
De Ren l<ens-Zij lstracollectie
in het Natuurhistorisch Museum Maastricht

Excursie ENCI'groeve, 1977: links Hans Zijlstra, rechts Sjir Renkens
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Er zljn meer 'doe-het-zelvers' geweest
die de 'echte vakmensen' versteld heb-
ben doen staan van hun kennis en door-
zettingsvermogen. Er zijn amateurs die
de berging van een mammoet uit de
diepgevroren bodem van Siberie geor-
ganiseerd weten te krijgen (Dick Mol,
douane-beambte op Schiphol). Er zijn
ook mensen die na een studie Engels
promoveren op de echinodermen van
het Boven-I{rijt en vroege Paleoceen
van Zuid-Limburg en omgeving en van
de paleontologie hun werk maken (John

Jagt van het Natuurhistorisch Museum
Maastricht). Er lopen zelfs af en toe
pubers rond die met een zeer beperkt
budget (zakgeld) en simpele transport-
middelen (fiets) een zeer boeiende
collectie weten te verzamelen.

"Unusual and exceptionat"
Dat de collectie Renkens-Zijlstra een
wetenschappelijke waarde heeft, staat
buiten kijf. Professor dr. Stephen
Donovan van Naturalis Leiden prijst in
zijn taxatie de vaardigheden van beide
verzamelaars: hun goede oog om fossie-
len te herkennen, te conserveren en te
beschriiven. Hii vindt het een zeer

compiete collectie: "(It) covers the full
range ofbiota that would be expected
from the chalks of the Maastrichtian up
to the Cretaceous of Zuid-Limburg. ...
Indeed, the coverage must be considered
unusual and exceptional, including
many important groups that would be
considered relatively rare from these
rocks, such as ammonoids, nautiloids,
and reptiles." Bovendien is veel materi-
aa1 verzameld op plekken die nu niet
meer toegankelijk zijn of zelfs niet meer
bestaan.
Onorthodox verkregen kennis kan voor
verrassingen zorgen. Sjir Renkens,
afl<omstig uit het Limburgse Brunssum,
kwam als scholier graag op bezoek bij
het Geologisch Bureau van de Rijks
Geologische Dienst (RGD) in Heerlen.
Hij praatte er met de veldwerkers, spitte
de hele wetenschappelijke bibliotheek
door en luisterde graag naar de specialis-
ten die op bezoek kwamen. Hij mocht
soms mee het veld in, keek bij boringen
en leerde in de praktijk om de relatie te
leggen tussen de biubber die uit een
boorgat komt en de afzetringen in de
ondergrond. Het 'zomaar' zoeken naar
een mooi fossiel of cen mooie steen

veranderde bij hem vrij snel in een dege-
lijke interesse in de geologie.

Groeve Blom
Hans Zijlstra werd gegrepen door de
geologie toen hij als enige van ziin klas in
groeve Blom geen zeedgel kreeg van de
rondleider. Zi) waren op. Daar nam hij
geen genoegen mee, besloot er zelf een te
zoeken en kreeg hulp van Renkens die er
toevallig ook was. Het werd het begin
van een vruchtbare samenwerking.
Renkens: "Ik was al vrij snel begonnen
om systematisch te verzamelen en alles
goed te documenteren. Samen werkt dat
nog beter. Je hebt iemand om tegenaan
te praten. Er was ook telkens iets nieuws
waar we ons op richtten, een speciale
groep fossielen, sedimentaire structuren
of verkiezelingen. \We hebben bijvoor-
beeld een vuursteen uit het I{rijt, die als
rolsteen in het IGijt zit en gebroken is
tijdens het l(rijt. Op die vuursLeen zitten
ook nog eens fossielen uit het I{rijt. Die
sreen geeft aan dat de vuursteenvorming
in ieder geval relatief kort na sedimenta-
tie heeft plaatsgevonden. Het is geen
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spectaculair mooi stuk, maar
wel een daL heel veel informa-
tie geeft. "

Duits spreken
Door die wisselende belangstel-
ling er is naast vuursteen
speciaal verzameld op onder
meer cephalopoden. rudisten
en archeogastropoden, de voor-
Iopers van de gastropoden is
zo'n uitgebreide collectie ont-
staan. Ailemaal veruoerd op de
fiets, allemaal verzameld in de
weekeinden en in de vakanties.
Renkens enZrjlstra lieten het
niet bij verzamelen alleen. Zij
riepen de hulp in van iedere
hoogleraar op elk vakgebied
waar zij zich op dat moment
mee bezighielden. Vaak was
'Werner Felder van de RGD
hun eerste vraagbaak. Hij kon
ze verder helpen aan de pale-
ontologen die in die groep
gespecialiseerd waren. Er werd
gecorrespondeerd met paleon-
tologen uit Nederland, Duits-

land, Denemarken, Engeland
en Spanje. En ook gepraat.
"\We hoorden op een gegeven
moment Duits spreken in een
groeve. We gingen er op af en
het bleek een hoogleraar te zijn
die ik al eens een briefgeschre-
ven had," vertelt Renkens.

Ontbijt
En toen kwam de Interrailkaart.
Een maand lang reizen door
Europa met de trein voor een
vast bedrag. De hoogleraren,
waarmee tot dan toe alleen ge-

correspondeerd was, werden
met een bezoek vereerd. Eerst
werd er een reisschema ge-
maakt, vervolgens werden de
brieven gestuurd om het bezoek
aan te kondigen en de tocht
door Europa kon beginnen.
Renkens: "\7ij zijn onder
andere op bezoek geweest bii
professor Birkelund in Dene-
marken voor ammonieten en
bij professor Voigt in Hamburg
die gespecialiseerd was in

Vuursteen-rolsteen met begroeiing uit het bovenste deel van de Formatie von

Moostricht, Groeve Blom te Berg en Terblijt

hardgrounds en bryozoen. \Wij

kwamen daar om zes uur
's ochtends aan met de trern.
Dat vonden wij zelfs te vroeg)
maar om zeven uur stonden we

voor de deur. Hij was toen ook
al in de zeventig en lag nog in
bed. \7e konden over een
uurtte terugkomen. \Vij hebben
uitgebreid ontbeten met het
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hele gezin. Zijn assistent heeft
ons het instituut laten zien en
een van zijn zoons heeft ons
rondgeleid in historisch
Hamburg. \7e waren onbevan-
genJ we gingen gewoon overal
op af. Er was geen verborgen
agenda. En het werd eigenlijk
altijd gewaardeerd."

NeutraaI terrein
Renkens en Zijlstra bezochten
congressen. Ze gingen naar
symposla ovef vuursteen
Zuid-Limburg kent veel pre-
historische vuursl eenmi.jnen
en waren aanwezig bij de
eerste, historische, gezamen-
lijke vergadering van de
(Engelse) Palaeontological
Association en de (Duitse)
Paldontologische Gesellschaft.
"Hier op neutraal terrein rn
Maastricht. Het onderwerp
was de Fossil Record. Er is
natuurlijk een merkwaardige
verhouding tussen dat wat er
ooit geleefd heeft en dat wat je
nu terugvindt als fossiel. \Wat

zegt de verzameling fossielen
over het leven dat er toen
was," aldus Renkens.
Maar zelfs een passie die zo
diep gaat, houdt een keer op te
bestaan. Na de middelbare
school ging Hans Zijlstra
geologie studeren. Hij promo-
veerdc op het Maastrichtien
van Zuid-Limburg en deed
onder andere onderzoek naar
vuursteenvorming. Hij werkt
nu a1s geoloog op Sardinie. Sjir
Renkens vond de wereld toch
groter dan alleen fossielen en

ging talen studeren. Hij ver-
diepte zich in filosofie en litera-
tuur, reisde veel en werd tekst-
schrijver.

Zotder
Na twintig jaar heeft de collec-
rie nu haar eindbestemming
gevonden. Moeder Renkens is
net als moeder Zijlstra blij dat
zij weer ruimte op zolder heeft.
De verzameling is officieel
overgedragen aan het Natuur-
historisch Museum Maastricht
als de Renkens-Zijlstracollectie.
Er zrjn duidelilke afspraken
gemaakt. De verzameling zal
altijd een geheel blijven. Bij

resultaten uit onderzoek zal
altijd aan de coilectie gerefe-
reerd worden. "En de collectie
is getaxeerd," zegt Renkens.
"Niet zozeer om de financidle
waarde, maar we1 om zoveel
mogelijk zekerheid in te bou-
wen voor de toekomst: hangt er
een prijskaartje aan, dan is de
kans groter dat er zorgvuldig

mee wordt omgegaan. Het is
meer een maatschappelijke
waarde die er uit spreekt. De
collecLie wordt nu bekeken in
het museum. Ik ben heel
benieuwd."
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Au<Jrru Naurn

Het Natuurhistorisch Museum Maastricht
Fokeline Dingemons, directeur: "Het museum krijgt regelmatig natuur
historische collecties aangeboden van particulieren. Ons uitgangspunt
is dat de collectie een regionale binding moet hebben. Bovendien
moet de verzameling iets bijzonders vertegenwoordigen, een weten-
schappetijke waarde bezitten en goed gedocumenteerd zijn. Schenkin-
gen worden aLtijd getaxeerd. Voor insectencoltecties bijvoorbeetd
geLden vaste regels. De Renkens-ZijLstracollectie was voor ons uniek.
Wat is de waarde van een fossiel die uit een groeve komt die nu niet
meer toegankelijl< is? Of uit een laag die niet meer bestaat? Wii zijn er
heel zorgvuldig mee omgegaan. De taxatie is uitgevoerd door profes-
sor Donovan van Naturalis en Annie D'Hondt verbonden aan het
museum uit Brusse[."
Dr. John Jagt, conservator paleontologie: "Dit is een integrale collectie.
Er is niet alleen gezocht op bijvoorbeeld haaientanden of zeeegels,

maar atles is meegenomen. De verzameling vult [acunes op in andere
collecties, zoals die van Werner Felder. Het is een historisch belang-
rijke colLectie; de vondsten komen van ptekken die niet meer bestaan.
Er zitten schitterende stul(l(en bij. Brachiopoden die uit graafgangen
van kreeften gehaald zijn met de armskeletten er nog in. Met de
inventarisatie hebben we zetfs twee exempLaren van de ammoniet
Brahmaites gevonden. Een afdruk en een kern. We dachten eerst dat
de kern in de afdruk zou passen. Dan zou het om 66n vondst gaan.

Dat was aI uniel< geweest, want deze soort is hier nog niet eerder
gevonden. Maar ze pasten niet in elkaar en voLgens de documentatie
komen ze van twee verschillende plekken. Het zijn dus twee aparte
vondsten. Dit is echt biizonder."

'Vers' breukvlak von de vuursteen-rolsteen met resten van een cheilostome

bryozodnkolonie
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Verandering
'Iiiiiiiiiieeeeeeeeh, het stiiiinkt
en het is viiiies!' Met die lang-
gerekte uitroep doorwaadt
rnijn 8-iarige nichtje Lidian
het modderige oppervlak van
haar eerste kreek ooit.
Mathea, 72 jaar oud, volgt,
kreten slakend die het midden
houden.tussen afgriizen sn l

verrukking. Wii zijn in het
Waddengebied, 66n van de
meest bijzondere natuurge-
bieden ter wereld. We lopen
op de kwelder van Schierrnon-
nikoog. Al weken van tevoren
hadden we de dafum geprikt.
Nu is klimaatverandering een
mooi ding, als het klimaat
maar verbetert, Het aanhou-
dend kletsnatte zomerweer in
de weken voor de tocht, had
Alice en mij weinig hoop gela-
ten, maar op het eiland is het
weer die dag fantastisch en we
zijn de weergoden dankbaar
gestemd. Een gevoel dat nog

versterkt wordt door de dichte
regensluiers die we uit de
donkere wolken boven het
vasteland zien vallen.
Op de fiets bij paal 10 aange-
komen denk ik even dat we al
bii de doorbraakgeul bij paal
l016 zijn. Verandering, veran-
dering! Waar tien iaar gele-
den nog een hoge stuifdiik lag'
zijn d,e duinen nu compleet
weggeslagen: Waddenzee en
Noordzee zijn beiden tegelijk
te zien. Waterstaat laat het
voor wat het is: de stuifdiik'
ooit bedoeld om de Wadden-
eilanden na sluiting van de
zeegaten aan66n te smeden,
heeft geen waterkerende func-
tie meer. Dynamisch kustbe-
heer heet dit: Moeder Natuur
ie oude rotzooi laten oprui-
men. Veranderende inzich-
ten.., tot leedwezen van veel
eilanders, in wiens handen
nog steeds het eelt staat van

het helmplanten, De laatste
honderden meters tot de
doorbraakgeul lopen we:
altijd weerlndrukwekkend,
deze slapende reus die zich
uitstrekt van Noord- tot Wad-
denzee. Hier moeten we zijn.
Mijn beide nichtjes, gekleed
in oude kleren, waden door
het heftig naar HrS en zwavel
stinkende slik. Onzegbaar
veel milioenen, grotendeels
ana€robe bacteridn vieren een
primordiale orgie van sulfaat-
reductie en voortplanting.
Waarbij ze trouwens een flink
elektrisch potentiaalverschil
met het oppervlak opbouwen.
Heel even vraag.ik me af of
daar geen energie uit te win-
nen valt, maar een kreek heeft
weinig op met suffig stilstaan-
de lieden: mijn voeten raken
vastgezogen! Met moeite red
ik lijf en schoeisel. De Vlakke
Jungle: het wad en de kwel-

derkreken zijn milieus, waar-
voor ik, na meer dan 20 iaar
ervaring, nog steeds een heilig
ontzag heb, illiin nichtjes
kennen die zorg niet: al snel is
er niets mooiers voor hen dan
zich, overspringend en wa-
dend, een *"g t" zoeken door
het labytint van steeds weer
vertakkende kreken. Voor het
prachtige paars van de bloei-
ende lamsoor en de geur van
de zeealsem hebben zii bedui-
dend minder aandacht dan
voor het zuigend sliik: zou er
sedimentologenbloed in de
familie zitten?
Op het wad aangekomen
lopen we van het hoge slik
naar een zandige plaat' Daar
komen, na enig wfoeten, een
handvol kokkels tevoorschijn'
Vrij snelle gravers, die zich
goed kunnen handhaven in dit
snel fluctuerende milieu. E6n
voor 66n strekken ze hun voet-

YuW,&r{*

24 november 2oo5, Alterra, Wageningen 135ste NBV themadag: De Bodem in

i.s.m. de KNAG Kring voor Toegepaste Fysische Geografie en Geoheritage NL

In het kader van natuurontwikke- provincie Drenthe bleel< dat in po-

ling en natuurbouw wordt er volop tentie 22 procent van het natuur-

in de bodem ingegrepen. Er wordt gebied in aanmerl<ing komt voor

geplagd, afgegraven en er worden dit type werkzaamheden. Wil

geheeI nieuwe bodemmilieus aan- Nederland zijn, door de N-depositie

gelegd. Bij recent onderzoel< in de versneld dichtgegroeide' actieve

Prograrnrna
9.3o - 1o.oo u Registratie, ontvangst met koffie

1o.oo - 10.15 u Opening door de dagvoorzitter
Vragen bii de ingrePen

10.15 - 10.35 u Hanneke van den Ancker (Geoheritage NL), VeLdsituaties

in beeld - vragen over duurzaam omgaan met de bodem

Vragen en afwegingen uit de proktiik

10.35 - 11.oo u ldo Borkent & Johan ten Hoopen (St' De Marke &

Landschap Overijsset), Bodembeheer van natuurterrei-

nen in praktiik
Wot is er uit wetenschappeliik onderzoek bekend

Annemieke Kooijman (lvA-IBED), WeL of niet ingrijpen

- over onderzoek naar verbanden tussen nutrienten,

bodemvormende processen en vegetaties

Koffiepauze
Han Esselink (St. Bargerveen), Een overzicht van de

reactie van de bodemfauna op ingrepen in de bodem

Boris Jansen (NBV), uitreiking NBV Hissinkprijs

stuifzanden herstellen, dan zit er gehele E-horizont, en soms het

niet veel anders op dan de enkele gehele humuspodzolprofiel, gecon-

centimeters dunne humeuze laag af stateerd. Hoe wegen we de winst

te plaggen. Bij natuurontwikke- voor flora en fauna die dit optevert

tingsprojecten werd door machinaaI af tegen de schade die door afgra-

plaggen het verdwijnen van de ven wordt toegebracht aan bo-

12.25 - 72.50 u De winnaar van de Hissinkpriis over zijn onderzoek

12.50-13.45u Lunch

73.45 - 74.ro u Rienk Jan Biilsma (Atterra), Bosontwikkeling op de

Veluwe: relaties met bodem en [andgebruik r83z

74.70 - 74.35 u Rolf Kemmers (Alterra), Dertig jaar natuurontwikkeling
op fosfaatverrijkte Landbouwgronden

Voorbeelden van toepassing van bodemkundige

kennis bii ingrePen

14.35 - 75.oo u .lan Sevink (IBED UvA), Sanering en herinrichting
van het natuurgebied Laarder Wasmeren

Thee

Han Runhaar (Alterra), Toepassing van bodeminforma-

tie bij herstet van verdroogde gebieden

Nico van Breemen (Wageningen Universiteit), Conclu-

sies, slotdiscussie en a[sluiting
Borrel en jaarvergaderingen van NBV en l(TFG van

16.30 - 77.OO

r7.oo - 71.25 U

71.25 - 71.5O U

77.50 - 72.75 U

12.75 - 72.25 U

15.oo - 15.25 u

75.25 - 75.50 u

t5.5o - t6.t5 u

76.75 - 77.75 u
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je uitl vindenhouyast, draai.
en, en gaaven zich in een paar
minuten in door, pompend
met hun schelpen, met een
krachtige watersttaal het tartd
in driifzand te veranderen.
Mijn nichtjes vinden het een
aardige vertoning, rnaar
h9b!9n dieren wel ienq betere
kunsties zien doen. AIs ik wil
Iaten zien hoe ee1,$.giii.1r*d.
- en dus nog ionge - wadden-
pier zich ingraaft, blijkt dar
heel wat. spectaculalrder: hii
wordt wild aangevallen door
een hele horde piepkleine gar-
nalen. Opgewonden proberen
Mathea en Lidian een paar
gainalen te vangen: IIet lukt
gemakkelijk: het wemelt er-
van. De garnalenstand is in
het afgelopen decennium aan-
zienliik toegenomen, waar-
schiinliik door eenl' combinatie
van hogere watertemperatu-
ren en bevissing van de witvis;,

Natuurontwikkeling

Die hogere gaanalenqtririd; ,

vooral in de voorzomer door
relatief hoge watertemperatu-
ren zou volgens sommigen
(Beukgma & Dekker; 2005)
leiden tot een verhevigde
predatie qp larven van andere,
invertebraten. Hoe dan ook,
de $arnaf envretende lepelaar
heeft het tegeriwoordig, goed . 

'

nzttat,ziin zii id de wadden, ,

De schelpdiervretende vogels
daarentegen nemen in grote
delen van de,Waddenzee af
over de periode 1992-20O0rwat
overigeris <iok,,ten dele wofdt ,,

toegeschreven aan, de bodgin:
beioerende lisscrii r(\ryadden ,

Sea Quality Status Report
2004, www.waddensea-secre-
tariat.rorglQ-SR|-Ook hieii,
verandering, verandering.
Na reen vermoeiende *andeling,
fietsen we - illegaal - terug over
het strand: Nou ja strand.,,
waar zich ooit een zandvlakte

uitslre&te, is nu,over vgte hon- :

derden:meteis,alles rbegrqeid;,
doordat gqolg delen boven de ,

hoogwaterliin ziin uitgerezen,
Groene stranden vinden we
momenteel op Tersch{!i4g,,
4qefand,en Schie{lgflilooC,,
De.', exacie,,verkladf tg,is t,no.g niat
gegeven maar het hangt waar-
schijnlijk samen met het enor-
me, zatt6*onod n:+qaf Aanlad-,,
dende zandplaien uit de buiten=
dglta in de iafee.lopen 

i 
dec€nnta-:

Bij strandtent de Grilk azrnge-
komenbltikt het strand dixu osk
zo breed geworr,len d6!,.airbii ,, ,

zee nog een strandtent is neer-
gezet, klaarbliikelijk om te zor-
gen dat de gasten onderweg van
de duinen naar de zee niet ver-
hongerenr,, Alwe er: veranderirrg.
Verandering ook,.va;r voorzit*
ter van het Koninkliik Nedet.'
lands Geologisch en Miin-
bouwkundig Genootschap.
Ondergetekende stopt errnee.

Zal,ik het misqen? Da( mag al'
bliiften,nit dit wat weeiidoedi-
ge stukie, Het is enorrn leuk '

werk om,te doen, maar tiids- :

druk en persoonlijke omstan-
dighedCn dwingeniime. Ot de
aehlergrond blijf ikechter het
KNGMG helpen. Ik wil hierbij
ook anderen oproepen om
zichlaan te rnglden als yrijwil,-.
liger,(Secretarlaat KNGIvIG!,:
Postbus 80123, 3508 TC
Utrecht1 030.2532412, fai 030,
2 53 5 523 ; kngrng@knag.nl). De
beoogde nieuwe en enthou-
siaste voorzitter is Peter de
Ruiter. Hij heeft enorm veel
bestuurlijke ervaring in aller-
lei grote en kleine verenigin-
gen en bii Shell. Momenteel is
hii opvakantl€, rilaarin de,

volgende nieuwsbrief hoort u
meer van hem!

AlesnT Oosr
VooRirrrrr

beoordelingscommissies positief

oordelen over de mogelijkheid van

doorlopende indiening.
Omdat de aanvraagdruk zeer gelei-

detijk toeneemt en men wil voorko-
men dat op een gegeven moment
een subsidiestop moet worden
afgekondigd, heeft het bestuur
tevens besloten om met ingang
van r september 2oo5 het honore-
ringspercentage te stellen op

tenminste 257o.

dems, natuurlijke tandvormen en

nog onbeschermde of onbekende
cultuurhistorische objecten zoals
oude wegen? Wat is er uit het we-

tenschappelijk onderzoek bekend
over de effecten van ingrepen voor
natuurontwikkeling op de bodem-
fauna en andere bodemkwaliteiten?
Herstelien vegetatie en fauna zich

volgens de streefbeeLden waarop
de ingrepen zijn gebaseerd? Zijn

alternatieve verschralingsmethoden
om de gevolgen van overbemesting

tegen te gaan op de langere ter-
mijn voor vee[ (semi-)natuurlijke

ecosystemen geen duurzamer be-

heermaatregel dan het weghaLen

van de bodem? En hoe bestist een

beheerder wanneer wel en wanneer
niet in de bodem in te grijpen? Dat

zijn vragen waar we met u over van

gedachten willen wisselen op deze
gezamenlijke studiedag van NBV,

KTFG en Geoheritage NL.

Datum: z4 november zoo5
Organisatie: Hanneke van den

Ancker (KTFG/Geoheritage NL)

Gerard Heuvetink (NBV)

Dagvoorzitter: Nico van Breemen
(Wageningen Universiteit)
Plaats van samenkomst: Zaa[ r,

Atterra - West, Droevendaalsesteeg 3,

6Zo8 PB Wageningen, telefoon:
0377 - 47 47 oo

Routebeschrijving: Gebouw ror op

http://www.wageningen- ur. n l/n l/
a d ressen/

&,, ".,&;
ffi,^ 8€

Continuering doorlopen-
de indiening Open ALW
Programma
Het gebiedsbestuur Aard- en Levens-

wetenschappen van NWO heeft

tijdens de junivergadering besloten

om de doorlopende indienmogelijl<-

heid voor het Open ALW Program-

ma, zoals die bestond sinds septem-

ber zoo3, te continueren. Uit een

recent uitgevoerde evaluatie van het

Open ALW Programma bLijkt dat zo-

weL de potenti6le indieners als de

{;l t f {.Y; t^'{ 'r,l
tJ t i "*5-.* q*',7

Herhaalde oproep
Voor het boek' De Nederlandse
Mijnspoorwegen' (dat de boven- en

ondergrondse mijnspoorwegen in

Nederland en vm. Ned. lndid
behandelt) zoekt de auteur contact
met mensen die gewerl<t hebben
bij de 0mbilin-, Boekit Assam-,

Parattan- en Poeloe Laoetmijnen

en de Oost Borneo Steenkolenmij
0ok foto's gezocht van het spoor
bedrijf van deze mijnen.
Gerard de Graaf,

B. Spiegelerf zr,

3813 NL Amersfoort,
o33-48o5o34 of
q ui dpqraaf@crarlct nl
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Geofysicus, bijna-hydroloog en bassist van metalband After Forever

Luuk van Gerven: meer dan a[leen maar maar herrie maken

In Nederland kan hij rustig over straat
iopen. Geen gillende fans op Hoog Catha-
rijne. Toch heeft de band waarin hii speeit
op de grote popfestivals in Nederland ge-

staan. Z1j hebben een hechte schare fans
in veel Europese landen, en hun muziek is
razend populair in Zuid-Amerika. De
toernee daar was bijzonder.

Gekkenhuis
"De aankomst in Brazili€ was echt een
gekkenhuis," vertelt Luuk. "Gillende
mensen stonden ons op het vliegveld op te
wachten. We hebben signeersessies gehad

waar geen eind aan kwam. Zelfs voor het
hotel stonden fans te wachten. Je weet
niet wat je overkomt. In Brazili€ hebben
we vier optredens gedaan. Daarna Argen-
tini€, Chili en Colombia. Dat was een
verhaal apart. In Colombia is het al jaren

oorlog tussen de rebellen, de drugsmafia
en de regering. Je ztet in Bogota militairen
gewapend door de stad lopen, jongens van
achttien, negentien jaar die hun dienst-
plicht vervullen. \)Vii zouden een optreden
hebben naast een militair oefenterrein,
maar een kolonel verbood het concert. Op
een gegeven moment stond het publiek
lijnrecht tegenover de militairen. Dat was
benauwend. Gelukkig mochten we toch
nog spelen, maar er had ook niets mis
moeten gaan. De laatste week waren we
in Mexico. Iedere dag een optreden.
's Ochtends in het vliegtuig, 's avonds
spelen, paar uren slapen en 's ochtends
weer in het vliegtuig. Dat was heftig."

Elektriciteitsleer
\iZat begon als een van de vele middel-
bare-schoolbands die covers speelde, heeft
zich in de tien jaar van haar bestaan ont-
wikkeld tot een zesmansformatie (een

drummer, een toetsenist, twee gitaristen.
een bassist en een zangeres) die alleen

eigen nummers speelt in de stiji van
symfonische metal-gothic-rock. (\7ie zich
nu verbiisterd afizraagt hoe dat klinkt: op
www.afterforever.com ziin fragmenten te
beluisteren en optredens te zien).
Zangeres Floor Jansen en toetsenist Joost
van den Broek, een van de schrijvers van
de band, hebben allebei een muzikale op-
leiding gevolgd en zijn beroepsmuzikan-
ten. Gitarist Sander Gommans is leraar en
schrijft ook nummers. Drummer Andr6
Borgman en gitarist Bas Maas ziin hard
bezig om van muziek hun beroep te maken
en Luuk studeert nog. Ambitie om zich
professioneel met de muziek bezig te hou-
den heeft hij niet. "Nee, ik vind muziek
heel leuk, maar je moet wel heel goed ziin
om er ie brood mee te kunnen verdienen.
Bovendien vond ik de exacte vakken, en
zeker natuurkunde, op school zo leuk dat
ik daar verder in wilde gaan. Het werd
geofrsica en dat heb ik met plezier gedaan.

Natuurliik ziin er vakken minder leuk,
maar dat heb je in iedere studie. Wel wa-
ren er vakken waar ik het nut niet zo van
inzag. Elektriciteitsleer biivoorbeeld. Dat
heb je helemaal niet nodig voor dit vak."

Herrie maken
Luuk heeft zich in zijn mastersopleiding
gespecialiseerd in seismologie en tectono-
fusica - aardbevingen en plaattektoniek.
Hij heeft voor zijn onderzoek gekeken
naar seismische gegevens en zwaarte-
krachtanomaliedn van de mantel op een
diepte van 150 tot 300 kilometer onder
Australi€. "Meestal worden de snelheden
van aardbevingsgolven gereiateerd aan de
temperatuur van het gesteente. Hoe snel-

ler de golven zich voortplanten, hoe war-
mer het materiaal is. Wij hebben gekeken
of verandering in snelheid ook iets te
maken kan hebben met variaties in de
samensteiling van de mantel. Dat lijkt zo
te ziin. Het is niet te kwantificeren. Je
kunt niet zomaar zeggen: als de snelheid
zoveel is, dan verandert de samenstelling
van de mantel van zus fiaar zo. Maar het
ziet er wel naar uit dat de samenstelling
invloed heeft op de snelheid van de gol-
ven. Er is nog een artikel uit het onder-
zoek voortgekomen met mijn begeleiders
Rob van der Hilst en Fr6d6ric Deschamps
als co-auteurs. Ik kan dus wel iets meer
dan alleen maar herrie maken."

Mee met de drum
Bii dat 'herrie maken', neemt de bassist
een bijzondere plaats in binnen de band.
Technische hoogstandjes mogen, maar
ziin niet noodzakelijk. Een goed gevoel

voor ritme wel. De bassist zorgt voor de
verbinding tussen slagwerk en melodie.
"Je moet het aanvoelen. Daar heb ie geen

conservatorium voor nodigr" aldus Luuk.
"Ik probeer eerst met de drum mee te
spelen. Heel ritmisch. Daarna ga ik met
de melodie mee. Je kunt het zo mooi en
technisch maken als je wih. maar het
moet wel functioneel zijn. De leadgitaar
kan een solo spelen, maar als ik dat doe,
dan valt de hele basis weg."
Dat alles gebeurt zonder bladmuziek, alle-
maal uit het hoofd. Sommige bandleden
kunnen niet eens noten lezen. Het is een
manier van muziek maken die niet te
vergelijken is met de harmonie waar Luuk
tien jaar lang hoorn gespeeld heeft. Al zijn
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er wel raakvlakken met de meer klassieke,
symfonische orksten. En die gaan opge-
zocht worden, tijdens een speciaal concert
ter ere van het tienjarig bestaan van de
band.

Hoogwater
Met het nieuwe bachelor-mastersysteem
is het makkelijker geworden om er een
tweede studie bij te doen. Met een band
die veel inzet vergt, bleek het niet makke-
lijk om een baan te vinden binnen de
theoretische geofusica. Bovendien had
Luuk toch het idee om zich meer bezig te
gaan houden met praktische problemen.
Geofi'sica was wel heel theoretisch. Het
werd hydrologie in Wageningen, een
studie waar hij ook tijdens de middelbare
school a1 in geinteresseerd was.
"Het is lekker om meer praktisch bezig te
zijn. Deze studie heeft raakvlakken met de
maatschappij en dat spreekt me aan. Nie-
mand zal wakker liggen over mijn onder-
zoek naar de mantel onder Australi€. Ik ga

me nu bij het RIZA, een overheidsinstel-
ling die over zoetwater en afiralwater gaatJ

bezighouden met de hoge waterstanden
van de Maas. De afgelopen honderd jaar
zljn de hoge en lage waterstanden van de
Maas bijgehouden. ln '93 en '95 heb je
natuurlijk de overstromingen gehad. Uit
die heie serie meetgegevens ls een voor-
spelling gemaakt wat er in de toekomst
kan gebeuren. De dijken moeten zo hoog
worden. dat de kans op een overstroming
maximaal eens in de 1250 jaar is. Ik ga

tijdens miin stage de hoge waterstanden
van de Maas op een nieuwe manier door-
rekenen. A1s daar andere, extremeJ water-
standen uitkomen, dan zou dat direct
invloed hebben op de hoogte van de
dijken. Het is fundamenteel onderzoek. Ik
heb nog geen idee wat er uit gaat komen."

Laag voor laag
Luuk heeft in ieder gevai tijd genoeg. De
nieuwe CD van After Forever, die in sep-
tember uitkomt, is al af. Dat blijkt een
heel proces dat zomaar twee maanden in
beslag kan nemen. 'Je neemt eerst een
nummer in een keer met de hele band op.
Dat is de suide track. Die hoeft niet

perfect te z|jn. Dan worden alle instru-
menten en de zang een voor een opgeno-
men. Eerst de drummer. Die speelt met
de guide track in zijn koptelefoon als
steun. Daarna speelt de bassist met drum
en guide track, dan de gitarist met guide
track, drum- en baspartij. Zo ga je door
tot alles er op staat. Het opnemen is erg
leuk. Er wordt heel kritisch naar je geluis-
terd. De CD's zijn altijd mooi afgemixt.
Netjes. Live klinken we ruiger."
Een band met internationale allures, zoals
deze, krijgt te maken met 'de bladen'. De
zangeres van de band heeft voor de Hit-
krant een dagboek bijgehouden van de
Zuid-Amerikaanse toernee. Er zijn inter-
views als er een nieuwe CD uitkomt, maar
natuurlijk willen ook muziekbladen het
liefst de roddels en de ruzies horen. "Er is
bij ons een muzikant met narigheid uit de
band gegaan. Voor ons heel vervelend,
maar de bladen vonden dat heerlijk. Die
horen het liefst de smeuise verhalen."

AUKJEN NAUIA

?\ef 1iV\*U

Symposium Nederlands

'Luminescentiedatering: toepas-
singen en onderzoek', Vrijdag
23 septernber 2005, TUDelft,
Reactor Instituut Delft (Fermi
zaal), Mekelweg 15, Delft

Luminescentiedatering is een metho-

de om de afzettingsouderdom van

sedimenten te bepalen. Door het

relatief grote ouderdomsbereik (tot

r5o.ooo jaar) en de mogelijkheid om

zandige afzettingen te dateren is de

methode een aanvulling op de veet-
gebruikte koolstofdatering. Om de

methode verder te verbeteren en

beter beschikbaar te maken voor
Nedertands (aardwetenschappelijk)

l\l,nl
I\i'UL
Netherlands Centre for
Luminescence dating

Centrum voor Luminescentiedatering

onderzoek is ruim twee jaar geleden den is verplicht in verband met veilig- ber door een e-maiI te sturen naar

het Nederlands Centrum voor Lumi- heidseisen bij het Reactor Instituut NCL@tnw.tudelft.nl. Toegong tot het
nescentiedatering (NCL) opgericht. Detft; aanmelden kan tot zo septem- RID is alleen mogelijk met identificatie.

Het NCL is een samenwerkingsver-

band tussen de universiteiten van Voorlopig pfograrnrra
Amsterdam, Delft, Groningen, (definitieve programma en aanvullende informatie: www.ncl-lumdat.nl)
Utrecht, VU, Wageningen, en TNO- 13.30 u Welkom (Tim van der Hagen, Directeur RID)

NiTG. Het voornaamste laboratorium 13.j5 u Optical dating of fluvial deposits in and around a Roman baree

van het NCL is met een apparatuur (Jakob Wallinga, NCL /TUDelft)
subsidie van NWO-ALW bij het Reac- 13.55 u Reconstruction ofthe former lJ estuary using radiocarbon and

tor Instituut Delft (RlD) gerealiseerd. optical dating (PeterVos,TNO-NITG)

0p het symposium worden de resulta- 74.75 u To be announced (Jon van Mourik, UvA)

ten van het NCL Lab gepresenteerd, 74.35 u IRSL dating of aeolian activity phases in South-West Sweden

aangevuLd met enkele bijdragen van during the Late Holocene (Femke Davids, UU /NCL)
buitenlandse onderzoekers. De pre- U.55 u Theepauze

sentaties laten het brede scala aan 15.15 u Optical dating of very young estuarine sediments (Anni Tindahl
toepassingsmogetijkheden van lumi- Madsen, University of Copenhagen)
nescentiedatering zien; van de date- 15.35 u 0ptical dating of individual grains of quartz from deposits youn-

ring van zeer jonge estuariene afoet- ger than 3oo years (Mirko Ballarini, NCL /TUDelft)
tingen (t roo jaar) tot ouderdomsbe- 15.55 u Multidisciplinary tracing of rzo.ooo years of environmental
paling van Rijnafoettingen uit de Laat- change and glacial forcing in the alluvial architecture ofthe
ste twee ijstijden. ledereen (student, Rhine-Meuse River system (Freek Busschers,VU /TNO-NITG)
onderzoeker, teek) die geinteresseerd t6.t5 u Exploring the methodology for optical dating of Chinese Ioess

is in luminescentiedatering en haar (Jan-Pieter Buyloert, Gent)

toepassingsmogelijkheden is van hafte 1635 u Outlook for NCL research (Jakob Wallinga, NCL /TUDelft)
wetkom: de toegang is gratis. Aanmel- t6.45 u Borrel & Rondleiding NCL labs
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Vidi-toekenningen 2005
NWO financiert onder-
zoekslijn van 79 top-
weten schap pers
De Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoel<
(NWO) heeft 79 jonge, excelLente

wetenschappers een zogeheten

Vidi-subsidie toegekend. Elke

onderzoeker krijgt in totaal maxi-

maal 6oo.ooo euro. Hiermee kan

de wetenschapper vijf jaar lang een

eigen onderzoekslijn ontwikkelen.

De Vidi-subsidie is bestemd voor

onderzoekers die na hun Promotae

een aantaI jaren onderzoel( op post-

docniveau hebben verricht. De

wetenschappers hebben daarbii

vernieuwende ideedn gegenereerd

en deze succesvol zelfstandig tot
ontwikkeling gebracht. De onderzoe-

l<ers behoren tot de beste tien i
twintig procent van hun vakgebied.

De subsidie biedt hen de mogelijk-

heid een eigen vernieuwende onder-

zoekslijn te ontwikkelen en een of
meer onderzoekers aan te Stellen.

In totaal schreven 3o7 onderzoekers

een onderzoeksplan. De aanvragen

werden beoordeeld door weten-

schappers in het binnen- en buiten-

land. Er werden uiteindelijk 79 voor-

steLlen voor honorering geseLecteerd.

De succesvo[[e kandidaten werden

geselecteerd vanwege hun opvattend

en origineel talent voor het doen van

vernieuwend wetenschappeliik

onderzoek. Van de gehonoreerde

onderzoekers is dertig procent

vrouw. NWO betaalt bijna zeventig

procent van elke subsidie. De univer-

siteit of het instituut draagt ruim

dertig procent bij. Attes bii elkaar

gaat het om circa 47 milioen euro.

De Vidi-subsidie is een van de drie

subsidievormen van de Vernieu-

wingsimpuls. De andere twee

subsidies zijn de Veni-subsidie
(voor pas gepromoveerden) en de

Vici-subsidie (voor zeer ervaren

onderzoekers). De Vernieuwingsim-
puts is opgezet in samenwerking
met het ministerie van OCW, de

KNAW en de universiteiten.

Asposio
Dit jaar l<oppelt NWO voor het

eerst de Aspasia-premie aan de

Vidi-toekenningen. De Aspasia-

premie is het vervolg op het AsPa-

sia-programma. Universiteiten
ontvangen de premie als ze vrou-

welijke Vidi-taureaten, die nog
geen hoofddocent zijn, binnen een

jaar tot universitair hoofddocent

bevorderen. Er zijn dit jaar vijftien
premies beschikbaar van loo.ooo
euro. 0p deze wijze wordt gePro'

beerd de positie van zeer getaten-

teerde vrouwelijke wetenschappers

te verbeteren en de getalsmatige

ongelijkheid tussen mannen en

vrouwen op hogere universitaire
posities te verminderen.

Vidi-toekenningen 2oo5 binnen de

Aardwete nschappen
M ethaanflux e n kli maotveran de ri n -

gen, dr. P.A.G. (Pierre) Regnier,

UU - Geochemie.

Methaan is een van de betangrijkste

broeikasgassen. De zeebodem bevat

het grootste methaan reservaat.

Gekeken wordt of te voorsPellen is

hoe en hoeveel methaan uit de

zeebodem vrijkomt in de atmosfeer.

Oce aan -fosfaot e n kli maatve ron de -

ring, dr. ir. C.P. (Caroline) Slomp,

UU - Aardwetenschappen.
Chemische analyses van diepzeese-

dimenten wijzen op sterke variatles

in de hoeveelheid oceaan-fosfaat in

het geologisch verleden. Dit onder-

zoek richt zich op het kwantificeren

van deze variaties en de conse-

quenties voor de algengroei, de

opname van atmosferisch C0, door

de oceaan en klimaatverandering.

Reconstructie van de structuur von

de aarde uit seismische data,

dr. C.C. (Chris) Stolk, UT - Applied

AnaLysis and MathematicaI Physics.

De materidle samenstetling van de

aarde beinvloedt de voortptanting
van drukgolven die ontstaan door

aardbevingen of getuidsbronnen.

Nieuwe wiskundige methoden

worden ontwil<keld om uit metin-
gen van deze seismische golven

aan het aardoppervLak de inwen-

dige structuur van de aarde te

reconstrue re n.

Station in Den Helder, Postma aan

om de chemie en hydrografie van

de Waddenzee te bestuderen.

Op dit onderwerp promoveerde

Postma in r954 in Groningen. Nog

steeds is zijn proefschrift een veet

geraadpLeegd basisdocument. Het

geeft de voedingsstoffenbalans aan

het begin van de eutrofidrings-
periode en beschrijft het oPho-

pingsmechanisme van zwevende
(voedset)deelties vanuit de Noord-

zee, 66n van de oorzaken van de

voedselrijkdom voor schelpdieren,

vissen en vogels in de Waddenzee.

Een vergelijkbaar ophopingsmecha-

nisme veroorzaakt troebelings-
maxima in de benedenlooP van

rivieren, waarover hij met de Duitse

oceanograaf Katle in r955 Pubti-
ceerde. Grotere bekendheid kreeg

dit Waddenzeewerk na het verschij-

nen van een overzichtsartikeI in

ry67 in het standaardwerk Estu-

aries van Lauff, Postma's meest
geciteerde publicatie.

Met Verwey zette Postma zich in
voor het in t957 gestichte Delta

Instituut in Yerseke voor het bestu-

deren van de veranderingen in de

4?&'?&%W;*WZ&W6

Prof. dr Henk Postma

Met het heengaan van Henk Post-

ma, oud-directeur van het Nl0Z
(het Koninktiik Nedertands Instituut
voor Onderzoek der Zee) verliest

Nederland 66n van zijn grootste

ocean ografen.
Postma werd geboren in ZwolLe en

studeerde chemie in Groningen. Na

een kort verblijf aan het PhiliPs

Laboratorium in Eindhoven trok, in
g47, )an Verwey, de toenmalige

directeur van het Zodlogisch

z6 juli 1921, - r9 juli zoo5
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Wetenschap in spagaat
(NWO Onderzoeksbeichten 5 juli
2005)
De wetenschap in Nederland zit in
een spagaat. De maatschappij
koestert hoge verwachtingen,
terwiji investeringen achterblijven.
Dat stelt Peter Nijkamp, voorzitter
van de Nederlandse Organlsatie
voor Wetenschappelijl< Onderzoek
(NWO). Hij doet zijn uitspraken in

de aanbiedingsbrief bij het NWO-
jaarboek zoo4.
De wetenschap maakt tumultueuze
tijden door. Aldus NWO-voorzitter
Nijkamp. Nu l<ort geleden BrusseL

de Europese begroting niet rond

heeft gel<regen, staan de nieuwe

budgetten voor het zevende kader-
programma 6n de vorming van een

Europese Research Council ter
discussie. Getukkig deelt overheid
en politiek de mening van NWO:

investeren in wetenschap is inves-

teren in de toel(omsI van Neder-

Land. Het tempo van de investerin-
gen btijft echter achter bij de

verwachtingen en ambities.

NWO ging in zoo4 door met het

entameren, beoordelen en toel<en-

nen van hoogwaardige onderzoel<s-
projecten. Zo voerde NWO de voor-
nemens uit van de strategienota
Thema's met Talent. NWO heeft nu

zo' n 9o subsidieprogramma's
verdeeld over negen thema's. Bijna

zoo onderzoekers kregen in zoo4
een Veni-, Vidi- of Vici-subsidie.
NWO investeerde rz3 miljoen euro

in nieuwe ontwikkelingen in de

wetenschap. Dat ging onder andere

via de zogeheten 'open competitie'
waarin ruim 4oo onderzoeksvoor-
stellen werden gehonoreerd.

4500 onderzoeksplaatsen
NWO gaf 48o miljoen euro uit aan

de wetenschap. De organisatie
financierde ruim 45oo ptaatsen

voor wetenschappelijk personeel

bij Nederlandse universiteiten en

instituten. Die onderzoel<ers lever-

den 51 octrooien, 129 monogra-
fieen, 479 proefschriften en 744
bijdragen aan boeken. NWO-onder-

zoel<ers publiceerden bijna 6ooo

maal in zogeheten 'gerefereede'
tijdschriften. Bijna elke week
verscheen er weI een publicatie

over NWO-onderzoel< in Science
(zo keer) of Nature (zr keer).

Minder beheerslasten voor
onderzoekers
NWO heeft zich in zoo4 ingezet om

de beheerslasten voor onderzoe-
kers te beperken. Daarnaast is de

overhead van NWO teruggedron-
gen. Zo komt het geld zoveel
mogetijk ten goede aan de weten-
scha p.

Jaarboek met cd-rom
Het jaarboek zoo4 geeft een over-

zicht van de activiteiten van NWO,

de verschillende wetenschapsgebie"
den, instituten en stichtingen.
Het jaarboek bevat bovendien een

bel<nopte impressie van NWO-

onderzoek: van bedreigde talen en

grote steden tot nano-elektronica
en ruimtevaartinstrumenten. Bii het
jaarboel< hoort een cd-rom met een

overzicht van lopende en afge-

ronde onderzoeksprojecten en het

SociaaL Jaarverslag 2oo4. Via de

website is een overzicht van

lopend onderzoek permanent te

raaop regen.

Nadere inforrnatie over NWO bij:
NWO, afdeling VoorLichting en

Com m un icatie, IeI o7 o-3 44o7 t3;
e-mail: voorlichting@nwo.n.
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Gepromoveerd
Marco van Hatturn
per o5-o5-o5 aan de RoyaI Holto-

way University of London met
proefschrift getiteld "Provenance of
Cenozoic sedimentary rocks in nort-

hern Borneo", promotoren prof.

Robert HalI en dr. Gary Nichots

Zeeuwse wateren door de uitvoe-
ring van de Deltawerken (thans

N 100-l(NAWCEME.). Postma deed

hier pilot onderzoek, was zeer

behulpzaam bij het opzetten van

het chemisch wateronderzoek en

voetde zich sterk betrol<ken bij dit
zusterinstituut van het NIOZ.

Naast onderzoel< in Wadden- en

Noordzee verruimde Postma zijn
blil< door diverse studies buiten
Nederland, o.a. samen met geoLoog

Van AndeI in de Orinoco shetf, met

visserijbioloog l(orringa in de Golf
van Napels en met het Waterloop-
kundig Laboratorium Detft voor de

kust van Brits Guyana. Tevens

bewerl<te hij de chemische analyses

van de Snellius-l expeditie (1929-

'3o) in Indonesische wateren.
In 196z verbteef hij een jaar op het

Scripps Institution of Oceanography

in La Jolla (USA). Terug in Neder-

land werd hij in 1963 benoemd tot
hoogleraar in de chemische ocea-

nografie te Groningen, naast zijn
baan op het ZociLogisch Station in

Den Helder, dat hij in diezetfde tijd
meehielp omvormen tot een multi-
disciplinair oceanografisch instituut,

het tegenwoordige Koninklijk NIOZ

op Texe[.

Na de pensionering van Verwey in

1965 volgde Postma hem op als

directeur tot zijn eigen pensione

ring in 1986, bijgestaan door een

bioLoog als mede-directeur. Vanaf
r97r ontwikkelde het NIOZ zich

onder het duo Postma en i.).lijl
stra tot hot oceanografisch instituut
van Nederland. Het aantal mede-

werkers breidde zich uit van 6o tot
16o en verhuizing naar nieuwbouw
op Texel l(wam tot stand in de

periode ry69:77.E6n van de hoog-
tepunten was de SneItius-ll expedi-
tie in lndonesische wateren in
t984:85. Beide directeuren waTen

actief in de organisatie en namen

deel als expeditieleiders.
Alhoewel Postma's betangstelting
in de eerste pLaats uitging naar de

oceanografie en niet naar manage-

ment, heeft hij toch in vele

commissies zitting gehad. Hij was

terecht overtuigd van het belang
van fundamenteel onderzoek en

vond dat wetenschappers zelf het
beste de prioriteiten van onderzoek
l<onden vastsLellen. Toch werd de

maatschappelijke functie van het

NIOZ niet uit het oog verloren. On-

der zijn leiding werd op het NIOZ

onderzoek gestart naar vervuiling
van de zee met radioactief afual en

vervuilende stoffen als PCB's en de

roI van veenkoLoniaal afualwater in

de Waddenzee (Eems-Doltard

onderzoek). In r975 werd Postma

benoemd tot [id van de l(oninktijke
Nederlandse Akademie van Weten-

schappen. Internationaal had

Postma grote bekendheid, hetgeen

o.a. resulteerde in lidmaaIschap en

presidentschap Q.97 3: 7 ) van
SCOR (Scientific Committee on

Oceanographic Research) en in
contacten met UNESCO's Interna-
tionaL Oceanographic Committee
(lOC). Al in 196z realiseerde Post-

ma zich de mogelijke effecten van

verhoogde COr-productie door de

mens op oceaan en klimaat; hij
was vele jaren voorzitter van de

COr-commissie van de Gezond-

heidsraad. Postma speelde in ry9r
'95 nog een leidende rot bij de

opzet en in de stuurgroep van het
wereldwijde LOICZ project (Land-

0cean lnteraction in the Coastal

Zone) dat vele jaren onderdak
vond bij het Nl0Z.

Tot het einde bleef Postma ge-

boeid door zijn vak. Voor velen is
Postma een stimulerende leermees-

ter geweest in de oceanografie,
iemand die nooit de grote lijnen uit
het oog verloor en globale bereke-

ningen nog kon uitvoeren op de

achterkant van een sigarendoosje.
Een twintigtaL studenten promo-

veerde bij hem, meest op werk dat
op het NIOZ werd gedaan. Het is
verrassend te zien hoe hij met

eenvoudige hulpmiddeten aLs de

Secchi-schijf en de Postma-water-
schepper origineeI baanbrekend
werk heeft l<unnen doen, waarvan

de resuLtaten nog steeds impone-
ren. Zijn resultaten worden soms

zelfs weer opnieuw 'ontdel<t',

omdat men niet wist wat Postma

een halve eeuw geleden aI had
gep ubiiceerd.

GrnHnno C. Cno6r (Croer@r.rroz.r'rr)

KoNTNKLTJK NEDERLANDS lrusrrtuut
voon OroenzorK DrR Ztt
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Zuidetijk Afrika zien

F.n zo zit je dan op een goeie nachL een
vliegreis naar Johannesburg uit. Met maar
vijf kwartier in de rij staan voor het visum-
stempeltje van de douane, is het een uur
later des te beter bijkomen achter een
cappuchino in het uiterst luxe, quasi-Ita1i-
aanse winkelcentrum Sandton.

Eigentijk gekkenwerk
De komende drie weken heb je een reis
van 6500 km voor de boeg. Eerst oost-
waarts, richting Maputo in Mozambique,
dan zuidwaarts naar Swaziland, om vervol-
gens via het Golden Gate Nationai Park
westwaarts te trekken en wel via diamant-
stad Kimberley naar het I{alahari Gems-
bokpark op de grens met Botswana. En
dan door eindeloze I(alahari halfwoestiin
naar de Namibische kustwoestijn en \7ind-
hoek. Om vervolgens het zuiden aan te
houden en in l{aapstad te eindigen.
Eigenlijk gekkenwerk, maar je wilt gewoon
een flink stuk continent doorkruisen en met
eigen ogen zien welke hoogtepunten de

natuur daar te bieden heeft. Na afloop zul
je weken nodig hebben om alle indrukken
te verwerken. En er valt achteraf dan ook
heel veel na te genieten dankzij het harde

3:t 4:.

:1.
.l;

werken met de camerai een onschuldige
passie. Hierbij enkele indrukken die een

eerste kennismaking met dit ook in geolo-
gisch opzicht mij onbekende land maakte.

Potholes
De noordelijke Drakensbergen zijn heL

eerste reisdoel. De canyon van de Blyde
Rivier met de beroemde Drie Rondavels
ligt er indrukwekkend bij in het wat dicht-
trekkende weer. Mega scheve gelaagdheden
en dolerietdikes flitsen in het voorbiiriiden
1angs. Vakantie, geen veldwerk, de geologie
gewoon voorbii laten komen. tenzii je er
toevallig met ie neus bovenop staat, is het
parool. Maar ja, als je even later de mooie
'potholes' in de Blyde Rivier bii Bourke's

Luck bekijkt en fotografeert vanaf een
keurig aangelegd wandelparcours heb je

toch een beetje spijt dat de geoiogische
kennis van de nu onder je liggende gesteen-

ten tekort schiet.
Voortrekkers gaven de namen Treur en
Blyde aan de daar samenvloeiende stro-
men. Verkenners van de ene rivier leken
destijds vooraltoos in de diepe kloven
verdwenen te zi)n, hun vrouwen treurden
dagenlang, maar ze kwamen godiof weer-
orn;'. Zo doop je dan vanuit je gemoedstoe-
stand de rivieren van ie nieuwe land. Hoe
verhoudt zich die wijze van naamgeving
met mijn Gooi- en Vechtstreek is ineens
een opkomende vraag.

Puinhoop
In Swaziland maakt een onverwacht be-
zoek aan een lokale school indruk. Talloze
lieve en ondeugende donkere krullekopjes
kijken de reizigers afwachtend aan en blij-
ken graag voor hen te willen zingen. Swin-
gend zingen wel te verstaan, op de maat
die het zwiepende stokje van de juf slaat.
De klaslokalen zifn in Hollandse ogen een
absolute puinhoop, zo leert een snelle
rondgang. Opgewekt poseren enkele
kinderen door de gebroken klassenramen
heen als de camera in zicht komt. Veel
kinderen blijken al verweesd door de vloek
van aids. Hier kun je niet weggaan zonder
een geidelijke bijdrage aan het schoolge-
beuren. De Precambrische gesteenten van
Swaziland laten we rustig liggen voor een
volgende keer, het volstaat nu om het
Iandschapsbeeld op te zuigen.

Basement
De eerste geologische informatie wordt
verstrekt in het openluchtmuseum van

ffiw,,
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Kimberley. Een uiterst realistische schilde-
ring in de De Beer's galerij toont hoe de
diamanten vanuit de diepte in de Afri-
kaanse bovenkorst terecht kwamen. Het
supergrote gat erachter toont wat de zucht
naar gewin in korte tijd met de aarde kan
doen. Op de achtergrond verheffen zich
nieuwe kantoorgebouwen.
I(iiometervretend geologie bedrijven kan
niet echt, maar het is de sport om onder-
weg de grootschalige geologie te volgen.
Met hulp van een van internet geplukte
geologische kaart lukt dit best. En weet je
het even niet, ach dan blijken kinderen bij
een koffiestop whiskyflessen gevuld met
brokjes tijgeroog en water de langsko-
mende reiziger aan te bieden. Je koopt dus
zo'n flesje vanwege de blije gezichten die
dat oplevert en de zekerheid dat je nu in
het Precambrische basement terecht bent
gekomen. Een klein avondwandelingetje
die dag toont dat grote brokken roze-
kwarts her en der langs de weg liggen,
zoals bij ons zwerfstenen.

Krista[[galerie
De echte mineralenliefhebber kan overi-
gens zijn Aardse lusten beter in Namibie
botvieren. Al kwamen wij daar niet voor,
we waren absoluut onder de indruk van de
"Itistallgalerie" van Swakopmund, waar
het grootste cluster kwartskristallen ter
wereld staat te pronken in de hal (14 ton).
Hier rijgen prachtig uitgedoste Herrero-
vrouwen de mooiste kettingen, tot groot
genoegen van mijn vrouw. Bovendien mag
je zelf "schatgraven" in bakken vol glan-
zend getrommelde halfedelstenen.
Niet de soms prachtig roze gekleurde
graniet "wolzakken", maar doleriet is het
gesteente dat de meeste indruk maakte.
Die duizenden dikes en sills van dit op
zich oersaaie gesteente leveren af en toe
schitterende verweringseffecten op. Zoals
bij de "Giant's Playground" in Namibie,
waar de grillig uitverweerde en goudbruin-
zwarte stenen zorgen voor een wonderlijk
schouwspel. Zeker als daar ook nog die
exotische kokerbomen (Aloi dichotoma)
tussen groeien en je de kans hebt om er
een zonsondergang te bewonderen.

Schepping
Een zekere mate van euforie veroorzaakt de
kennismaking met de beroemde hoge en
rode woestiinduinen bii Sossusvlei. Het
glorieuze ochtenlicht, de onnoemelijke
leegte die je overziet na het beklimmen van
een duin. En niet te vergeten het onaards
lichte gevoel bij het afrennen en springen
van een tientallen meters hoge duinkam;
merken dat er ook nog zandhagedissen
zijn, een uil zich in het struikgewas laat
bekijken en een gemsbok aan wat kameel-

doornbomengroen knabbelt. Maar, de reis
gaat weer verder. Deze schepping is niet
voor mensen bestemd, je mag er even van
genieten. Hoewel...., de volgende ochtend
voert een gecharterd vliegtuigje het grote
genieten verder op door ons 400 km naar
Swakopmund te vliegen via dezelfde
duinen en vervolgens langs de kust. Piloot
Alex, met arendsneus en idem blik, laat het
vijfpersoons toestellletje scheren over
duinen, duizenden op het strand luierende
zeeleeuwen, resten van kampementen van
diamantzoekers uit het begin van de 20e
eeuw en een in de kust opgenomen
scheepswrak. Het lukt om veel schitterends
vast te leggen, van markante duinvormen,
tot de door algen roodgekleurde zoutpan-
nen van \Walvisbaai, waar we de volgende
dag de rijke fauna zullen bekijken.

Welwitschia mirabilis
Heel bijzonder is de kennismaking met de
beschermde en zeldzame woestijnplant
Welwitschia mirabilis. Deze al sinds het
Mesozoicum bestaande "primitieve" soort
(vere verwant van dennenbomen) weet
ztch, dankzlj langzame doorgroei en een
wortelgestel dat tot 30 m diep gaat, ook
onder de meest droge omstandigheden in
deze miljoenen jaren oude en uiterst droge
woestiin in leven te houden. Het op de
bodem liggende blad, dat meterslang kan
worden, kan temperaturen tot 65'C door-
staan. Huidmondies aan de onderzijde
kunnen waterdamp absorberen, maar slui-
ten zich bij hitte.
De Canyon van de Fish River, een zijrivier
van de bekendere Oranje Rivier, hoort
zeker op het programma. Tenslotte is dit
op de Grand Canyon na de grootste rivier-
kloof ter wereid. \Waar je bij de Grand
Canyon over zowel ademloos in de grootse
diepte starende bezoekers kunt struikelen,

als al het bijkomende gemotoriseerde blik,
blijkt het hier een doodstille halfivoestijn.
Overeenkomsten zijn de wijdsheid en
schitterende ontslotenheid van het ge-
steente, elk met een non-conformiteit
tussen de basale gneisen en het overlig-
gende sediment. Ik laat me vertellen dat er
grote ontstaansverschillen zijn. De rivier
zelf is vrijwel opgedroogd, veel water
wordt al eerder in een stuwmeer opgesla-
gen. Het lukt om bij de steile afgrond een
vetplant als voorgrond voor de foto krij-
gen. Zandsteen met vreemde gaaties doet
onwillekeurig aan Ordovicische glaciaties
denken, zou dit de Dwyka Formatie kun-
nen zijn? Borden met geologische informa-
tie ontbreken, geologische vragen blijven
dus vooralsnog open. Geeft niet, de reis
rrrqc nrqchtio

ANNE FoRTUIN

Aru r e.rontu tu@FALW.vu.NL
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23 septernber 2005
Symposium Nederlands Centrum

voor Luminescentiedatering,
TUDelft. Meer informatie is te
vinden op www.ncl-lumdat.nl
Zie ook pagina 7.

30 september 2005
UGV-symposium'Alternative Energy

Sources'. Utrechtse Geologen

Vereniging, Minaert Gebouw,

Universiteit Utrecht.
Info: www.geo.uu.nl/-ugv

oktober 2405
Vijfdaagse cursus Introduction to
Volcanology and Volcanic Textures,

door het Geological lnstitute of the
TU Bergakademie Freiberg, Duits-

land. I nfo: www.geo.tu-freiberg.de/
dynamo/CVT.htm

9 noaernber 2045
Jaarliiks Symposium van de Vening
Meinesz School voor Geodynamica

te Utrecht. Meer informatie t.z.t on

http ://www. geo. u u. n /vms g/

76 nooeneber 2005
NKAM najaarssymposium'Mineralo-
gie van ertsen en slakken', TU

Delft, Delft; inlichtingen: t.nijtand@
bouw.tno.n l, tel: o6- 53448j87.

20 noz:entber 2005
Nederlandse Geologische Vereni-

ging bij het NITG: het Belgische

Kalloo in de schijnwerpers.
www.geologischevereniging.n I

24 nozternber 2005
135ste NBV themadag: De bodem
in natuurontwikkeling.
Zie pagina 4.

7 januari 2006
Algemene reiinie voor alle Utrechtse

oud-studenten Aardwetenschappen,
studierichtingen geochemie, geofusi-

ca en geologie. Meer informatie op

http ://www.geo. uu.n /ugv6o

Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-[umdat.nl
Nederlandse Geotogische Vereniging: www.geologischevereniging.nl
Geologisch ti.idschrift van de NGV met inhoudsopgave vanaf 1947:

www.grondboorenhamer.geologischevereniging.nl
Elektronisch geologisch tijdschrift van de NGV met meer dan 5oo artikelen:
www.geonieuws.geologischeveren igin g.nl

Geologisch Aktiviteiten Centrum: www.gac.geologischevereniging.nl
NGV bibliotheek: www.geo.uu.nVn gvlbibtiotheek/bibliotheek.htm
Inhoudsopgave Grondboor & Hamer met totaaloverzicht van ry97 tlm
zoo3: http:l lwww.geo.uu.nl.ngv/grondboor-hamer/grondboor-hamer.htm
NGV-Geonieuws: www.geo.uu.n/ngv/geonieuws/geonieuws.htm, elektro-

nisch geologisch tijdschrift, met bi.ina 5oo artikelen verzorgd door prof. dr.

A.J. (Tom) van Loon.

Nederlandse Krin g Aardse Materialen: http://www.nkam.nl
Facutteit Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht: www.geo.uu.nl -.

www.geo.uu.n/ngv/grondboor-hamer/grondboor-hamer.htm: de inhoudsop-
gave van Grondboor & Hamer is uitgebreid met het totaaloverzicht van de

iaren t997 tlm zoo3.
Faculteit voor Aard- en Levenswetenschappen 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.oertijdmuseum.n I

www.waterta n d.net\n hv


