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Twee testen in Krz-B

op te slaan in een leeg reservoir

DECErvtBrn 2005

Proef op de Noordzee om CO,

t-'- '-':-
I Geachte lezers, ;vLssr r sv rvevr.et 

.. I
Het is alweer december zoo5, de laatste maand van een geohectisch jaar. I

IDe otieprijzen zijn de afgelopen tijd torenhoog omhoog geschoten, verve- l
lend aan de pomp, hopetijk goed voor de vete collega's in de otiebranche.
Het klimaat heeft vele records gebroken, warmste najaar ooit, z5 orkanen
in 66n jaarspanne waarbij vooral Katrina de noodzaak van begrip voor
kustontwikkeling weer eens duidelijk heeft gemaakt. De huidige hoge
concentratie van kooldioxide, hoger dan ooit vastgelegd in de ijskap van
Antarctica voorzover dat te bewijzen is met de meest recente ijskern uit
dat gebied (Science 4lnlzoo5), roept vragen op bij ktimaatspecialisten.
Kyoto tijkt noodzakelijker dan ooit. Velen van u hebben ook rond de na-
sleep van de tsunami voor de kust van Sumatra de geowetenschappen
onder de aandacht van de verantwoordetijk regeringen en instanties ge-
bracht. En niet te vergeten de aardbeving in Pakistan, waarbij de beweeg-
tijkheid van de aardkorst weer eens met desastreuze gevolgen tot uitdruk-
king kwam. Een paar dagen zonder stroom en met sneeuw in oostelijk
Nederland en bij onze Duitse buren overschaduwt de harde realiteit in de
uitlopers van de Himalaya. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, denk
nog eens aan de mensen daar.
De redactie van de Nieuwsbrief wenst u gezondheid en vele goede
dagen toe.

I oick van Doorn, hoofdredacteurtLA vdil truutlt, iluutulgudLteut I
lt

Het is een uniek project. Nergens anders
op de wereld wordt CO, - onder strict
gecontroleerde omstandigheden terug-
gepompt in het reservoir waaruit het was
gewonnen. Opgezet met steun van de
overheid als een van de mogelijkheden
om de uitstoot van broeikasgassen terug
te dringen, staat de test sterk in de be-
langstelling. De overheid is, in het kader
van Kyoto, geinteresseerd in verminde-
ring van de uitstoot van COr. Oliemaat-
schappijen zien er een mogelijkheid in
om de infrastructuur nuttig te gebruiken
als hun gasvelden uitgeput raken. Green-
peace vindt dat de overheid zich zou
moet richten op het gebruik van duur-
zame(re) vormen van energie, zoals wind-
energie, zodat het hele COr-probleem
zich niet voordoet.

Rotliegendes
Kl2-B, het veld waar de test plaatsvindt,
ligt ongeveer honderd kilometer ten
noordwesten van Den Helder. Het gas
bevindt zich op een diepte van ruim
3700 meter in een pakket dat een afwis-
seling vormt van zanden en kleien uit het
Rotliegendes (Onder-Perm). Het veld is
omgeven door breuken en aan de boven-
kant begrensd door een dik pak zout. De
productie is begonnen in 1987.
Ongeveer dertien procent van het gas dat
hier gewonnen wordt bestaat uit COr.
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Op het platform, waar de pro-
ductieputten van de verschil-
lende velden samenkomen,
wordt de CO, gescheiden van
het methaan. De kooldioxide
verdween tot nu toe via de
schoorsteen de armosfeer in.
Het methaan gaat met een
pijplijn naar Uithuizen in
Groningen, en wordt van daar-
uit verder getransporteerd.
Het eerste deel van de test
vond plaats in het meest noor-
delijke deel van het Kl2-B
veld. Dit deel wordt van de
rest van het veld gescheiden
door breuken en was vrijwel
uitgeput toen de test begon.
Een ideale proeftuin: geen risi-
co s voor de oliemaatschappij
(het gas was er al uit), volle-
dige beschikbaarheid van de
infrastructuur dn CO, onder
handbereik.

Memory gauge
Eric IGeft, reservoir engrneer
bij TNO Bouw en Onder-
grond, is betrokken bij het

meetprogramma en de verwer-
king van de gegevens. "In het
eerste deel van de test, dat van
mei tot november 2004 liep,
ging het er met name om hoe
de CO, zicln zott gedragen op
wcg naar beneden en hoe het
reservoir zou reageren als de
CO, zich ging verspreiden. Je
verwacht in ieder geval een
druk- en temperatuurresponse.
Maar CO, is bijvoorbeeld ook
corrosief als het in contact met
water komt. Er zijn druk- en
temperatuurmeters geplaatst
bij de compressor, bovenin de
put en helemaal onderin de
put. De memory gauges onder-
in de puL moesten regelmatig
naar boven gehaald worden om
te worden uitgelezen. Dat gaf
ons de kans om onderweg
regelmatig even metingen te
doen, zodat we gegevens
hebben over het hele traject
van de put."
Per dag werd 30 duizend
kubieke meter CO, met een
temperatuur van 70oC terug-

Locatie van het Ktz-B veld

gepompt in een reservoir met
een temperatuur van 125"C en
een druk van 40 bar. In de
zeven maanden dat de proef
liep. hebben zich geen speci-
fi eke problemen voorgedaan.
De test verliep volgens ver-
wachting. Uit de drukmetingen
op 3700 meter diepte kan

geconcludeerd worden dat de
injectie van CO, de permeabi-
Iireit van het gesteente nier
nadelig heeft beinvloed.

Superkritisch
Het tweede deel van de test rs

in februari van dit jaar begon-
nen en loopt nog steeds. Hier
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wordt CO2 geiniecteerd rn een
ander deel van I(12-B waar
nog twee producerende putten
zijn. De proef gaat hier verder
dan 'alleen maar' kijken of het
werkt. De temperatuur- en
drukcondities in dit deel van
het veld compliceren het ge-
drag van de COr. Bovendien
kan hier onderzocht worden
wat voor invloed de injectie
van CO, heeft op het reservoir.
Ifueft: "In dit deel van het veld
is de druk hoger. De CO,
wordt op een bepaalde diepte
in de put superkritisch. De
dichtheid neemt dan enorm
snel toe. Waar die overgang zit,
weten we wel in theorie maar
niet in de praktijk. Wat voor
consequenties het heeft, weten
we ook niet. Dat willen we
observeren. Een andere vraag
tijdens deze test is hoe snel de
COrzic}:' verplaatst door het
reservoir en of CO, gebruikt
zou kunnen worden om de
productiecapaciteit van het
.'ol..l to rrerarnten "

Om die twee laatste vragen te
beantwoorden zijn in februari
twee tracers de put ingepompt
vlak voordat de CO, gereinjec-
teerd werd. Gekozen is voor
twee cyclische koolwaterstof-
verbindingen van verschillende
grootte met fluoratomen m
plaats van waterstof. Niet per-
fect, want de tracers gedragen
zich meer als methaan dan als
COr. Wel de meest praktische
keuze. Het zijn veelgebruikte
tracers in de olie- en gaswereld
en er is relatiefveel over be-
kend. Het gebruik van radio-
actief gelabeld CO2 was nier
toegestaan.

Doorbraak
In februari dttjaar zrjn de
tracers de COr-put ingegaan
en in juli is de lichte tracer in
66n monster gedetecteerd in de
dichtstbijzilnde prod uctieput.
Met spanning wordt uitgeke-
ken naar het ogenblik dat ook
de zware tracer gedeteceerd
wordt en wanneer de tracers
aankomen in de put die het
verste weg ligt van de COr-
put.
"De verste put staat twee keer
zo ver weg. Het zal dus ook
twee keer zo lang duren voor-
dat de tracer daar is," I(reft
wijst het aan. "Waarschiiniijk
duurt het nog ianger want er
zit een producerende put tus-

sen. De gegevens die we
hebben lopen tot half novem-
ber. \We zitten er echt op te
wachten. Je wilt de lichte tracer
nog een keer vinden. En de
zware ook. Je wilt weten op
wat voor manier zij doorbre-
ken: als een mooie continue
stroom of in losse delen. Dat is
nu allemaal nog onzeker. Wij
hebben ook nog geen door-
braak van de CO, gevonden;
de productiegegevens laten
geen veranderingen zien. Pas
als er meer gegevens zijn over
de doorbraak van de tracers en
de CO, is een driedimensio-
naal beeld te krijgen hoe de
COrzich door het gesteente
verplaatst. Dan weet je hoe
snel dat gaat, of CO, en CHn
zich zullen mengen of elkaar
juist verdringen) en wat er met
de samenstelling van het
formatiewater gebeurt. W'ant
CO, lost op in water."

Water
Ook al is het een kwestie van
wachten tot de belangrijkste
informatie binnenkomt, er zijn
al opvallende resultaten. On-
derin de injectieput van de
tweede test heerst een druk van
100 bar, terwijl de druk onder-
in beide productieputten 45
bar is. Dat is vreemd in een
veld waar communicatie zou
moeten ziin tussen de verschil-
lende putten. In de toptijd van
de injectieput, toen hi1 nog
productieput was) was de druk
beneden 60 bar.
Kreft: "We wisten dat die ene
put een hoge druk had. Er zou
water in staan. Is dat eenmaal
terug de formatie ingepompt,
dan kan de communicatie tus-
sen de putten zich hersteilen.
Maar dat het verschil zo groot
zou bliiven, hadden we niet
verwacht. Opmerkelijk is ook
dat in de eerste test een over-
druk van 1,5 bar nodig was om
de CO, terug te pompen, ter-
wijl het hier 10 bar is. \il7e heb-
ben er uitgebreid met Gaz de
France over gesproken en zijn
er nog niet utt. Ztj hadden al
eerder waterproblemen met
deze put. Het liikt er sterk op
dat wij daar ook mee te maken
hebben. Zolang je injecteert
gaat het goed, maar de put
loopt vol zodra je stopt. Dat
water moet weer terug het
reservoir ingepompt worden
dat levert een drukpiek - voor-

De compressor

dat je weer CO, kunt iniecte-
ren. Ik heb in Dallas met
specialisten overlegd of de
drukrespons ook door het fase-
gedrag van CO, zou kunnen
komen, omdat het gas super-
kritisch wordt onderweg naar
beneden. Maar als water een
bijkomend probleem is dan
zijn die twee mogelijkheden
niet meer van elkaar te onder-
scheiden."

Vooruitzicht
Oorspronkelijk zou de proef tot
eind 2005 lopen. Op dit mo-
ment draait het meetprogram-
ma nogr maar er zi1'n plannen
om het injecteren te be€indi-

qp *,2.94 a & ?4*{ ls:tt^&fin^g1^4,V\A6q\\,#

Voorzitterschap KNGMG

In het septembernummer van de

Nieuwsbrief kondigde de inmiddels
afgetreden voorzitter, Albert Oost,

zijn enthousiaste en beoogde op-

volger aan: Peter de Ruiter.

U heeft uitgebreid met hem kennis
kunnen mal<en in de nieuwsbrief
van oktober met zijn eerste
'column' onder de tite[ "Praat niet
over jezetf...."

Peter is zich actief aan het inwer-
ken, zowel inhoudelijk als binnen
het KNGMG netwerk. Binnen het
hoofdbestuur fungeert secretaris
Leo van de Vate tijdelijk als waar-

nemend voorzitter. Het is de be-

doeling dat Peter met ingang van
januari zoo6 gaat optreden als

gen. Kreft: "\Wij zitten echter
nog met een aantal onopgelos-
te vraagstukken. Om bijvoor-
beeld uitspraken te kunnen
doen over addirionele gaswin-
ning als gevolg van COr-iniec-
tie, heb je een doorbraak van
CO, in beide productieputten
nodig. Voor een echte door-
braak moeten de tracers meer-
dere keren in beide putten
gemeten zijn. \7il je echt tot
conclusies kunnen komen, dan
zal er in 2006 doorgemeten
moeten worden. Daarover
bestaat nu nog geen duidelijk-
heid."

AUKjEN NAUTA

interim voorzitter totdat hij officieel
op de komende jaarvergadering
(planning re kwartaal zoo6) zal

worden geinstalleerd als voorzitter.
Om de beoogde voorzitter de kans

te geven zich in te werken, heeft
de genootschapsraad niet, zoals
gebruikelijk, plaatsgevonden in

november, maar is hij uitgesteld tot
het voorjaar van zoo6.

Leden die op deze gang van zaken

willen reageren, worden verzocht
contact op te nemen met de secre-

taris (leo.vandevate@tno.nl).

kngmg I alw I ktfg [nieuwsbrief dec-ember zoo5 l3
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Eerste uitreiking
W.P. de Roeverprijs

De Nederlandse Kring Aardse Mate-

rialen (NKAM) heeft in zoo4 de

W.P. de Roeverprijs ingestetd.

Tijdens het najaarssymposium
Minerologie von Slakken is de prijs

voor het eerst uitgereikt. De twee-

,aarlijkse prijs betoont de beste

MSc scriptie in 66n van de verschi[-

lende discipLines die tezamen de

kristallijne geotogie vormen, waar-

onder de mineralogie, petrotogie,

economische geologie en delfstof-

kunde, vuil<anologie, geochemie en

sLructurele geologie atsmede toege-
passingen van die wetenschapPen

in industrie en bedrijfsleven. De

prijs bestaat uit een oorlconde en

een geLdbedrag van l50 Euro, en

wordt gesponsord door Fconomics.

Energy & NaturaI Resources te

Leiden. De jury voor 2oo4-2oo5

bestond uit prof.dr. 5. Kroonenberg
(TU Delft), dr. T.G. Niiland (TNo

Bouw & Ondergrond) en dr. E.W.F.

de Roever (Nalco Europe). Emond

de Roever is geoloog en zoon van

W.P. de Roever.

De W.P. de Roeverprijs is ver-

noemd naar prof.dr. Wiltem Paul de

Roever (r9r7 - zooo). De Roever

studeerde aan de Universiteit van

Amsterdam bij prof. Hendrik A.

Brouwer, en promoveerde daar in

7940 op een proefschrift over Timor

in toenmaLig Nedertands-lndi€. Na

terugkeer uit lndonesi6, na de

oortog, werd hij in r95o aangesteld

als lector aan de Universiteit van

Amsterdam, waarna hij in r955 na

het vertrek van Niggli werd aange-

steLd als hoogleraar petrologie,

mineralogie en mineralogische kris-

tallografie aan de Universiteit

Leiden. In r958 werd hij hoogteraar

aan de Universiteit van Amsterdam

met dezelfde leeropdracht, en bleef

dat tot aan zijn pensioen. De

Roever leverde verschitLende inter-

nationaaI betangrijke biidragen aan

de (metamorfe) petrologie. Een van

deze bijdragen is de herkenning

van relicten en andere niet-even-

wichtstexturen in metamorfe ge-

steenten, in het bijzonder in glau-

kofaangesteenten, en daarmee aan

de opeenvolging van verschiLlende

metamorfe facids in de tijd, door

hem plurifacidle metamorfose ge-

noend: dit concept is door latere

generaties verder ontwikkeLd tot
metamorfe facids-series en P-T-t-

paden. Een andere beLangrijke

bijdrage van De Roever was de

hypothese dat alpinotype peridotie-

ten tektonische fragmenten van de

aardmantel zijn, en geen ultrabasi-

sche lava's in z.g. eugeosynclinale
bekkens, zoats daarvoor veronder-

ste Ld.

De winnaar van de prijs 2oo4-2oo5

is Moniek Ebisch, voor haar MSc

scriptie S pe ci ati o n, d i stri b uti o n on d
quantificotion of woter in notural
o n d expe ri m e nta I ly d efo rn ed

olivine oggregates: An infrared

spectroscopic study. Haar onder'

zoek werd uitgevoerd aan de

Universileit Utrechf, onder begelei'

ding van Martyn Drury. iurylid

Emond de Roever formuteerde het
jury-oordeeI in zijn toespraak ats

vo Lgt:

'De uitverkoren scriptie levert in
bondige stijI een boeiend versiag

van een modern en uitstekend

opgezet onderzoel<. De probleem-

stelling is origineel, de uitwerking

duidetijk, met heldere en eiegant

onderbouwde conclusies. Jammer is

dat de conclusies niet verder reiken

dan de bereil<te resultaten van het

eigen onderzoek. In haar dank-

woord verzucht de schrijfster dan

ook dat een onderzoek van sLechts

een half jaar waarschijnLijl< niet tot
zulke grote ontdel<kingen kan

leiden aLs zij aanvankelijk gehoopt

had en dat het allemaaI niet zo

malcketijk was als zij in eerste

instantie verwachtte. Zoals mijn

vader zijn studenten en promo-

vendi voorhietd: Success comes not
by wishing, but by hard work

brovely done. Hard worl< is een

vereiste, maar is niet genoeg.

BravelV done, stoutmoedig, met

l?;i,;(;l-{.;7rl;;11;Q 7;'ll?7;{,

Een rehabilitatie van de
Traction Avant
ln de KNGMG Nieuwsbrief van okto-

ber zoo5 beschreefAul<jen Nauta in

haar lead artil(el een recente

ontwil<keting in de geintegreerde

benadering van de productie van

olie- en gasveLden. Er werd gewag

gemaakt van het zogenaamde
ISAPP systeem (lntegrated SvsLem

Approach Petroleum Production).

Nu is dit niet iets nieuws, de tijger-

l<op op de achtergrond maal(t ge-

wild of ongewild een verwijzing

naar het TIGRESS systeem uit de
jaren negentig.

Echter de verwijzing naar een Trac-

tion Avant deed mij het artil<eL met

meer aandacht lezen. Vooral de

opmerl<ing van aardwetenschapper
Berend Scheffers schoot mij in het

verl<eerde l<eelgat. ll< citeer:"Als je

onze industrie vergelijl<t met de

auto-industrie, dan werl<en wii nog

met het type motor uit de periode

van de Traction Avant. Hij doet het

maar daar is ook alles mee gezegd.

ln een moderne BMW zit een motor

met overal sensoren en kteppen

die zorgen voor minder onderhoud

en een hoger vermogen. Hij is
zuinig in gebruil< en heeft schonere

uitlaatgassen. Etc." Nu is het zo

dat il< zowel een Traction Avant

bezit (ai meer dan vijfentwintig
jaar) en een BMW. Bovendien werl<

il< aL jaren in de olie-industrie (il<

kijl< terug op een dertig jaaD en

l<an me toch niet helemaaI vinden

in bovenstaande parabel. De Trac-

tion Avant was en is nog steeds

een zeer betrouwbaar voertulg.

Eenvoudige betrouwbare technoio-
gie en eenvoudig te onderhouden.

Toch was het in haar tijd een van

de modernste voertuigen, hydrauli-

sche remmen waar de APK of de

Controle Technique, zoaLs dat hier

in Frankrijk heet, iedere l<eer weer

van stiI staat, Iettertijl< en figuurlijl<.

l(opkleppen, kettin g aan gedreven

nokkenas, een zetfdragende karos-

serie en de naam zegt het a[, voor-

wielaandrijving. De motor levert al

naar gelang het model een 5o tot

75 PK wat met de huidige snel-

heidsbeperkingen meer dan ade-

quaat is. Bij vaak stilstaan en oP-

trel<l<en loopt de consumptie wat

op maar dat is ool< het geval bij de

BMW. Zetts de uiti"atgassen ziin

binnen de toegestane normen wat
CO. en andere viezigheid betreft.

Dat heeft overigens niets te maken

met motor, maar met de betere

kwaliteit van de brandstof. Vroeger

was je min of meer verplicht om

eens in de zoveel tijd het roet uit

de inlaatpoorten te verwijderen.

Menige oliemaatschappij zou zich

in de handen wrijven met een Pro-
ductie zo eenvoudig, goedl<ooP en

betrouwbaar als de Traction Avant.

0m in olietermen te bliiven een

lage Unit Technicai Cost (UTC)

operatie. Bovendien is het heet

eenvoudige technologie. Men heeft

er geen uitgebreide handboel<en bij

nodig om eventuete ongemal<l<en

te verhelpen. Zeker dit laatste is

een niet te onderschatlen eigen-

schap van de Traction in vergelii-

king met de BMW. Als er aan de

laatste wat mankeert. eindig je

aLtijd in de garage. En zoals de wet

van Murphy voorschrijft staat de

auto aLtijd op een verkeerd mo-

ment stit, vaak op de verkeerde
ptaats. Bij de Traction kun je het

vrijwel altijd zeLf oplossen; je kunt

hem zelfs met de hand starten met

een slinger. Ook dit heeft een ze-

genrijke invloed op de UTC

Het hootdstuk "Comp{ex svsteem"
gaat ook meerdere malen te l<ort

door de bocht. Voor zoweI voor de

Traction Avant als de BMW is dit
een niet aan te raden procedure. lk

citeer weer: "De reservoir engineer

heeft te maken met een enorm

comptex, geologisch systeem met

veel onzel<erheden. Deze onzel<er-

heid te beschouwen als een enkele

klassielce Gauss-l<romme met een

ordelijke standaarddeviatie is vaak

te simplistisch. De geologie trel<t

zich niets aan van Gauss met zijn

keurige verdeling." Dat de reservoir

engineer te maken heeft met een

enorm compLex geologisch model

is natuurlilk weL waar. maar als heL

onwerl<baar is heeft eigenlijl< de

geoloog zijn werk niet goed ge-

daan. We zijn er niet bii geweest

loen neI reservoir werd afgezet

maar per modeI is de zaal< redelijk
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durf, uitgevoerd. Dat wordt door
deze scriptie duidelijk weerspie-
gelo.

Hel gekozen onderwerp zou mijn

vader na aan het hart gelegen heb-

ben. Het borduurt nametijk voort
op een inmiddets bijna 5o jaar ge-

leden door hem gepubliceerd arti-
keI over de herkomst van alpino-
type peridotieten uit de manteL,

een artikeI dat destijds insloeg als

een bom, Sind die Alpinotype Peri-
d oti t ma sse n vi e lle i cht ve rfrachtete
Bruchstilcke der Erdmantel? De

scriptie gaat over de karakterisatie
van water in nafuurlijk en experi-
menteel gedetormeerde otivijnag-
gregaten. Helaas reiken de conclu-
sies niet verder dan de resultaten
behaald aan de hand van de ge-

selecteerde monsters en helaas

maakt de scriptie ook duidetijk dat
water in otivijn tijdens exhumatie
vanuit de manteI heeI snel l(an

verdwijnen. InteressanL tou tiin
geweest de impLicaties van het
aanzienlijke verschil in voorkomen
van water in de natuurlijk gedelor-

meerde en experimenteel gedefor
meerde olivijnen te evatueren voor
mantelprocessen en om te zien hoe

de natuurlijke monsters zich gedra-

gen bij experimentele deformatie.
Daar zou echter veel meer tijd voor

nodig zijn geweest dan het haLve

laar dat de auteur beschikbaar
had.'

aanschouwbaar te mal(en. Daarvoor
zijn sinds enige jaren uiterst ge-

bruikervriendelijke PC based en

dus goedkope applicaties voor,
denk aan de UTC. Weinig explorers
en reservoir modetbouwers zullen
nog voor alLe van de vele onzeker-

heden de Gausskromme gebruiken.

In sommige gevaLlen kan het overi-
gens best, Gauss was zo dom nog

nieI en heeft uiteindetijk vrij
precies omschreven in wat voor
situaties zijn verdeLing het best tot
zijn recht komt. De opmerking: "De

geologie trekt zich niets aan van

Gauss met zijn keurige verdeling"
gaat voLledig voorbij aan wat men

met een probabilistische benade-
ring probeert te bereil<en. Men

omschrijft niet de geoLogie maar de

onzekerheden in de geologie.

Meten is weten en zoals ze in Suri-

name zeggen' "Beter meten is beter
weten". Het vergaren van data is
altijd opvatlend goedkoop geweest.

Waar het vaak aan ontbreekt is:

wat doen we er mee? Heeft het

meten wel tot een beter weten
bijgedragen? Uiteindelijk moet het

beter weten tot een economische

betere beslissing leiden. Daarom

ben ik een beetje huiverig voor alLe

gemeenplaatsen die in dit artiket
staan. Nergens wordt vermeld dat
we uiteindelijk bezig zijn om zoveel

mogetijk geld te verdienen op de

korte en de lange termijn. Men

heeft het over de waardecirkel.
Maar keer op keer btijkt dat de

meeste waarde wordt loegevoegd
met uiteindelijk twee methoden.
. Optimaal reservoir management

door eenvoudige robuuste opera-

ties. Dus niet het optimaat opti-
mate maar een zeg 85% oplos-
sing. Hoe meer toeters en betlen

hoe duurder het wordt. ll< heb

keer op keer meegemaakt dat het
geologische modet uiteindelijk
het helanpriikste is. Fn dit model
kan veranderen naarmate men

meeT en meer putten boort en

meer en meer productie gege-

vens krijgt. Daarom is het bou-
wen van geologisch aanvaardbare
scenario's upfront en het bouwen
van decision trees rond de onze-

kerheden veeI belangrijker. En

keer op keer ziet men dat een

eenvoudige economics spread-
sheet veel duidelijker de UTC's

omschrijft en welke kant de be-

slissingen moeten gaan dan

uiterst gecompliceerde geinte-
preerde svslemen. Bii het laatste
heb ik af en toe het visioen van
ppn aan mpt ePn srhccrmes.

o Het vinden van meer otie. lk heb

attijd de vrees dat meer en meer

geld wordt besteed aan bestaan-

de velden, onder het motto die

olie is al gevonden. Secondary

recovery methoden zijn altijd
duurder dan nieuwe olie. En als

men de plannen van ISAPP gaat

toepassen dan zouden de kosten
wel eens een onaangename ver-

rassing kunnen zijn (zoweL de

Shell als TNO opereren met hoge
nverheadcl Rii cas is dit minder
een probleem daar de recovery al
lAqcn dp 7^a/^ tot Roo/^ lnnnf Dc

recente gebeurtenissen bij Shelt

zijn een voorbeeld van hoe het
niet moet. ln 1999 dacht men

genoeg reserves te hebben en de

explorers werden naar huis ge-

stuurd. Enige jaren daarna bleken
de reserves toch wat minder te

zijn dan verwacht en zitten nu de

aandeelhouders met een zwaar in

waarde gedaald aandeeL. Wie de
jaarverslagen van BP goed leest

ziet dat daar ool< wel eens reser-

ves omlaag worden bijgesteld
maar daar stonden altijd explora-
tiPqrrrreqqcn legenover en dit
werd gewaardeerd door de aan-

deelhouder. Ook hier getdt het
exploratie axioma: " Zoekt en gij

zult vinden".

De slot opmerking van lr. B.P.

Hageman (in zijn ingezonden brief
in dezetfde Nieuwsbriefl kan il<

geheeI onderschrijven: goed geolo-
gisch onderzoek is ook bij het

vinden van nieuwe olie en gas en

voor het bereiken van optimaal
reservoir management nog attiid
het belangrijkst.

HoocncurEto, DR. A.A. DTIKSMAN

(o rl rsvrnru@wnrnooo.rn)
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Theo Henskens zit in fossielen

Het tand der Kadaveren. zo noemden ze het a[ 3ooo iaar

Op tafel in de zaak ligt een groot brok
witte kalksteen. Bovenop het platte stuk
liggen zes schitterende dinosauruseieren.
De schaal van de eieren is gebarsten, maar
de stukken passen als een mozalek in
elkaar. In een van hoeken in de achterka-
mer liggen mammoetkiezen bij elkaar en
op de schappen ligt een uitgebreide
collectie ammonieten. Want met 'die
mooie spiraalbeestjes' is het allemaal
begonnen.

Mischmasch
Na zijn studie weg- en waterbouw ging
Henskens naar Zwitserland om tunnels te
bouwen. Hij kwam terecht in de buurt
van Basel, omringd door gesteenten uit de

Jura, stampvol met fossielen. Hij trouwde
met een Zwitserse en leerde via zijn vrouw
een oude man kennen: een van de groot-
ste amateurverzamelaars van Zwitserland.
"Hij kon zo vanuit de auto zien welke
lagen goed waren om fossielen te vinden.

Htj zag meteen of het een zoetwatermo-
lasse was of dat het zoutwaterafzettingen
waren," aldus Henskens. "Het duurde tien
jaar voordat ik dat ook kon. Via hem kwam
ik in contact met ailemaal geologen en bin-
nen een jaar zat ik bij de top van Zwitser-
land. Dan stond ik bij Solothurn op de
\Teissenstein zeesterren op te graven. En ik
wist weinig van fossielen. Ik kon ze alleen
goed vinden, daar heb ik een soort zesde
zintuig voor."
Nog steeds in de tunnelbouw, laat Hens-

kens zich niet kennen. Hij gaat zich
bijscholen in de paleontologie. Hij spit de
bibliotheek van de universiteit van Basel
door en leert van alles over fossielen. Na
vijf jaar keert hij terug naar Nederland,
want het is niet makkelijk om a1s buiten-
lander in Zwitserland een bestaan op te
bouwen. "Ik kan zo goed Zwitsers praten
dat jii niet kunt horen dat ik geen echte
ben. Maar een Zwitser hoort dat meteen.
Ik praat een mischmasch van Basels,
Ziirichs en Berns. Ik kon biivoorbeeld
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The Netherlands

tel: +31-23-5322645 or
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geen huis huren. Dat moest mijn vrouw
doen. Ik was Ausldnder mit Aufenthaits-
bewilligung A. Ik mocht negen maanden
werken en dan moest ik drie maanden het
land uit. Daarna kon de werkgever een
verlenging aanvragen en hoefde ik nog
maar een maand per jaar het land uit. Ik
vond dat niks."

Eye catcher
Het is begin 1'aren zeventig als Henskens
met zijn vrouw terug gaat naar Neder-
land. Hij zet eerst met een compagnon
een bouwbedrijf op, maar gaat eind jaren
zeventig eindelijk 'echt' in de fossielen.
Paleontologische kennis had hij intussen
genoeg: "Ik kende de Jura van onder tot
boven: alle lagen, fossielen en gidsfossie-
len. Zet me in Engeland, Zwitserland of
China en ik ken het. In mijn vrije tijd was
ik nog veel in Maastricht bezig geweest,
dus ik wist ook aardig wat van het I3ijt.
En dat allemaal eigenlijk omdat ik mezelf
te sukkelig vond ten opzichte van die
Zwitserse 1'ongens."
Hij begint Nederlandse musea te bezoe-
ken. Hij probeert directeuren ervan te
overtuigen dat er meer 'schwung' in de
tentoonstellingen moet komen. Er zijn eye
catchers nodig, vindt Henskens, in de,
hoewel wetenschappelijk zeer verant-
woorde, wel erg stoffige collecties. Dat
was niet meteen succesvol: "!fie zat er
nou op een Brabander te wachten?"

Mammoth tusks
Maar de zaak begint te lopen. Henskens
bouwt goede contacten op met musea en
werkt mee aan tentoonstellingen, zoals de
dino-tentoonstelling in 1990 in het voor-
malig Pesthuis in Leiden. Hij haait in
1993 zeven mammoeten uit het Natuur-
historisch Museum van Moskou naar
Emmeloord. In 2002 geeft hij de
voorjaarstentoonstelling in Breezand een
exotisch tintje met een collectie dino-
saurussen. "Wel kopieen hoor. Het was in
een bloemenshow. Ze stonden midden
tussen de tulpen en narcissen. Er kwamen
we1 50,000 bezoekers in drie dagen. Ik
doe dat graag, dingen organiseren. Ofhet
nu gaat om een opgraving ofeen tentoon-
stelling. "
Henskens heeft, naast een 'neus' voor
fossielen, ook zakelijk inzicht. Vijf jaar
heeft hij in Tucson, Arizona, met een
verkoopstand op de fossielenbeurs
gestaan. Het is de grootste Mineral, Gem
and Fossil Show van de wereld rr'et 24
duizend standhouders en een omzet in
alleen de eerste drie dagen van 50 milfoen
US dollars. Henskens stond daar niet met

"een paar us,es) een paar ammonleten en
een paar zeedgels", zoals zrjn Europese
collega's, maar anders: "Je moet Ameri-
kaans denken. Je moet komen met een
kamervol met alleen maar dezelfde grote
dingen zoals Nederlands Pleistoceen en
dan het risico spreiden met allemaal klein
spul. Dan denken ze: hij heeft zoveel vis-
sen, daar weet hij alles van. Ik kocht 70%
van de mammoettanden en -botten op die
de hele Nederlandse vissersvloot ophaal-
de. Ik heb in die viif iaar een heel netwerk
opgebouwd. 'That's the man of the
mammoth tusks', zeiden ze. Ik ben er in
'99 mee gestopt. Precies op tiid. Alaska
begon af te smelten, Rusland begon af te
smelten. De permafrost trok zich terug tot
anderhalve meter de grond in. Iedereen
kwam met mammoetspul. Ik zag het
aankomen."

Boterham
Er zit ruim dertig jaar hard werken in
Henskens zaak. Hij heeft wereldwijd een
goede reputatie. Hij organiseert tentoon-
stellingen en werkt met vele natuurhistori-
sche musea in binnen- en buitenland. Hij
is momenteel in onderhandeling met een
museum in Zuid-I{orea. Naast de verkoop
van museale stukken uit verschillende
tijdperken, verkoopt Henskens ook aan
particulieren, waarvan zeker een kwart via
het internet: "Dat is mijn boterham. Alles
wat hier voor in de winkel ligt, de grote
stukken, is het beleg. Dat vind ik mooi.
Het is best lastig met dat kleine spul. Zo'n
haaientand mag niet veel kosten. Maar
ook die moet er goed uitzien. En ze willen
er niet een, ze willen er meteen vijfhon-
derd. Ik heb hier wel tienduizend haaien-
tanden. Zeg dat maar niet tegen dat kind
dat zo trots is op die ene tand."
Het is hard werken. Henskens is veel op
pad om alle contacten te onderhouden.
Dat is nodig: doe je dat niet, dan stort het
in. Toch wil hij weer zelf fossielen gaan
zoeken. "De zaak gaat gewoon door. Daar
is mijn netwerk te groot voor. Maar ik wil
weer terug naar het graven. Ik wil zelf
zoeken, in de modder staan, vies worden,
het koud krijgen. Al wordt dat wel steeds
moeilijker. Opgravingen zijn aan regels
gebonden. Zeker in Europa. Alles wordt
natuurgebied."

Land der Kadaveren
Daarom werkt Henskens veel samen met
universiteiten. Zij hebben de vergunning
voor een dino-opgraving, hij zorgt voor de
financi€le basis. De universiteit krijgt de
wetenschappelijke stukken en Henskens
mag voor de handel verzamelen. Hii heeft

onder andere in samenwerking met de
Universiteit van Amsterdam een opgra-
ving uitgevoerd in Niger. "Het was nog in
de tijd dat dat land bevriend was met
Ghadaffi van Libie. Het was een project
samen met het Mus6e Nationale in
Niam6, de hoofdstad van Niger en het
Ministdre de Mine. Het probleem was dat
ze alleen maar geld wilden. Het heeft lang
geduurd voor de vergunningen binnen
waren. Toen konden we eindelijk gaan
zoeken, 1600 kilometer weg van Niam€ in
Agadesh. Daar kwamen we bij de
Toearegs, maar die vonden de vergunning
niet voldoende. We moesten ook hun toe-
stemming hebben. Ze wilden graag weten
waar we wilden graven. Toen we het uit-
legden, vertelde het opperhoofd dat zij dat
land wel kenden. Het bleek het Land der
Kadaveren te heten. Zo noemden ze het
al drieduizend jaar. En wij maar denken
dat we iets speciaals gevonden hadden.
Het is heel vreemd om daar rond te lopen.
Je hebt geen enkel ori€ntatiepunt. Geen
kerktoren, geen boom. Je bent er niets
zonder gids."

Hatf getd
'Was Theo Henskens niet zijn vrouw
tegengekomen in Zwitserland, dan was
zijn ieven heel anders verlopen. Hij was
niet in fossielen gaan handelen. Hij had
waarschijnlijk niet eens geweten wat een
fossiel was, denkt hij. Terwijl hij nu juist
gefascineerd is door het feit dat zo'n dier
miljoenen jaren oud is en als afdruk terug-
gevonden kan worden.
Henskens heeft zijn fascinatie echter niet
over kunnen brengen op zi)n drie kinde-
ren. Die ziin (nog) niet erg geinteresseerd
om de zaak over te nemen. Zijn zoon weet
wel hoe hij van de handel af kan komen,
mocht dat ooit nodig zijn. "Ik bied ge-
woon alles voor de halve prijs aan." Maar
dat zal nog wel even duren. Henskens
senior heeft nog ideeen en plannen
genoeg.

AUKJEN NAUTA

De website von Theo Henskens:

www. h e n s k e n sfo ss i ls. n I
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Toespraak Frits van Oostrom, President
van de Koninktiike Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, ter
gelegenheid van het verschiinen
van het eerste deet van de Volledige
Werken van W.F. Hermans op

4 november zoo5

Koninklijke Hoogheid,
Mevrouw en mijnheer Ruprecht Herrnanst
Mijnheer de burgemeester,
Dames en heren,

"Van de honderd acadcmici zijn er gcen

negenennegentig die in hun hele leven ook
maar eenmaal iets maken of ontdekken
dat bruikbaar of zelf,s maar interessant is.

Dat is de reden waarom ze zo biizondet
hoog van de toren blazen over "zuivere
wetenschap", waarin ze overigens meestal
ook niets bijzonders bereiken. Ik geef je op
een briefie dat het waar is wat ik zeg. Ik
ken er heel wat! Aan mij vertellen ze

alles. "

Aldus in Onder professoren dokter Barend,
die als psychiater in een universiteitsstad
praktiseert. Daar kan onze l(oninklijke
Nederlandse Akademie van W'etenschap-
pen het mee doen, met haar tweehonderd
trotse leden en de spreuk "zuiver om de
wetenschap" op haar gevel aan de Klove-
niersburgwal.
De KNAW kent twaalf secties die teza-
men alle wetenschapsgebieden bestrijken,
en een van die twaalf is de sectie Aardwe-
tenschappen. Voor deze gelegenheid heb
ik de leden daarvan bevraagd naar hun
oordeel over het wetenschappelijke werk
van W.F. Hermans. Ik had mii zo'n beetje
ingesteld op het onder letterkundigen
gangbare beeld dat dit vrii onbetekenend
zou z1in. en Hermans' lectoraat bovenal
prebende voor zijn schrijverschap. Maar
dat bleek toch anders te liggen. Of zoals
een van onze aardwetenschappers, profes-
sor Pim Jungerius het in een persoonlijke
brief aan mij uitdrukte:
[Noot van de redactie: de cursieve teksten
tussen vierkante haken stonden wel in de

brief van Pim Jungerius. maar warcn nict
in deze rede verwerkt] :

"Steeds als ik een stukie over Hermans
lees, waarin geinsinueerd wordt dat zijn
wetenschappelijke capaciteiten niet veel
om het lijf zouden hebben, bekruipt mij
de lust om het in een insezonden brief

voor hem op te nemen. lMaar ik schrijf
noLtit ingezonden brieaen, dus het is er nooit
ztan gekonten. Deze plechtigheid gee.ft ntij de

kans mijn geueten te ontlasten.f
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw
deed ik bodemkundig veldwerk in Luxem-
burg [a/s onderdeel tan de doctoraaktudie

fysische geografie aan de UaA ert van mijn
dissertatie daama]. Er waren al een paar
andere proefschriften van Nederlandse

fusisch geografen over dit gebied versche-
nen en uiteraard moest ik kennis nemen
van hun inhoud.
Het proefschrift van Hermans f"Description
et ginise des dtp6ts mettbles et du relii:;f de

I'Oesling"f uit 1955 sprong er direct voor
mij uit. In plaats van aan te sluiten bij de
gangbare theorieEn over het ontstaan van
het Noord-Luxemburgse landschap, kwam
hij met een geheel nieuwe verklaring. Wat
was het geval? De Ardennen, waarvan de

Oesling in Noord-Luxemburg deel
uitmaakt, werd algemeen gezien als een

oeroud gebergte dat sinds ziin ontstaan in
het Carboon zo'n 300 milioen jaar geleden

was afgevlakL tot praktisch het zeeniveau.

fDit wordt in de geontotfologie een schierztlakte

genoentd, het eindstadiunt ztan de denudatie-
cyclus uaaraatt alle processen aart het gctna-

rigde klimaat zoals hellingerosie en riaiererosie

bijdragen.l
In het Tertiair werd deze schiervlakte door
de druk van de vorming van de Alpen in
het zuiden weer opgeheven. lWie tan Luik
oaer het Ardennenplateau naar het zuiden
rijdt, zal zich gemakkelijk in deze gedachten-
gang kunnen airtdett. Het reli€;f is zo ttlak dat
de afwatering stagneert en er zelfs xeen wordt
geaonnd.f
Hermans zag dat anders. Hij studeerde in
de tijd dat de gevolgen van de iistijden op
de vorming van het Europese landschap
steeds duidelijker begonnen te worden'
Landijs of gleLsjers ziin er niet geweest in
de Ardennen, maar we1 heerste er een
toendraklimaat. De bodem is dan perma-
nent tot grote diepte bevroren, maar in de

zomer ontdooit de bovenste laag. Omdat
het water niet weg kan zakken door de be-
vroren ondergrond wordt de bovenlaag

Willen heikri! il€rmef 5\r7r,t 31*-r,ffi

papperig en onstabiel. Op een helling
vloeit de bovengrond dan naar beneden.
Dit is solifluctie, e6n van de belangriikste
geom,rrfologische processen in ecn
toendraklimaat. Omdat hierdoor de

toppen van de heuvels worden verlaagd en
de dalen opgevuld, wordt het terrein
steeds vlakker. Deze theorie van de 'alti-
planatieve denudatie', dus aftlakking ver
boven het zeeniveau, ondermijnde het
levenswerk van talrijke Europese geomor-
fologen die in elke hooggelegen vlakte in
de bergen een bewijs van opheffing vanaf
zeeniveau zagen en daar verregaande
conclusies over de tektoniek uit hadden
getrokken. fHermans toonde aan dat
klimaatsv erandeing hetzelfde effect kart
hebben. In een groot aantal pro;t'ielkuilen heeft

hij het bestaan aan de solifluctie-afzettingett
aangetoond. Hij was daarntee ook 66n aan de

eerste geomorfologen die de bodem als geomor-

fologis ch archief gebruikte.l"

Tot zover professor Jungerius. en men gaat
zich haast verwonderen dat de I{NA\( de
auteur van zo'n baanbrekend proefschrift
nooit tot lid gekozen heeft. IHet zou mis-
schien de geest des tijds zijn om hierover
nu namens onze instelling publiekelijk spiit
te betuigen, maar misschien moet bii die
institutie bovenal opluchting overheersen,
want wie weet hoe Hermans' imaginaire
roman Onder de leden in onze heilige hallen
zou hebben huisgehouden.] Voor de litera-
toren onder ons wordt vooral een sterke
para1le1 voelbaar tussen Hermans' proef-
schrift en zijn literaire werk: die tegen-
draadsheid, dat ondermijnende, en heel

symbolisch - de overtuiging dat toppen
meestal ntet zozeer het pronte resultaat
zijn van stuwing vanaf zeeniveau, als wel
ten prooi aan neerwaartse vervlakking. En:
Hermans had dus weer geliik.
Er kwam bij mijn kleine exercitie in oral
/rrslo6 trouwens nog meer aan de opper-
vlakte over de verwevenheid van weten-
schap en fictie bii Hermans - en €en

andere observatie van professor Jungerius
wil ik U niet onthouden: "Het doctoraal-
en promotieveldwerk dat de Universiteit

2
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van Amsterdam destijds in Luxemburg
uitvoerde, ging onder de aegis van de
Luxemburgse Geologische Dienst. Als je
daar op bezoek kwam, moest ie je melden
bij de portier die in de ha1 achter een
loketje zetelde. Die man leek je vanachter
zijn grote zonnebril strak aan te kijken, als
een masker, totdat ie in de gaten had dat
hij blind was."

Maar welbeschouwd beheizen zulke
inlichtingen, hoe welkom ook bij lieflreb-
bers en literatuurhistorici, vandaag niet
meer dan marginale weeties. Er staat bij
de presentatie van Hermans' Volledige
werken iers veel groters op het spel dan
autobiografische achtergronden. Het gaat
in feite en dat zeg ik ook met een half
oog op mijn voorzitterschap van de
commissie die de canon van Nederland
moet helpen schragen - om het openhou-
den van de toegang tot het waardevolste
van ons culturele erfgoed. Een canon
impliceert ook dat men durft te kiezen, en
bijvoorbeeld, met een blik op het
aanstonds ten doop te houden eerste deel
van Hermans' Volledige werken,l;..er
verschil durft te benoemen tussen Corserue
en De tranen der acacia's. In zijn vroegste
roman is Hermans' mens- en wereldbeeld
er al, maar lilkt dit nog op zoek naar de
geeigende vorm. In het meesterwerk De
tranen zijn vorm en visie over elkaar vaar-
dig geworden, in een aangrijpend, span-
nend verhaal, met overtuigende, complexe
hoofdpersonen en markante bijfiguren,
zoals de verzetspatser Proost en het van
liefde overvloeiende kamermeisje Liedy,
hunkerend naar warmte in een wereld die
haar dat niet gunt. En dat alles tegen een
decor dat op zichzelf ook a1 canonieke
verankering in ons collecrief geheugen
verdient: de tijd van het bezette Neder-
land, met zijn chaos en zijn waanzin en de
permanente paranoia over wie er wel en
niet zou deugen - wat tenslotte ook niet
uit te maken bliikt.
Ook onze historische herinnering aan die
bezettingsjaren zou op langere termijn wel
eens minstens zoveel als met broodnodige
herdenking op de Dam gediend kunnen
zijn met een roman zoals De Uanen, die
met de kracht van fictie de wrede realiteit
van toen invoelbaar maakt en aldus levend
kan helpen houden. Met daarachter uiter-
aard, zoals altijd bi1 Flermans, een con-
fronterend inzicht in niet alleen de tijdge-
bonden werkelijkheid van die voorbije
jaren, maar in de fundamenteel precaire
existentie van de menselijke soort. In deze
geest gelezen, heeft De tranen voor de
lezers van vijftig jaar later misschien wel
allerlei van zijn oorspronkelijke concrete
herkenbaarheid verloren maar misschien
juist wel aan reikwijdte gewonnen en dat
geldt voor a1le toppen in Hermans' hoog-
gebergte.

Maar om die toppen in het werk relief te
geven, is het panorama op het complete
oeuvre een noodzakelijke voorwaarde. !7ij
mogen de tekstbezorgers van het Huygens
Instituut hartgrondig dankbaar zljn datzij
dit dienende werk voor ons en generaties
na ons verrichten. [uist bij een editie met
het fiere imprint van de Bij, moeten wij de
ware werkbijen niet vergeten.] Laten we
dat werk vooral niet onderschatten, want
de term verzameld werk is heel wat mak-
kelijker gebezigd dan gerealiseerd - en al
helemaal bij een auteur als \7.F. Hermans,
die altijd bezig bleef met schaven aan zi)n
teksten zie bij dit eerste deel alleen al de
twee volstrekt verschillende versies van
Conserue en hoe hij nog in 1986 in de een-
entwintigste druk van De tanen een passa-
ge inlaste die hem een verbetering voor-
kwam - om deze tn de 22ste dan weer te
schrappen. De tekstuele dynamiek van dit
hyperperfectionistische schrijverschap kan
iedereen nu volgen via de website die ik U
van harte aanbeveel: www.wfhermansvolle-
digewerken.nl. Deze geeft aan onze appre-
ciatie van zijn teksten een complete extra
dimensie, en men komt onder de indruk
van het grote werk dat hier verricht is door
auteur en tekstbezorgers) en dat wij a1s

lezers als ware het vanzelfsprekend in de
schoot krijgen geworpen. Mede om de
geweldige verrijking die Hermans' teksten
hiermee krijgen, hoop ik dat deze Volledige
werken geen mandarijnen op sterk water
zetten, maar zullen gaan fungeren als
impuls en voedingsbodem voor een nieuwe
en veelvormige bloei daarvan, en een
betrouwbaar baken voor iedereen die iets
met dit sublieme oeuvre wil.

I(oninklijke hoogheid, dames en heren,
In de nu bijna tweehonderdjarige geschie-
denis van de I(oninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen is het
welgeteld de derde keer dat de I(NA\7
tekent voor een uitgave van volledige wer-
ken. De eerste was Erasmusl de tweede
het verzameld werk van Marx en Engels;
en wij zijn er trots op dat \7.F. Hermans
de derde is, en de eerste in het Neder-
1ands. Als Hermans' werk ons ergens van
doordringt, is het wel dat er nier zoiers
bestaat a1s een historische waarheid. Maar
misschien is er toch wel zoiets als histori-
sche rechtvaardigheid. De uitgave van
deze volledige werken werpt in elk geval
een formidabele dam op tegen de verwer-
kelif king van Hermans' eigen overtuiging
zoals hij die uitdrukte in zijn late verhaal
"Dood en weggeraakt". Daar constateert
alter ego Richard Simmillion dat bij een
inbraak in zijn appartement alierlei nagela-
ten spullen van ztjn vader zijn ontvreemd:
"Alles wat er van hem overgebleven is,
raakt zoek en zo gaat het op den duur met
alles wat er overblijft van iedereen". \Vij
mogen ons gelukkig prijzen dat de publica-
tie van deze Volledige werken deze erosie in
het geval van \i7.F. Hermans weer voor
tijden gaat vertragen. Dank U wel.

- AdverterLtie -

PanTerra Geoconsultants is a

geoscience consultancy group in The

Netherlands, providing seruices to the

intemational Oil & Gas lndustry.

Since 1 988 PanTerra Geoconsultants

has built an lndustry reputation

for quality, reliability and client focus,

emphasising teamwork, creativity and

achievement in an employee friendly

and profe ssional environ me nt.

GEOCONSUTTANTS BV
PanTerra's expansion in the dynamic Oil & Gas Industry is opening up

several positions with exciting growth opportunities. For our office in
Leiderdorp we are looking for:

. MANAGER GEOSCIENCE GROUP

- (sENroR) RESERyOtR GEOLOGTST I

SEDIMENTOLOGIST

\" \1

PLEASE CHECK OUR WEBSITE
FOR FURTHER DETAILS

oR G)NTACT US: .ii,:ii.rr."rr.

Greg van de Bilt
Pa nTe rra Geocon s u ll ant s B.V.
Weversbaan 1-3, 2352 BZ Leiderdorp, NL
Tel. +31 (0)71 5813505 - Fax. +31 (0)71 3010802
E-mail: jobs@panterra. nl - Website: www. panterra.nl
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Field trip
on Saturday 5th November zoo5,

fifteen persons joined the tradi-

tionaI Autumn fieldtrip of the PGK

(PetroLeum GeoLogische Kring) to

the oil production facilities in

Emlichheim (Germany), focusing on

the oil production in the Schoone-

beel< (NAM) and Emlichheim (Win-

tershatt) fietds and the petroleum

geology of the area. The scope was

welI driLling and pressure contro[,

with a visit to the SimWelI Training

Centre near Schoonebeek and the

OiI and Gas Museum in Twist
(Germany).

The NAM operated SimWelI has all

facilities to train people from ShelI

and third parties in drilling and

(pressure) controlling wells, with a

complete dritting rig set-up on top
of a completed well. This well, the

SCH 463 wel[, was a gas producer

unIil t979 when it was converted

into the training facility.
The PGK participants were guided

around in two groups to the dril-

ling floor, the mud ctean system

and the btow-out prevention stack

while getting extensive explana-

tions on all parts of the rig and

their use. The tour finished in the

shed where many different drilling
bits, casings, comptetion strings

and wireline tools were shown and

explained. By the end of the

morning everyone had learned the

meaning of abbreviations tike BOP,

Lll, KB, OBM. TD and MWD.

Furthermore some typicaI drilting
jargon lil<e "weight on bit", "casing

shoes" (no need to polish those),
"gas kick", "milting out" and "fish-

ing" (not a relaxing way of spen-

ding free time on the rig) had been

cleared up. Ior some participants a

firsL time experience, for others a
welcome refresher or a good

chance to see in real life what theY

sometimes talk and read about in

the office.
After the lunch we went to Twist,
just across the German border, to

visit the 0iI and Gas museum. This

museum has interesting exposi-

Een rig/boortoren

tions on the E&P activities in the

Emsland and Bentheim areas. The

guide, who had worked together

with the legendary "Red Adair",
totd liveLy stories about blow-outs

in the area (visit http:/iwww.erdoel-
erdgas-museum-twist.de for the
(restricted) opening hours).

Many thanks again to the guides at

the SimWelL and the museum,

Harm Frikken (Hunze Geo Consult)

and Frans Bianchi (PanGea).

Basrtnnru Jnnnsun (PGK Bonno)
Bo o rbe ite ls m et ve rsch i ile n de d i a meters

?;4w*

Cees de Visser nieuwe
algemeen directeur van
NWO
(ttit N IYO - Onderz o eksb enc hten

28 noztember 2005)
Dr. C. tcees) de Visser wordt per r
maart 2006 de nieuwe aLgemeen

directeur van de Nederiandse 0rga-

nisatie voor Wetenschappetiik On-

derzoel< (NWO). Tot 1 maart wordt
de organisatie geteid door de hui-

dige directeur ad interim, dr. F.E.H.

(Frank) van Eijkern. De Visser is op

dit moment algemeen directeur van

Nefarma, de l<oepelorganisatie van

alle onderzoekgeoritinteerde [arma-

ceutische bedrijven in Nedertand.

De komst van De Visser geeft defi-

nitief invulling aan de vacature die

was ontstaan door het overlijden in

april van prof. ir. L.A.A.M. (Leo)

Cooten. NWO ziet verwachtingsvol

uit naar het aantreden van De

Visser. Zijn komst valt vriiweL

samen met de lancering van NWO's

nieuwe strategie voor de periode

2OO7-2O7O.

Cees de Visser (59) heeft een insPi-

rerende visie op wetenschapsbeleid

in den brede, waarbij hii hecht aan

een herkenbare, innovatieve orien-

tatie. Hij heeft bewezen het vermo-
gen te bezitten om een comPlexe

organisatie die veel verschillende

belangen dient, als een goed

geheel te laten functioneren. De

Visser is een bruggenbouwer en

leider. In zijn [eiderschapsrol is

klantgerichtheid, zoweI intern ats

extern, een vanzelfsprekendheid.
Van huis uit is Cees de Visser

scheil<undige. Hij promoveerde in

die discipline aan de Vrije Universi-

teit te Amsterdam en was er gedu-

rende bijna tien jaar werkzaam als

wetenschappelijk (hoofd)medewer-

ker bij de faculteit Scheikunde.
Vervolgens richtte De Visser ziin

aandacht op de medisch-farmaceu-

tische weretd. Hij werd in r98o

directeur-beheerder I nwendige

Geneesl<unde van het Academisch

Ziekenhuis Leiden, waarna hij in
1982 overstapte naar de functie

van algemeen directeur van het

College ter Beoordeling van Ge-

neesmiddelen op het toenmatige

ministerie van WVC.

Van t99z tot 2oo1 was De Visser

algemeen directeur van het Neder-

lands Normalisatie-instituut in

Delft. 0nder zijn leiding maakte het

instituut een grote reorganisatie

door en wist het zich te ontwikke-

[en tot een marktgerichte onderne-

ming. Uit hoofde van zijn functie

was De Visser onder andere lid van

de raad van bestuur van CEN

(Comit6 Europ6en de Normalisa-

tion) en Nederlandse delegatielei-

der voor ISO (lnternational Stan-

dards Organisation).
Sinds zoor is De Visser algemeen

directeur van Nefarma. Gerelateerd

aan deze functie is hii onder ande-

re Lid van de Raad voor Gezond-

heidsonderzoel( en van het Alge-

meen Bestuur van VNO-NCW. In

internationaal verband is De Visser

lid van de raad van bestuur van de

EFPIA (European Federation of
Pharmaceutical Industries and

Associations) en van de raad van

bestuur van IFPMA (lnternationat

Federation of Pharmaceutical and

Man ufacturing Associations).
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Vernatting voor
vegetati everan d e ri ng
(U it N WO - Onderz o ek sb eichten
1 noxember 2005)
Het Nederlandse duingebied is op

een aantal plaatsen uitgedroogd
door waterwinning. 0m de natuur
te herstellen in van oorsprong
natte duinvatleien, zoeken natuur-
beheerders kansrijke locaties. STW-

promovendus Chris Bakker heeft

een aantaI l<enmerken opgesteld
waaraan een duinvallei moet vol-
doen om geslaagde herstelprojec-
ten uit te kunnen voeren. Hij pro-

moveerde op r november aan de

Vriie Universiteit in Amsterdam.

Chris Bakker onderzocht de duin-
valleien in de Kennemerduinen. Hij

ontdekte dat herstel van planten-
groei van voedselarme natte duin-
valleien een kettingreactie in gang

zet van veranderingen in de hoe-

veelheid dode ptanten, reacties van

individuele pLanten en soorten-
samenstelling van de vegetatie.
Veranderingen in de waterstand
btijken direct grote invLoed te heb-

ben op het ecosysteem. Eerst ster-

ven planten af die voor het eerst

onder water l(omen te staan. ver-
volgens beinvloedt de vernatting
de plantengroei op drie manieren:
ten eerste is een hoge waterstand

voor ptanten van natte duinvaLleien

zeer gunstig in de kiemfase en

vestigingsfase. Ten tweede komt
op sommige plaatsen weer kwel-
water aan de oppervtakte dat rijk is
aan kalk en ijzer, waardoor de voe-
dingsstof fosfaat buiten bereil< van

de meeste planten in chemische

verbindingen opgeslagen wordt. Dit

betekent dat op deze plaatsen
alleen typische duinplanten kunnen
groeien, die zeer zuinig omgaan

met hun fosfaat. Ten slotte kan het
water zaden van andere populaties
goed transporteren, wat soorten-
verspreiding in de hand werkt.
De omstandigheden voor kieming en

vestiging zijn voor alLe pLanten rela'

tief gunstig na het ontstaan van open
pLel<ken door vernatting of door af-

graven van de toplaag in natte duin-

valleien. 'Wie het eerst komt het

eerst maalt' tijkt ook hier op te gaan,

zodat de voLgorde en aantallen waar-

in plantensooften op de opengeva[-

len plekken terechtkomen het effect

van herstelprojecten op de soorten-

samenstelLing sterl< beinvloeden.

Het Nederlandse duingebied is van

groot belang voor de waterwinning
en is van internationale betekenis

vanuit natuurbeschermingsoogpunt.

De waterwinning heeft geleid tot
s[erke verdroging met negatieve

gevolgen voor natuurwaarden. Mo-

menteel wordt in een aantal duinge-

bieden de waterwinning zeer sterk
gereduceerd, wat in combinatie met

hevige winterregenval tot vernatting
van duinvalleien heeft geleid.

Resultaten van Bakkers onderzoel<

worden daarom gebruikt om kans-

rijke locaties voor hersteI van natte

duinvalleien te seiecteren. Een kans-

rijke locatie moet voldoen aan een

aantal kenmerken. Voor de vernatting

moet een lage begroeiing aanwezig
zijn. Er moet een waterverbinding zijn

met populaties van de soorten die

uiteindetijk in de vallei moeten
groeien. De vallei moet een deeI van

het iaar overstromen. Tenslotte moet

er na de vernatting kwelwater aan de

oppervlakte komen dat rijk is aan

ijzer en kalk. Als aan deze kenmerken

is voLdaan, is de kans het grootst dat

de oorspronkeLijke karakteristieke
planten in voedselarme, natte duin-

va[[eien terugkomen.

Meer informatie bij: Dr. Chris

Bakker (VU, Ecologie en Ecotoxico-

Logie van Ptanten)
fpl. n"n-22n(Ecr. c-mail.

ch ris. bakker@falw.vu. n I

Promotie r november, promotoren
prof. dr. W.H.O. Ernst en prof.dr.
R. Aerts

GEA - symposium-
middag voor donateurs
0p 4 maart zoo6 organiseert Stich-

ting GEA (GEologische Aktiviteiten)
voor stafleden en donateurs (en

gezinsteden) een Symposiummid-
dag in Het Hoel<huis, De Smidse r
in Leusden (bij Amersfoort). De

lezingen beginnen om 14.oo uur en

eindigen om 16.45 uur.

Het programma:
Het mysterie van de Karpaten of
waarom ziin de Karpaten krom,
door Dr. A.C. Lankreijer.

De boogvorm van de Karpaten heeft

aardwetenschappers de laatste

honderd jaar voor raadsels g,esteld.

Verschillende verklaringen zijn

bedacht en verworpen. Recent

onderzoel< naar de sterkte van de

aardkorst en de krachten die veroor-
zaakt worden door plaattektoniel<

heeft nieuwe inzichten opgeleverd
over de vorming van de Karpaten-

boog en het Panoonse Bekken.

Ool< het voorkomen van sommige
aardbevingen in dit gebied stelt
onderzoekers nog steeds voor
alterhande raadsels. We zien ver-

dwenen oceanen, exotische terrei-
nen maar ook olie- en gasvoorra-
den, aardbevingsrisico's en een

hoog overstromingsrisico in de

recente rivieren.
Centraa[- en Oost-Europa blijl<t een

uiterst dynamisch gebied 1e zijn
waar geoiogen een belangrijke
biidrage leveren aan maatschappe-
lijl<e problemen.

De geologie van Zuidwest-Neder-
land, door lr. A.A. Slupik
De bodem van Zuidwest-Nederland
bestaat uit Tertiaire en Kwartaire
afzettingen. De regio [igt aan de

zuidelijlce rand van het Noordzee

Bekken. ln het geologisch verLeden

onderging deze streek diverse,
soms zeer drastische veranderin-
gen. Het zeeniveau schommelde,
waardoor afzettingsmilieus veran-

derden en mariene condities afirvis-

selden met terrestrische milieus.
Door klimaatveranderingen werden
warme perioden afgewisseld door
zeer koude perioden. De hele regio

onderging gtacio-eustatische en

waarschijnlljk ook tektonisch gein-

duceerde veranderingen. Boven-

dien, de drie rivieren: Maas,

Schelde en Rijn hadden invloed op

de geologische opbouw van de

bodem. Al deze veranderingen
lieten hun sporen in de sedimenten
na.

Aan de hand van sedimenten en

fossielenassociaties afkomstig van

boringen l<an de boeiende geoLogi'

sche geschiedenis van de bodem in

Zuidwest-Nederland gereconstru-
eero woroen.

0pgave voor deelname s.v.p.
schriftelijl< naar: Mw. T. Hardeman,

Voltenhoveschans 3, r3z4 HS

Almere

BESruuR SrrcHrNc GEA

it!i,f l "; ",'
Yi' ! ' ";' r '',,1 ',.".J""

Adreswijziging

Drs. W.J. Huson

Buiten Brouwerstraat 8 hs

ror3 Gl( Amsterdam

Drs. P.J.T. van Maren
p/a Addax Petroleum
Avenue Eugdne-Pittard 16

Case Postale 265

rzn Gendve rz
Zwitserland

Dr. M.J. van der Meulen

De Stalen Boog z4

3985 PM Werl<hoven

Dr. K.M. Schalkwijk
Schlumberger Cambridge Research

High Cross

Madingley Road

Cambridge CB3 oEL

United l(ingdom

Drs. J.A. de Visser
St. Nil(otaasstraat 35

5268 El, Helvoirt

G. van Yperen

WeerdsingeI OZ 55

3514 AE Utrecht

Adres tezocht

Drs. O.P. Hansen

TotaL GSRiVDG/MO

z Place de la Coupote-la D6fense 6

92o78 Paris-La D6fense Cedex

Fra n ce
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7 janua$ 2$86
Algemene reUnie voor alle Utrecht-

se oud-studenten Aardwetenschap-
pen, studierichtingen geochemie.
geofysica en geologie.

Meer informatie op
www.geo.uu.n l/ugv6o

4 rna{t'rt 20(,6
GEA-symposiummiddag. Zie pagina

n van deze Nieuwsbrief

21 apfil 20{}6
Mastercursus van onderzoeks-
schooI ICG en Geoheritage NL

"lnrichtingsprojecten bij de Maas-

Examen
Universiteit Utrecht
Asvdwetenscl'tapperz
P.M Kager (28-n-o5)
W.P. Kimman (28-t-5)
SIR Smpetq(rR-rr-o<l
R.Sneep (28-n-o5)

horst" - o.[.v. Jan van Mourik
(UvA-IBED) en Klaas van der Laan

(sBB-NB).

Voor meer informatie, zie

Nieuwsbrief 6.

Aanmelden: telefonisch: mw.

Deanna Tjin, tel: ozo-525 7425,
fax: ozo-525 743t, of per brief:
Research Schoot lCG,

t.a.v. mw. D. Tjin, Nieuwe Achter-
grachl t66, Kr. B. zz6, ror8 WV

AMSTERDAM

24-25 april 20{}6
Nederlands Aardwetenschappelijk
Congres, NAC8, Koningshof
Veldhoven.
Meer informatie op www.nac8.nl

1.8 mei 20$6
Mastercursus van onderzoeks-
school ICG en Geoheritage NL

"Herstel landschapselementen op

Texel" - o.[.v. Pim Jungerius en

Hanneke van den Ancker (Stichting

Geomorfologie & Landschap) en

Atbert Oost (UU).

Voor meer informatie, zie Nieuws-

brief 6. Aanmelden: teLefonisch:

mw. Deanna Tjin, tel: o2o-525
ztzc fav. i)^-E)E a/,a1

of per brief: Research School lCG,

t.a.v. mw. D. Tjin, Nieuwe Achter-
grachl t66, Kr. B. zz6, ror8 WV

AMSTERDAM

13 febntari 2t)07
Tweede Vlaams - Nederlandse
Natuursteendag, TN0, Utrecht.

I nfo: www.tno.n l/natuursteendag

KNGMG: www.kngmg.nl

Nedertandse Kring Aardse MateriaLen: www.nkam.nl

Petroleum Geologische Kring: www.pgknet.nI

In genieurs-Geologische Kring: www.itc.nflo7Ein geokry'

GAIA: wvwvz.vrouwen.net/gaiai

Palynologische Kring: sheba.geo.vu.nL/'palkring/wat is PK.htm

Geochemische Krin g: w,vwv.kncv.n /website/nilpage3r3.asp?color=3

Paleobiologische Kring: www.bio.uu.n/' palaeo/Pateobiologie/index.htm

Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: www.geo.uu.nI

Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: www.falw.vu.nI

Centre for TechnicaL Geoscience - Graduate Courses un Technicat Geoscience

mwv.ctg.ludelff.nl

Bodem. Water en Atmosfeer: www.weksite.n[bsdbodem water tekst.html

Nedertands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-lumdat.nI

Nederlandse GeoLogische Vereniging, NGV: wwwgeologischevereniging.nl

Geologisch tiidschrift van de NGV: www.grondboorenhamer.geologischevereniging.nl

Geonieuws (NGV's etektronische tijdschrift) www.geo.uu.n/ngv/geonieuws/geonieuws.php

Stichting Geologlsche Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nI

geoheritage NL (Platform en Werkgroep Aardkundige Waarden): wlwv.geoheritage.nl

Information and Registration:


