Guinea optreedt.
Verder naar het oosten gaat de
Solomon-Zeeplaat, in plaats
van naar het zuiden, nu naar
het noorden onderschuiven. Er
vindt snelle spreiding plaats in
het \Woodlarkbekken meer naar
het oosten. Nog verder naar
het oosten vormen zich de
Nieuwe Hebriden en openen
zich de Noord-Fiji bekkens.

En nu?
Duidelijk is dat Zuidoost-Azie
een buitengewoon complexe
tektonische geschiedenis heeft.
Een verleden dat zich niet
alleen weerspiegelt in een intri-
gerende geologie, maar ook in
flora's en fauna's van verschil-
lende platen die geisoleerd van
elkaar voorkomen of juist een
melange gevormd hebben.
Maar ondanks alle kennrs van
dit wonderschone gebied en de
wetenschappelijl<e uitdagingen
die er nog liggen, blijft dit een
deel van de wereld met aardbe-
vingen en vulkaanuitbarstin-
gen. Natuurgeweld, waar de
mens klein en machteloos
tegenover staat.

Aurtru Nnurn
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Het KNMI en het pubtiek

I

Tweede Kerstdag, half negen 's ochtends.
Dr. Hein Haak, hoofd van de afdeling
Seismologie wordt thuis opgebeld door de

dienstdoende analist. "Het spijt me) maar
je moet nu echt komen". De grote aard-
beving bij Sumatra was net binnengeko-
men. Die dag laat de seismische uitdraai
alleen maar dicht op elkaar staande verti-
cale lijnen zien die onder en boven van
het papier afschieten. Het is onmogelijk
om de vierentwintig horizontale lijnen, die
onder normale omstandigheden de seis-
mische activiteit van die dag aangeven, te
onderscheiden.

Bevoegd persoon
Het werden drukke weken. Hein Haak
verscheen voor de televisie en kwam op de
radio. Hij legde uit wat een aardbeving is,
hoe die ontstaatr vertelde dat Indonesie
een van de plekken op aarde is waar vaak
aardbevingen voorkomen en waarom een
tsunami zo'n verwoestende kracht heeft.
Het hoort bii ziin werk; voorlichting geven

is een belangrijke taak van het KNMI.
Het is iets wat hij met genoegen doet. Al
vond hif het wel een vreemde ervaring om
nagekeken te worden op straat of als

iemand bif de bakker tegen hem zei "2o,
het was weer raak, hd?"
Haak: "In dit soort gevallen zorgen we
snel voor een soort draaiboek. Even om
de tafel om alle informatie op een rijtie te
krijgen. Ik kan alleen vertellen wat er be-
kend is. Het is belangrifk om geen specu-
latieve dingen te zeggen en om vaagheden
te vermijden. Vragen gaan lang niet altijd
over mijn vakgebied. Vaak gaat het om de
logica van het probleem. Dan wordt me
gevraagd hoe moeilijk het wordt om hulp
te verlenen aan de mensen. Het is een
groot gebied met een lange kuststrook,
dus het zal logistiek gecompliceerd ziin.
Dat is gewoon je gezond verstand gebrui-
ken. Daar hoef je geen seismoloog voor te

Banda Atjeh toor de tsunami

zifn. Journalisten zoeken soms een 'be-
voegd persoon' om te citeren, terwijl ze de
antwoorden al lang weten."
Het I(NMI heeft veel vragen gekregen
over de aardbeving van Tweede I(erstdag.
De extreme omvang in kracht en het aan-
tal slachtoffers heeft veel indruk gemaakt.
Er zijn Westerse vakantiegangers betrok-
ken bij de ramp en veel mensen kennen
dat deel van de wereld. Er waren persoon-
lijke vragen bijvoorbeeld over tante die net
op vakantie was in Sri Lanka toen het
gebeurde en nu zo bang is darzeh'aar
hotelkamer niet meer uit durft. Maar veel
mensen zijn nieuwsgierig hoe dit kon ge-

beuren.

Roermond
Ook in Nederland komen aardbevingen
voor. Niet van een omvang zoals in
Zuidoost-Azi€, maar fors genoeg om voor
veel onrust te zorgen. De aardbeving bii
Roermond van 13 april 1992 - 5,8 oP de
schaal van Richter - heeft enorme indruk
gemaakt. "Veel mensen in Limburg waren
erg ongerust. Bang dat het weer zou ge-

beuren en dat hun huis zou instorten. We
ztjn er naar toe gegaan en hebben in zaal-
tjes gesproken om uit te leggen wat er ge-

beurd was. Dat aspect van rechtstreekse
informatie was toen nog belangrijker dan
nu."
Maar soms is de interesse in aardbevingen
wat frivoler van aard. Het wereldrecord
dominosteentjes omgooien werd in 2001
in Maastricht gehouden. Er was in die
periode een verhoogde activiteit langs de
Kunradebreuk bij Voerendaal (vlak biy

Heerlen), met een zwerm aardbevingen
vari€rend in grootte van 1,5 tot 3,9. Haak
heeft uiteerekend wat de kans was dat de

steenties per ongeluk'omgeaardbeefd'
zouden worden. Het risico bleek niet on-
aanzieniijk, maar het record is gebroken
dat jaar.
Mensen zljn b ang voor aardbevingen.
Haak kan zich dat goed voorstellen. Hi1

heeft er in San Diego een meegemaakt en
vond het erg beangstigend. "Er wordt ons
vaak gevraagd wat de grootste aardbeving
is die in Nederland kan voorkomen. Dan
zeggen wij 6,3 op de schaal van Richter.
Althans, als je kijkt naar de gegevens van
1900 tot nu toe, plus wat historische gege-

vens en informatie van het buitenland.
Neem je geologische informatie mee, zoals
het onderzoek van Rob Houtgast naar ver-
hoogde tektonische activiteit langs de Ge-
leenbreuk in het Laat-I(wartair, of dat van
Meindert van den Berg dan kom je met ie
schattingen hoger uit, in de richting van
de 7. De kans daarop is in de orde van
eens in de vijfhonderd jaar. Kan die aard-
beving dan morgen komen, willen mensen
weten. Ja, dat kan, maar de kans daarop is

erg klein. Het is erg moeilijk om duidelijk
te maken wat de getallen inhouden."

Risicoanalyse
Ook Noord-Nederland kent sinds een
kleine twintig jaar aardbevingen. Minder
zwaar dan in Zuid-Nederland - maximaal
3,8, en minder diep - rond drie kilometer.
Ze worden veroorzaakt door gaswinning.
Naarmate de gasvelden langer in produc-
tie zljn, zal het risico op aardbevingen toe-
nemen. Het KNMI heeft net een risico-
analyse afgerond van alle gasvelden in
Nederland.
Het was bekend dat er bodemdaling zou
optreden als gevolg van gaswinning. Geen
oliemaatschappij ontkent dat. Het besef
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hankelijkheid kan maar heel kort duren.
Als er conflicten zijn en je praat met de
strijdende partiienr dan zljn ze van beide
kanten heel snel bereid om te insinueren
dat je ingepakt bent door de tegenpartij.
Dat is bijvoorbeeld gebeurd in de $fad-
denzeediscussie eind negentiger jaren. Die
discussie was toen ontaard in een discussie

waarin alleen nog maar emoties een rol
speelden. Gelukkig heeft de situatie zich
weer hersteld."
Het publiek en de pers kennen de weg
naar het KNMI. lVaar de aardweten-
schappen in brede zin veel moeite moeten
doen om zich te profileren, staan de jour-
nalisten in De Bilt bij wijze van spreken in
de rif . Niet onlogisch, vindt Haak. Extre-
me weersomstandigheden of een aardbe-
ving zijn nieuws. Dan is er reden om er
over te schrijven. Zo'n reden vind je niet
zo snel bij een universiteit waar 'gewoon'
onderzoek gedaan wordt, of bij een chemi-
sch laboratorium ll,aar Haak, als fusisch
chemicus, zijn carridre begonnen is. "Ik
heb in a1 die jaren toen misschien een of
twee journalisten gezien. Hier struikel je er
af en toe over. Mijn allereerste optreden
als seismoloog was voor \(illem Wever,
het radioprogramma waar kinderen vragen
kunnen stellen. Ik had al mijn studieboe-
ken om me heen gelegd en twee collega's
gevraagd om me te helpen. Dat bleek
achteraf helemaal niet nodig te zijn. Ik ga
er nu gemakkelijker mee om. rVeet ik het
niet, dan zeg ik dat ook."

AUKIEN NAUTA

dat het produceren van gas ook tot aard-
bevingen zou kunnen lijden, heeft meer
tijd nodig gehad. Haak: "Hans Roest,
destijds van de TU-Delft, heeft een grote
modelstudie uitgevoerd naar de spannin-
gen die optreden als de druk in het reser-
voir afneemt. Dat heeft verrassende resul-
taten opgeleverd. De spanning loodrecht
op een breuk bepaalt ofer wel ofgeen
verplaatsing langs de breuk kan plaatsvin-
den. Hoe groter de druk, des te minder
beweging mogelijk is langs de breuk. Haal
je aan de ene kant van de breuk gas uit
het reservoir, dan wordt de druk in de
formatie lager. Dus, zou je denken. dan
kan er sneller beweging langs de breuk
plaatsvinden. Maar de druk op het ge-
steente wordt bepaald door de gesteente-
kolom die er bovenop iigt en niet door de
gasdruk. Neemt de formatiedruk af in het
reservoir, dan za| de druk van de gesteen-
tekolom juist belangrijker worden en
wordt de breuk dichter gedrukt. Aardbe-
vingen treden dan ook niet langs breuken
op die het contact van het reservoir vor-
menJ maar aan de bovenkant van het
reservoir. "

Neutraal
Als onaflrankelijke instelling doet het
KNMI onderzoek, zonder het belang van
een specifieke partii voorop te stellen. De
gegevens over de aardbevingen in Noord-
Nederland die het KNMI levert, worden
door de oliemaatschappijen gebruikt om
schades af te wikkelen. De Technische
Commissie Bodemdaling (TCBB), waar
Haak ook deel van uitmaakt, bemiddelt
daarbij. "Wij moeten als I(NMI neutraal
zijn om onze geloofrvaardigheid te behou-
den. Dat is niet altijd makkelijk. Je onaf-

Battda Atjeh tta de rsunamr

Staring Symposium 2oo5

"Laaglandgenese"
11 maart 2oo5

Faculteit Geowetenchappen, Budapestlaan 4, Uithof, Utrecht
Grote Coilege Zaat (r; verdieping)

Programma

13.oo Koftie en registratie
13.30 Welkom door de voorzitter van het KNGMG, DR, A,P. Oosr

Sessievoorzitter Prof. Dr, E.A. Koster
13.35 Dn. M.G. Kr-rrnxnns - Bifurcaties en avulsies
14,10 Pnor. on. tR. A. VEIDKAMr * Van vetdgegevens naar numerieke fluviatiele dynamiek
t4.45 DR. R.F. HourcAsr, on. R.T. vnn Bnlrl. DR. C. KAssE, en DR. J, Veroensrncne

Laat Kwartaire tektonische geschiedenis en postseismische ondiepe breukverplaat-
singen langs de Geleen Breuk, gebaseerd op sleufonderzoek (prijs voor de het beste
artikel in NIG zoo4)

t1.2o Theepauze

Staring lezing
t5..4j DR. H. J,A. B:nrHosrr - Veertig jaar onderzoek aan de Rijn- en Maasdelta

Uitreiking van de Van Waterschoot van der Gracht Penning en de Escher Prifs

rl,oo Borrel KNGMG
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Florence 3zth Int Geo[ Congress
Een ongenaakbaar fort. ls dat
waarin de geologen van de weretd

zich gaan verschuiten tot betere

tijden zijn aangebrol<en? Dat was

mijn eerste gedachte toen ik de

ontzagwekkende muren en hoge

bastions van de Fortezza di Basso

in Florence naderde bij de aanvang
van het 3ze lnternationate Geologi-

sche Congres (lGC). Maar de poort
stond wijd open. er werd geen pek

en zwadder van bovenaf gegooid

naar mensen zonder badge, en

eenmaal binnen werd ik verrast

door de grote open ruimte waarin

de congresgebouwen lagen. En het

was niet de laatste verrassing. Het

was het beste congres van de vier

IGC's die ik inmiddels heb meege-

maakt: Mosl<ou 1984, Kyoto 1992,

Rio de laneiro, 2ooo en nu Floren-

ce 2oo4. Als de ltalianen ooit be-

rucht waren om hun chaotische

organisatie en last-minute improvi-

saties, dan hebben zij met dit con-

gres die reputatie glansrijk gelo-

genstraft. Het liep allemaal buiten-
gewoon soepe[.

Een goed gebalanceerd program-

ma, met vlal< voor ell<e lunch een

interessante l(ey-note lecture van

een van de grote ltaliaanse namen:

van de marien geochemicus Enrico

Bonatti, die filosofeert over het

verdwijnen van de oceanen als de

subductie sneller gaat dan de ont-
gassing van de mantet; van de in-

genieursgeologen Carlo Viggiani en

Michele jamiolkovski over de toren

van Pisa (wist u dat de toren nu

weer een stul< rechter staat omdat
ze aan 66n kant grond onder de

toren hebben weggehaatd?), van

vuLl<anoloog Franco Barberi (wist u

dat elk dorp rond de Vesuvius een

tweelingdorp elders in ltatid heeft

zodat iedereen weeL waar hij naar

toe moet als er een eruptie l<omt?).

En als klap op de vuurpijl Watty

Broecker die ons met zijn tweedui-
zenden per videoconference toe-

sprak vanachter zijn bureau in New

York omdat hij van de dokter niet

mocht vliegen. Hij is niet bang voor

een The Day after tomorrow ijstijd-
scenario door het ineenstorten van

de oceanische conveyor belt. zegt

hij, want de Noord-Atlantische
0ceaan is nu te warm voor ijsvor-
ming. Wally's worry is not the ice

age, but water availability: mega-

drought with mediaevaL heat.

Behalve de key-note speal<ers was

er nog veel meer geologische beou'

monde le zien. lk ontwaarde zelfs

de kromgebogen Vil<tor Efimovitsj
Khain, de vtijmscherpe 93-jarige
nestor van de Russische geologie,

die op het congres in Moskou al

een prominente rol speelde. Viktor
vtoog wel, WaLly! r-o voor de

Russen!

Meer dan zevenduizend deetne-

mers. en een centraal projectiesys-

teem voor het hele congres, be-

scheiden Slide Centre genoemd.

Daar zitten niet langer zenuwach-

tige sprekers hun dia's te wisselen,

want dia's en overheads zijn fossieL

verklaard. Alteen digitale presenta-

ties mogen meedoen. Die worden

een dag te voren geladen in het

systeem, en als je de volgende
morgen de zaal in komt staan aLle

praatjes van die dag netjes op het

scherm, in het zwar[ als de presen-

taties getaden zijn, in het oranje

als ze er door nalatigheid of aflrue-

zigheid van de sprel<er niet zijn.

Ell<e spreker krijgt twaatf minuten,
en je hoeft als convener drie minu-

ten voor het eind niet meer opval-

lend te kuchen of hard three minu-

les te fluisteren, of krampachLig te
proberen je drie opgestol<en vin-
gers in het blil<vetd van de niets-
vermoedende spreker te krijgen:

ook dat is gelukkig allemaal verle-

den tijd. Bovenaan het scherm

toopt een tijdbatk mee die de tijd
vanaf het begin van de presentatie

aftelt, en drie minuten voor het

eind ineens in het oranje springt.
Dat er bii oo:oo resterende tijd

bosbeheer. Ool< zoekt Landschaps-

beheer ten behoeve van de

vervolgactiviteiten, zoals een

kadertraining, samenwerl<ing met

verschillende partijen.

Meer informatie over de map of het

programma Natuur met (w)aarde bij

Landschapsbeheer Nederland: Henl<

Baas, o3o-2345o27.

I :',::

Excursie Dinkeldal

Op 14 mei organiseert de Kring voor

Toegepaste Fysische Ceografie een

excursie in het Dinkeldal in Twente.

Van oudsher heeft dit gebied de int-

eresse gewel<t van fiTsisch geografen

en biologen vanwege de riike varia

tie in de geomorfoLogie en eco-

systemen. Tijdens deze excursie

komt dit zel<er aan bod; daarnaast

ligt het accent op menselijke ingre

pen in de hydrologie en de herste[-

maatregeten die genomen worden.

Excursiepunten zijn o.a. broekbossen

in de omgeving van Ootmarsum,

nieuwe drinkwaterwinning in de om-

geving van Denekamp, en de klas-

siel<e Lutterzandontsluiting. Hier is te

zien hoe Nederlandse beken er eigen-

tijk horen uit te zien, en ook hoe ze

er tijdens de laatste iistijd uit zagen.

Vertrel<- en eindpunt is het station

Almelo, Stationsplein. Vertrek: ro.oo

uur; terug ca. 77.oo uur. De excursie

wordt geleid door Ko van Huissteden
(Facutteit Aard- en Levens-

wetenschappen, Vrije Universiteit).

l<osten: € 72,50 voor leden van het

l(NAG of de I(TFG, € r5,oo voor

overige deetnemers. Aantal deetne-

mers minimaal 8, maximaal 24.

Aanmelden s.v.p. uiterlijl< twee
weken v66r de excursie, per e-maiL,

tetefonisch of schriftelijk, l. van

Huissteden, FacuLteit der Aard- en

Levenswetenschappen, De Boele-

laan ro85, 1081 HV Amsterdam, teL.

020-5981354, e-maiI ko.van.huis-

steden@falw.vu.n I

Lands chap s b eheer N ederLand ma akt
werkt tan aardhundige z.uaarden!

(tan de uebsite tan Lattdschapsbe-

heer Nederland)

Als vervolg op het in zooz versche-

nen rapport met beheermodellen
voor landschapselementen met

aardkundige waarde is onlangs de

map Natuur met (w)aarde - Hand-

leiding aardkundig landschapsbe-
heer verschenen. Deze map bevat

niet alLeen de (geactualiseerde)

informatie uit het rapport, maar

ool< tal van gegevens over het

tandetijl< en provinciaaI aardl<undig

beleid, de provinciate waardenl<aar-

ten en de bronnen die ter beschil<-

l(ing staan aan de beheerders. HeI

geheet wordt in een losbladig

systeem gepresenteerd, zodat de

komende jaren gemal<l<etijk toevoe'
gingen en aanvutlingen kunnen
p [aatsvi nden.

Het handboek zal worden gebruil<t

door de provinciale organisaties
Landschapsbeheer, maar zaI ook

beschikbaar l<omen voor terreinbe-
herende organisaties, zoals Staats-

Nieuw handboek over aardkundig landschapsbeheer

I
i{
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geen beLlen gaan rinkelen en het

scherm niet op zwart springt is

vriendelijl<e politesse van de ltali-
aanse organisatoren jegens onge-

disciplineerde sprel<ers. Een feno-
menale prestatie, dit systeem.

Fr was een grote Geo-Expo, waar
vooraI geologische diensten uit de

hele weretd, en nationale en pro-

vinciale ltaliaanse overheden aan-

wezig waren. alleen was er weinig
belangstelling van het bedrijfste-
ven. ALle hotels [agen op loopaf-
stand, altijd overaI koffie en sap

van arancie rosse, er was een uit-
gekiend rotatiesysteem voor de

Iunches in verschillende zalen. En

dan was er natuurlijk ook FLorence,

verrukkelijl<e stad, overal vlamde
de rode rug/akies van de congres-
gangers op tussen de menigte
toeristen. Er was op het congres

ool< opvatlend veel aandacht voor
de rol van de aardwetenschappen
bij het behoud van monumenten.
Wie daar oog voor had l(on heie

Boumasequenties herkennen in de

Pietra Serena macigno, de turbidie-
tische zandsteen uit FiesoLe waar
het Palazzo Vecchio en talloze an-

dere monumenten van gemaakt

zijn. Natuursteenspecialisten zoals
Wim Dubelaar gaan nog een gou-
.ion +nollnmqt fooamnai

Kosten noch moeite werden ge-

spaard door de organisatoren van
hct rnnprcq en dAl /Fsl wat in een

land waar op dit moment draconi-
sche bezuinigingen op de weten-
schap worden ingevoerd, waarin
reeds uitgevoerde onderzoekscon-
tracten met de overheid niet wor-
den uitbetaald om maar onder de

3% van het stabititeitspact te btij-
ven, waarin tijdelijk personeet de

wacht wordt aangezegd, en vacatu-
res door natuurlijk personeelsver-

loop niet mogen worden ingevuld.
Het congres was tevens het af-

scheid van de Nederlander Ed de

Mulder als President van de Inter-

nationaI Union of GeologicaI Scien-
res (lllCS) hel 'narlemeni'van de

geologen van de wereld. Hij heett

veeI voor ell<aar gel<regen in die
vier jaar. Hij heeft de hindertijke
doublures tussen de IUGS en de

congresorganisatoren IGC wegge-
uiprl<t hii hppft dp pprqlp qlinnen

gezet om de ool< internationaal
versptin Lerde aardwetenschappe-
lijl<e organisaties dichter bij elkaar
te brengen: behalve IUGS en IGC

zijn er nog de IUGG voor Geofusica

en Geodesie, de IGU van de geo'
grafen, de IUSS van de bodeml<un-

digen en nog wat kleiner spu[. Hef-

boom hiervoor is de gezamenlijke

organisatie van het International
Year of Planet Earth (lYPE, zie web

site www.esfs.org - earlh science

for society) van zoo5-zoo7. Dat

initiatief is het piice de rdsistance
van zijn vierjarige presidentschap.

en hij zal het de l<omende jaren

zetf vormgeven als president van

de Organisation Committee. Hij

heeft de huisstijl van de IUGS flink
gemoderniseerd, het logo is geen

hamer meer die een gat maakt in

de wereldbol, maar een parmantig

kereltje die de aarde op handen

draagt als was het de Europacup.

De jaarverstagen zijn aantrekkelijk
vorm gegeven, alte eigen stofuerga-
rende publicaties over de 0tigo-
cene muizen van Oost-Pakistan zijn
overgedaan naar een professioneLe

uitgever. Ook heeft hij cioor ef[ec-

tief lobbyen voor elkaar gekregen

dat zijn opvolger de innemende
Chinees Zhang Hong-Ren is gewor-

den, en niet de Zuid-Afril<aan Nok

Fricl<, wiens voornaamste verdien-
ste was dat hij al decennialang
zakenpartner is van de voorzitter
van de Nomination Committee,
Ed's voorganger Robin Brett.

Misschien wel het belangrijl(ste was

de nieuwe spirit die Ed de aardwe-
tenschappen heeft ingeblazen. We

zijn uit het dai, zei hij bij zijn op-

beurende afscheidsspeech, de

framentatie van Pangaea die is
ingezet door het afsplitsen van

speciatisaties als geofusica en

geochemie is tot staan gebracht.

Sinds de discussie rond de duur-
zame aarde hebben we weer een
gemeenschappelijk doel en worden
we weer SerieuS genomen door de

maatschappij, we hebben een be-

[angrijke bijdrage te Leveren aan de

toekomst van de planeet, zei hij.
Het Internationale Jaar van de Aar-

de zaI dat zichtbaar mal(en. fhe
Greatest Story on Eorth.

Een paar minpunties: De Associa-

tion of Women Geoscientists is niet
geaccepteerd als Affi liated Organi-

sation van het IUGS: waarom, dat
moet Ed nog maar eens uitleggen.
Doe er wat aan, Gaia! Sytvi Haldor-

sen uit Noorwegen is nu Vice-Presi-

dent, die kan jultie steunen. Verder
was de stand van TNO NITG de
grote afirvezige op de Geo-Expo; die

insteLling liet zich, in tegenstelling
tot vorige congressen. van zijn

kneuterigste kant zien. Het valt ool<

moeiLijk te rijmen met de ruime

steun die ze Ed als president heb-

ben gegeven. Noodgedwongen
namen de Nederlandse deeLnemers

de stand van het ITC dan maar als

th u is basis.

Tenslotte liep de aanwijzing van de

nieuwe congrestocaties aLlesbe-

halve vlekkeloos. Voor het 33e
congres in zooS was er nog geen

vuiltje aan de iucht, want er was

maar 66n l<andidaat: de Nordic

Countries, gecentreerd rond Noor-

wegen. Ze hebben zoveet voortref-
felijk voorwerl< gedaan dat het

congres wat hen betreft al morgen

zou kunnen beginnen. Maar de

stemming voor de l<andidaat voor
zorz verliep door het klungelige
Itaiiaanse voorzitterschap net zo
genant als vier jaar geteden in

Brazilid. lk zal u de details bespa-

ren, het was in ell( geval niet Ed

zijn schuld. Uiteindetijl< kwam Bris-

bane in Australid ruimschoots als

winnaar uit de bus, tot opluchting
van de organisatoren, die met de

zelf opgestelde regels wilden sjoe-

melen om er maar voor te zorgen

dat het geen ander zou worden.
lndia, Marokl<o en lerland waren de
- snortieve - verliezers. De lerse

vertegenwoordiger zag de bui al

hangen, en in plaats van zijn [and

als wonderlol<atie te presenteren

zei hij: "Mijn vrouw vond de

andere Iolcaties zo spannend dat ze

zei dat il< onze l<andidatuur maar

moest intrekken". Tot ziens in

Oslo !

NWO bezorgde 28 Nederlandse toponderzoel(ers goede kerst

De Nederlandse Organlsatie voor
Wetenschappeliik 0nderzoek (NW0.)

heeft z8 excetlente wetenschappers
een zogeheten Vici-subsidie toege-

kend. Elke onderzoeker krijgt in

totaal maximaal r.z5o.ooo euro.

Hiermee moet hii of zij in vijf jaar

tijd een eigen onderzoeksgroep
opbouwen. (Zie ook www.nwo.nt/
vern ieuwingsimputs)

Quantumstructuur van de ruimte-
tijd Dr. R. (Renate) Loll, UU -Theo-
retische Fysica

Als we het heelal bekijken op de

allerkleinste schaal die er is, de

Planck-sthaat. dan lijkt de micro-

structuur die daar zichtbaar wordt

verantwoordetijk voor het vier-
dimensionale heelal zoaLs wij dat
l<ennen. De onderzoel<ers proberen

de geometrische bestanddelen van

de microstructuur op te sporen en

de quantumdynamica die de

wisselwerl<ing tussen die bestand-
deLen beschrijft, te formuleren.

Back to the Future - Dr. J. (ohn) van

der Oost, WUR - Microbiologie
Archaea zijn prokaryoten waarin
verfijnde. op eukaryoten Lijkende,

regulatiesystemen zijn gedvolueerd

Dit project zaI l<lassieke en moder-
ne technologiedn integreren om

archaische signddltransductienel -

werl(en te ontrafeLen. Op deze

manier willen de onderzoekers
inzicht krijgen in de evolutie van

controlesystemen in eul<aryoten.

K li m oatve ro n d e ri n g ve roo rzaaa kt
plontinvosies - Prof.dr.ir. W.H.

(Win) van der Putten, NIOO-KNAW -
Ecologie
Een warmer klimaat veroorzaakt daL

plantensoorten steeds noordelijl<er

voorl<omen. PLanten die migreren

zonder hun natuurlijl<e vijanden
worden invasief. De onderzoel<ers

l<ijken hoe boven- en ondergrondse
natuurlijke vijanden bepalen hoe-

veel planten ergens aanwezig ziin

en meten de voor- en nadelen voor
de stofwissetin gactiviteit.
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Orea revisited

Orea is de naam van een minuscuul klein

dorpje dat op 15oo meter hoogte in de Sierra

de Albaracin tigt op het oosteliik deel van de

Spaanse hoogvlakte. De dagen ziin er aange-

naam warm, de nachten koud. In het dorp

heeft alleen de dokter een auto. Hii bliikt
overigens tevens burgemeester en waar-

schiinliik vervult hii nog wel meer functies. In

de enige bar van baas Don Santos is het elke

avond feest rondom de televisie. De steen-

slag wegen van en naar het dorp zijn smal

en lopen langs vrii diepe afgronden. We

schrijven tot zover t972. Franco is nog aan

de macht en als de televisie 's avonds stopt
met het portret van de dictator en het

volkslied klinkt, wordt meteen de knop

omgedraaid. Henk Nugteren (VU, r97o) gaat

terug naar zijn oude veldwerkgebied.

De geologie is hier dermate interessant dat
Amsterdamse professoren van de VU er
hun oog op hebben laten vallen om hier
studenten hun karteringsveldwerk te laten
doen. En zo strijken in 1972 vijf Lweede-
jaars geologiestudenten in Orea neer en
vinden langs een riviertje een geschikte
kampeerplaats op ongeveer vier kilometer
van het dorp. Gordon met zijn Moto
Guzzi maakt de meeste indruk bij de plaat-
selijke jeugd, al zijn de hoogblonde lange
lokken van Hans bij de meisjes ook wel in
trek, ook in combinatie met zijn gammele
eend. Ik zelf beztt de auto met het grootste
transportpotentieel) een kleine Bedford
bestelwagen (HAV), en moet er aan gelo-
ven als de jeugd eens ergens naar toe wil.

Diamant
De geologie biedt inderdaad zeer uitlopen-
de gesteenten, mineralen en fossielen. Er
zijn zandstenen, kalken, dolomieten en
zelfs vulkanische gesteenten. Allerlei soor-
ten fossiele schelpen komen er in de kalken
voor en in de zwarte schisten zijn mooie
verzamelingen van graptolieten te vinden.
Geodes met calcietkristallen, gips in aller-
lei kleuren en goethietconcreties vinden we
al in de eerste week. Ook kun je er hele
fraaie kwartskristalletjes vinden, de zoge-
naamde bipiramidaie kristallen, ook we1

dubbeleinders genoemd door mineralen-
verzamelaars . Ze zijn ongeveer een halve
centimeter groot met uitschieters LoL wel
een centimeter. Ze komen voor ln een
zacht gesteente, dat makkelijk verweert,
zodat de kristallen min of meer uitgeprepa-
reerd achterblijven in de akkers. Het kost
nogal wat tijd er een aantal bij elkaar te
vinden, maar je krijgt er dan ook iets voor
terug. Je kan er altijd mensen mee bekoren
en soms zelfs wijsmaken dat het hier om

mooie diamantjes gaat. Niet de meisies in
het dorp natuurlijk, die weten al lang hoe
laat het is. Maar wel de vriendin in Am-
stelveen, die later vertelde dat bij het open-
scheuren van de brief de 'diamanties' over
de keukenvloer vlogen. De hele verdieping
heeft op de knie€n zoekend nog een aantal
boven tafel weten te krijgen.

Terug
Orea is, 32 iaar later, nog steeds een klcin
dorp, a1 is het behoorlijk uitgebreid. Er is
zelfs een hele nieuwe wijk met kolossale
woningen, die deftig'chalets' genoemd
worden. De straten staan vol met four-
wheel drives. De oude steenslagweg, waar-
langs we eens kampeerden, is veranderd in
een fraaie tweebaans carretera met diepe
uitsnijdingen in de rotsen. Hadden we die
kunstmatige ontsluitingen toen maar
gehad.
Nog steeds komen er studenten uit Am-
sterdam karteren wij waren destijds de
eerste groep - maar zij kamperen niet
meer. De studenten van tegenwoordig
huren een huis in het dorp met alle gemak-
ken van dien. Niks vijf weken wassen in de
beek, maar gewoon elke avond een warme
douche; geen kaarten bijwerken in je tent
op een langs de weg gevonden ruw plank-
je. maar gewoon op een perfect vlakke
tafe1. Tijden zijn veranderd. Alhoewel, elke
avond naar de kroeg gaan en flirten met de
meisjes uit het dorp doen deze studenten
nog even fanatiek als die van vroeger.
I(amperen in het wild zou ook niet meer
mogen, want het gebied maakt nu deel uit

van het Nationale Park 'El Alto Tajo'. De
naam duidt op het gebied waar de Taag
ontspringt.
De 'camino forestal', een bosweg die van-
uit Orea naar het zuiden liep, was toen
hooguit een kilometer te beriiden. Nu ligt
er tien kilometer asfalt, en aan deze weg
ligt de Orea camping, zes kiiometer van
het dorp in de stilte van een uitgestrekt
pijnbos. De eigenaar van de camping komt
uit Orea en kan zich de eerste Amster-
damse geologen nog herinneren. Hij moet
vast als 8-1arig jongetje deel uitgemaakt
hebben van de bende kinderen die altiid
om ons en onze voertuigen heen dromden
als we het dorp binnenkwamen.

Don Santos
De meeste meisjes van vroeger zijn, vo1-
gens onze 'dueio', uit Orea verdwenen,
getrouwd en vertrokken. Toch is Orea,
evenals de andere dorpen in de streek
(Checa, Orihuela del Tremadal) zeker niet
leeggelopen, zoals men dat op andere
piaatsen wel ziet. In het dorp lopen en
spelen nog altijd veel kinderen, al lopen er
ook veel oudjes rond. Gezien het aantal
kinderen, moeten we aannemen dat de
tussenliggende leeftijd ook aanwezig is, en
hard aan het werk is om de vooruitgang
erin te houden. Het is tenslotte nog geen

vakantie in Spanje.
Een van de oudjes is ook Don Santos. Hij
en zijn vrouw leven beiden nog. De bar
heeft hij weten op te werken tot een heus
hotel-restaurant op ongeveer 500 meter
van de oorspronkelijke bar en heet in volle

.
i
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glorie 'Hotel El Alto Tajo'. Zijn zonen voe-
ren er nu het bewind, en hij is 's avonds op
het terras te vinden. Ik opper dat de Ne-
derlandse studenten al die iaren behoorlijk
zullen hebben bijgedragen aan de realisatie
van het huidige hotel. In het kielzog van de
Nederlanders trok tenslotte de complete
jeugd van het dorp naar de kroeg. Volgens
Don Santos hebben "alle beetjes" gehol-
pen, waarmee hij het werkelijke aandeel
voor zichzelf houdt.
E6n van de latere studenten is zelfs ge-
trouwd met een meisje uit Orea, en heeft
er nu een 'chalet' dat hij een maand per
iaar bewoont. Het overlijden van onze
voormalige, nooit versagende, professor
Van der Fliert, was eerder tot Orea door-
gedrongen dan tot menig oud-student.

Hamer, kompas, hoogtemeter
Een lange wandeling is genoeg om de hele
geologie van het gebied nog eens dunnetjes
over te doen. Gewapend met hamer,
kompas en hoogtemeter voel ik me echt
weer in m'n element. En al die gesteenten
liggen er nog precies zo. Geen wonder, de
oudste schisten en kwartsieten dateren uit
het vroege Paleozoicum en zijn minstens
450 miljoen jaar oud. De kwartsietlagen
staan vrijwel verticaal en treinen als het
ware dwars door het terrein heen. Vanaf
een topje kun je ze zo intekenen op je
kaart. Dan is er de 'Buntsandstein', het
begin van het Mesozoicum, een rode zand-
steen met onderin een niveau met grote
afgeronde kiezels, het basisconglomeraat.
]e hoeft geen geoloog te ziin om deze laag
te herkennen. Iedere fanatieke Spanje-
reiziger kent de rode rotsen, die er soms
als ware vestingen uitzien en in een groot
gebied het iandschap domineren. Het lief-
lijke dorpje Checa is tegen zo'n pakket van
vrijwel horizontale lagen aangebouwd. Op
de 'Buntsandstein' liggen zachte gesteen-

ten met de befaamde 'diamantjes', maar
deze kristalletjes zijn zo 66n-twee-drie niet
terug te vinden. Wel de 'graptolieten'
(grapto=schrift, lythos=gesteente), zeer
oude primitieve wezenties, gefossiliseerd in
de zwarte schisten. Het is net of er met een
krijtje op geschreven is.
Saaie grijze kalken vormen de toppen van
menig bergje in de wijde omgeving. Ook
de vulkanische gesteenten, die ergens in de
pauze tussen Paleozoicum en Mesozoicum
gevormd moeten zijn, heb ik snel weer
teruggevonden. Ik had deze samen met
mijn karteermaatie Gordon 'ontdekt' en de
professor is nog speciaal een dag extra bij
ons wezen kijken, want hii geloofde aan-
vankelijk niets van onze verhalen over vul-

kanische bommen. Natuurlijk waren wij
niet de ontdekkers. Zelagen er honderd
jaar geleden ook al, en duizend jaar gele-
den ook, en een miljoen jaar terug ook aI.
De geologie is een constante factor in het
leven, want over een milf oen jaar liggen ze

er vast en zeker nog, ongeacht de almaar
groeiende COr-uitstoot, of andere experi-
menten op wereldschaal die de mensheid
nog in petto heeft.

HENK NUGTEREN

TU-DELFT, CHEMtScHE TrcHruorocrr

@

- Advertentie -

@AGG
Adviesbureau voor Geofysica en Geologie

AGG & Associates

Prof. Brandsmaweg 15A

B30B RT Nagele

The Netherlands

tel: +31-23-5322645 or

+31-527-652141

info@agg.nl

www.agg.nl

AGG & Associates, specialists in near surface geophysics

and geology, offer:

E Geophysical instruments (Geonics; Mount Sopris; sales

and rental)
tr Geophysical and geological advice

tr Logging of PVC-cased boreholes (inspection; geology)

In cooperation with ENRES International:
tr Analysis and interpretation of borehole logs (water quality;

geology)

tr Cyclolog-hydro v3.0 software for borehole analysis and
interoretation

ffifRn$ rNrERNArroNAr,

ENRES International

Ruysdaellaan 3

3712 AP Huis ter Heide

The Netherlands

Tel: +31-30-6931922

info@enres.nl

www.enres.nl
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Gustaaf Molengraaff 186o -
tg42i een avontuurliike geleerde

F.R. van Veen
2004, DUP Satellite, Delft' € 20'-'
ISBN 90.407.24331

De Groot Hoefijzerlaan te Wasse-

naar was tussen de wereldoorlogen

het adres van vele gePensioneer-

den. De naam Vredefort oP

nummer 4o lijl<t zich naadioos te

voegen in het "groene graf" zoals

de bijnaam van de buurtschaP

tuidde. Wie echter het mooie werk

van Van Veen heeft gelezen weet

beter; het huis werd vernoemd

naar het indrul<wel<l<ende Vrede-

fort-astrobleem, r miliard iaar oud

en gelegen zuidwesteLijl< van Johan

nesburg. En het was ontworpen

door de zoon van een geoloog

voor zijn vader G.A.F. Molengraaff

aan wie wij, onder veel meer, de

beschrijving danken van dit geoto-

gische natuurwonder, thans geno-

mineerd als Nationaal Park.

De titet van het boel<, "een avon-

tuurtijl<e geleerde" had kunnen

worden aangevutd met "eminent"

of iets dergetijl<s, ats dat gel<[onl<en

had; want Molengraaff behoorde

tot de grote Nederlanders uit de

"tweede gouden eeuw" tussen

18Zo en r9zo. Een aantal onder

hen (waaronder Eugdne Dubois)

l<wam voort uit de toen nieuwe

HBS; domineeszoon Molengraaff

echter votgde de Latijnse schooI te

Nijmegen. Vervolgens studeerde hij

als een der eersten geoLogie te

Leiden, bij Martin met wie hij, na

het doctoraal, de West geologisch

verl<ende. Over de geologie van het

vutl<anische St. Eustatius promo-

veerde hij te Utrecht, bij de petro-

loog Wichmann in 1888. Zijn

ambteliike carridre begon aan de

Gemeenteuniversiteit Amsterdam,

als onbezotdigd Privaatdocent.
Deze tunctie werd in t89o omge/et

in een schraat betaald extraordina-

riaat. Tijdens de oratie (r89r)

onderstreepte hij met ver voorult-

ziende blil< het belang van horizon-

tale l<rachten in de bewegende

aardl<orst. Vanaf 19o6 was Molen-

graaff hoogleraar te Delft waar hij

op indrukwel<l<ende wijze school

maal(te - tot zijn Promovendi
behoorden vooraanstaande geolo-

gen als Tesch, H.A. Brouwer, Groot-

hoff (zijn latere schoonzoon)' Mel<el

en F.J. Faber.

Prolessoraten gaven in de iaren

t89o-t93o meer aanzien dan nu,

maar rendeerden minder; en er was

Een nieuw woord voor de 'van Da[e'

ln het 'Handboel< voor hedendaags

Nedertands' ofteweL de'van Dale'

staat het woord nog niet, maar in de

volgende drul< zal het er ongetwijfeld

wel staan: tsunami. Sedert de kerst-

dagen van 2oo4 weet bijna iedere

Nederlander wel wat het betekend.

Een seismische zeegolf, in dit geval

ontstaan door het onttaden van

spanning tussen twee ptaatsystemen

(of aardscholten) dieP in de aard-

l<orst, die zich met grote snelheid

door de zee oI de oceaan verplaatst.

Op de open zee is de golfhoogte

gering, maar zodra de zee of oceaan

ondieper wordt neemt de golfhoogte

toe met soms catastrofale gevolgen

voor kustgebieden. Helaas zijn er

vaak catastrofes nodig om moeder

Aarde dn de aardwetenschaPPen

onder de aandacht van het Publiek

te krijgen.

In aardwetenschappetiike l<ringen is

het begrip tsunami natuurlijk al

lang bekend.
In het boek 'Gronds{agen der Atge-

mene Geologie' van Dr. B.G.

Esscher uit het midden van de zoe

eeuw staan al tsoenami's, zoa[5 het

woord toen nog geschreven werd,

en hun oorzaak beschreven. 0nt-

staan door vull<anisme, zoals bij de

eruptie van Santorini in de Egei:

sche Zee rond r5oo BC, waarbij een

tsoenami de kust van het Mino-

ische rijk op Kreta teisterde. Of die

van de Kral<atau in Straat Sunda

die in rB83 tot een uitbarsting

kwam, waarbij naar schatting r km3

gesteente in zee verdween. Hier-

door ontstond een vloedgolf met

een hoogte van circa 20 meter, dle

het leven kostte aan meer dan

J5.ooo mensen. Door zeebevingen,

zoals bij Messina (r9o8), waarbij

onder andere door een tsunami

meer dan Bo.ooo mensen oml<wa-

men. Of zelfs door het afl<alven van

een gletsjer zoals in 1899 in de

Yakoetat baai in Alasl<a. Zo ziin er

in de toop van de historische tijd

tientallen tsunami's bel<end. mees-

tal ver uit het zicht van EuroPa.

Maar ool< dichter bij Nederland ziin

tsunami's bekend, zoals beschre-

ven door Van Matden in de Mede-

delingen van de Rijks Geologische

Dienst, Codsfol studies on the Holo-

cene ofthe Netherlands (nr. 57;

1996). Als gevotg van de aardbe-

ving van Lissabon uit 7755 bereil<te

een tsunami met een golfhoogte

van circa 3 meter de zuidl<ust van

Engeland en lertand. In 176r vond

er opnieuw een aardbeving bii

Lissabon plaats waardoor oPnieuw

een tsunami ontstond. In beide

gevallen drong de tsunami waar-

schijnlijk niet tot de Noordzee

door, al zijn er in Nederland wet

weinig onderzoel<sgeld voor de

hooggeleerden. Nolens volens

moesten Amsterdam en Delft wel

onbezoldigd verlof toestaan voor

vele buitenlandse reizen, expedities

en tijdetijke functies van hun be-

gaafde en internationaal vermaarde

hoog{eraar. lndrul<wekl<end is het

vele veldwerl< van Molengraaff,

uitmondend in ook nu nog geci-

teerde regionaie studies en meer

algemene beschouwin gen'

De gedreven en koelbloedige, mdar

ool( afstandelijke, geleerde heeft

het zijn biograaf niet gemal<l<elijl<

gemaal(t door zeer weinig persona-

lia achter te laten - maar Van Veen

geeft een hetder beetd van Molen"

graaff's werken, van zijn geschil

met H.A. Brouwer en van zijn late

correspondentie met Eugdne

D ubois.
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meldingen van waterbewegingen.
ln r5Bo had een zeebeving in het

Nauw van Calais tot gevolg dat

delen van Calais en Boulogne wer-

den overstroomd, mogelijk ats

gevolg van een tsunami.
Ook elders in het Noordzeegebied
zijn zeebevingen bel<end, zoals in

het Skageral< (r8zrr), bij Harwich
(1884), in de Oslofjord (r9o4) en bij

de Doggersbank (r93r). In geen

van deze gevatlen is er voor zover
bekend echter sprake geweest van

een tsunamt.

Een van de meest besproken
tsunami's uit het Noordzeegebied
is die, welke het gevolg was van

de Storegga slide, gedateerd in het

vroeg Holoceen op Sroo jaar BP.

Een enorme massa, met een volu-

me van 34oo kml, gleed toen van

het continentale ptat voor de zuid-
westkust van Noordwegen af naar

de diepzeebodem, over een af-

stand van circa 8oo kitometer. De

hierdoor ontstane tsunami bereikte
de kusten van lJsland. Noorwegen
en Schotland. Waarschiinliik heeft

dit proces zich enl<ete malen

herhaald.

In Schottand hebben Dawson, Long

en Smith van de Universiteit van

Coventry in r98B als een van de

eersten onderzoek gepubliceerd

naar de sedimenten als gevolg van

deze tsunami. De tsunami-afzetting,
waar veentagen onder en boven

voorkomen ligt hier op zo'n 3-6
meter beneden zeeniveau en gere-

kend met de veel lagere zeespie-

gelstand van 81oo BP. l<omen zii in

latere studies tot een golfhoogte

van minstens 4 meter. Elders in
Noord-Schotland zijn later nog

meer tsunami-afzettingen gevonden

van jongere gebeur[enissen.

Sedimentologische studies van

tsunami-afzettingen zijn recent

vooral gedaan aan Lsunami-afzet-

tingen in Peru (zoor) en Papua

Nieuw-Guinea (1998) door de

United States GeologicaI Survey.

De laagopeenvolging in een

tsunami-afzetting l<un je als het

ware ook bedenken als je de Tv-

beetden voor ogen hebt van de

tsunami uit 2oo4.
ln eerste instantie wordt er door de

sterl<e landinwaartse stroming grof

materiaal afgezet met'rip-up-clasts'
afkomstig uit het onderliggende
materiaal, in een tweede fase. als

de stroming tot stilstand is geko-

men. gevolgd door [ijner materiaal

dat uit suspensie bezinl<t. Het

geheel vertoont een duidelijke
'fining upwards' structuur. Het

btijkt echter in de praktijl< dat het

niet aLtiid zo eenvoudig is om de

tsunami-afzetting te onderscheiden
van onderliggende sedimenten.

De Storegga slide tsunami heeft

ook in Nedertand de aardweten-
schappelijke gemoederen bezig

gehouden. Zo werd in het jaarver-

slag van de Rijl<s Geologische

Dienst uit 1993 een foto van een

schelpenlaag afgedrukt, die gevon-

den was onderin de bouwput voor
de aanleg van de Wijkermeertun-
nel. De schelpenlaag. erosief gele-

gen op het onderliggende sedi-
ment, dachten we gevormd te zijn
door een vloedgoLf, mogelijk de

Storeg,ga slide tsunami. Gelet op

de sedimentologie van de laag en

de stratigrafische posiIie leek het
er in eerste instantie sterk op dat

Op 16 november j.l. is de geoloog

Thijs Ornstein door H.M. de Konin-

gin benoemd tot Officier in de 0rde
van Oranje Nassau. Drs. 0rnstein
ontving de onderscheiding in zijn
woonplaats Utrecht uit handen van

de burgemeester mevr. A.H. Brou-

wer-Korf, mede als erkenning voor
zijn belangrijl<e verdiensten op

geologisch-delfstofkundig gebied.

Van 196o Ior 1969 was hij als

geoLoog werkzaam in Suriname (bij

de Geologisch-Mijnbouwkundige
Dienst), Tanzania, Kenya en

Guinee. Daarbij ontdekte hii in
Suriname het grote bauxietvoorko-
men in het Bakhuysgebergte, en in
Tanzania het betangrijl<e diamant-

veld van Kahama. Sinds zooo is hij
manager van een door nem opge-
richt technisch en commercieel
adviesbureau voor l<Leine mijn-
bouwondernemingen in Brazili6,

Indonesi6, Somaliland en Kenya, en

Adviseur van de Minister van Water

& Mineral Resources van de Repu-

bliek SomaLiLand.

dit een tsunami-afzetting zou zijn.
En dat deze te correleren zou zijn
met de Storegga slide. Maar een

zeespiegelstand op meer dan z5

meter -NAP rond 8roo BP (de kust-

lijn van Nederland lag toen verder
naar het westen) dn de te jonge

datering van de schelpen in de

laag Leidden uiteindetijk tot een

andere verl<laring. Daar komt nog
bij, dat ats je naar de animaties
van de tsunami van zoo4 kijkt, de

vloedgolf van de Storegga slide

tsunami niet Loodrecht op, maar

evenwijdig aan de Nederlandse

l<ust zou zijn gelopen.

Laten we voor alle zekerheid toch

maar hopen dat er geen tweede
Storegga slide van die omvang op

gaaI treden in de toekomst.

WrM DE GANS

TNO-N ITG

Na de verdwijning in 1986 van de

studie geologie aan de UvA was hij

mede-oprichter van de Stichting
Geologisch Instituut Amsterdam,
waarvan hij de eerste voorzitter
was, en van het Artis Geotogisch

Museum (de afgeslanl<te voortzet-

ting van het universitaire Geolo-

gisch Museum, dat door de UvA

was afgestoten). Sinds de oprich-
ting is hij lid van het curatorium
van dit museum.

Drs. Ornstein was van ry69 tot
r995 werkzaam bij KZOIAKZOIAkzo-

Nobel achtereenvolgens als staflid
KZO te Amsterdam en Hengelo. als

directeur Al<zo-holding Brazilid te
SEo Pauto, en als manager centrale

concernstaf AKZO te Arnhem. Ook

is hij actief op maatschappelijk,
cultureel en poLitiek gebied, onder
andere als lid van de Gemeente-

raad Utrecht voor de VVD (1998-

zoor) en in diverse culturele en

wetenschappeLijl<e stichtingen.

:=':: Ij.-.i

Koninktijke Onderscheiding Drs. M.A.M. Ornstein

'i

l
:
i

0nder meer het Molengraaff-fonds
financierde terecht deze uitgave.
Het kwam tot stand ter ere van de

naamgever, en de eerste vergade-
ring van het bestuur vond plaats

ten huize van hem die ook tor
voorzitter werd verl<ozen. De eerste

ontvanger van een stipendium was

J.J. Dozy, die wij juist dit jaar zutten

moeten missen. De (acht pagina's

beslaande) tijst van subsidieont-
vangers somt een geruststellend

ruime reeks van fakkeldragers-
geologen op. Onvermijdetijk is het
nog grotere getal van nachtkaar-

sen. Wetlicht ware in het kader van

dit boek een opgave van Molen-

graaffs promovendi nuttiger ge-

weest, atsook een bibliografie van

zijn geschriften. Voor't overige:
een inspirerend en prettig gesteld

boek over een grote, ten onrechte

wat uit het zicht geraakte, Neder-

landse geotoog.

G.J. Borrscnoreru (Amsrrnolu)

Het boel<je is te bestetlen via de

erl<ende boekhandel, danwel via
internet bij de uitgever DUP:

www.[ibrary.tudelft .n[. Voor studen-
ten en al diegenen die ooit een

subsidie uit het Molengraafffonds
hebben gel<regen is het boek voor
de gereduceerde prijs van € r5 af
te halen op het secretariaat van

Technische Aardwetenschappen,
Mijnbouwstraat rzo Delft, e-mail:
L.Stalli n ga@CiTG.tudelft .nl
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Oproep voor belangstel-
ling lidmaatschaP ICDP
Vanuit de beleidsadviescommissie is

een ad-hoc adviesgroeP ingesteld

om ALW te adviseren over de

wenselijl<heid van deetname aan

wetenschappeliil<e booractiviteiten.

Twee jaar geleden heeft de commis-

sie positief geadviseerd over deeL-

name aan het IODP, mede gelet oP

de belangstelling vanuit het vetd

voor ocean drilting. Tegetijk is inder-

tijd een advies over deelname aan

het International Continental Drilling

Programme (ICDP) aangehouden

omdat de interesse vanuit het veld

nog niet voldoende kon worden

geco n creti seerd.

De ad-hoc booradviescommissie wil

bij deze een oproep Plaatsen om

interesse voor deeLname aan

projecten van het ICDP, toegang

tot boorgegevens, of idee6n voor

nieuwe boorlocaties kenbaar te

maken bij het bureau van ALW (via

schorno@nwo.nl). Informatie over

ICDP is te vinden oP www.icdP-

online.de of door contact oP te

nemen met prof. .lan Smit
(an.smit@falw.vu.nl). Deze oproep

zal met een nadere toelichting wor-

den verstuurd aan relevante onder-

zoel<scholen met het verzoek om

uiterlijk eind februari te reageren.

De ad-hoc booradviescommissie

bestaat uit Rinus Wortel (voorzit-

te0, Jan Smit (VU), HenrY Hoog-

hiemstra (UvA), Cor Langereis (UU)

en Cees Laban (TNO).

Derde en laatste oProeP
voor voorstellen voor
het NWO Programma
5 USUS E

Het NWO Prioriteits Programma

Sustainable Use and Conservation

of Marine Living Resources

(SUSUSE) richt zich oP de oorzaken

van de probLemen met de exPtoita-

tie en bescherming van levende

hutpbronnen in zee en Probeert
daarvoor oplosssingen aan te

dragen. Het Programma dat in

1998 van start ging wordt gefinan-

cierd door NWO en de ministeries

van LNV en V&W.

De 3e en laatste
oProeP van sususE
sluit op 28 februari
200s
Deze oproep is met name gericht

op het vierde thema van

SUSUSE betreffende de afron-

ding van de voorgaande drie

thema's en het oP basis daar-

van formuleren van voorstellen

voor een beter beheer van de

zee. Er staan 5 verschiltende

postdoc posities oPen, die zowel

op biologisch, luridisch ats soci-

aat-economisch gebied liggen.

Informatie over de oProeP en

over het elektronisch indienen is

te vinden op de website van

NWO (www.nwo.nl) onder

<Subsidiewijzer) gaat u naar

<Sustainabte use and conserva-

tion of marine Iiving resources>.

Wij verzoel<en u ool< uw cotlega-

onderzoel<ers oP deze oProeP

attent te maken.

oppervlal<te. Het begeleidende

tel<stboel< was echter biizonder

uitgebreid en vormde een goede

basis om een indrul< te krijgen van

de opbouw van de ondergrond van

een gedeelte van de Waddenzee.

lntrigerend was vooraI het "witte

gat" tussen Vlieland en Hartingen.

Dit blanco gat bleek bij bestude-

ring van de kaartoPeenvolging en

handleiding veroorlaakt te lijn
door onze enige vull(anische pijp.

die op to5o meter diePte aange-

troffen was onder het Zuidwalvetd.

Pas op l<aart r4 werd het witte gat

door Carboonafzettingen opgevuld.
(Naschrift redactie: In de tel<st van

de Attas wordt er oP gewezen dat

de structureie-elementen kaartjes

gebaseerd zijn oP de huidige aan-

wezigheid van sedimenten' OP de

plel< waar de Zuidwalvulkaan tij-

dens de Jura ontstond, ziin de

oudere sedimenten oPgeheven

door het omhoogl<omende magma

en door erosie afwezig. 0P figuur

z.ro wordt het vuil<aan sYmbool

voor het eerst aangegeven.) Jam-

mer genoeg liePen de geologische

profielen op l<aart 16 ten noorden

van deze Jurassische vull<aan. Door

===:.+=+

Voorjaarsexcursie

Zaterdag z3 april organiseert de

Nederlandse Kring Aardse Materia-

ten (NKAM) haar vooriaarsexcursie.

De excursie zal gaan naar het Miin-

museum te Beringen. Belgie.

Het programma is als volgt:
- Lunch (broodmaattijd)
- lnieidende fllm
- Maquette van de mijn

- Rondleiding door de miingebouwen

- Voorstelling van ondergrondse

situatie in een ketder (afdalen is

niet meer mogetiil<)

dit raadseLachtige gat bieel< de

l(aart toch een aardige oefening op

te leveren voor het Practicum
petroleumgeologie in Detft. Aan de

studenten werd gevraagd met be-

hulp van de l<aarten het raadsel

van de witte vtek oP te lossen en

een profieI te construeren dat over

de vull<aan lieP. Het nut van de

eerste l<.aart voor het onderwiis

was dus toch ruimschoots bewe-

zen.

Op btad ll Ameland-Leeuwarden

besloeg de geologie al 5oolo van

het kaartoppervial<, en blad lV

Texet-Purmerend toonde het geo-

togisch belangrijke lJsselmeerhoog'

dat studenten een belangrijl< in-

zicht verschafte in de afii'rezigheid

van l<oolwaterstoifen in dat gebied.

Het duurde evenweI nog Jaren voor

ons op blad lll een biik gegund

werd op het Groningenveld. In elk

gevaL werd het langzamerhand

duidetijl< dat in Nederland de ber-

gen onder de grond liggen, zoals

Salle Kroonenberg in zijn intree-

rede in t997 liet zien'

Van groot belang bleel< ool< de

l<artering van het Zechsteinzout. De

vorming van zoutl<oePels ten

* :-l= 

=: 
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Geotogische atlas van de diePe

ondergrond van Nederland
fNO-ATIG, U n'echt, 2 0 0 1.

EngeklNederlands, 101 PP' 5j Jigs.

en 21 kaarten

Pijs € 47,50 (tuc\. BTIYt) ' ISBN
9072869-7 I -0

Op r december 2oo4 werd in het

ministerie van Economische Zal<en

de Geo{ogische Atlas van de diePe

ondergrond van Nederland - voste-

land, op schaal r:r.ooo.ooo, gePre-

senteerd. Deze atLas vormt de

l<roon op de l<artering van de diepe

ondergrond die door de toenmatige

RGD in 1985 was begonnen. De

atlas op formaat 43 bij 3z cm en

een gewicht van 21fz kg is een we[-

l<ome compilatie van de vijftien

l<aartbladen oP schaal 1:25o.ooo,

die in de perlode van 1991 tot

zoo4 afzonderlijk werden gepubli-

cee rd.

Er was destijds reikhalzend uitge-

kel<en naar deze l<artering, dte ge-

bruil< l<on maken van de enorme

hoeveelheid seismische- en boor-

gatgegevens, die in de [ooP der

jaren door de otie- en gasindustrie

was verzameld. VooraI het geolo-

gisch onderwijs had grote behoefte

aan een beetd van de diePe onder-

grond van ons land, dat intussen

tot de belangrijl<ste producenten

van l<oolwaterstoffen in EuroPa

behoorde, met een gasvoorraad die

een economische waarde van 3oo

miLjard Euro vertegenwoordigde.

lk herinner mij de verschijning van

het eerste l<aartbtad Vlieland-

Terschelling in t99t. l(ennismal<in g

met dit kaartblad leek oP het eer-

ste gezicht teteurstellend. Er was

slechts een gebied ter grootte van

een 'postzegel' gel<arteerd; de geo-

togische informatie besloeg slerhts

een vijfde deel van het toch aI l<[ei-

ne kaartoppervlal<. Het offshore

gedeetLe, dat het groolste gedeelte

van het l<aartblad vertegenwoor-

digde, was, behalve de smatte

strool< territoriaie wateren' geheel

b[anco gelaten. De Prijs die des-

tijds meer dan too gulden bedroeg,

leek gezien de geringe hoeveelheid

informatie een te grote investering'

Er stond weI tegenover dat de ste-

vige plastic maP niet minder dan

16 aparte l(aarten bevatte, weliswaar

alle met de mininieme gel<arteerde

kngrng lalw I ktfg lnieuwsbrief februari zoo5 I 14



Voorjaarssym posium

l(osten van de rondleiding bedra-

gen 5,5o Euro p.p., waarbij de

gids is inbegrepen; het meren-

deel van de gidsen ziin ex-mijn-
werl<ers. De kosten van de lunch

bedragen 7,oo Euro p.p. (optio-

neeL). De duur van het program-

ma na de lunch is circa 3 uur.

Vervoer nader bekend 1e mal<en

(afhanl<etiik van aantal deelne-
mers en bereidheid/beschikbaar-
heid voor eigen vervoer).
Minimum aantal deetnemers: 5.

Aanmetding, voor r april, bij lack
Voncl<en (info@nl<am.nl of
jhtv@ptanet.nl).

oosten van de Hantumbreuk, in

tegenstelling tot de zouttagen op

het stabiele Frieslandplatform ten
westen van de breuk, zou wel eens

een verl<[aring kunnen geven voor
het al dan niet voorl<omen van

door gaswinning geinduceerde

aard bevi ngen.

Met behulp van de ondergrondl<ar-

tering werd ool< het indrukwek-
l<ende, bewegende model van de

Nederlandse ondergrond geconstru-

eerd dat nu opgesteld staat in
Naturatis. Door dit modeI wordt
een groot publiel< zich bewust van

de complexe ontstaansgeschiedenis
van ons lanc.
De nu verschenen atlas geeft naasI

de contour- en diktel<aarten van de

verschillende stratigrafische eenhe-

den ool< verhetderende stratigrafi-
sche schema's en een groot aantal
geologische profielen. Samen met

de paleogeografische kaarten en

seismische profielen wordt zo de

reconstructie van de paleogeografi -

sche ontwil<lceling en de structurele
opbouw van ons [and een fascine-

rende oefening, zowel voor geolo-
oon an ctrdpnion :l< rrnnr dp opin-

teresseerde Leek.

Dinsdag ro mei zoo5 zal de Neder-

landse Kring Aardse Materialen
haar voorjaarsymposium en alge-

mene Ledenvergadering houden.
Voor beide is de l<ring te gast bii
de Nuctear Research & consuttancy
Group (NRG) te Petten. Het voor-
jaarssymposium bestaat uit een

lezingenprogramma's ochtends en

een excursie naar enkele van de

[aboratoria van NRG's middags en

heeft dlt jaar als thema Zeldzame
Aarden & Actiniden.
Deelname is gratis voor zowel
leden als niet-[eden van de NKAM,

doch de Iunch is voor eigen reke-

ning. Vanwege Logistiek en de

veitigheidsprocedures rond het

complex worden deelnemers
verzocht zich uiterlijl< r7 apriI aan

te metden, bij voorkeur per e-mail.

Een apart hoofdstul< is gewijd aan

de toegepaste geoLogie. Hier wordt
de exploratie- en productiegeschie-

denis sinds de eerste aardolie-
vondst in r9z3 in Corle behandeld
en een heldere uiteen/etting gege-

ven oveT petroleumsystemen, even"

als een actueel overzicht van de

olie- en gasvoorkomens op het
vasteland van Nedertand, onder-
grondse gas- en COr-opslag, zout-
winning en geothermie. De nieuwe

atlas is een well<ome aanvulling op

het vorig jaar verschenen boek 'De

ondergrond van Nederland' (F.J. de

Mulder, ed. De ondergrond van

Nederland, Geologie van Nederland
deel 7, TNO-NlTG, zoo3).
Wetlicht wordt met het verschijnen
van deze beide werken Starings
verzuchting uit 1855: "Velen gelo-

ven dat Nedertand gene geotogie

heeft en dat het niet de moeite
waard is om zich met de vorming
van onze bodem bezig te houden,
met als enige argument dat wij
gene bergen hebben". eindelijk
gelogenstraft.

FREEK VAN VEEN

Het programma is als volgt:

9.oo 9.15 Ontvangst

9.15 - g.45 Kernenergie, onmisbaar in een duurzame ontwikkeling
Andre M. Versteegh, plv. aLgemeen directeur NRG, Petten

9.45 1o.15 Nucleaire alchemie: De ontwikkelingen in materiaalonder-
zoek voor transmutatie van radioactief afual

Ronald P.C. Schram, produktgoepmanager FAI (Fuels,

Actinides and lsotopes), NRG, Petten

70.75 - 10.45 Koffiepauze
10.45 11.oo ALgemeneledenvergadering
11.oo - 11.3o lmmobilisatie van f c-99 in een titanaatmatrix -

Synthese en eigenschappen van Mg,(Ti,Tc)Oo.

Geert-Jan L.M. de Haas, projecleider-wetenschappelijk
medewerker FAl, NRG, Petten

11.30 - 12.oo Electron microprobe age-dating of monazite: Some preli-
minary results.
Herman L.M. van Roermund, Universiteit Utrecht

72.oo - 72.30 Extreme negative Ce-anomaLy in REE-rich epidote associa-

ted with cerianite and Ce4*-rich cheratite-(Ce) in pink

muscovite-quartz schist (Scania, southern Sweden).

Kees Linthout & Wim J. Lustenhouwer, VU, Amsterdam
72.]o 73.30 Luncn

t3.7,o - t6.oo Excursie naar de NRG laboratoria

Toegang tot het complex waarop NRG gevestigd is, kan alleen verkregen worden met een

geldig legiti m ati e bewij s (paspoort, ri j bew i js of i d entite itskoo rt).

Nadere informatie of aanmelding met vermelding van het legitimatiebewijs en

bijbehorend nummer: Timo G. Nijtand, t.nijland@bouw.tno.n[, tet. or5-

2763219.

Nieuw lid
ir. S. Brummelkamp (G)

Hugo de Grootkade 4o
to5z LT Amsterdam

drs. D.K. Munsterman (G)

Dammersboog ro
t99t SK Velserbroek

Ad reswijziging
drs. Ebo Bal<l<er

c/o Moydow Mines International Inc.

74 Haddington Road

Dublin 4, lerland

dr. A. Barnhoorn
Research SchooI of Earth

Sciences RSES

Mitls Road rr, ANU

Canberra, ACT ozoo, Australie

dr. j.M. Coolen

International Coat Group, LLC

c/o ICG Hazard, LLC

rozr Tori Drive

Hazard, KY 4t7or, USA

drs. F. Jaggie

7 Place Victor Hugo

38ooo Grenoble, Frankrijl<

dr. R. Jonk
ExxonMobiL Development Company

AngoLa OBO, GP6 75t
rz45o Greenspoint Drive

Houston, IX 77o6o

dr. A.M. van den Kerkhof
Lehnshof 5

37o79 Gdttingen, Duitsland

drs. B. van der Kooij
Cornetis Trooststraat 69-2

toTz )D Amsterdam

drs. X.M.T. van Lanen

Luthmastraat 262-hs

to74 VD Amsterdam

drs. T.J.M. van der Linden

Groenestraat 2Z

67zt )A Bennekom

dr. G.G.O. Lopes Cardozo

ShelI International Exploration &

P rod ucti o n

Gtobal Exploration
Kessterpark 1

zzBB GS Rijswijk

. :-:- -t,' - -. =.-.

kngrng I alw I ktfg Inieuwsbrief februari zoo5 I 15

ffi



ffi
dr. L.j. van Marle

cio Shell Exploration & Production
Company (SEPCO), EPX-W Explora-

tion Consultants, Woodcreek Office

zoo N. Dairy Ashford
Houston, TX 77o7 9-tr97, Amerika

dr. J.P.J. Reijs

SheLl Egypt SENV-XM

Expat Mail Postbus 245

z5or CE's-Gravenhage

ir. l.H.J. Sinke

Bona Vista, Blacktop, Kingswell
Aberdeen, ABrS 8Q3 Schotland

dr. A. Speksnijder
Pauwenlaan 65

2566 ID 's-Gravenhage

dr. H. Veld

Lindenlaan z6

3737 RD Groenekan

dr. F.M. van de Wateren

Landforms - Science & Media

Celebesstraat 8o
to94 ET Amsterdam

drs. B..l.H. Westerop
Wim Peterstraat 4
8or9 BZ Zwolte

drs. B.l. Wotters
Leliestraat 4
1738 CN Waarland

Adres gezocht
drs. R.C. Roeterdink
Postbus rr478, 7oo7 GL Amsterdam

Tsunami websites
www.scotese.com (animaties oxer de plaattektonische geschiedenis)

h tt p ://www. re n s e. co m/ge n e ra I z o/co m i n go n e d a y g. h t m

http://www.nerc-bas.ac.uk/tsunami-risks/ (zie bij ttoige de riskatlas ooor het

isico in Atlantische oceaan!)

http://www.nerc-bas.ac.uk/tsu nam i-risksihtm l/HSEr.htm

http://www.fettes.com/shetland/tsunamio/ozodeposits.htm (Shetland tsunami
met nauwkeurige dateingen van de Storegga slide)

http://www.uib.no/Peopte/ngtjm/Bondevik-al-o3-EOS.pdf (over de hoogte tan
de tweede tsunami)
http://www. b ru n el.ac. uk/d e pts/geo/iai ns ub/studweb page/best/Sto regga. htm I

http://www.ormenlange.com/library/attachments/OTC.pdf (oxer xeiligheid aan
de storegga slide area nu)
http://www.edinburghgeolsoc.orglz_28_o4.html (ook oaer de aeiligheid maar
met tegengestelde conclusie)

1I nrsr:rt 2l]{}5
Staringsymposium, de Uithof,
Utrecht. Zie pagna 7 van deze

nieuwsbrief.

2.| eprid 2{Js}-t

KNGMG Buitendag. Zie nieuwsbrief

9, 2oo4.

23 apt"il 28$S
Nederlandse Kring Aardse Materia-
ten (NKAM) voorjaarsexcursie naar

het Mijnmuseum te Beringen (B).

Info: Jack Voncken, info@nkam.nl

2.1 altril 20{}5
NederLandse Geologische Vereniging

bij het NITG. Dag over de fossielen

van Solnhofen. www.geologische
verenigi ng.n L

?il - 29 April 2{!il"5
European Geosciences Union,

GeneraL AssembLy zoo5 in Wenen.

Voor meer informatie, registratie en

abstracts, zie: http://www.coperni-
c us.o rglEG Uigaleguo 5/i n dex. htm

Iil vwsi 2til]S
NKAM voorjaarssymposium'ZeLd-
zame aarden & actiniden'. Plaats:

Nuclear Research & Consultancy
Group, Petten. Info: Timo Nijland,
e-mail: T.Nijland@bouw.tno.nt, tel:
o15-27b3219.

6-9jztntl*{}5
Waterconferentie ModelCare zoo5
in Nederland. Voor meer informatie,
zie: http://modelcare2oo5.nitg.
tno.nl/

f.7 * 21 jztLi 2t)85
rL - .' !

rTrr Caribbean Geological Conferen-

ce in San juan, Puerto Rico zoo5.
Correspondence: Johannes H. Sche[-

lekens, GeneraI Coordinator, rTth

Caribbean GeologicaI Conference,

Department of Geology, University

of Puerto Rico, P.O. Box9ot7,
Mayagiiez, Puerto Rico 00681. For

information: tell Iax:787 265 )845,
e-maiL: Geoconf@uprm.edu

7 * 12 ttugt.tsttes 2$A-5

The 8th International Conference on

Fluvial Sedimentology wilt be hetd

in Delft, The Netherlands. The ICFS

is held every 4 years (since ry77)
and seel<s to stimulate the exchan-
ges of ideas among a community
of scientists with common interests
in rivers and their deposits, both
modern and in the geotogical re-

cord. For more information, please

refer to the ICFS website: http://
www.8thfLuvconf.tudelft .nl, or
e-maiL to: Organizing.committee@
8thfluvconf.tudetft .n I

l8 septe*tber 28$S
Nederlandse Geologische Vereniging

bij het NITG: dag over mineralen uit
Scandinavid. www.geologische

vereniging.nl

2$ nr:vetnber ?*fi5
Nederlandse Geologische Vereni-
ging bij het NITG: het Belgische

Katloo in de schijnwerpers.
www.geoLogischeverenigin g. n I

Imttrerct:
Nederlandse Geologische Vereni-
ging: www.geologischevereniging.nl

Geologisch tijdschrift van de NGV

met inhoudsopgave vanaf t947:
www.gron dboorenhamer. geologi-

scheveren iging.n I

Elektronisch geologisch tijdschrift
van de NGV met meer dan 5oo arti-
kelen:
www.geon ieuws. geologische

vereniging.n L

Geologisch Aktiviteiten Centrum:
www.gac. geologischeveren i ging.n I

NGV bibliotheek: www.geo.uu.n[/
ngvi bi b liotheek/bi btiotheek.htm
Inhoudsopgave Grondboor &

Hamer met totaaloverzicht van
':997 tl m zoo 3: http://www.g,eo.uu.
n [. n gv/gro n d b oo r- h a m e r/gro n d boo r-

hamer.htm
NGV-Geonieuws: www.geo.uu.nl/
n gv/geonieuws/geon ieuws.htm,
elektronisch geologisch tijdschrift,
met bijna 5oo artikelen verzorgd
door prof. dr. A.J. (Tom) van Loon.

Nederlandse Kring Aardse Materia-
len: http://www.nkam.nl
Faculteit Aardwetenschappen van

de Universiteit Utrecht:

www.geo.uu.n[ -.

www.geo. u u.n L/ngv/gro n d boor-hamer/

Examen
Universiteit Utrecht
AardlY€{enschappen
l(. Joosten lz9-tt-o4)
A.A. Mourik (zg-tt-oL)
M.A.W. Vrij tandt (29 -tr-o 4)

grondboor-hamer.htm: de inhoudsop-
gave van Grondboor & Hamer is

uitgebreid met het totaaloverzicht
van de jaren ry97 llm zoo3.

Faculteit voor Aarde- en Levenswe-

tenschappen van de Vrije Universiteit

Amsterdam: http://www.falw.vu.nl
Technische Aardwetenschappen,
Technische Universiteit Delft:
www.ta.tudelft
www.pgknet.nl
Stichting Weten: www.weten.nl
www.oertijdm useum.n I

www.waterland. net\nhv
Price of clean water: The EU Water

Framework Directive: http:/ieurope.

eu. i nt/wate r/water-fra m ewo rk/

index en.html

European Union of Geosciences
(Strasbourg conference): www.
co n gres'scientifi q ues.comlrocc/
www.hollandinbeeld.nl
http://www. knaw. n l/heine ken prizes/

lectures.htlm
Nathan E. Carpenter, PaleoPublica-
tions: www.paleopubs.com
www.nrm.se/high tat/i ndex.httm

;lI.;1" 
r".' l/universiteits

G***herrie
M. de Winkel (25-tt-o4)

Vrije Universiteit Amsterdam
$e*r:hernie
G.R. Hooijkaas


