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Geschiedenis van de geologie
De geschiedenis van de geologie
heeft in ons land nooit veel aandacht
weten te trekken. Een nieuwe rubriek,
Terugblik in de tijd, wil Nederlandse
geologen in kennis brengen met de
vele activiteiten die er op dit gebied,
helaas voornamelijk in het buitenland, plaatsvinden. Er valt veel te genieten van verhalen over de ontwikkeling van ideeën tijdens de evolutie
van de geowetenschappen en van
biografieën en reisbeschrijvingen van
geologen en paleontologen in
voorbije eeuwen.

Tsunami na de aardbeving van 1861 bij Sumatra

De wetenschapshistoricus Reijer Hooykaas (1906-1994) richtte in 1974 de
KNAW Commissie voor de Geschiedenis van de Aardwetenschappen (CGAW)
op als nationale afdeling van de International Commission on the History of
Geological Sciences, INHIGEO, een in
1968 in Yerevan (Armenië) opgerichte
commissie van de International Union of
Geological Sciences. Professor Hooykaas
was een van de ‘Founding members’ van
INHIGEO.

Boeken
De INHIGEO organiseert een jaarlijks
congres, waarvan het laatste van 28 juli
tot 4 augustus j.l. in de Baltische Landen werd gehouden met als thema
‘History of Quaternary Geology and
Geomorphology’, een onderwerp dat
zeker voor Nederlandse geologen zeer
aantrekkelijk was. Na twee dagen presentaties in Vilnius volgde een zesdaagse excursie per bus door het glaciale
landschap van Litouwen, Letland en
Estland.
Het volgende congres zal plaatsvinden
in Eichstätt in Beieren van 28 juli tot 5
augustus 2007 met een actueel thema:
‘The historical relationship of geology
and religion’. De eerste circulaire is
intussen verschenen en kan aangevraagd
worden bij het Jura Museum Eichstätt
per e-mail: sekretariat@jura-museum.de

of telefonisch 0049 8421 2956. Vooruitlopend op de conferentie schreef Martin
Rudwick een klein boekje Geology and
Genesis: A Historical Perspective on the
Interaction of Two Historical Sciences.
Gratis te downloaden als pdf via de website van Baylor University:
www.baylor.edu/ philosophy/ Klik op
‘Events, and Scholarly Opportunities’.
Wie over heel veel tijd beschikt kan
daarnaast zijn 700 bladzijden dikke turf
met adembenemende kleurenillustraties
lezen: Bursting the Limits of Time,
Chicago 2005.

Geologenarchiv
Nederland is in de INHIGEO vertegenwoordigd met slechts drie leden, een
Honorair senior lid, prof. Emile den
Tex, en twee actieve leden, prof. N.A.
Rüpke (universiteit van Göttingen) en
ondergetekende. Landen met vergelijkbare inwoneraantallen als Nederland
(maar wel met meer bergen) hebben veel
meer leden, waaruit blijkt dat Nederland
achterblijft in de bestudering van de
geschiedenis van de aardwetenschappen.
De geologische verenigingen van de ons
omringende landen hebben veelal een
aparte geohistory afdeling. Zo is er een
aantal locale Duitse Kringen voor de
Geschichte der Geowissenschaften en is
er in Freiburg het beroemde Geologenarchiv. De Geological Society of Londen

heeft een actieve History of Geology
Group (HOGG) met een groot aantal
leden. Deze groep organiseert jaarlijks
een aantal bijeenkomsten in Burlington
House. In 1999 werd een drukbezocht
symposium aan beroemde veldgeologen
gewijd, waar ook uitgebreid ingegaan
werd op de expedities van Gustaaf
Molengraaff naar Borneo en Timor. Er
waren enkele vitrines met zijn expeditieverslagen en geologische kaarten ingericht en in een paneldiscussie kwam hij
als oprichter van de Geologische Dienst
van Transvaal in 1897 naar voren. Er
wordt ook veel aandacht besteed aan
herdenkingen van bekende Britse geologen, zoals Hutton, Lyell, William Smith,
Murchison, Sedgwick en onlangs
William Buckland. Getuige de vele
publicaties die in de jaarlijkse Newsletter
van INHIGEO worden besproken zijn
veel nationale Geohistory groepen zeer
actief. Een kleine greep uit het jaarverslag van 2005: David Branagan schreef
een biografie van 668 pagina’s van de
beroemdste Australische geoloog
Edgworh David, die in 1908 deelnam
aan de Antarctica-expeditie van Shackelton en in 1934 een staatsbegrafenis
kreeg. De Ier Paul Mohr schreef voor
zijn studenten een aardig boekje Disco-
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Het verloop van de tsunami na de aardbeving bij Lissabon in 1755

verers of Earth’s History, from
Greece to Darwin. De 149
korte beschrijvingen van
spelers in de natuurlijke historie en later de aardwetenschappen, geven een boeiend overzicht van de evolutie van de
geologie.

Lissabon
Een andere interessante uitgave is Iconography of the
1755 Great Lisbon Earthquake
van het Geofysische Instituut
van de Tsjechische Academie
van Wetenschappen. Het boek
is geïllustreerd met prenten uit
de Kozakcollectie met 1450
pre-fotografische afbeeldingen.
De collectie geeft een chronologische opsomming van aardbevingen, beginnend met de
beving in 464 voor Christus bij
Sparta en eindigend met de
Uden aardbeving in 1932. Er
is een kopergravure van de
Lutherse kerk in Amsterdam te
zien, waar de bevolking toevlucht zocht bij de beving van
1756. Ook is er een afbeelding

van de tsunami veroorzaakt
door een aardbeving in 1861
op Sumatra. (zie http://nisee.
berkeley.edu/kozak)
Interessant zijn de verwijzingen
in de Iconography naar de filosofische reacties op de aardbeving van Kant, Voltaire en
Rousseau, maar ook van de
hedendaagse Amerikaanse filosofe Susan Neiman in haar
boek Evil in Modern Thought:
An alternative History of
Philosophy, Princeton 2002. In
Lissabon verscheen naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de Grote Aardbeving
het boek 1755, The Lisbon
Earthquake van J.D. Fonseca,
eveneens geïllustreerd met
afbeeldingen uit de Kozakcollectie. In 1755 begon in
feite de wetenschappelijke seismologie.
Darwin blijft de aandacht vragen met een nieuwe biografie
door Sandra Herbert, Charles
Darwin, Geologist om toe te
voegen aan de ongeveer 80
reeds bestaande biografieën.
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Charles Lyell

Bron: Universiteit Utrecht

Professor Herbert van Cornell
University geeft toch weer een
nieuwe kijk op Darwin, gebaseerd op diens uitspraak: “I am
a Geologist”. Darwins geologische ontdekkingen zijn vaak
verloren gegaan door de impact
die hij op de biologie maakte.
Voer voor geologen dus. In
Duitsland blijft Goethe de
aandacht vragen. Wolfgang von
Engelhardt’s nieuwste boek
Goethe im Gespräch mit der Erde:
Landschaft, Mineralien und
Erdgeschichte in seinem Leben
und Werk stelt eveneens dat
Goethe’s fascinatie met de
aardwetenschappen nooit

dezelfde aandacht heeft gekregen als zijn andere wetenschappelijke studies. 69.95 euro
moet u er voor neertellen, maar
het boek is aanwezig in de UB’s
van Utrecht en Groningen.
Voor de Spaans lezende geologen is er tenslotte het boek van
Evaristo Álvarez-Munoz, Filosofia de las Sciencias de la Terra
– El Cierre Categorial de la
Geologia, Oviedo, 2004, 355
pp. Zware kost!

Papierversnipperaar
De KNAW Commissie voor de
Geschiedenis van de Aardwetenschappen heeft in de 32 jaar
van haar bestaan vier publicaties het licht doen zien, het
gedenkboek toen het KNGMG
75 jaar bestond in 1987, voorts
Een voorspel van de moderne
vulkaankunde in West-Europa
met nadruk op de Republiek der
Verenigde Nederlanden door E.
den Tex, 1998, The History of
Earth Sciences in Surinam (Th.
Wong et al., 1998) en Dutch
Pioneers of the Earth Sciences,
edited by L.R. Touret and
R.P.W. Visser (2004). Bij de
oprichting werd daarnaast als
doel gesteld een Geschiedenis
van de Geologie in Nederland
te schrijven, en ook over de
vroegere koloniën: The Development of Geological Knowledge on

Gustaaf Molengraaff

the East-Indian Archipelago en
The History of Earth Sciences in
the Netherlands Antilles.
Ook wat betreft biografieën
van Grote Nederlandse geologen zijn er zeker nog een aantal
aardwetenschappers met internationale bekendheid die een
biografie verdienen. Ik denk
bijvoorbeeld aan Kuenen,
Umbgrove, Vening Meinesz,
en de paleobotanici Jongmans
en Florschütz. Tekenend voor
het gebrek aan historisch besef
in Nederland is echter de afwezigheid van volledige archieven

van onze wetenschappers, wat
het schrijven van een biografie
bemoeilijkt, dan wel onmogelijk maakt. Dit geldt niet alleen
voor aardwetenschappers, want
enkele jaren geleden werd in
Amsterdam bij het grof vuil het
archief gered van de natuurkundige en Nobelprijswinnaar
Pieter Zeeman. Ook het archief
van het Molengraafffonds werd
in Delft op het nippertje gered
van de papierversnipperaar.
In een volgende aflevering van
Terugblik zal aandacht worden
besteed aan de excentrieke
William Buckland, in 1819 de
eerste hoogleraar in de geologie in Oxford. Zijn 150 ste
sterfdag werd in augustus j.l.
met een symposium in Oxford
herdacht.
Freek van Veen

Freek van Veen heeft twee
biografieën geschreven:
F.R. van Veen, 1996. Willem
Waterschoot van der Gracht. Een
biografie van de bekende geoloog.
Delfse Universitaire Pers, Delft.
F.R. van Veen, 2004, Gustaaf
Molengraaff, een avontuurlijk
geleerde. Delfse Universitaire Pers,
Delft.

VERNIEUWDE WEBSITE - WWW.KNGMG.NL
De geheel vernieuwde website van
het Genootschap is eindelijk in
gebruik genomen.

Wat zijn de veranderingen?
In de eerste plaats is de informatie
up-to-date gebracht. De structuur
van de site is aanzienlijk vereenvoudigd. Er is naar gestreefd om
de belangrijkste informatie zo toegankelijk mogelijk te maken, zonder al te veel opsmuk, waarbij de
nadruk ligt op juiste informatie en
de kernactiviteiten van het Genootschap. Een prominente plaats is
ingeruimd voor de activiteiten van
de Kringen. Alle relevante sites en
informatie zijn met behulp van één
of twee muisklikken te bereiken.
Een aardige bijkomstigheid van de
getoonde berichten is dat de
bezoeker er eenvoudig eigen com-

mentaar aan kan toevoegen of
zelfs eigen bijlagen naar kan uploaden, zoals bijvoorbeeld foto’s of
pdf-bestanden. De maximale grootte van dergelijke eigen bijlagen is 5
MB, wat voor de meesten van ons
wel toereikend moet zijn. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd om
nieuwsberichten of aankondigingen
van belang voor de leden in te sturen (mail naar: kngmg@mac.com).
Ter beoordeling van het bestuur
worden deze berichten onverwijld
op het web geplaatst.

Geluid en video
Een andere mogelijkheid die wordt
geboden is het opnemen van
pocasts (geluidsbestanden) en vodcasts (videofragmenten). Het ligt in
de bedoeling om in het najaar, bij
wijze van proef, delen van de Sta-

ringlezing als podcast op het web
ter beschikking te stellen, zodat
ook diegenen die niet aanwezig
konden zijn het betoog nog eens
rustig kunnen beluisteren.
Voorts is er een plaats ingeruimd
voor een downloadpagina, vanwaar
tal van nuttige documenten kunnen
worden gedownload. In eerste
instantie kan men van hieruit een
aantal recente Nieuwsbrieven
opvragen. Hiervoor zal echter een
wachtwoord vereist zijn, zodat in
principe alleen leden deze informatie kunnen ontvangen. De nieuwe
ledenlijst zal ook via deze pagina
toegankelijk worden gemaakt. Het
is de bedoeling dat met iedere
Nieuwsbrief een nieuw wachtwoord
voor toegang tot deze downloadpagina aan de leden wordt bekend
gemaakt.
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Het wachtwoord voor de komende
periode is: Molengraaff
Opmerkingen, commentaar of suggesties kunnen worden gestuurd
naar: kngmg@mac.com Iedereen
wordt van harte uitgenodigd om
digitale foto’s van geologisch
belang op te sturen (graag met een
korte beschrijving en voldoende
resolutie), zodat de site zo aantrekkelijk mogelijk kan worden
gemaakt.
Een woord van waardering op deze
plaats voor al diegenen die met
grote inzet aan de eerste website
hebben meegewerkt en bijgedragen. Het bestuur is hen daar zeer
dankbaar voor.
Jan de Coo
kngmg@mac.com

HET VOETLICHT
Een dromerige geleerde

Van Waterschoot van der Grachtpenning voor paleontoloog

Bert Boekschoten, thans gastmedewerker
paleontologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam, ontvangt dit jaar de Van Waterschoot van der Grachtpenning. Hij krijgt
deze onderscheiding voor zijn legendarische
kennis die het vakgebied van de paleontologie ver te buiten gaat, zijn inspirerend
optreden als hoogleraar, eerst in Groningen,
later ook in Amsterdam, en zijn toch wat
onorthodoxe bijdrage aan de culturele
opvoeding van studenten.

Het begon allemaal met een stukje vuursteen met bryozoën (mosdiertjes) dat de
tienjarige Bert vond op de Hilversumse
heide. Zijn belangstelling was gewekt –
hoe kan het ook anders met Pannekoek,
auteur van ‘Algemene Geologie’, het
lichtblauwe boek waar generaties studenten mee opgegroeid zijn, als oom. Het
werd de paleontologie die hem een leven
lang zou boeien. Niet als studie van losse,
op zichzelf staande fossiele objecten, maar
breed neergezet in de grote geologische
gaarkeuken van gebergtevorming,
klimaatverandering en evolutie.

Onder professoren
Opgeleid in de vijftiger jaren in Utrecht
bij de hoogleraren Drooger en Von
Koenigswald – als tweedejaars student
schrijft hij al een artikel over mollusken –
gaat Boekschoten in 1959 naar de Universiteit van Groningen. Zijn promotie, in
1968, is in Utrecht.
Omdat het Groninger geologisch instituut
altijd klein geweest is, krijgt Boekschoten
alle kans om zich in de volle breedte van
het vak te ontwikkelen, iets wat hij met
grote overtuiging gedaan heeft. En passant heeft hij daar een ‘be(roem)ruchte’
collega gehad in de schrijver-fysisch geograaf W.F. Hermans [‘Nooit meer slapen’, ‘Onder professoren’].
Als het instituut in 1985 noodgedwongen
zijn deuren moet sluiten tijdens de grote
reorganisatie van universitair Nederland,
gaat hij naar de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar vindt hij een goede plek bij de
vakgroep van hoogleraar Jan van Hinte
met nieuwe uitdagingen zoals het geven
van een college wetenschapsfilosofie, en

het paleoklimaatonderzoek van de huidige
hoogleraar Dick Kroon.

Volkswagenbusje
Maar ook Boekschoten met zijn geologisch
vrijwel grenzeloze belangstelling kent principes. Een berg beklimmen? Prima, maar
dan moeten er wel fossielen te vinden zijn.
Een zware tocht alleen om de vreugde te
beleven de berg bedwongen te hebben, is
niet de uitdaging die hij zoekt.
“Ik heb altijd meer gevoeld voor de methode van Van Straaten. Op excursies reed hij
het liefste met het Volkswagenbusje tot aan
de groevewand, draaide het raampje open
en hakte een stuk steen af. Hij schrok niet
terug voor zware bergtochten, als daar
maar een geologische aanleiding toe was.

Ik had helemaal niets met het gevoel van
Egeler [UvA, geoloog en fanatiek alpinist]
voor wie de Alpen een soort mystieke
belevenis vormden. Bovendien zijn zulke
gebieden metamorf en dan houd je weinig
fossielen over. Ik heb lang weinig affectie
gehad met structurele geologie. Ik vond
dat vak onbegrijpbaar. Met de ontwikkeling van de ideeën over plaattektoniek – in
de vijftiger jaren gold continental drift nog
als een sprookje – en de modelleertechnieken van nu is het mogelijk om echt uit te
zoeken hoe gebergten in elkaar zitten, hoe
ze gevormd zijn en weer afgebroken worden. En dat vind ik wèl boeiend.”

Waterval
Atletische prestaties zijn dus nooit het uit-
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Bert Boekschoten
gangspunt geweest van zijn veldwerk. Wel
het doorgronden van de relaties tussen
alles wat geleefd heeft en dat wat er met
de aarde zelf gebeurd is in de zin van gebergtevorming en klimaatschommelingen.
En soms krijg je dan een onverwacht
geschenk.
“Ik was in Tautavel, in de oostelijke Pyreneeën. Daar is in 1971 een schedel van
700 duizend jaar oud gevonden. Ik zat in
een grot en het was 43 graden. Dat was
afzien. Ik ben tenslotte buiten in een
beekje onder een waterval gaan zitten. In
het water is je lichaamsgeur niet meer
herkenbaar voor een dier. Omdat ik stil
zat en de waterval veel lawaai maakte,
merkten de dieren me totaal niet op. Ik
zat er nog geen tien minuten of vlakbij
liepen gewoon muizen rond. Vogels scharrelden aan mijn voeten. Zoiets krijg je dan
zomaar aangeboden.”
Diezelfde verwondering kenmerkte zijn
leermeester Von Koenigswald. “Hij kon
op de trap van het instituut neerzijgen om
een fossiele berenkies te bewonderen. Het
was een man met passie. Wij gingen wel
fossielen en etnografica kijken bij hem
thuis. Dan zaten wij beneden en boven
speelde zijn dochter Chopin. Wat wil een
mens nog meer. Maar het was goed dat
Drooger zo’n nuchtere geoloog was. Hij
heeft mij discipline bijgebracht. Anders
was ik wel een heel dromerig type geworden.”
In 1972 leerde Boekschoten duiken bij de
Groninger studentenclub. Dit gaf hem de
mogelijkheid om uit de eerste hand het
mariene milieu te bestuderen. Hij heeft
deelgenomen aan talrijke rifexpedities in
de Antillen, Indonesië en oostelijk Afrika.
Alleen tijdens een KNIOZ-vaartocht naar
het Atlantisch diepwaterrif met de groep
van Tjeerd van Weering, werd niet gedoken; 800 meter is vooralsnog te diep.

Stekelbaarsjes
Het grensgebied tussen de biologie en de
geologie heeft Boekschoten altijd geboeid.
Hij heeft steeds cursussen verzorgd voor
biologen. Studenten biologie zijn zeer
enthousiast, vindt hij, vaak meer dan de
studenten geologie. Zij hielden al stekelbaarsjes toen ze klein waren, of staan om
vijf uur op om het korhoen te zien. Maar
ze hebben weinig idee van geschiedenis en
tijd.
“De hele Nederlandse natuur zoals die er
nu uitziet, is misschien 10 duizend jaar
oud. Een groot deel daarvan is ontstaan

door de mens zelf. Hoogveen bijvoorbeeld. Als de mens vijfduizend jaar geleden niet was gaan ontbossen, dan was het
grondwater nooit zo ver gestegen en dan
had zich maar weinig hoogveen gevormd.
Het bos verdronk, het veen groeide, de
mens werd teruggedrongen op smalle
stroken land. Je ziet dat nederzettingen uit
het Mesolithicum (Midden-Steentijd)
vaak onder het veen bedolven zijn. De
mens heeft zijn omgeving vaak zelf
verpest.”
Andersom hebben geologen lang een
blinde vlek gehad als het ging om het
enorme belang van de levende have op de
aardkorst. Boekschoten heeft veel opgestoken van Peter Westbroek, toen beiden
de geologiecursus aan Leidse biologiestudenten verzorgden. “Denk aan de ontwikkeling aan van de coccolithophora (kalkalgen),” geeft hij als voorbeeld. “Die
beginnen in het Jura-tijdvak te evolueren,
maar komen in het Krijt pas echt massaal
voor. De enorme pakketten kalk die
sedertdien neergeslagen zijn, moeten
veranderingen veroorzaakt hebben in de
samenstelling van de atmosfeer. Bovendien zijn zij weer gerecycled door subductie. De samenstelling van gesteenten, ook
van eruptief gesteente, wordt dus beïnvloed door wat er met organismen aan
sedimenten gevormd is. Alles werkt op
elkaar in.”

Rechtop
Boekschoten is net terug van een VUveldwerk in Kenia. Daar wordt onderzoek
gedaan naar het klimaat tussen 2,5 en 1,5
miljoen jaar geleden en de evolutie van de
vroege mens in het Turkanabekken, in
Noord-Kenia. Paleontoloog Richard
Leakey heeft daar, kort nadat ‘Lucy’
gevonden was in Ethiopië, een tamelijk
compleet skelet beschreven van 1,6
miljoen jaar oud.
“De gang van de evolutie wordt goeddeels
beheerst door ecologische processen,”
aldus Boekschoten. “Als het klimaat verandert, dan veranderen ook de uitdagingen voor levende wezens. Dick Kroon en
ik overwogen of met het omhoogkomen
van de Himalaya de Oost-Afrikaanse
moesson in gang is gezet. Die heeft er
voor gezorgd dat de voedselvoorziening
van de primitieve mens – de laatste mensapen – zich drastisch wijzigde. Het bos
veranderde in savanne; tijdens de droge
perioden was heel ander voedsel beschikbaar dan tijdens natte perioden; de vroege

mens moest andere kwaliteiten gaan ontwikkelen om te overleven. Rechtop gaan
lopen, zichzelf meer bewust worden van
zijn medemens, kan daarvan het gevolg
zijn geweest”
“Gloeiend interessant is ook de schedel
van 1,8 miljoen jaar oud die in 2004 te
Dmanisi, in Georgië, gevonden is,” gaat
Boekschoten verder. “Die schedel vertoont zoveel afwijkingen – het gebit is
uitgevallen, er is nieuwvorming van been
– dat deze mens alleen maar in leven heeft
kunnen blijven dankzij de hulp van anderen. Alleen had hij het niet kunnen redden. Zo’n fossiel is nooit gevonden van
paarden, olifanten of dolfijnen. De vroege
mens moet al een soort ethisch bewustzijn
gehad hebben, hij heeft altruïstisch gehandeld.”

Wagner
Boekschoten is een groot liefhebber van
zwerfstenen. Het zijn niet willekeurig
losgehakte brokken van een berg, maar
stenen met stuk voor stuk een heel eigen
geschiedenis. Hij is geïnteresseerd in de
filosofie van het vak, en hij heeft het altijd
als taak gezien zijn studenten te laten zien
dat het leven uit meer bestaat dan “veertien dagen lang stenen hakken vanuit een
tentenkamp met twee weken groene
erwten & worteltjes uit blik plus campingmargarine”. De Groninger biologen
moesten op excursie hun aantekenboekje
en stevige schoenen meenemen, maar ook
een net pak. Want naast een degelijk
aanbod aan geologische kennis werd ook
de opera bezocht. Voor velen was dat de
eerste keer. Groningen is een prachtige
stad, vindt Boekschoten, maar “de opera
in Groningen is net als de ananaskwekerijen in Amsterdam. Het zijn er niet veel.”
Zelf is hij een grote liefhebber van
Richard Strauss, maar vooral Wagner’s
Ring des Nibelungen vindt hij geweldig.
“Waanzinnig boeiende muziek, met
operafiguren die een mengeling zijn van
irrationaliteit en de platste rationaliteit,
gedreven door eigenbelang en machtsbelustheid, maar ook beheerst door het
toeval. En dat alles rondom een delfstof,
het Rheingold met bijbedachte mystiek
eigenschappen.”
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User Generated Time Scale Graphics and Charts and Geologic Time Scale 2008
The International Commission on Stratigraphy (ICS) has produced an
electronic version of the international standard Cenozoic-MesozoicPaleozoic bio-magneto-sequence, time-scale charts. This JAVA
package, called TS-Creator©, can be freely downloaded from the ICS
website (www.stratigraphy.org). Time Scale 2008 (GTS2008) is
presently in preparation by ICS. It will be a full colour, fully updated,
improved and expanded version of GTS2004. The book will be online
under www.stratigraphy.org as a standard PDF file, plus a
sophisticated search and browsing front menu.

Background
The calibration of the geologic time
scale to numerical ages is an essential tool for Earth Science. There has
been a progressive improvement of
both the inter-calibrations of types
of paleontology, sea-level oscillations and other events of Earth history, and of the assignment of
numerical ages from radiometric
dating and orbital-cycles tuning
(= Milankovitch-type climate oscillations reflected in sediments).
In 1998, a team of specialists led
by Jan Hardenbol (Exxon) published
a detailed set of large-format
charts summarizing the MesozoicCenozoic correlations and ages of
biostratigraphic (dozens of types),
sequence stratigraphic, geomagnetic and other events through the
Mesozoic and Cenozoic eras of the
past 250 million years (Graciansky
et al., 1998). These charts were
scaled to the numerical age scales
of 1995 (SEPM Spec. Vol. 54). Now
these charts are being updated and
re-calibrated to Geologic Time
Scale 2004 (GTS2004).
The time-scale summary charts posted on the ICS website (www.strati
graphy.org) had attracted much attention and usage. These included the
international divisions of geological
time, and selected time-scale charts
from Gradstein, Ogg et al. (2004), referred to as GTS 2004 (Geologic Time
Scale 2004). In 2005, the ICS undertook the conversion and enhancement of the extensive Hardenbol et
al. charts, plus inclusion of Paleozoic
stratigraphic data. The project is
sponsored by the U.S. National Science Foundation, BP, Chevron, ExxonMobil, Shell and the NORGES Project.
Present Stratigraphic Products
Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic
Sequence Charts under development by the International Commission on Stratigraphy (ICS) include:
(1) Tables of Cambrian through
Holocene stratigraphic events calibrated to Geologic Time Scale 2004

(GTS2004) ages. There are nearly
10,000 biostratigraphic, sea-level,
and magnetic zones and datums,
plus a suite of geochemical curves.
Documentation of zonal definitions,
relative age assignments, and how
these events were recalibrated to
the 2004 time scale was also compiled. This included updating crosscorrelations and enhancing detail
for selected stratigraphic methods
(e.g., trilobites, conodonts, graptolites, ammonoids, fusulinids, chitinozoans, megaspores, nannofossils, foraminifera, dinoflagellates,
radiolarians, diatoms, strontiumisotope and C-org curves, etc.).
Paleozoic sea-level sequences included the global compilation prepared for the GeoArabia journal’s
Cambrian-Triassic Arabian Platform
Cycle Charts of Sharland et al.
(2004), and Haq and Al-Qahtani
(2005). Numerical ages are calculated within the database using the
calibrations; therefore, all ages can
be automatically recomputed when
control ages are improved in future
time scales. Regional scales of
selected areas (e.g., Russia, China,
North America) are also included.
(2) Charts that display all of these
events recalibrated to the GTS
2004 scale. These are in a similar
format (but in color) as the original
Hardenbol chart series (Graciansky
et al., 1998).
(3) The recalibrated ages of Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic events
are compiled as a database for digital input to other databases and
look-up tables. This enabled the
powerful TS-Creator©display package.

The TS-Creator© Visualization
Package
User-Generated Time-Scale
Graphics include:
(1) An application (in JAVA programming language) called TS-Creator©
has been designed that automatically takes the reference database,
gets instructions from the user on
the stratigraphic interval and strati-

James Ogg (left) and Felix Gradstein with their book

graphic information to be displayed, and then generates both onscreen and scalable-vector graphic
(SVG) renditions that directly input
into Adobe Illustrator and other
drafting programs. As explained
above, when future enhancements
are made to the database of stratigraphic scales or ages, then new
graphics can be instantly produced.
(2) Query-capable on-line charts.
Click on a value, zone or boundary,
and a window opens with an explanation of the calibration, definition
and interpolated age. This “hotlinked” chart suite is currently a
back-looking reference to information in the source tables, but in the
future will also provide links to other tables and text from the Geologic
Time Scale 2004 book, images of
stage-boundary sections and taxa,
and the additional enhancements
anticipated during the “Geologic
Time Scale 2008” update.

Books
A Geologic Time Scale 2004, edited
by Felix M. Gradstein (University of
Oslo), James G. Ogg (Purdue University, Indiana) and Alan G. Smith
(University of Cambridge). Paperback (ISBN-13: 9780521786737 |
ISBN-10: 0521786738); Cambridge
University Press (CUP), £40.00
http://www.cambridge.org/uk/
catalogue/catalogue.asp?isbn
=0521786738
Gradstein and Oggs ‘A Geologic
Time Scale 2004 will be awarded
the Mary B. Ansari price for Best
Geological Information 2006 during
the Annual Meeting of the Geological Society of America in Philadelphia, USA next October.
A Geologic Time Scale 2008
(GTS2008) is presently in prepara-
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tion. It will be a full colour, fully
updated, improved and expanded
version of GTS2004. The book will
be online under www.stratigraphy.
org as a standard PDF file, plus a
sophisticated search and browsing
front menu. There are more chapters than in GTS 2004, including
potential chapters on Planetary
scale, Cryogenian-Ediacaran Periods
scale, Prehistoric scale, Sequence
Stratigraphic scale, and more
emphasis on stable isotope
chemostratigrapy. Use will be made
of the most modern insights in
error analysis of radiogenic isotope
analysis for age dating; orbital tuning will be extended from Neogene
downward into Paleogene and Cretaceous. Significant scale updates
do not come so much from new
age dates but from much progress
in ICS with the formal definition of
the boundaries of stages and periods in the Phanerozoic. For quick
and easy use of GTS 2008 a pocket
edition, not unlike an atlas of the
Geologic Time Scale is also under
planning by ICS.
Felix M. Gradstein and James G. Ogg

Prof. Felix M. Gradstein
Geological Museum, University
of Oslo,
P.O.Box 1172 Blindern, N-0318
Oslo, Norway
e-mail: felix.gradstein@nhm.uio.no
Prof. James G. Ogg
Department of Earth and Atmospheric Sciences
Civil Building 1397, Purdue
University, West Lafayette,
Indiana 47907-1397, USA
e-mail: jogg@purdue.edu

AANKONDIGINGEN
2 november 2006, Auditorium, VU Amsterdam

Uitreiking Van Waterschoot van der Grachtpenning en Staringlezing
Van Waterschoot van der Grachtpenning
Op donderdag 2 november 2006, om 15.45 uur, zal op de Vrije Universiteit Amsterdam de Van Waterschoot van der Grachtpenning uitgereikt worden aan prof. dr. B.J. Boekschoten, een allround geoloog, zij het met een
bijzondere voorliefde voor de paleontologie. Op zijn naam staat een groot
aantal publicaties, waarvan met name die over ichnofossielen internationaal grote indruk hebben gemaakt. Professor Boekschoten doceerde
Paleontologie aan de Vrij Universiteit Amsterdam en de Rijksuniversiteit
Groningen.
Programma:
15.45 Ontvangst
16.15 Uitreiking vWvdG penning
16.45 Staring lezing door Dr A.J.van Loon: Rotsvast bouwen op drijfzand
17.45 Borrel

Staringlezing
De uitreiking van de Van Waterschoot van der Grachtpenning wordt
gecombineerd met de jaarlijkse Staringlezing, die dit jaar zal worden
gehouden door Dr A.J. van Loon. De titel van zijn lezing is ‘Rotsvast
bouwen op drijfzand’
Dr van Loon is als hoogleraar Geologie verbonden aan de Universiteit van
Silezië te Katowice/Sosnowiec, Polen. Hij was jarenlang hoofdredacteur van
‘Geologie en Mijnbouw’, en levert ook nu als auteur en redacteur bijdragen
aan verschillende aardwetenschappelijke tijdschriften en publicaties.
Voor plaats en programma, zie interview met Prof. Boekschoten,
pagina 4 en 5

Symposium Paleobiologische Kring,
3 november, VU-Amsterdam

De evolutie van de mens: paleoantropologische
hotspots in Afrika, Azië en Europa
De Paleobiologische Kring organiseert in samenwerking met de faculteit
Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op
vrijdagmiddag 3 november een symposium over actuele ontwikkelingen
in de studie van de evolutie van de mens. Het bijzondere van het symposium is dat alle sprekers de Nederlandse nationaliteit hebben en daarmee
een oude traditie van Nederlands paleoantropologisch onderzoek voortzetten.
Sprekers:
• Inleiding: Bert Boekschoten (Vrije Universiteit Amsterdam):
Graven naar voorouders, een Nederlandse paleobiologische onderzoekstraditie
• Fred Spoor (University College London)
Plio-Pleistocene menselijke evolutie in het Turkana Bekken (Kenia)
• Hubert Vonhof (Vrije Universiteit Amsterdam)
Milieu en tijd van de Turkana-hominiden
• Jan van der Made (National Museum of Natural History, Madrid)
De vindplaats Atapuerca (Noord-Spanje) en de verspreiding van de
mens van Afrika naar Europa
• Gert van den Bergh (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee,
Texel)
Langdurige isolatie en evolutie van Homo floresiensis op Flores:
archeologisch, zoogeografisch, geologisch en faunastisch bewijs
Registratie en informatie: http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/

DIVERSEN
Engels kanaal ooit
Europese superrivier
(NWO-ALW Nieuws 11 september)
Het Europagevoel was zo’n 20.000
jaar geleden al enigszins aanwezig,

althans in geologisch opzicht. Alle
grote West-Europese rivieren kwamen toen tijdens de laatste ijstijd
samen in een Europese superrivier
die via het Engelse kanaal naar de

Golf van Biskaje stroomde. Een
abrupte stijging van de zeespiegel
maakte aan deze zoetwatertoevloed een einde. Deze conclusies
trekken onderzoekers van het
Koninklijk Nederlands Instituut
voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en
Franse wetenschappers uit analyses
van modder uit de oceaanbodem.
Hun bevindingen publiceerden zij
in Science.
Het bewijs voor de Europese superrivier vonden de onderzoekers in

een sedimentkern. Deze werd vanaf
een Frans onderzoeksschip op twee
kilometer diepte geboord op een
continentale helling waar het
Engelse Kanaal overgaat in de Golf
van Biskaje. Deze kern bevat sedimentlagen uit de laatste ijstijd, een
belangrijke geologische periode die
duurde van 17.000 tot 23.500 jaar
geleden. Het Europese continent
werd toen bedekt door een enorme
ijskap. De zeespiegel was toen veel
lager dan nu en de Noordzee lag
droog. Dat had grote invloed op de
loop van alle grote West-Europese
rivieren, zoals de Rijn en de
Theems.

Landbacteriën

De afbeelding laat de ligging
van de superrivier zien. De
zwarte stip geeft de positie
van de sedimentkern aan.
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De onderzoekers analyseerden
twee soorten organische stoffen
uit de sedimentkern. Eén is afkomstig van op het land levende
bodembacteriën, die door uitspoeling van de bodem via rivieren
naar zee werden gevoerd. De ande-

9 november, Vrije Universiteit Amsterdam

15 februari 2007, TNO Bouw en Ondergrond, de Uithof

Najaarssymposium Nederlandse Kring
Aardse Materialen

Tweede Vlaams – Nederlandse Natuursteendag
te Utrecht

Op donderdag 9 november 2006 organiseert de Nederlandse Kring Aardse
Materialen (NKAM) haar najaarssymposium. Het symposium heeft als thema het Precambrium. Het programma is als volgt:

Gesteenten in het veld zijn voor aardwetenschappers een gegeven. Natuursteen maakt ook een belangrijk deel uit van ons cultureel erfgoed. Behoud,
conservering en vervanging van natuursteen zijn daarom een buitengewoon
belangrijk onderdeel van de instandhouding van de historische binnensteden.
Niet uit hobbyisme van de geoloog, of om de tijd stil te zetten. Het immer
groeiende aandeel van (cultuur)toerisme en de bedrijvigheid is niet alleen van
belang voor de economie, maar illustreert ook de interesse van het grote
publiek.

10.00 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.15

The Issua belt, Greenland – J.L.R. Touret (Ecole des Mines)
Koffie / thee
Cr and HREE mobility in the Archaean subcontinental mantle by HP melts, examples from Otrøy orogenic peridotites,
Norway - D. Spengler (Univ. Utrecht)
12.15 - 13.15 Lunch
13.15 - 14.00 Titel nog niet bekend. - L.M. Kriegsman (Naturalis)
14.00 - 14.45 Structure and evolution of the Svecofennian orogen in
southern Sweden - F. Beunk (VU)
14.45 - 15.15 Thee / koffie
15.15 - 16.00 The last of the Precambrian and the building of Gondwana
– Neoproterozoic to Cambrian events along the Atlantic
margin of Africa and South America – C.W. Passchier (VU /
Univ. Mainz)
16.00 – 16.30 Extraterrestrial Precambrian - W. van Westrenen (VU)
16.30 - 18.00 Borrel
Het symposium zal plaatsvinden in zaal 10A-00 op de 10e verdieping van
het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Leden van NKAM,
KNGMG en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelding is
niet nodig. De lunch is voor eigen rekening. Informatie: Timo Nijland
(timo.nijland@tno.nl of 06-53448387) of Frank Beunk
(frank.beunk@falw.vu.nl 020-5987371).

Om de kennis over en interesse voor het belang van natuursteen in monumenten te verspreiden, werd in 2005 voor de eerste keer de Vlaams –
Nederlandse Natuursteendag georganiseerd. Geologen, bouwkundigen, restauratoren, steenhouwers, kunsthistorici, chemici en anderen waren te gast
aan de KU Leuven, voor een dag die gezamenlijk georganiseerd werd door
de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en de KU Leuven vanuit Vlaanderen, en TNO Bouw & Ondergrond vanuit Nederland. Op 15 februari 2007 zal de Tweede Vlaams Nederlandse Natuursteendag plaats vinden
in Utrecht. De succesvolle, voor het symposium in Leuven ontwikkelde, formule van inleidende lezingen in de ochtend, en een middagprogramma van
verschillende workshops en excursies in de vorm van wandelingen langs
natuursteen, zal ook de basis zijn voor de tweede dag. Op verschillende
manieren zal zo aandacht worden besteed aan zowel de geologische en
materiaalkundige als cultuurhistorische aspecten van natuursteen in monumenten in Vlaanderen en Nederland. Een greep uit de onderwerpen: Natuursteengebruik aan de St.-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch, de vervanging
van witte kalkzandstenen uit het Belgisch Eoceen, verwering en vervanging
van tufsteen uit de Eifel, de stenen van het Mergelland, de problematiek
van reserves, winning en ruimtegebruik, restauratiefilosofische en –ethische
aspecten, bewerking van en kleur op natuursteen. De excursies zullen
plaatsvinden in de historische binnenstad van Utrecht.
Nadere informatie, volledig programma en aanmeldingsformulier zijn te
vinden op: www.tno.nl/natuursteendag. Specifieke informatie is te verkrijgen door een e-mail aan Wim Dubelaar (wim.dubelaar@tno.nl) of Timo Nijland (timo.nijland@tno.nl).

re is afkomstig van in zee levende
oerbacteriën. De verhouding van
deze stoffen is een maat voor
aanvoer van materiaal vanaf het
land.
Tussen 17.000 jaar en 19.500 jaar
geleden blijkt er veel meer materiaal vanaf het land te zijn afgevoerd
naar de plaats waar de sedimentkern zich oorspronkelijk bevond.
Dat ontdekten de onderzoekers
bij hun analyses op het NIOZ, een
instituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO). Volgens hen
wijst dat op de ligging van een
Europese superrivier. In die periode
warmde het klimaat namelijk weer
op en begonnen de ijskappen te
smelten. Dit resulteerde in de vorming van grote hoeveelheden
smeltwater, bodemerosie en afvoer
van organisch materiaal via de
Kanaalrivier naar de Golf van
Biskaje.

Doordat de zeespiegel op het
hoogtepunt van de laatste ijstijd
veel lager was dan nu, lag de positie van de sedimentkern toen heel
dicht bij de riviermonding. Maar in
de sedimentlagen jonger dan
17.000 jaar troffen de onderzoekers
ineens nauwelijks meer organische
stoffen van landbacteriën aan. Zij
concluderen daaruit dat met het
stijgen van het zeeniveau de riviermonding zich terugtrok door het
Kanaal in de richting van de huidige Noordzee. Daardoor viel de
rivierinvloed plotseling weg. Die
transformatie van superrivier naar
een zee zonder veel rivierinvloed
heeft zich binnen een eeuw voltrokken. Volgens de onderzoekers
is dat ongekend snel voor zulke
geologische processen.

PERSONALIA
Adreswijziging
Dr.Q.J.W.A. (Quintijn) Clevis
Hellendoornseberg 4
3524 LG Utrecht
M. (Maartje) Fransen
Cartesiusdwarsstraat 19-I
2562 SW Den Haag
Drs. P.W. (Paul) Huibregtse
32, Jalan Tr 2/1
Tropicana Golf & Country Club
47410 Petaling Jaya
Selangor D.E.
Malaysia
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Drs. J.H. (Herald) Ligtenberg
Abeelhout 3
9408 DH Assen
Drs. T.J.M. (Thomas) van der Linden
Kloksteeg 45
3512 EZ Utrecht
Dr. J. Marks
Kort Galgewater 16
2312 BR Leiden

Adres gezocht
Dr. H.J. van Heijst
Van Blankenburgstraat 20
2517 XP Den Haag

NWO

Het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen (NWO-ALW) overhandigde op 14 september in Naturalis zijn plannen voor de periode
2007-2010 aan minister Van der
Hoeven (OCW). Voor uitvoering van
die plannen is een verdubbeling
van het ALW-budget noodzakelijk
tot jaarlijks 60 miljoen euro, met
daarnaast een bijdrage van 33,5
miljoen euro van andere partijen.
NWO-ALW zet de komende jaren in
op het vergroten van de ruimte
voor onderzoekers. Het wetenschapsgebied wil het honoreringspercentage voor het Open ALWProgramma – vrije competitie zonder inhoudelijke voorwaarden –
verhogen naar veertig procent.
Daarnaast wil ALW de mogelijkheid
scheppen dat onderzoekers programma’s bestaande uit meerdere
projecten in het Open ALW-Programma kunnen indienen, de zogeheten Top-Subsidies. Voorts wil
ALW meer posities in de succesvolle Vernieuwingsimpuls en wordt
het Meervoud-programma voortgezet.

Thema’s
NWO-ALW zet daarnaast in op
‘wetenschap voor de samenleving’.
Het ontwikkelt thematische programma’s gericht op de Geodynamica en Geohazards, Klimaat,
Water, Zee en Kust, Biodiversiteit
en Ontwikkelingsbiologie. Ook participeert NWO-ALW in brede NWOthematische programma’s als Hersenen en Cognitie, Duurzame Aarde, Systeembiologie en Nanowetenschap en Nanotechnologie.
ALW heeft met partners als de
ministeries van LNV, VROM en
V&W nieuwe programma’s lopen
op uiteenlopende terreinen. Deze
passen goed in de NWO-strategie
gericht op wetenschap voor de
samenleving. In de komende periode wil ALW ook zulke programma’s
ontwikkelen met andere partijen.
Onderzoek in Uitvoering
De plannen van ALW werden gepresenteerd tijdens de opening van de
permanente zaal Onderzoek in Uitvoering van Naturalis, het natuurhistorisch museum in Leiden. De
zaal, een initiatief van NWO en
Naturalis, is gewijd aan actueel
Nederlands onderzoek en wil

enthousiasme overbrengen voor
wetenschap, de prikkel om te ontdekken en te zoeken naar antwoorden op vragen over onze leefomgeving. Onderzoekers vertelden tijdens de opening ter plekke of in
korte filmpjes over hun werkomgeving en over hun onderzoek.
U kunt de folder (W)aarde met
Leven met daarin in het kort de
plannen van NWO-ALW voor de
periode 2007-2010 of de hele
Implementatienota 2007-2010
downloaden via http://www.
acts-nwo.nl/nwohome.nsf/pages/
NWOA_4X6JWF
Nadere informatie: Dick van der
Kroef (NWO, plv. directeur Aard- en
Levenswetenschappen), tel: 0703440708; e-mail: kroef@nwo.nl

Twee miljoen voor zeeen kustonderzoek
(NWO Onderzoeksberichten
14 september)
Minister van der Hoeven (OCW)
stelt twee miljoen euro per jaar
beschikbaar voor zee- en kustonderzoek. Deze toezegging deed de
minister tijdens de presentatie van
de plannen van het NWO-gebied
Aard- en Levenswetenschappen
(NWO-ALW) voor 2007-2010, donderdag 14 september in Naturalis.
NWO-ALW is initiatiefnemer van het
nieuwe Nationaal Programma voor
Zee- en Kustonderzoek. Dat pro-

gramma stelt het wetenschapsgebied, geheel in lijn met de NWOstrategienota, in staat om de krachten van universiteiten en kennisinstellingen te bundelen en in overleg met vakdepartementen en
andere partners actueel maatschappelijk onderzoek te initiëren.
Het Nationaal Programma voor Zeeen Kustonderzoek richt zich op een
betere voorspelling van de kustontwikkeling, de rol van kringlopen en
stofstromen in relatie tot waterkwaliteit, draagkracht voor een duurzame opbrengst van het ecosysteem,
verandering in de biodiversiteit, de
rol van zee en oceaan in klimaatverandering en de effecten daarvan
op het mariene systeem. NWO-ALW
investeert een miljoen euro per jaar
in het programma.
NWO-ALW werkte reeds met medewerking van Rijkswaterstaat, het
ministerie van LNV en de kennisinstellingen een pilotprogramma uit
voor onderzoek naar de veranderende draagkracht van het ecosysteem in de Noordzee, de Waddenzee en de Nederlandse Delta. Deze
plannen worden gepresenteerd tijdens de Noordzeedagen, die Wageningen IMARES en het Nederlands
Instituut voor Ecologie (NIOO) op 5
en 6 oktober in Vlissingen organiseren.

Nationale kennisinfrastructuur
Het ministerie wil mede via NWOALW nationale regie in het zee- en

kustonderzoek bevorderen. In de
afgelopen twee jaar hebben verschillende commissies geadviseerd
om de afstemming en aansturing in
het mariene onderzoeksveld in
Nederland te verbeteren. Ook signaleerden zij een kwalitatief sterk
en maatschappelijk relevant onderzoeksveld. Op initiatief van NWO is
daarom, vanuit actuele uitdagingen
op het gebied van veiligheid, economische opbrengst, natuurbescherming, waterkwaliteit en ruimtelijke ordening, een voorstel voor
een Nationaal programma voor
Zee- en Kustonderzoek gedaan. De
versterking van de nationale kennisinfrastructuur voor zee en kust
slaat zo een brug tussen onderzoek
en beleid. Nederland kan, als koploper in zee- en kustonderzoek,
daarmee een internationale agendabepalende rol spelen.
Met het programma worden verdere verbindingen aangebracht tussen
fundamenteel en toegepast onderzoek. Door de oprichting van een
Delta Instituut en Wageningen IMARES is reeds een bundeling bij het
toegepaste marien onderzoek in
gang gezet. Ook het fundamentele
onderzoek bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der
Zee (het NWO-instituut NIOZ), het
NIOO (een onderzoeksinstituut van
de Koninklijke Academie van
Wetenschappen), en de universiteiten wordt versterkt.

Foto: Naturalis

Dertig miljoen extra nodig
voor aard- en levenswetenschappen
(NWO Onderzoeksberichten
14 september)

Minister Maria van der Hoeven verricht een proefje in het DNA-lab van de nieuwe zaal ‘Onderzoek in Uitvoering’ in Naturalis

kngmg |alw| ktfg |nieuwsbrief september 2006 | 10

VAN DE VOORZITTER

TENTOONSTELLINGEN

Uitzonderlijk, onbegrepen en exclusief
Het is statistisch aantoonbaar
dat geologen een uitzondering
zijn, een kleine minderheid te
midden van de horden ingenieurs, artsen, juristen, gogen
en andere hoger opgeleiden.
Naar schatting vertegenwoordigen we minder dan 1
promille van de afgestudeerden. Geen wonder dus dat
vrijwel niemand ons kent,
herkent, of weet wat we doen
en waartoe we op deze aarde
zijn gekomen. Door deze
uitzonderingspositie zijn we
uiteraard ook onbegrepen.
Dit blijkt wel uit de vaak aan
geologen gestelde vragen of
aardrijkskundeleraar wel een
leuk vak is, met die jeugd van
tegenwoordig, dan wel of het
spannend is om als archeoloog oude ruïnes op te graven
of ook, zoals mij vele malen
overkwam of theologen nog
wel aan de bak komen met het
terug lopend kerkbezoek.
Onbegrepen ook door diegenen die ons wel kennen. Ik
herinner me een voorval in
Frankrijk, waar we als exploranten de interesse hadden
gewekt van onze Président
Directeur Général. Die wilde
wel eens weten hoe dat in
elkaar stak, die geologie. Dus
namen we hem mee op een
veldtocht en lieten hem onder
meer een fraaie antikline
zien. We stonden op een brug
over een noord–zuidlopende
rivier en keken noordwaarts..
Te linkerzijde helden de
ontsloten kalken duidelijk
naar het westen en op de
andere oever – u raadt het –
naar het oosten. Een schitterende, overtuigende antikline,
waarvan de top was weggesleten door de rivier. De PDG –
geen idioot, hij was Polytechnicien, erkend als de hoogste
vorm van menselijk leven in
Frankrijk – kon zich de stippellijn die de flanken moest
verenigen niet voorstellen en
bleef met ongeloof naar ons
kijken. “Ces géologues, ils
n’ont pas les pieds sur terre”
mompelde hij en sleet zijn
verdere leven in onbegrip.
Onbegrepen dus. Het klinkt

erg smartelijk, maar de kleine prijs van onbegrip wordt
ruimschoots vergoed door
onze exclusiviteit. In de olieindustrie, waar ik mijn brood
verdiend heb, werden geologen weliswaar beschouwd als
wereldvreemde, ongrijpbare,
overbetaalde geldverslinders,
maar ook als artiesten, tovenaars, erudiete allesweters.
Kortom, als heel bijzonder.
Een exclusief gezelschap,
waarmee alleen de bevoorrechten konden of mochten
omgaan. De geologen werkten dit mystieke imago graag
in de hand door over hun vak
voornamelijk in geheimtaal
te spreken.
Geologie is echter niet alleen
uitzonderlijk, onbegrepen en
exclusief, maar ook ongehoord boeiend en nuttig. Dat
hoef ik u, lezers, niet uit te
leggen. maar het verbijsterende is dat vooral nut en
noodzaak van de geologie en
de aardwetenschappen in het
algemeen in politieke en
onderwijskundige kringen
niet beseft wordt. Geologie is
op zijn best een bijvakje, een
aardigheidje, een krulletje
aan het gebouw der wetenschappen.
In de Canon Natuurwetenschappen ( “Wat iedere
Nederlandse burger zou
moeten weten” Stichting
Exactueel, maart 2006),
waarin bijna honderd essentiële onderwerpen worden
genoemd, komt het woord
Geologie niet voor. Het
woord ‘aarde’ éénmaal, bij
aardbevingen. Lekker spannend.
Het is één van de moeilijk
uitvoerbare doelstellingen
van het KNGMG om het
belang van de Aardwetenschappen uit te dragen.
Wellicht zijn er mogelijkheden om de jeugd te interesseren voor ons vak en het
bestuur beraadt zich of het
Internationale Jaar van de
Aarde (2008) hier bij een
goed aanknopingspunt zou
kunnen zijn. U hoort hier
spoedig meer over.

Tot en met 5 november 2006,
Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Draakjes met veren – Vliegende dino’s uit China
Zes unieke fossielen uit China – uit
het museum in Beijing – laten zien
hoe uit vleesetende dinosauriërs
uiteindelijk de vogels ontstonden.
Van kleine dinosauriërs met een
vacht, via de viervleugelige Microraptor, tot vogels met én zonder
tanden, geven de Chinese fossielen, aangevuld met materiaal uit de
collecties van de Natuurhistorische
musea van Maastricht en Rotterdam een beeld van de ontwikkeling
van de vliegkunst.

Deze tentoonstelling is eerst te
zien geweest in het Natuurhistorisch Museum Maastrricht
Natuurhistorisch Museum
Rotterdam, Westzeedijk 345,
3015 AA Rotterdam.
Tel: 010-4364222; info: www.nmr.nl
en www.nhmmaastricht.nl

Foto: NHMM

Tot en met 4 maart 2007 – Kunsthal Rotterdam

Dinosaurussen! Betreden op eigen risico
Indrukwekkende levensgrote bewegende dinosaurussen, een reusachtige zandbak waarin kinderen zelf
naar fossielen kunnen graven en
ingenieuze skeletten veranderen de
Kunsthal in een hands-on Jurassic
Parc. De groots opgezette familietentoonstelling brengt de bezoeker
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oog in oog met de levensgrote
dinosaurussen. Betreden op eigen
risico…
Kunsthal Rotterdam, Museumpark,
Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam
Tel: 010 44 00 301; info:
www.kunsthal.nl

AGENDA
13 oktober 2006
Bijeenkomst Verkenning Onderzoek
Duurzame Energieconversie over
kernsplijting en schoon fossiel,
KNAW, Kloveniersburgwal 29,
Amsterdam. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis, maar u dient
zich wel via het inschrijfformulier
aan te melden (http://www.knaw.nl/
CFdata/agenda/mailform.cfm?id=43)
Informatie: Liesbeth Noor, tel: 0205510830; e-mail: liesbeth.noor@
bureau.knaw.nl.
Voorstudie: Wetenschapsverkenning
Duurzame Energieconversie (pdf),
http://www.knaw.nl/cfdata/verkenningen/uitvoering.cfm?verkenning=36

24-27 oktober 2006
International Science Conference
Rapid Climate Change, Birmingham,
UK. Info: http://rapid.nerc.ac.uk/
rapid2006/ic06call.php, or http://
www.noc.soton.ac.uk/rapid//
rapid2006/submitabs.php.
1 november 2006
9e Symposium Vening Meinesz
Onderzoekschool voor Geodynamica (VMSG). Lokatie: TU Delft, zaal A
Faculteit Luchtvaart-en Ruimtevaarttechniek, Kluyverweg 1, Delft, 10.00
- 18:00 uur. Informatie: http://
vmsg.geo.uu.nl/Symposium/ Aanmelding: VMSG bureau, tel: 030253 5031.

18 oktober 2006
PGK Meeting, lecture by Ms Ingrid
Kroon (TNO), KIvI building,
Prinsessegracht 23, the Hague,
see www.pgknet.nl

2 november 2006
Uitreiking van Waterschoot van der
Gracht penning en Staring lezing. Zie
pag. 5 en 8 van deze Nieuwsbrief.

20/21 october 2006
PGK and Sedimentological Society,
Fall excursion to ENCI quarry
(province of Limburg), see
www.pgknet.nl

3 november 2006
De Paleobiologische Kring organiseert in samenwerking met de
faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit

UNIVERSITEITEN
Universiteit van
Amsterdam
Fysische geografie
30 augustus
M.L. Schijf (bachelor)
J. Stoffels (bachelor)
A.J. de Vreng (kandidaats)
W. van Gorp (doctoraal)
20 september
A.J. Bos (kandidaats)
B. Hoogendoorn (kandidaats)
A.T. Kamminga (kandidaats)
M.P. Moerland (kandidaats)
T. Nieman (kandidaats)
W.S. Stoops (kandidaats)
M. de Boer (doctoraal)
F.H.A. Cammaert (doctoraal)
H. Molenaar (doctoraal)
D.I. Truijens (doctoraal)

Universiteit Utrecht
Aardwetenschappen
29 augustus
J. Bartol (bachelor)
S.J. Batenburg (bachelor)
W.G.M. van der Bilt (bachelor)
S. Bode (bachelor)
J.P. Boer (bachelor)
E.K. Brederode (bachelor)
S. Cottaar (bachelor)
W.B. Doorn (bachelor)
D. Duijsings (bachelor)

V.A.M.C. Erens (bachelor)
S. Eygenraam (bachelor)
N.M.J. Geerlings (bachelor)
S.A.M. den Hartog (bachelor)
I. van Hees (bachelor)
M.J. van Hees (bachelor)
E. van der Heijden (bachelor)
L.J. Heijnen (bachelor)
F.M. Hennekam (bachelor)
R. Hoendervoogt (bachelor)
M.H. van der Hoeve (bachelor)
R. Hoogland (bachelor)
D. Kemperman (bachelor)
F.L. Krijnen, (bachelor)
J.B.Kruyswijk (bachelor)
M.R.Leeuw (bachelor)
V.P.M. de Leeuw (bachelor)
O.K.Madsen, (bachelor)
M.B. Mulder (bachelor)
J.W.M. Ogink (bachelor)
M.K. Peters (bachelor)
A.S.M. Pots (bachelor)
S.C. Put (bachelor)
D.L. Roerdink (bachelor)
Y.A. Schavemaker (bachelor)
S.I.L. Stoffels (bachelor)
M. den Toom (bachelor)
A.M.M. van der Voort (bachelor)
S. Voûte (bachelor)
K.P. van der Wielen (bachelor)
H.J.S. Wijtema (bachelor)
L.Wubben (bachelor)

Amsterdam een symposium over
actuele ontwikkelingen in de studie
van de evolutie van de mens.
Plaats: Vrije Universiteit Amsterdam. Zie ook pagina 8 van deze
Nieuwsbrief.

9 november 2006
NKAM Najaarssymposium ‘Precambrium’. Vrije Universiteit, Amsterdam. Info: timo.nijland@tno.nl
Zie ook pagina 9 van deze Nieuwsbrief.
24 november 2006
De 17e reünie van Stichting Geologisch Instituut Amsterdam, aanvang
18.00 in de Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1 te Amsterdam.
Lezing: Salomon Kroonenberg.
Voor meer informatie, zie de website op www.sgia.nl of bel Igor
van der Wal (secretaris),
tel 023-5259245 (avond).
30 november 2006
NSG (Netherlands Research School
of Sedimentary Geology) Annual
Symposium on Sustainable Earth,
from 11.00 h onward at the TNONITG building, Princetonlaan 6,
Uithof, Utrecht. Info: http://
www.geo.vu.nl/~nsg/symnsg.htm
7-9 december 2006
Third Symposium on Preserving
Archaeological Remains in situ
(PARIS3), Inst. voor Geo- and Bio-

archaeologie, Vrije Universiteit
Amsterdam, The Netherlands.
Informatie: www.falw.vu.nl/paris

8-9 december 2006
Paleobiologische Kring excursie
Messel groeve (Eoceen, Duitsland)
en symposium ‘Life and death in
the hothouse’ in samenwerking
met het Senckenberg Museum te
Frankfurt. Registratie en informatie:
http://www.bio.uu.nl/~palaeo/
Paleobiologie/
14 December 2006
Christmas Lecture by Salomon
Kroonenberg on climate change
and associated natural and geotechnical hazards, Societeit Het
Noorden, Delft. Info: http://www.
itc.nl/~ingeokri/ingeokring.htm
2-9 februari 2007
Geologische excursie van het
KNGMG naar Oman m.m.v. GeoTraining & Travel.
9 februari 2007
GeoVUsie Loopbaandag, VU
Amsterdam.
15 februari 2007
2e Vlaams-Nederlandse Natuursteendag. Info: wim.dubelaar@tno.nl
of timo.nijland@tno.nl, www.tno.nl/
natuursteendag Utrecht. Zie ook
pagina 9 van deze Nieuwsbrief.

INTERNET
KNGMG: http://www.kngmg.nl/
Nederlandse Kring Aardse Materialen: http://www.nkam.nl
Petroleum Geologische Kring: http://www.pgknet.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: http://www.itc.nl/%7Eingeokri/
GAIA: http://www2.vrouwen.net/gaia/
Palynologische Kring: http://sheba.geo.vu.nl/~palkring/wat_is_PK.htm
Geochemische Kring: http://www.kncv.nl/website/nl/page313.asp?color=3
Paleobiologische Kring: http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/index.htm
Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.geo.uu.nl
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: http://www.falw.vu.nl
Aardwetenschappen Universiteit van Amsterdam:
http://www.studeren.uva.nl/aardwetenschappen
Centre for Technical Geoscience - Graduate Courses un Technical
Geoscience: http://http://www.ctg.tudelft.nl
Bodem, Water en Atmosfeer: http://www.weksite.nl/bsc/
bodem_water_tekst.html
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: http://www.ncl-lumdat.nl/
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: http://www.geologische
vereniging.nl
Geologisch tijdschrift van de NGV: http://www.grondboorenhamer.
geologischevereniging.nl
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: http://www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): http://www.svgaos.nl

