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.van de voorzitter

Meten
is Weten
In de vorige aflevering van dit blad
verscheen een kort, helder en evenwichtig artikel van Prof. Harry
Priem over klimaatverandering. Ik
ga dat hier niet samenvatten, want
u kunt het beter allemaal zelf lezen,
maar een punt waar ik op in wil
gaan, is de door hem genoemde
noodzaak om ‘relevante empirische
data’ te verzamelen.

Zoals we zien is het klimaatdebat
niet alleen een wetenschappelijke
discussie, waar geleerden zonder
vooroordeel of eigenbelang de
feiten rangschikken, zeven en verwerken, om vervolgens met
bescheidenheid en aarzeling tot
kleine stapsgewijze conclusies
te komen. Integendeel. Er dreigt
eerder een sfeer te ontstaan van
wederzijdse verkettering. De emoties lopen op en het debat lijdt
daaronder. Zie ook het artikel van
professor Freek van Veen in nummer 7-2006, waarin men kan lezen
hoe de Amerikaanse oliegeologen
met verbaal geweld tegen de
klimaatpessimisten optreden.
Een schrijnend voorbeeld van het
spiegelbeeldige daarvan vond ik in
mijn lijfblad SKEPTER (winter
2005, jaargang 18, nr. 4) waar de
bejaarde astronoom van wereldfaam, professor Kees de Jager,
aan het woord is. Ik citeer uit zijn
artikel De hockeystick onder vuur
(Broeden op het broeikaseffect),
het volgende:
“Enige tijd geleden beluisterde ik
een lezing van een klimaatdeskundige. Hij begon zijn lezing met te

. van de redactie
Beste lezer(es),
Voor u ligt een nieuwe brief van
het KNGMG, geen vertrouwde
Nieuwsbrief maar een Geo.brief.
Vorig jaar heb ik al voorzichtig
aangekondigd dat we aan een
nieuwe lay-out werkten en met
meer kleur wilden uitkomen.
Met de hulp van het Hoofdbestuur en onze vaste vormgever in
Wageningen is het nu dan ook
echt werkelijkheid geworden:
een nieuwe vorm van de brief,
volledig in kleur en onderweg
naar een nieuwe lay-out, waarin
we mettertijd ook steeds meer
geowetenschappelijk nieuws en
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een wat strakker doorgezette indeling willen brengen.
De redactie, het Hoofdbestuur en
de vormgevers hopen dat u hem
net zo mooi vindt als zij, en dat
het sterker dan voorheen het
gevoel geeft dat u er ook in wilt
staan met een ingezonden brief,
een verslag van overzee of een
samenvatting van uw proefschrift.
U bent van harte welkom,
Dick van Doorn
Hoofdredacteur

zeggen dat we natuurlijk allen
wisten dat de aarde opgewarmd
wordt door het broeikaseffect. Maar
er zijn enkelen, vervolgde hij, die
wij klimaatsceptici noemen, die dit
niet doen, met President Bush voorop. Gegrinnik in de zaal. De toon
was gezet want wie wil nou met
Bush in hetzelfde schuitje zitten?
Aan het eind van de lezing vroeg ik
aan hem wat hij dacht van het volgende: satellietmetingen, uitgevoerd in de laatste 25 jaar hebben
geen merkbare toeneming van de
aardtemperatuur kunnen constateren. Hier klopt dus iets niet (.....)
Het leek me een vraag die tot een
interessante discussie aanleiding
zou kunnen geven. Tot mijn teleurstelling antwoordde de spreker:
‘Kijk, met dit soort vragen komen
de klimaatsceptici steeds voor de
dag’. Daarop ging hij over tot de
orde van de dag zonder mijn vraag
te beantwoorden”
Het lijkt dus of de wetenschappers
elkaar niet meer geheel serieus
nemen en dat ‘relevante empirische
data’ het veld moeten ruimen voor
politieke slogans en goedkope
populaire wetenschap. Zowel het
schreeuwerige broeikas-verzet uit
Amerika als de volstrekte vanzelfsprekendheid waarmee in Nederland, zowel door de politiek als
door de journalistiek, ieder weerkundig verschijnsel wordt toegeschreven aan ‘het opwarmen van de
aarde’, stuiten me tegen de borst.
Maar omdat de uitkomst van deze
kwestie onder meer zou kunnen
resulteren in plannen om geheel
Nederland 5 meter op te hogen,
moeten we dit circus wel serieus
nemen. Er staat heel wat op het
spel.
Trouwens, die relevante empirische
data, zijn die er dan nóg niet in voldoende mate en verscheidenheid
om al tot conclusies te komen?
Ik was verrast, om niet te zeggen
verbijsterd, door een artikeltje in
SCIENCE van 17 november 2006
getiteld: False Alarm: Atlantic
Conveyor Belt Hasn’t Slowed Down
After All. Hierin wordt in het kort
beschreven dat men negentien
kabels met meetapparatuur langs
26.5° NB van West-Afrika tot de

Bahama’s heeft vastgezet. Na een
paar maanden werd de diepte van
de instrumenten van tijd tot tijd veranderd voor een paar ‘snapshots’
van de Noord-Zuidstroming. De
voorlopige bevindingen tonen
enorme variaties aan en zijn maar
moeilijk in te passen bij metingen
van vorige decades. De, ooit op
soortgelijke metingen gebaseerde,
voorspelling van een nabije ijstijd
zijn in alle geval ontkracht. Maar
voor verder onderzoek zijn decades
van metingen nodig, wil het relevant kunnen zijn voor de huidige
klimaatdiscussie, concludeert het
artikel.
En ik maar denken dat iets fundamenteels als de Golfstroom al
honderden malen gemeten zou
zijn op een schier oneindig aantal
plaatsen, dieptes en tijden en dat
we van die uiterst belangrijke
component in de veel-dimensionale
klimaatmodellen vrijwel alles
afwisten.
Gegevens zijn nodig om iedereen te
overtuigen van welke conclusie
dan ook. Maar ja, research is niet
altijd een objectief jagen op feiten
en hun samenhang, maar soms ook
“a battlefield between contending
egos, uncomfortably constrained
by reality”(Douglas Irwin).
Professor de Jager besluit zijn
artikel met het volgende:
“Iemand vroeg me onlangs of ik
een broeikasscepticus was. Neen,
dat ben ik niet; ik ben een scepticus. Niets bijzonders, want iedere
wetenschapper is of moet dat zijn.
Vol kritiek op eigen werk en op
dat van anderen. Altijd onzeker.
Wankelend, weifelend, vallend,
opstaand en alsmaar tastend de
trage weg gaande”

Vivat, crescat et floreat scientia
nostra!
Peter de Ruiter

. aankondiging kngmg
Zaterdag 14 april 2007 • Naturalis Leiden • Jaarvergadering KNGMG met mini-symposium

‘Hoe reageren soorten op klimaatsverandering?’
De jaarvergadering van het KNGMG
zal dit jaar gehouden worden op
zaterdag 14 april 2007 in Naturalis, Leiden. Het bestuur legt inhoudelijk en financiëel verantwoording
af over het afgelopen jaar, en presenteert nieuwe plannen.
Rondom de vergadering organiseert de Paleobiologische Kring
een mini-symposium met als
thema ‘Hoe reageren soorten op
klimaatsverandering?’ Ecoloog en
biogeograaf Rob Hengeveld begint
met een presentatie over recent
waargenomen migratiepatronen in
planten- en dierensoorten. Paleoecoloog Bas van Geel zal vervolgen
met een voordracht over de oorzaken en gevolgen van Holocene klimaatsverandering, inclusief de

huidige opwarmingstrend. De
afsluitende lezing zal verzorgd
worden door buitenlandse gastspreker Kenneth Johnson, die
de respons van koraalriffen op
klimaatsverandering gedurende
de laatste 30 miljoen jaar zal
behandelen.
Grijpt uw kans om een aantal buitengewoon interessante voordrachten bij te wonen! (En het
bestuur aan de tand te voelen
over uw KNGMG.) Voor degenen
die de jaarvergadering en de
lezingen bijwonen is het Naturalis
museum gratis toegankelijk.

Het programma
12.00
13.00

14.00

Deuren open voor koffie en koek
Jaarvergadering KNGMG
Agenda en relevante stukken zullen zo spoedig mogelijk op de
website gepubliceerd worden.
Mini-symposium ‘Hoe reageren soorten op klimaatsverandering?’
Rob Hengeveld (Vrije Universiteit Amsterdam)
‘De niet-zonale respons van flora en fauna op klimaatsverandering’
Thee en koffie

15.45

Bas van Geel (Universiteit van Amsterdam)
Het klimaat verandert: zijn wij wel schuldig?
Kenneth Johnson (Natural History Museum, Londen)
‘The response of coral reef ecosystems to environmental
change: a 30 million year experiment’

16.30

Borrel

15.00

Zie voor meer informatie
www.kngmg.nl

. tentoonstellingen
Tentoonstelling Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam • Tot en met 30 september 2007

‘Verdwenen Nederland, Nederland in oude schoolwandplaten’
Oude schoolplaten zijn in! Beet
de familie Blokker de spits af met
‘Het vooroudergevoel, vaderlandse
geschiedenis met schoolplaten
van Isings’, dit jaar gevolgd door
de Bijbelse geschiedenis in ‘Er
was eens een God’, nu brengt het
Nationaal Onderwijsmuseum in
Rotterdam de tentoonstelling
‘Verdwenen Nederland, Nederland
in oude schoolwandplaten’. Een
tentoonstelling die ons naar het
vooroorlogse Nederland laat kijken zoals dat destijds in de aardrijkskundeles gebeurde. Een
belangrijk hulpmiddel waren de
platen: het was niet vanzelfsprekend dat elk kind zelf het hele
land zou kunnen bereizen en zien.
Verschillende onderwerpen komen
aan bod: stads- en dorpsgezichten, maar vooral de verschillende

lees verder op pagina 4

De Staatsmijn Maurits bij Geleen. De plaat toont het complex van de Staatsmijn Maurits, één van de vier staatsmijnen (naast acht particuliere). Hij wordt in 1925 geopend en is dan de modernste en grootste van Europa. De
mijn heeft drie ondergrondse verdiepingen op 391, 455 en 548 meter, later komen daar nog twee verdiepingen bij
op, respectievelijk, 660 en 810 meter diepte.
Links staan de twee betonnen schachttorens, rechts de 38 m hoge koeltorens; het rode gebouw is de gascentrale.
Daarvoor loopt een lange, overdekte luchtbrug waarover de mijnwerkers van en naar de schacht gaan. De brug is
overdekt zodat ze geen kou vaten als ze warm en bezweet uit de hete mijn komen. Op de voorgrond worden twee
treinen volgestort met kolen. De wagon staat op de weegbrug. Om te garanderen dat de afnemer de juiste hoeveelheid kolen krijgt, wordt de lading besproeid met kalk. Rechts ligt mijnhout om de schachten te stutten.
In 1967 is de mijn Maurits de eerste kolenmijn die gesloten wordt. Er werken dan nog 8000 mensen.
Dit is de (verkorte) beschrijving bij de plaat (1931). Bron: Nationaal Onderwijsmuseum.
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. aankondigingen
GEA – symposiummiddag voor donateurs

JOP seminars, Leuven • 9 maart 2007

De GEA-symposiummiddag voor donateurs is op 24 februari 2007, in
Het Hoekhuis, De Smidse 1 in Leusden (bij Amersfoort), van 13.00 u tot
16.30 uur. De zaal is open vanaf 12.30 uur.

Op 9 maart 2007 organiseert de
Paleobiologische Kring de tweede
bijeenkomst rond het thema Jonge
Onderzoekers in de Paleobiologie
(JOP), die bedoeld is voor geïnteresseerde leden en niet-leden van
alle leeftijden. De bijeenkomst
vindt plaats in het nieuwe Geoinstituut in Leuven en wordt voorafgegaan door een geologische
stadswandeling en een lunch in
de historische binnenstad. Leuven
heeft als oudste universiteitsstad
der lage landen (1425) vele fraaie
gebouwen te bieden die opgetrokken zijn uit gesteenten uit de
regio. De inleiding van deze bij-

Het programma
13.00 – 14.00 Klimaatverandering en ruimtelijke inrichting:
verdedigen of aanpassen? Drs. Mark Bokhorst
14.00 – 15.00 Middellandse Zee: zo zout, zo zoet. De intrigerende
Messinien-tijd nader bekeken. Dr. A.R. Fortuin
15.30 – 16.30 De technologie van de vroeghistorische ijzerproductie in
Nederland. Dr. I. Joosten
Informatie en aanmelding: mevrouw T. Hardeman, tel: 036-5335722.

eenkomst wordt verzorgd door
Koen Martens van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) te Brussel.
De bijeenkomst wordt afgesloten
met de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De bijeenkomst is
gratis voor leden van de Paleobiologische Kring. Niet leden kunnen
voor € 10 lid worden voor 2007.
Het ochtendprogramma begint
om 10.45 u, lunch om 12.00 u,
vertrek per auto naar het Geoinstituut, Arenberg Campus, Celestijnenlaan 200E om 12.50 u.

Middagprogramma
13.20 u welkom (Openingslezing)

... vervolg van pagina 3
landschapstypes, hun ontstaan en
waar van toepassing, het economisch gebruik dat er mee samen
hangt. Van kleinschalig – moerasijzerertswinning in bijvoorbeeld de
Drentse en Groningse veengebieden, papiermolens en wasserijen
langs de Veluwerand (helder, kalkarm water) – tot grootschalig –
turfwinning, textielindustrie in
Twente, de molens in de Zaanstreek. En natuurlijk de Staatsmijnen, de Pietersberg en ook
Schoonebeek. Alles met veel
details, want er moest veel te vertellen, en te leren, zijn. Bijzonder
zijn de ‘in vogelvlucht’ afbeeldingen van de monding van het
Noordzeekanaal in IJmuiden.
De tentoonstelling laat naast de
78 oude platen een foto zien van
dezelfde plek nu. Sommige vergelijkingen zijn spectaculair, op
andere plaatsen lijkt er verrassend
weinig veranderd te zijn. (En aan
het herstel van het afgegraven
hoogveenlandschap wordt bijvoorbeeld in het Bargerveen zelfs al
weer gewerkt!) De teksten bij de
platen zijn zo veel mogelijk gebaseerd op het door de uitgeverijen
destijds meegeleverde lesmateri-
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13.30 u Koen Martens (KBIN): 200 miljoen jaar zonder sex
aal; met name bij de vergelijking
met de huidige situatie had dat
wel wat meer mogen zijn. Het
fraaie, bij de tentoonstelling uitgegeven boek verschaft uitvoeriger
informatie.
De platen werden voor het eerst in
1881, op initiatief van Pieter Roelof Bos (van de Atlas), uitgegeven
door de uitgeverij Wolters. Later
waagde ook uitgeverij Noordhoff
zich op dit terrein, zij het met
gering commercieel succes: het
educatieve aspect raakte daar
nogal eens ondergeschikt aan het
artistieke!
Kortom een leuke tentoonstelling.
Wie tussen nu en 30 september
2007 in Rotterdam is, moet er
zeker even binnen lopen. En vanaf
24 maart 2007 is er dan in hetzelfde museum nog meer te zien:
‘Van Gewest tot Geweest, koloniale gebieden op Nederlandse, Duitse, en Belgische schoolplaten’.
Frederique van Schijndel

Voor meer informatie:
www.onderwijsmuseum.nl

JOP-lezingen
14.20 u Peter Van Roy (Universiteit Gent): Arthropoden van het
Ordovicium van Marokko
14.45 u Menno Booi (Naturalis Leiden): Een vroege vertegenwoordiger van de zaadvaren Protoblechnum uit het Perm van
Sumatra, Indonesië
15.10 u Stijn Goolaerts (K.U.Leuven): Spiralen uit de Krijtzee: Een
succesverhaal zonder weerga, maar met een verdraaid einde
16.00 u Pieter Missiaen (Universiteit Gent): De Laat-Paleocene zoogdieren van Subeng: een nieuw stukje voor een wereldwijde
puzzel
16.25 u Anja Mourik (Universiteit Utrecht): Midden-Miocene klimaatsveranderingen in de Middellandse Zee: wat laten foraminiferen ons zien?
16.50 u Frederike Verbruggen (Universiteit Utrecht): Darwin’s muggen: op weg naar een multidisciplinaire reconstructie van
Laat-Glaciale en Holocene klimaatschommelingen in Europa
De jaarvergadering begint om 17.15 u
Informatie: www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie

Langkofel Gruppe, Dolomieten, Italië

Ortisei, Val Gardena, Southern Tirol, Italy • June 23 – 25 2007

74th Annual Convention of VSP-ASP
The 2007 Annual Convention is
dedicated to the Geology of the
Dolomites in Southern Tirol.
During the scientific session of
Saturday 23 June, the professors
Daniel Bernoulli (Basel), Carlo
Doglioni (Rome) and W. Schlager
(Amsterdam) will give an introduction to regional geology, carbonate sedimentology and sequence
stratigraphy and tectonics of this
classical area. These experts will
also guide us during the excursion
of June 24 and 25.
The Dolomites offer a unique
outside laboratory to study the
geological history of the PermoTriassic of the southern Alps and
the depositional patterns of carbonates. This classical region has
been extensively used by the
international oil industry as a
model for their exploration con-

cepts, and the area has recently
also been the target of a large
AAPG excursion.

Programme
Prof. Daniel Bernoulli (Basel) will
share with us his profound knowledge of the large scale regional
aspects of the southern Alps.
Prof. Carlo Doglioni (Rome) is a
structural expert, who has intensively studied the interplay between
sedimentation and tectonics in
the Dolomites. Prof. Wolfgang
Schlager (Amsterdam) will introduce us mainly to his core expertise, the carbonate sedimentology
and sequence stratigraphy.
These three main speakers will
cover the subject in the lectures
on 23 June and will also guide
us in the excursion during the two
following days. The first excursion

day, 24 June, will take us by bus
around the Sella Group, an Atoll
of Carnian age, where we will see
the transition from carbonate
platform to the basin in the form
of spectacular clinoforms of reefdebris, interfingering with basinal
deposits. The outcrops will also
cover older carbonates of Anisian
/ Ladinian age and their complex
interplay with older and contemporaneous volcanics. Prof. Doglioni will cover the syn- and postdepositional tectonics. If weather
conditions allow, we will take a
cable car from Passo Pordoi to
the edge of the 3000 m high
Sella and walk over the platform
towards Piz Boé. This area may
still be partly snow covered in
June and appropriate clothing and
shoes are required.
The second day, 25 June, will
bring us by cable car directly from

Ortisei to the Seceda where a
splendid view and a walk along
the mountain crest to several outcrops will allow us to round off
the geological picture of the area.
The Partner Programme on Saturday will bring the group to Bozen
(Bolzano) a small, pretty town
and home of the Oetzi museum,
the famous prehistoric man found
well preserved in the ice, close to
the Austrian border.
A detailed programme and travel possibilities will be sent to members in
February 2007. The same information
will then also be available on our web
site www.vsp-asp.ch

B. Gunzenhauser, Peter Burri
and Werner Heckendorn

februari 2007 Geo.brief

5

De Kunsthal, Rotterdam • Tot en met 15 april 2007 • Land in zicht!

Landkaarten en aquarellen

Gezicht op Cabo Corso an de Goudkust, Afrika (Bron: Atlas of Mutual Heritage)
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van Johannes Vingboons’
De zeventiende-eeuwse Johannes Vingboons, kartograaf en collega van de
beroemde kaartenmaker Joan Blaeu, heeft een indrukwekkende collectie
nagelaten van losse (sier)kaarten en atlassen die, naast kaarten, ook
aquarellen van havens en kustlijnen laten zien. In de Kunsthal in Rotterdam
is tot 15 april de tentoonstelling te bewonderen van Vingboons werk.
Pronkstuk van de collectie zijn de drie atlassen, ooit eigendom van koningin
Kristina van Zweden, die driehonderd jaar in het archief van het Vaticaan
hebben gelegen.
Naast de eeuwenoude kunstwerken, zijn
er ook foto’s te zien. Speciaal voor deze
tentoonstelling hebben tien bekende
fotografen opnames gemaakt van steden
en kusten die Vingboons geschilderd
heeft. Enkele foto’s vertonen een opvallende gelijkenis met de oorpspronkelijke
aquarel: de Tafelberg in Zuid-Afrika is
nog steeds dezelfde berg. Soms is alleen
de vorm van een baai nog te herkennen,
of blijkt duidelijk dat er bitter weinig
gebeurd is met een oud Portugees fort
dat door de Nederlanders is ingenomen.
Maar van Vingboons’ aquarel van NieuwAmsterdam – met molen, Hollandse
huisjes en galg – is niets meer terug te
vinden in de huidige skyline van New
York.

Welvaart
De Gouden Eeuw in Nederland: een
periode van ongekende welvaart, beroemde schilders (Rembrandt, Vermeer,
Jan Steen), bekende architecten (Jacob
van Campen, Hendrick de Keyser), vermaarde schrijvers (Vondel, Cats, Hooft),
iets minder bekende componisten
(Sweelinck, Huygens) en grote wetenschappers (Stevin, Leeghwater, Descartes, Van Leeuwenhoek). De Nederlanden
ondernemen ontdekkingsreizen naar de
Oost en de West, gaan een heersende rol
spelen op de wereldzeeën ten koste van
Portugal en Spanje en leren veel over de
geografie van grote delen van de wereld.
Terwijl Leeghwater de Noordhollandse
Beemster, Purmer en Schermer inpoldert, en zo de weg vrijmaakt voor de Hollandse deskundigheid op het gebied van
waterwerken, duurt het nog een eeuw
voor de Schot James Hutton opduikt als
een van de eersten die geïnteresseerd is
in geologie. Tweehonderd jaar na de
Gouden Eeuw komt de geologie pas wer-

kelijk tot bloei en gaat ook Nederland
grote namen voortbrengen als Staring
en, iets later, Moolengraaff en Dubois.

Kaartenmakers
Een zeevarende natie heeft veel kaarten
nodig. Zeekaarten – de zogenaamde
‘paskaarten’ – om oceanen over te steken, maar ook kaarten van kusten en
kustaanzichten om nauwkeurig te kunnen navigeren. De VOC, de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (opgericht in
1609), heeft zijn eigen kaartenkamer en
heeft zijn eigen kaartenmakers in dienst.
Willem Blaeu is, na Hessel Gerritszoon,
de tweede kartograaf die daar in dienst
treedt. Zijn zonen Joan en Cornelis
nemen na zijn overlijden in 1638 de
zaak over. Rond diezelfde tijd treedt
Johannes Vingboons in dienst bij de
familie Blaeu, een samenwerking die
een kleine dertig jaar zal duren.
Vingboons neemt – net als de gebroeders Blaeu – naast zijn werk voor de
VOC, ook particuliere opdrachten aan.
Zo maakt hij atlassen voor koningin Kristina van Zweden en stelt hij bijvoorbeeld
ook een atlas samen voor de familie De
Medici uit Florence, die plannen heeft
om zelf een handelsmaatschappij op te
richten. Hij kan daarvoor gebruik maken
van het archief van de VOC, dat dan al
vier tot vijf decennia bestaat. Naast
echte kaarten, maakt Vingboons ook
aquarellen van het landschap. Hij haalt
zijn inspiratie daarvoor uit origineel
materiaal dat van over de hele wereld bij
de VOC terechtkomt. Tekeningen van
een stad gemaakt om een verbouwing
voor te bereiden, van een fort dat later
ingenomen is, of gewoon krabbels van
een handelaar die een paar weken in een
haven moest wachten en zich stierlijk
verveelde. De meeste aquarellen zijn
februari 2007 Geo.brief
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het hof, maar was een controversieel
vorstin. Zij deed in 1654 afstand van de
troon, bleek zich in het geheim bekeerd
te hebben tot het katholieke geloof en
vestigde zich na veel omzwervingen in
Rome, waar zij veel invloed genoot. Na
haar dood kwamen de atlassen in het
archief van het Vaticaan, waaruit zij nu
voor de eerste keer in bruikleen zijn
afgestaan.

Beroemd

Het ‘geromantiseerde’ beeld van Nieuw Amsterdam (Bron: Atlas of Mutual Heritage)

afbeeldingen van kusten geschilderd
zoals die vanaf een schip te zien zijn.
Havanna bijvoorbeeld aan een baai met
twee vreemd gevormde, stompe, bergen
op de achtergrond. Het is opvallend dat
er ook veel vogelvluchtimpressies zijn,
zoals van het kasteel van Osaka of van
fort Zeelandia op Formosa.

Gebroken wiek
Van veel aquarellen zijn de originele
tekeningen teruggevonden. Soms gebruikt Vingboons materiaal dat net binnengekomen is, maar hij put ook inspiratie uit het boek van Van Linschoten dat
al in 1596 uitgegeven is door Cornelis
Claesz. (Van Linschoten was een Nederlandse zeevaarder die in dienst geweest
is van de Portugezen.) Hij blijkt een
accuraat schilder te zijn die nauwkeurig
het origineel aanhoudt. Zelfs de fouten
neemt hij mee. Zo blijkt het kasteel van
Osaka plotseling eigendom te zijn van de
Japanse keizer (zo staat het op het origineel), terwijl het niet eens het bezit van
een shogun geweest is.
De aquarel van Nieuw-Amsterdam is een
uitzondering. Langs een vlakke kustlijn
staat een keurige rij Hollandse huisjes
met rode puntdaken; het fort op de achtergrond. Een molen steekt in de verte
zijn wieken trots in de lucht en op de
landtong staat een indrukwekkende galg.
Een en al Hollandse welvaart en properheid. De oorspronkelijke tekening uit
1650 laat echter iets anders zien. Deze
was gemaakt om de heren van de WIC,
de West-Indische Compagnie, te laten
zien hoe erbarmelijk verwaarloosd de
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Nederlandse kolonie er uitzag. Eén van
de wieken van de molen is afgebroken,
de omwalling van het fort is kapot en
het fort zelf is een bouwval.

Vaticaan
De drie ‘Kristina’ atlassen, driehonderd
jaar verborgen geweest in het archief
van het Vaticaan, vormen het middelpunt van de tentoonstelling. Verder
bestaat de expositie uit de Vingboonscollectie van het Nationaal Archief en er
zijn vier kaarten van het Amsterdamse
Scheepvaartmuseum te zien. Die laatste
kaarten zijn zeer bijzonder. Het zijn
wandsierkaarten, vier kaarten die tesamen de wereld omvatten. Er is een kaart
van Azië en omstreken, een waar de
beide Amerika’s op staan (Californië is
hier nog een eiland), een kaart van de
Noordpool en een van de Zuidpool. Veel
details laten de laatste twee kaarten
niet zien. Zij zijn gemaakt op perkament, geschikt dus om op te hangen en
gemaakt als sierkaarten. Het zijn de
enige kaarten van Vingboons die versierd zijn met allegorische figuren en
personificaties èn het zijn de enige
kaarten in Nederland die gesigneerd
zijn.
De drie ‘Kristina’ atlassen kennen een
unieke geschiedenis. Koningin Kristina
van Zweden aanvaarde in 1644 de
troon. Onduidelijk is of zij de atlassen
zelf besteld heeft bij Vingboons, of dat
zij ze cadeau gekregen heeft bij haar
kroning. Zij was zeer geïnteresseerd in
kunst en cultuur, ontving geleerden
zoals Descartes en Hugo de Groot aan

Ondanks alle kennis over Vingboons,
blijven er vragen. Het is opvallend dat er
geen enkele atlas van de WIC bekend is
van de beide Amerika’s, terwijl die compagnie toch grote belangen gehad heeft
in dat deel van de wereld. Kennis was er
genoeg. De atlassen van Kristina van
Zweden laten zien hoeveel er bekend
was van de West. Daar staat tegenover
dat Vingboons ook plaatsen heeft getekend waar VOC noch WIC belangen hebben gehad. Er zijn bijvoorbeeld zeven of
acht kaarten bekend van Puerto Rico,
waar Nederland slechts een jaar lang
een fortje ingenomen heeft. Van Batavia
is geen enkele Vingboons kaart bekend,
terwijl dat juist een zeer belangrijke stad
geweest is.
Vingboons is een goede en betrouwbare
vakman geweest: geen beroemd kunstenaar – aquarelleren stond in lager aanzien dan schilderen in olieverf – maar
een kaartenmaker was een ambachtsman en kaarten waren een kostbaar
bezit. Een atlas kostte veel geld, niet
alleen de sieratlassen, maar ook de paskaarten die gebruikt werden op schepen.
Alles wat hij ooit getekend en geschilderd heeft, heeft hij gemaakt in de beschutting van de kaartenmakerij in hartje Amsterdam. Een kien reiziger is hij
nooit geweest. Waarschijnlijk is hij nooit
de stad uit geweest. Hij heeft in ieder
geval nooit een palmboom ‘in levende
lijve’ aanschouwd.
Aukjen Nauta
Bij de tentoonstelling verschijnt het boek Land in
Zicht! Vingboons tekent de wereld van de 17e
eeuw, door Martine Gosselink, uitgegeven bij Waanders Uitgevers, ISBN 10: 9040082928 / ISBN 13:
9789040082924, prijs € 22,50.
Op de website: www.nationaalarchief.nl/amh/ zijn
kaarten, prenten, tekeningen en schilderijen te vinden van plaatsen die wat voor relatie dan ook gehad
hebben met de VOC en de WIC. Ook Vingboons
aquarellen zijn hier te zien. Er kan op verschillende
manieren gezochten worden binnen de website (op
maker, geografische locatie, etc.).

. boekbespreking
The Geology of England
and Wales
• 2nd ed., edited by P. J. Brenchley &
P. F. Rawson
De enorme toename van kennis in
de dertien jaar tussen 1992 (1e
editie) en 2005 blijkt uit de aangehaalde referenties en de inhoud
van de uitgebreide en vernieuwde
2e editie van het boek The Geology of England en Wales. Vooral
het betere begrip van plaatbewegingen maakt het steeds beter
mogelijk vast te stellen hoe dit
leidde tot korstdeformaties. De
reeksen dynamische geologische
gebeurtenissen en de klassieke
stratigrafische opeenvolgingen en
correlaties in Engeland en Wales
zijn sleutelonderdelen in de
hoofdstukken waarin de verschillende systemen worden besproken.
Veertig auteurs werken mee aan
18 hoofdstukken. De editors openen het werk (hoofdstuk 1) met
een breed overzicht van de LaatPrecambrische Neoproterozoïsche
terranes van Oost-Avalonië en de
Fanerozoïsche geologische systemen. Per systeem wordt de geologie van Engeland en Wales achtereenvolgens in een wereldwijd
en een regionaal raam geplaatst.
De regionale ontwikkeling wordt
per bekken besproken waarbij
offshore met landgeologie is geïntegreerd. Waar relevant wordt ook
een sectie gewijd aan de economische geologie. Het boek besluit
met speculaties over de toekomst
(hoofdstuk 18). Zo wordt een
tijdspanne van 700 miljoen jaar
uit het verleden en 200 miljoen
jaar in de toekomst omvat. Een
sectie met ongeveer 2800 literatuurreferenties tot 2005 en een
onderwerp index besluiten dit
boek.
Omdat in Engeland en Wales de
Cambrische, Ordovicische, Silurische en Devonische systemen
voor het eerst werden gedefinieerd is kennis van de geologie
van Engeland en Wales basisken-

• The Geological Society, 2006,
559 pp.
• ISBN – 10 1- 86239-199-8 (hardback) £85,00 (£42,50 for members
of qualifying societies);
• 1-86239-200-5 soft back £35.00
(£27,50 for members of qualifying
societies).

nis voor alle geologen wereldwijd.
Daarom is het goed dat dit werk,
bijgewerkt met de nieuwste
inzichten, nu voorhanden is. De
illustraties zijn speciaal hiervoor
ontworpen en van goede kwaliteit.
De hoofstukken 2 en 3 over LaatPrecambrische terranes en de tectonostratigrafische evolutie van
Oost-Avalonië beschrijven de aangroei van terranes toen Avalonië
naar Laurentië bewoog. Er wordt
aandacht besteed aan resulterende lineamenten en de stratigrafie
van de Welsh en Midland bekkens, evenals het geassocieerde
vulkanisme en sedimentaire
sequenties. In hoofdstuk 4 wordt
de Silurische extensietektoniek
besproken en de geassocieerde
zeespiegelfluctuaties die de sedimentatie beïnvloeden. Hoofdstuk
5 is gewijd aan het Laat-Paleozoïcum van het Lake District, de
Ierse Zee en het eiland Man waar
zich forelandbekkens met vulkanische bogen hebben gevormd. Dan
volgt de Laat-Caledonische MidDevoon Acadische deformatie
(hoofdstuk 6) van de Engelse en
Welsh leisteengordels. De Caledonische intrusieven in Noord-Enge-

land en de Midlands spelen een
belangrijke rol tijdens de latere
vorming van extensionele bekkens
in het Carboon en het Perm-Trias
(hoofdstuk 7). De rijk geïllustreerde alluviale Old Red zandsteenafzettingen zijn in groot detail beschreven in hoofdstuk 8. In
hoofdstuk 9 volgt een minutieuze
beschrijving en interpretatie van
groeiende delta’s en steenkoolmoerassen uit het Carboon. Toen
overheerste in Engeland en Wales
een tektonisch regime dat de
oblieke dextrale botsing tussen
Gondwana en Laurussia weerspiegelt. Bio- en sequentiestratigrafie
helpen met de correlatie van de
kolenproducerende en ‘barren’
intervallen tussen de bekkens.
Devoon en Carboon bekkenvullingen worden in de hoofdfase van
het Varistische Orogeen vervormd
(hoofdstuk 10), waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de relatie tussen de geologie van Engeland en Wales en die van Frankrijk en Spanje. In hoofdstuk 11
worden de Carboon-Perm Cornubische granieten en mineralisaties
behandeld. Dan volgt een gedetailleerde bespreking van woestijn- en hypersaline zeeafzettingen uit het Perm die – vooral in
de Noordzee – economisch van
betekenis zijn als reservoir van
olie en gas (hoofdstuk 12). De
afwisseling van woestijn-, rivieren meerafzettingen (hoofdstuk
13) kenmerken de Trias. Dan
doorsnijden een aantal, door rek
veroorzaakte riftbekkens, het
Caledonische en het Varistische
basement. Schoksgewijze daling,
bekkenvorming en een terugkerende zee hangen samen met het
openen van de westelijke Tethys
in de Jura (hoofdstuk 14). Klimaatfluctuaties en daarmee geassocieerde biotische ontwikkelingen, vooral van ammonieten, worden benadrukt. De Krijtgeologie
(hoofdstuk 15) is bepaald door
verder opbreken van Pangea, een
zee die tot een Fanerozoïsch
hoogtepunt stijgt, en een overheersend ‘greenhouse’ klimaat.
Dit beheerst de biologische evolutie totdat de KT-gebeurtenis daarop diep ingrijpt. Hier wordt ook

besproken of dat de enige gebeurtenis was. In hoofdstuk 16 passeren Alpiene Paleogene en Neogene compressionele perioden en
geassocieerde opheffingen de
revue evenals de veranderende
klimaatsomstandigheden. Met
verschillende vormen van stratigrafie worden continentale sedimenten gecorreleerd en gedateerd
met mariene. De uitvloeiende
stollingsgesteenten van de IJslandse hotspot krijgen ruim da
aandacht en de paleogeografische
en paleoklimatologische ontwikkelingen, regionaal en lokaal, worden stap voor stap gevolgd. In
hoofdstuk 17 wordt het Kwartair
behandeld met de gevolgen van
de ijsbedekking. De problematiek
van datering van land- en mariene
afzettingen en de correlatie ervan
neemt een deel van dit hoofdstuk
in beslag, evenals de positie van
de vele stratigrafische grenzen.
Kort wordt ingegaan op archaeologische vondsten van menselijke
resten vanaf het Midden-Pleistoceen tot de Kopertijd. Tenslotte
wordt in hoofdstuk 18 vooruitgekeken naar de toekomst van het
klimaat, het zeespiegelgedrag,
mogelijke glaciaties en de verplaatsing naar het noorden van de
Britse eilanden.
De auteurs hebben met veel succes een dynamisch regionaal en
lokaal beeld geschetst van de
geologie van Engeland en Wales
over 700 miljoen jaar, daarbij met
succes gestreefd naar een gebalanceerde benadering die details
scheidt van de grote lijn. De zeer
uitgebreide en recente referentielijst garandeert dat de nieuwste
onderzoeksresultaten zijn verwerkt, waardoor dit boek aan
waarde wint. Het wordt hartgrondig aanbevolen aan elke geoloog
die zich bezighoudt met de geologie van West-Europa, maar ook
geologen elders kunnen hier profijt van hebben.
T.J.A. Reijers

februari 2007 Geo.brief

9

. zaken overzee
De eind vorig jaar in Perth, Australië, gehouden conferentie van de American Association of Petroleum Geologists
kende naast de uitwisseling van technische informatie een speciale sessie gewijd aan de Sumatra-aardbeving van
26 december 2004, geologisch gezien de meest extreme gebeurtenis van de afgelopen jaren in het Aziatische gebied.
Een verslag van Jeroen Peters (Shell, SIEP EPB) en Harry Doust (VU-Amsterdam).

Twee sessies van de AAPG-conferentie • 5-8 oktober 2006 • Perth, Australië

De status van de
wetenschap
De aardbeving op Tweede Kerstdag
2004 had een grootte van 9,3 op de
schaal van Richter, een kracht die gelijk
staat aan tien jaar ‘gewone’ seismische
activiteit wereldwijd. Hij werd, zoals
bekend, veroorzaakt door het naar elkaar
toe bewegen van de Indische plaat en de
Aziatische plaat (huidige snelheid 5,4
cm per jaar). Het epicentrum lag precies
op het punt waar vier subplaten bij
elkaar komen; drie van de vier platen
zijn op 26 december verschoven. De
overschuivende plaat heeft een verticale
verplaatsing gehad van 20 meter en een
laterale verplaatsing van 15 meter ten

De skyline van Perth, Australië
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opzichte van de onderliggende plaat. De
beweging vond plaats via opschuivingen
in een 120 kilometer brede zone, dwars
door de Andaman Zee. Wereldwijd is een
verticale beweging gemeten van twee
centimeter.
Tijdens de ‘naschok’ van maart 2006,
met een epicentrum dat meer naar het
zuiden lag, dichtbij het Indonesische
eiland Nias, bleek opvallend genoeg dat
de vierde plaat verschoven was.
Zoals iedereen weet, heeft de tsunami
na de aardbeving rondom de Indische
Oceaan voor een ongeëvenaard verlies
aan levens gezorgd en een enorme scha-

de veroorzaakt. Duizenden kilometers
verder, bijvoorbeeld in Somalië, waren
de golven nog tien meter hoog.

Waarschuwing
De meeste slachtoffers vielen in Bandar
Atjeh, de meest noordelijke punt van
Sumatra. Relatief weinig mensen hebben daar geprobeerd, of de kans gekregen, om te vluchten naar hoger gelegen
gronden toen het zeewater zich terugtrok
– zo karakteristiek voor een tsunami. Op
het eiland Simelue echter, meer naar
het zuiden, herkenden veel mensen de
voorspellende signalen wel en vluchtten

naar de heuvels, zodat daar weinig
slachtoffers zijn gevallen. Hoe komt het
dat er zo verschillende gereageerd is op
deze twee plaatsen?
Op de Mentawai Eilanden, waar zowel
Nias als Simelue deel van uitmaken, is
in de afgelopen jaren een internationale
surfkolonie ontstaan. De plaatselijk autoriteiten hadden daarom posters op de
eilanden opgehangen, in het Indonesisch èn in het Engels, met een waarschuwing voor de gevaren van tsunami’s
en mogelijke vluchtroutes als zich een
dergelijk ramp zou voordoen. Precies op
tijd! Het heeft ervoor gezorgd dat de
informatie vers in ieders geheugen lag.
De discussie tijdens deze AAPG-sessie
richtte zich dan ook op de vraag hoe je
zo’n advies levend kunt houden in het
geheugen van een plaatselijke bevolking.
De eilandbewoners weten niet hoe een
aardbeving ontstaat – mogelijk hebben
zij hele andere, meer fatalistische, verklaringen – en realiseren zich niet dat
aardbevingen ook generaties lang weg
kunnen blijven.

‘emotioneel’ nieuws, door verhalen over
andere mensen (vooral beroemde), over
relaties en zaken die over ‘goed’ en
‘slecht’ gaan. Er is erg weinig interesse
voor wetenschap – er zal geen krant
meer om verkocht worden – en dus komt
kennis over plaattektoniek en over de
mogelijke gevolgen van een aardbeving
maar mondjesmaat bij het publiek
terecht. Dat het dan ook meteen weer
vergeet. Een kleine aanwijzing van de
status die wetenschap in onze Westerse
samenleving (laat staan in Indonesië)
heeft, is af te leiden uit het feit dat er
op de lijst van de top-100 mensen “die
de wereld hebben gemaakt tot wat die
nu is” maar zestien wetenschappers en
denkers staan. De journalist die de discussie op gang had gebracht, kwam met
de pessimistische analyse dat wetenschappers en media-mensen elkaars
doelstellingen niet begrijpen en dat het
voor wetenschappers een enorme uitdaging zal blijven om wetenschappelijk
gefundeerde waarschuwingen uit te dragen naar een groot publiek.

De status van wetenschap

Exploratiesucces

Het was een journalist die het dilemma
aangaf: communicatie met mensen
wereldwijd gebeurt tegenwoordig via de
media, met name via televisie en kranten. Feitelijke informatie (inclusief
wetenschappelijke verklaringen) is
helaas te complex en te saai voor het
overgrote deel van de mensen en wordt
daarom slechts zelden door de media
verspreid. Men wordt meer geraakt door

In een van de meest interessante technische sessies werden de recente
exploratiesuccessen in Noordwest-Borneo besproken met betrekking tot hun
migratie-, reservoir- en sealingsystemen.
Zowel het moedergesteente als de olieaccumulaties zijn hier gevonden in diepwater turbidietzanden. Het moedergesteente bestaat uit grote hoeveelheden
hoger plantmateriaal. Er waren al duide-

lijke bewijzen dat grote hoeveelheden
terrestrisch organisch materiaal met troebelingsstromen getransporteerd zijn naar
de diepzeemilieus van Tertiaire tropische
delta’s. Toch waren de meeste exploratiegeologen er tot zeer recent van overtuigd dat er geen grote hoeveelheden
plantkerogenen (het olie-genererende
materiaal) aanwezig zouden zijn. De
algemene verwachting was dat er alleen
gas (en wat condensaat) gevonden zou
worden.
Recente olievondsten op Kalimantan, en
ook op Sabah, hebben echter aangetoond
dat dit niet het geval is. Er is een overvloed aan cuticulaire bladfragmenten die
kerogen (de voorloper van olie) opleveren. Op Sabah blijken de Miocene turbidietsedimenten tot 60% TOC (total organic carbon) te bevatten met hoge waterstof-indicator waardes. Oliemaatschappij
Murphy Oil liet bewijzen zien dat de resten van plantenbladeren geconcentreerd
zijn in de zandige turbidieteenheden, terwijl de omliggende hemi-pelagische kleien slechts weinig organische materiaal
bevatten. Een afwijking dus van het standaard model: de bron van de koolwaterstoffen ligt niet in fijnkorrelige sedimenten, zoals in de meeste gevallen, maar
bevindt zich in de grofkorrelige klastische ‘reservoir’ afzettingen. Iets om eens
goed over na te denken!
Ondanks de aanwezigheid van ‘olie-kerogenen’ vormt zich toch voornamelijk gas
in deze diepwater–terrestrische systemen. De recente vondst van olieaccumulaties heeft daarom nog wel enige extra
uitleg nodig. Geologen van Murphy Oil
merkten op dat breuken mogelijk een
cruciale rol spelen bij de migratie van
olie en gas van moedergesteente naar
reservoir in dergelijke deltaïsche–diepwater klastische afwisselingen van zanden
en schalies. Zij suggereerden dat hoe
meer breuken zich in het ondiepe deel
van de sectie bevinden, hoe groter de
migratie en ontsnapping van gas ten
opzichte van olie zou zijn. Dit mechanisme was volgens hen de verklaring voor de
verticale stratificatie van ondiepe gasaccumulaties boven diepere olieaccumulaties. Op grotere dieptes, waar de afsluitende kleien sterker gecompacteerd zijn
en dus hun afsluitende eigenschappen
verbeteren, zal het gas niet kunnen ontsnappen, en zal de hoeveelheid gas in de
accumulatie weer overheersen.
Een recente beschrijving van de eigenschappen van
het koolwaterstof genererende materiaal is te vinden
in het artikel van Saller et al. in het AAPG-Bulleting
90(10) 2006: 1585-1608.
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.promotie

De Rijn ontrafeld
Het promotie-onderzoek van Freek S. Busschers

samenstelling en ontstaanswijze ervan,
is er in 2002 een onderzoek gestart door
de Vrije Universiteit Amsterdam, TNOBouw en Ondergrond en Rijkswaterstaat
Dienst Weg- en Waterbouwkunde, waarvan hier een aantal resultaten worden
gepresenteerd.

Klimaat

Positie van de Laat-Pleistocene Rijn-Maas afzettingen in Nederland in relatie tot de tektonische en
(Laat-Saalien) glaciale morfologie (Busschers et al., in press).

“Unravelling the Rhine: response of
the Rhine-Meuse fluvial system to
climate change, sea-level oscillation
and glaciation”. Freek Busschers
schrijft over zijn promotieonderzoek, waar hij dit voorjaar op
hoopt te promoveren bij de Vrije
Universiteit Amsterdam.
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Gedurende mijn promotieonderzoek heb
ik mij bezig gehouden met de sedimentaire ontwikkeling van het Nederlandse
deel van het Rijn-Maassysteem gedurende de laatste twee 100-kyr glaciaalinterglaciale klimaatcycli van het Pleistoceen (Laat-Saalien/Eemien – Weichselien/Holoceen). Afzetting van veelal
grofzandige Rijn-Maasafzettingen vond
plaats onder geleidelijk dalende condities in het zuidelijk deel van het Noordzee (rift)bekken. Omdat een groot deel
van de Nederlandse ondergrond
gevormd wordt door deze fluviatiele
afzettingen (Kreftenheye Formatie e.a.)
en er meer inzicht nodig was in de

Diverse goed gedateerde records laten
zien dat het Noordwest-Europese klimaat van de laatste 200 kyr wordt
gekenmerkt door een groot aantal klimaatoscillaties van verschillende intensiteit en amplitude en dat er meerdere
Scandinavische en Britse ijsuitbreidingsfasen hebben plaatsgevonden.
Het zeespiegelniveau volgde ruwweg
dezelfde trend(s) en tijdens lage zeespiegelstand(en) kwam het continentaal
(Noordzee) plat droog te liggen waardoor
de Rijn zijn loop verlegde. Het hoofddoel
van dit promotie-onderzoek was om meer
inzicht te krijgen in de invloed van deze
veranderingen op het Rijn-Maassysteem
door een gecombineerde sedimentaire
en (numeriek) modelmatige aanpak.
Het onderzoek is gebaseerd op een set
nieuwe continu-gestoken 20-50 m diepe
kernen die verzameld zijn op een aantal
kritieke (transect)locaties in centraal- en
Oost-Nederland. Tevens is er gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid gegevens uit de DINO-database van TNOB&O. De monsters zijn sedimentologisch, lithologisch en petrologisch geanalyseerd en op een groot aantal monsters is Optische Gestimuleerde Luminescentie (OSL) toegepast om de afzettingen absoluut te kunnen dateren.

Rivierlopen
De analyse-resultaten van het sediment
laten zien dat de Rijn-Maassedimenten
bestaan uit 5-10 m dikke gesuperponeerde Rijn-, Maas- en Rijn-Maassequenties die worden begrensd door
scherpe grensvlakken (‘bounding surfaces’).

Compilatie van de Noordwest-Europese klimaat-, zeespiegel- en glaciale geschiedenis van de laatste 140.000 jaar (Busschers et al., in press).

Uit de positie en ouderdom van deze
sequenties kon worden afgeleidt dat er,
als gevolg van de ijsuitbreidingen tijdens
het laat-Saalien, een grootschalige reorganisatie van het (oude) ZO-NW-georiënteerde Midden-Pleistocene drainagepatroon plaatsvond en dat het RijnMaassysteem tijdelijk fungeerde als een
ijsmarginaal riviersysteem. Na afzetting
van een aantal grofzandige en soms zeer
grindrijke sequenties, verlegde de Rijn
zijn loop aan het einde van deze glaciatie naar Oost-Nederland, terwijl de Maas
overbleef in West-Nederland, een situatie die in stand bleef tot ongeveer 60
kyr jaar geleden. Zeespiegelstijging beïnvloedde sedimentatie gedurende het volgende Eemien interglaciaal en delen
van het Vroeg-Glaciaal. Delen van deze
record laten een opvallend sterke sedimentaire overeenkomst zien met afzettingen uit de eerste helft van het huidige
interglaciaal (Holoceen). Sterke erosie
en omwerking van mariene sedimenten
(een effect van zeespiegelverlaging en
afvoerveranderingen) markeerden het
begin van het Pleniglaciaal waarna er
meerdere grofzandige sequenties werden
afzet die het grootste deel uitmaken van
wat we nu lithostratigrafisch aanduiden
als Kreftenheye Formatie. Geleidelijke
sedimentatie in Oost-Nederland veroorzaakte dat 40 kyr geleden de Rijn
definitief zijn loop door het noorden van
Nederland verliet. Een belangrijk nieuw
gegeven, wat uit het onderzoek naar
voren is gekomen, is dat korstbewegingen, gerelateerd aan de ijsuitbreidingen
op Scandinavië en Groot-Brittanië, de
laterale dynamiek en het insnijdingsgedrag van de Rijn en Maas hebben

beïnvloed. Effecten van deze zogenaamde glacio-isostatische bewegingen op de
Rijn-Maasrecord zijn aangetoond voor
het (Laat-)Saalien (daling-opheffing) en
Laat-Pleniglaciaal (opheffing-daling),
maar mogelijk heeft het ook een rol
gespeeld gedurende een andere ijsuitbreidingsfase waarvan de grootte tot
voorkort is onderschat (Vroeg-Pleniglaciaal).

CHILD
Naast de sedimentaire studie is met
behulp van een 3D numeriek model
(CHILD) de invloed van klimaatverandering op het Rijn-Maasgebied nader
onderzocht. Hierbij is gekeken naar het
gehele Rijnstroomgebied en is er gebruik
gemaakt van een digitaal hoogtemodel
(DEM) om in drie dimensies zand- en
grindtransport te simuleren. Het model
laat zien dat de invloed van een (eenvoudige) klimaatverandering en gerelateerde
afname in vegetatiedek en/of neerslag
kan leiden tot een ruimtelijke zeer complex erosie-sedimentatie patroon.
De resultaten tonen aan dat, vanwege de
grootte (en vorm) van het Rijnstroomgebied, het meerdere duizenden jaren
duurt voordat significante veranderingen, als gevolg van klimaatverandering,
worden geregistreerd in het Nederlandse
(benedenstroomse) deel. De conclusie
luidt dan ook dat het voor een groot systeem zoals de Rijn gevaarlijk is om éénop-één relaties te leggen tussen insnijdingsgedrag en klimaatverandering.
De resultaten van dit proefschrift welke
ik in het voorjaar hoop te verdedigen op
de Vrije Universiteit tonen aan dat er
zeer veel sedimentaire differentiatie aan-

wezig is in deze Rijn-Maasrecord en dat
de variatie het resultaat is van een groot
aantal verschillende factoren. Ondanks
dat de bevindingen van dit proefschrift
van belang zijn voor bijvoorbeeld nieuwe
faciës- en korrelgroottemodellen van de
Nederlandse ondergrond, is er nieuw
onderzoek nodig om tot een volledig
inzicht te komen in de Rijn-Maasontwikkeling gedurende de laatste Pleistocene
interglaciaal-glaciale cycli. Het verzamelen van nieuw (steek)materiaal op met
name het continentale plat zal hierbij
van groot belang zijn.
Freek S. Busschers
Literatuur
• Busschers, F.S., Kasse, C., Van Balen, R.T., Vandenberghe, J., Cohen, K.M., Weerts, H.J.T. & Wallinga, J. (in press): Late Pleistocene evolution of the
Rhine in the southern North-Sea Basin: imprints of
climate change, sea-level oscillations and glacio-isostacy. Accepted for publication in Quaternary Science Reviews.
• Busschers, F.S., van Balen, R.T. & Tucker, G.E.,
in prep. Non-linear response of a large river catchment to climate change. (in prep.).

februari 2007 Geo.brief

13

.voetlicht

Boegbeeld van het zeegaand
geologisch onderzoek

Jan E. van Hinte wordt eind 1978
hoogleraar PaleontologieStratigrafie aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam. Als
hij daar aankomt, is het nog niet
duidelijk welke hoofdstedelijke
universiteit, Universiteit van
Amsterdam of Vrije Universiteit,
haar faculteit Aardwetenschappen mocht behouden. Het
wordt de VU. Daar heeft Van
Hinte de succesvolle, interuniversitaire Werkgroep Mariene
Geologie opgebouwd. Hij heeft
met zijn groep aan de basis
gestaan van de Nederlandse
deelname aan grote, internationale, zeegaande projecten,
met als hoogtepunt de SnelliusII-expeditie naar Indonesië.
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Oliegeoloog en
wetenschapper
Jan van Hinte

Jan van Hinte (1935) studeert geologie
in Utrecht bij professor Von Koenigswald. Hij promoveert (cum laude) in
1962, ook in Utrecht, op de biostratigrafie van een tektonisch complex gebied in
Oostenrijk dat nu een ‘pull-apart basin’
genoemd zou worden. Zijn begeleider is
dr. Drooger. Halverwege de jaren zestig
gaat hij werken in de olie-industrie, eerst
in Bordeaux (Frankrijk), met als werkgebied West-Afrika, dan in Calgary (Canada), waar hij in het Arctische gebied,
aan de Pacifische westkust en de Atlantische oostkust werkt, en daarna in
Houston (VS), waar hij wereldwijd ingezet wordt. In 1975 wil het gezin – Jan,
echtgenote Dorine en kinderen Maarten
en Monique – graag terug naar Europa.
Hij blijft werken voor Esso Research,
maar gaat nu als ‘senior’ vanuit Bordeaux naar exploratieboringen in NoordAfrika (Egypte en Libye) om op sleutelniveaus de stratigrafie – ouderdom en
afzettingsmilieu – van de gesteenten te
bepalen. Het gezin gaat in Zuid-Frankrijk op zoek naar een eigen huis, bijvoorbeeld ‘een leuke oude molen’. Het wordt
Château de Blagnac, een kasteeltje in de
buurt van Bordeaux aan de Dordogne,
met schitterende 16e-eeuwse, mogelijk
zelfs 14e-eeuwse, kelders en een
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opbouw die van na de Franse revolutie
stamt.

‘A touch of turbidite’
In 1970 vaart Van Hinte, dan in dienst
bij Imperial Oil (de Canadese Esso), als
scientist mee aan boord van de Glomar
Challenger op Leg 12 van het Amerikaanse Deep Sea Drilling Project
(DSDP). De theorie van de plaattektoniek is al bekend, maar de ideeën over
het hoe en waarom zijn nog heel pril. De
opdracht van deze tocht is om de hypothese van ‘seafloor spreading’ te toetsen.
Van Hinte: “Er was toen niet veel
bekend over de topografie van de oceanen. Het idee van de mid-oceanische
rug bestond wel, maar ‘gezien’ was hij
nog niet. Je moet je realiseren dat er na
de Tweede Wereldoorlog voor het eerst
systematisch aero-magnetische metingen gedaan zijn over de Atlantische Oceaan. Toen waren er pas kleine vliegtuigjes die de oversteek net konden halen en
dus dwars over de mid-Atlantische rug
vlogen. Pas toen werden de symmetrische anomalie-patronen gevonden aan
weerszijden van de rug. Klopte de spreidingstheorie, dan moest het basement,
en dus ook de basis van het pelagische
sediment, naar de rug toe steeds jonger
worden. Dat sediment konden we dateren. Het was echt pionierswerk. En de
theorie klopte, dat is wel gebleken.”
Wetenschappelijk is het grensverleggend
onderzoek; onderzoek waar ook sommige
oliemaatschappijen het belang van
inzien en in participeren. Bijzonder is
het ook: twee maanden op een schip op
zee zonder aan land te gaan. De bemanning vormde een geïsoleerde, internationale gemeenschap met allerlei soorten
wetenschappelijke specialisten en alle
mogelijke analytische apparatuur. Alle
gelegenheid om je volledig op de wetenschappelijke vraagstelling concentreren.
En dat was zeer inspirerend vond Van
Hinte. “Er kwam een stratigrafisch log

op tafel, of een seismisch profiel en de
discussies brandden los. Open en eerlijk. Deze tocht, leg 12, had een speels,
creatief team. We hadden het bijvoorbeeld over ‘a touch of turbidite’, fenomenen die ver buiten het gebied van een
turbidiet te vinden zijn. Wij hadden het
idee dat ze er wel aan gerelateerd waren.
Pas later is gebleken dat turbidieten
inderdaad een wolk van fijn materiaal
boven zich hebben die veel hoger en verder komt dat de werkelijke turbidiet.”

Absolute ouderdommen
Tijdens zijn eerste zeereis – hij maakt er
vele – werkt Van Hinte onder andere
samen met Bill Berggren van het Woods
Hole Instituut. Beide geologen werken
op dat moment aan de publicate van een
‘absolute’ (= numerieke) lineaire tijdschaal. Van Hinte heeft een schaal voor
het Krijt ontwikkeld met (behalve voor
het allerbovenste deel) een primitieve
magetostratigrafische kolom gebaseerd
op landgegevens. Berggren is bezig met
zijn eerste versie van een numerieke
Cenozoische schaal. Hij neemt daarbij
als uitgangspunt de pas verschenen
Heirtzlerschaal van de Atlantische magnetische anomaliën. Hij gaat er vanuit
dat de spreiding van de mid-Atlantische
rug met een constante snelheid plaatsvindt en gebruikt dat voor een lineaire
extrapolatie tussen de weinige radiometrisch gedateerde niveaus. Eerdere
ideeën om absolute ouderdommen toe te
kennen aan een stratigrafische kolom
maakten gebruik van de aanname van
een constante sedimentatiesnelheid of

Jan van Hinte tijdens een van zijn reizen.

gingen ervan uit dat elke ammonietzone
even lang geduurd had. Maar met alle
nieuwverworven kennis over de magnetische patronen aan beide zijden van de
mid-Atlantische rug, gecombineerd met
absolute dateringen, was het mogelijk
om tot een betere benadering te komen.
Van Hinte: “Er werd in die dagen niet
continu gekernd. We gebruikten de
numerieke tijdschalen aan boord om
sedimentatiesnelheden uit te rekenen.
Zo konden we de diepte bepalen waar de
volgende ‘spotcore’ genomen moest worden om een voorspelde ouderdom te kernen. De constructie van een, voor die
tijd, hoge-resolutie numerieke lineaire
tijdschaal, gelieerd aan magnetostratigrafie en de conventionele chrono- en
biostratigrafie, betekende een revolutie
‘from art to science’. Het bracht de geologische geschiedenis in proportie en
maakte het mogelijk om snelheden van
geologische en biologische processen te
berekenen.”
Van Hinte is de getallen gaan gebruiken
bij olieboringen om de ouderdom van
een bepaalde reflector te voorspellen en
om discordanties te berekenen. “Dat
was een ontzettend leuk spel. Al heb ik
ook wel eens op een boorschip in mijn
kooi gelegen omdat we er volgens mijn
voorspellingen ‘nog lang niet waren’ en
toen de dreun hoorde van de beitel op
het basement.”

grote mogelijkheden voor de ontwikkeling van de sedimentaire geologie, met
name voor paleoceanografisch en paleoklimatologisch onderzoek van post-Juragesteenten. Bovendien, zo vindt hij, zie
je op zee pas echt welke processen er
spelen. Het is dynamisch: je voelt de
beweging van het water, je ziet stromingen bij elkaar komen, je meet de temperatuursschommelingen van het water. Op
zee leer je werkelijk in vier dimensies
denken. Actuo-micropaleontologie werd
een belangrijk onderdeel van het programma.
“De eerste reizen van de groep”, zegt
Van Hinte, “in 1981 zijn min of meer
vaarlessen. Dan gaat het naar de Middellandse Zee, die een goed model is voor
de Krijtzee, met warm en diep water.
Daar is van 1982-1987 een uitgebreid
programma van raaien gevaren, benthos
verzameld en er is seismiek geschoten
bij Kreta om onderzoek te doen naar de
verticale bewegingen in dat deel van de
Middellandse Zee. In 1986 en 1988
zijn er twee belanrijke expedities naar de
Atlantische Oceaan. Bovendien stappen
we ook op bij derden, zoals bij de bioloog Van der Spoel van de Universiteit
van Amsterdam, die ons de actuomethodes leert. En we participeren in
het internationale diepzee boorprogramma (ODP)”.

Snellius-II
Krijtzee
Als Van Hinte bij de VU komt, wil hij
Nederlandse instituten gaan betrekken
bij het zeegaand onderzoek. Hij ziet

In 1984 wordt het echt bijzonder. De RV
Tyro vaart van Nederland naar Indonesië
om daar een jaar te blijven. Het is de
Snellius-II-expeditie die in 1985 plaatsvindt (de Snellius-I-expeditie was in
1929/1930 met professor Kuenen als
enige geoloog). De Snellius-II is een initiatief van het LIPI (Indonesian Institute
of Sciences) dat door de Nederlandse
Raad voor Zeeonderzoek (NRZ) gehonoreerd is. Het ambitieuze programma
heeft vijf thema’s: Geology and geophysics of the Banda Arc and adjacent
areas; Ventilation of deep basins; Pelagic systems; Coral reefs; en River input
into ocean systems.
Van Hinte is de Nederlandse coördinator
voor het eerste thema (de Banda Arc) en
stelt in samenwerking met de Indonesische coördinator (Hartono) het programma samen uit voorstellen vanuit beide
landen. Het bijzondere aan deze expeditie is dat er zowel op zee als op het land
onderzoek gedaan wordt. Bovendien
moet er tegenover ieder Nederlands
onderzoeksvoorstel een Indonesische
tegenhanger zijn. Dat maakt deze expeditie tot een logistiek gecompliceerd
geheel en zorgt voor flink wat frustraties
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.voetlicht (vervolg)
‘Op zee leer je
werkelijk in
vier dimensies
denken’
als voorstellen geweigerd worden bij
gebrek aan Indonesische ‘counterparts’.
Maar het legt wel de basis voor een
hechte samenwerking tussen Indonesische en Nederlandse wetenschappers.
Er is met name gewerkt in het oostelijke
deel van Indonesië. Er is offshore seismiek geschoten en er zijn onder andere
raaien gekernd. Op land is geomagnetisch en vulkanologisch onderzoek
gedaan en er zijn verschillende eilandsecties bemonsterd, waarbij met name
aandacht besteed is aan de extreem
snelle, verticale bewegingen die in dit
gebied plaatsvinden.
In 1987 is er een groot congres over de
expeditie, die, naast twee volumineuze
congresverhandelingen, talloze publica-

ties, vele promoties en langdurige, positieve contacten heeft opgeleverd. “Voor
mij was het zeer bevredigend dat het
ons gelukt is dat er, na jaren van postherstruktureringsstrijd, gemotiveerde
Nederlandse geo-onderzoekers van
diverse pluimage en affiliatie op één
platform stapten om broederlijk met
elkaar en met hun Indonesische collega’s samen te werken om wetenschappelijke vragen over de eilandenboog en
de geschiedenis van de oceaan en het
klimaat te attaqueren.”

Peugeootje
Naast het op poten zetten van het internationale zeeonderzoek in Nederland, is
Van Hinte in die tijd ook actief in commissies en vervult hij verschillende
bestuurlijke functies. Hij bezoekt bovendien de tweedejaars veldwerken in Midden-Spanje en de doctoraalveldwerken
in Zuid-Spanje, en vernielt daarbij de
schokbrekers van het Peugeootje 304
cabrio van zijn vrouw Dorine.
Als in april 1998 onverwacht blijkt dat
met een reorganisatie zijn leerstoel
Paleontologie-Stratigrafie en zijn Afdeling Pal-Strat-Marien opgeheven worden
om op te gaan in een andere groep, is

hij zeer teleurgesteld. Hij stopt na 20
jaar als hoogleraar bij de VU, maar blijft
als gastmedewerker verbonden aan het
instituut. Toch houdt Van Hinte zich nog
steeds bezig met geologie. Hij heeft nog
twee promovendi, geeft geo-adviezen,
doet redactioneel werk en heeft nog zitting in commissies. En hij zoekt de rust
en de financiering om nog een aantal
publicaties af te ronden.
Hij woont afwisselend in Amsterdam en
in Frankrijk, waar zijn kasteel al 25 jaar
‘s zomers gastvrijheid verleent aan artistieke en wetenschappelijke workshops,
master classes en seminars. Met hem
mee ‘heen en weer’ gaan zijn vrouw en
hun kat, één van de kittens van de poes
van de gardien van het kasteel (de man
die op het kasteel let als de kasteelheer
niet aanwezig is). De kat heet Isabelle –
een lapjeskat is een isabelle in het Frans
– of gewoon ‘poes’ in Amsterdam. Zij is
een uitstekende mollenvanger. Dat zijn
alle lapjeskatten volgens de Fransen.
Van Hinte heeft nog nooit een mol op de
drempel van de kasteelpoort gevonden,
maar het gazon van het kasteel ziet er
puntgaaf uit en dat was vóór Isabelle wel
anders.
Aukjen Nauta

. nwo
Vici-toekenningen voor dertig Nederlandse toponderzoekers
• NWO-persbericht • 19 december
2006 •

De Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) heeft dertig excellente
wetenschappers een zogeheten
Vici-subsidie toegekend. Deze
subsidie bedraagt maximaal
1.250.000 euro. Hiermee moet
hij of zij in vijf jaar tijd een eigen
onderzoeksgroep opbouwen.
De Vici-subsidie is bestemd voor
excellente, zeer ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld. De wetenschappers behoren tot de top van hun onderzoeksveld. Daarnaast hebben ze bewezen dat ze als coach voor jonge
onderzoekers kunnen optreden.
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In totaal schreven 166 onderzoekers een beknopte vooraanvraag.
NWO nodigde 66 onderzoekers uit
om hun aanvraag verder uit te werken. De onderzoekers moesten hun
voorstel onder andere mondeling
komen toelichten voor een beoordelingscommissie. Op basis van
internationale en nationale adviezen werden uiteindelijk 30 voorstellen voor honorering geselecteerd. Onder de geselecteerde kandidaten bevinden zich zes vrouwen, dat is twintig procent. NWO
betaalt bijna zeventig procent van
elke subsidie. De universiteit of
het instituut draagt ruim dertig
procent bij. Alles bij elkaar gaat
het om circa 37,5 miljoen euro.
De Vici-subsidie is een van de

drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee
subsidies zijn de Veni-subsidie
(voor pas gepromoveerden) en
Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs). De Vernieuwingsimpuls is
opgezet in samenwerking met het
Ministerie van OCW, de KNAW en
de universiteiten.

Vici-toekenningen in de aardwetenschappen
Methaan, broeikaseffect en planten •
prof. dr. T. (Thomas) Röckmann • Geilenkirchen (Duitsland), UU - Fysische
Geografie

Methaan is een belangrijk broeikasgas. Uit recent onderzoek
blijkt dat planten methaan pro-

duceren. De onderzoekers gaan
analyseren of en hoe planten
methaan kunnen vormen en welke
rol dit speelt in de methaankringloop in de atmosfeer
Aanpassing aan een warmere wereld •
Prof. dr. M.E. (Marcel) Visser • Den
Haag, NIOO-KNAW - Populatiebiologie
van Dieren

Door klimaatsverandering zijn veel
dieren niet langer aangepast aan
hun verander(en)de omgeving.
Om niet te verdwijnen, zullen ze
ook moeten veranderen. Maar
hoe snel past een soort als de
koolmees zich aan, kunnen ze
hun wereld bijhouden?

. ktfg
KTFG-excursie: Geologie van Schokland
erfgoed te beschermen, heeft men
in 2003 kunstmatig het grondwaterpeil rondom Schokland verhoogd. In 1995 is het voormalig
eiland Schokland door de UNESCO aangewezen als Werelderfgoed.

Schokland, voormalig eiland in de Zuiderzee, nu uitstekend boven
de vlakke Noordoostpolder

Schokland is een voormalig eiland
in de Zuiderzee, sinds 1939 gelegen in de Noordoostpolder. In de
loop van de geschiedenis is het
eiland steeds kleiner geworden
door kustafslag. Uiteindelijk is het
in 1859 op last van Willem-III ont-

ruimd. Nu wordt het eiland
bedreigd door inklinking. De lagere
grondwaterstand in de omringende
polder veroorzaakt compactie en
oxidatie van het veen in de ondergrond van het eiland. Om dit tegen
te gaan en om het archeologische

Tijdens de excursie zullen we de
geologische opbouw van Schokland
bestuderen. We gaan daarbij van
oud naar jong. We beginnen bij de
keileemafzettingen uit de Saale
IJstijd. Deze 150.000 jaar oude
afzettingen zijn ontsloten in de
Gesteentetuin aan de westkant van
het voormalige eiland. Vervolgens
gaan we rivierduinafzettingen uit
de laatste IJstijd aanboren aan de
zuidkant. Deze afzettingen dateren
uit de Jonge Dryasperiode en zijn
ongeveer 12.000 jaar oud. De duinen zijn als welvingen herkenbaar
in het huidige landschap. Zowel de
keileem als de duinen zijn gebruikt
door steentijdbewoners (65003100 jaar voor heden), omdat ze
relatief hoog in een landschap

lagen. Dit landschap werd gedomineerd door de rivieren Kuinder,
Tjonger, Vecht en IJssel (niet verbonden met de Rijntakken). De
Holocene afzettingen zullen we
bekijken door middel van enkele
boringen. Deze afzettingen beginnen met een pakket veen (grofweg
van 5000 tot 1200 jaar geleden
gevormd), gevolgd door geulafzettingen (Middeleeuws), en tenslotte
jonge silten en kwelderkleien neergelegd door de Zuiderzee.
Leiding: Ronald van Balen en Ko van
Huissteden. Datum: 13 mei 2007;
verzamelen om 11:00 bij restaurant
Schokkererf te Nagele. Voor wie met
het openbaar vervoer wil komen, vertrekt er om 10:30 uur een busje vanaf
het station te Kampen.
Aanmelden: vóór 1 mei bij Ko
van Huissteden, e-mail:
ko.van.huissteden@geo.falw.vu.nl;
tel: 020-5987354
Gaarne met vermelding van telefoonnummer of (e-mail) adres, en aangeven of u gebruik wilt maken van
het busje vanaf station Kampen.
Aantal deelnemers minimaal 5,
maximaal 25. Kosten: € 10,00 voor
leden van het KNAG of de KTFG, €
12,00 voor overige deelnemers.

. nwo
NWO geeft 25 onderzoekers Rubicon-subsidie voor buitenlandervaring
• NWO-persbericht • 19 december
2006 •

De Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) heeft 25 jonge veelbelovende wetenschappers een Rubicon-subsidie toegekend. Pas
gepromoveerde Nederlandse onderzoekers krijgen zo de kans om
onderzoekservaring op te doen in
het buitenland. Ook kunnen buitenlandse wetenschappers onderzoek in Nederland verrichten.
In totaal schreven 99 onderzoekers een onderzoeksvoorstel. De
aanvragen werden beoordeeld
door drie multidisciplinaire
adviescommissies. De succesvolle
kandidaten werden geselecteerd
vanwege hun talent voor het doen

van innoverend en grensverleggend onderzoek aan een excellent
instituut in binnen- of buitenland.
Het merendeel van de succesvolle
kandidaten is in Nederland gepromoveerd. Andere kandidaten zijn
afkomstig uit Europa, India, Canada en de Verenigde Staten. Bijna
een derde van de onderzoekers
voert het onderzoek uit aan een
kennisinstelling in Amerika. Andere kandidaten starten in Engeland,
Duitsland, België, Zwitserland,
Australië, Zweden en Canada. 26
wetenschappers voeren hun onderzoek uit in Nederland. Een derde
van de gehonoreerden is vrouw.
Dit is overeenkomstig met het percentage vrouwen dat een aanvraag
heeft ingediend.

De 25 onderzoekers krijgen bij
elkaar ongeveer 1,8 miljoen euro.
Hieruit wordt een onkostenvergoeding voor verblijf van een half jaar
tot twee jaar aan een buitenlands
instituut bekostigd van maximaal
80.000 euro. Bij verblijf van een
jaar aan een Nederlands instituut
krijgt het instituut maximaal
55.000 euro.
De Rubicon-subsidie gaat vooraf
aan de Veni-subsidie. De naam
komt van de rivier de Rubicon.
Julius Caesar stak deze rivier over
voordat hij aan zijn zegereeks
begon die leidde tot de uitspraak
‘veni, vidi, vici’. De Rubiconsubsidie is bedoeld voor pasgepromoveerde onderzoekers.
Deze groep mist vaak net de

onderzoekservaring om een
Veni-subsidie te krijgen.

Rubicon-subsidie in de aardwetenschappen
Physics of extreme storm formation •
dr. H. de Vries (m) • University of
Reading (UK), 24 maanden.

Zoveel stormen, zoveel onopgeloste vragen. En dat terwijl de huidige weermodellen steeds beter
worden. Op zoek naar het ultieme
“waarom” van de extreme storm
worden fundamentele, nieuwe
technieken ontwikkeld en vervolgens toegepast op beruchte historische stormen uit de recente
geschiedenis.
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. ingezonden brief
Op 6 januari 2006 verscheen een nieuwe compilatie van de temperatuurgeschiedenis
van Stuttgart-Hohenheim1 waarvan wordt geclaimd dat de serie homogeen is en vrij van
het Urban Heat Island effect. Omdat lange homogene tijdreeksen in Europa schaars zijn
en ik al enige jaren met het onderwerp bezig ben2, besloot ik (schrijver dezes, Hans
Erren) de claims die in het artikel werden gedaan aan nader onderzoek te onderwerpen.

Wat is er aan de hand met het klimaatonderzoek?
De door mij gebruikte tijdreeksen
maken deel uit van het GHCN3; in
een gebruikersvriendelijk format
is de data beschikbaar via de
GISS-website4. Aan gezien de
Hohenheim-data niet publiekelijk
gearchiveerd was, schreef ik de
auteur. Na wat aandringen kreeg
ik de data, onder de vreemde conditie dat ik niets mocht publiceren zonder voorafgaande toestemming. Afijn, binnen vijf minuten
na ontvangst van de data bleek al
dat er een enorme discrepantie
bestond tussen Hohenheim en de
Labrijnreeks5, en tussen Hohenheim en de Hohenpeissenbergreeks. Tussen Labrijn en Hohenpeissenberg heerst goede overeenkomst: in feite correleren alle
jaargemiddelden in het gebied
tussen Wenen en Nederland nog
vrij aardig.
Ik schreef een kort technisch comment, bood dat aan het tijdschrift
aan, die het tot mijn stomme verbazing afwees. Na vergeefse
pogingen bij andere tijdschriften,
omdat het een comment op een
ander tijdschrift betrof, werd mijn
manuscript tenslotte geaccepteerd

1

2
3

4

5

Volker Wulfmeyer and Ingeborg Henning-Müller, 2005, The climate station of the University of Hohenheim: Analysis of Air Temperature and Precipitation Time Series Since
1878 Int. J. Climatol. 26: 113–138 (2006)
Published online in Wiley InterScience
(www.interscience. wiley.com). DOI:
10.1002/joc.1240
home.casema.nl/errenwijlens/co2/europe.htm
R. S. Vose, R. L. Schmoyer, P. M. Steurer, T.
C. Peterson, R. Heim, T. R. Karl, and J. K.
Eische, 1992, The Global Historical Climatology Network: Long-Term Monthly Temperature, Precipitation, Sea Level Pressure, and
Station Pressure Data, Oak Ridge National
Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, USA
Online:http://cdiac.esd.ornl.gov/
epubs/ndp/ndp041/ndp041.html
GISS website station data http://data.
giss.nasa.gov/gistemp/station_data/
A van Engelen and Nellestijn, JW, 1996,
Monthly, seasonal and annual means of air
temperature in tenths of centigrades in De
Bilt, Netherlands, 1706-1995. KNMI report
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voor publicatie in Energy and
Environment, verwachte publicatiedatum: januari 2007. Al met al
een heel jaar voor een eenvoudige
technische comment. Het moet
gezegd worden dat de review standaard van Energy and Environment niet hoog is; er zijn controversiële artikelen gepubliceerd die
stellen dat het broeikaseffect een
gevolg is van de massa van de
atmosfeer6 en dat de recente toename van de mondiale CO2 een
gevolg is van temperatuurtoename
en niet van fossiele brandstof7.
Dit merkwaardige standpunt, dat
strijdig is met diffusiefysica, wordt
ook ingenomen door de Noorse
geochemicus Tom Segalstad8.
Daarentegen zijn er wel goede artikelen verschenen over de klimaatreconstructies9 en economische
aannamen10 die aan de basis liggen van de klimaatmodellen.
Ben ik een uitzondering in klimaatland? Helaas niet; het is
inmiddels bekend dat de tijdschriften Nature en Science een
behoorlijke veer hebben gelaten
voor wat hun geloofwaardigheid

6

7

8

9

from the Climatological Services Branch.
Online (with permission): home.casema.nl/
errenwijlens/co2/LABRIJN.xls
Jelbring H., The “Greenhouse Effect” as a
Function of Atmospheric Mass, Energy &
Environment, Volume 14, Numbers 2-3, 1
May 2003, pp. 351-356(6)
Rörsch A.; Courtney R.S.; Thoenes D., Global
Warming and the Accumulation of Carbon
Dioxide in the Atmosphere Energy & Environment, Volume 16, Number 1, January 2005
pp. 101-126(26)
Tom V. Segalstad, Carbon cycle modelling
and the residence time of natural and anthropogenic atmospheric CO2: on the construction of the “Greenhouse Effect Global Warming” dogma. in: Bate, R. (Ed.): “Global
Warming: The Continuing Debate”, European
Science and Environment Forum (ESEF),
Cambridge, England (ISBN 0-9527734-2-2),
pages 184-219, 1998.
folk.uio.no/tomvs/esef/ESEF3VO2.htm
McIntyre S.; McKitrick R., Corrections to the
Mann et. al. (1998) Proxy Data Base and

met betrekking tot publicaties op
het gebied van klimaatwetenschap. Als het maar onheilspellend is, wordt er al snel tot publicatie overgegaan.

Hockey stick
Een aantal jaren geleden kwam ik
Stephen McIntyre tegen op een
internetforum die vroeg of iemand
wel eens de berekening achter de
klimaatreconstructie van Mann11
had nagetrokken. Wat volgde was
een strijd om data en methodes te
verkrijgen die zijn weerga in de
wetenschap niet gekend heeft12.
En tot op de dag van vandaag zijn
niet alle stappen bekend die tot de
grafiek en de bijbehorende foutmarges hebben geleid. Een belangrijke berekening is de verificatiestatistiek: je kijkt hoe goed je
model aan de input voldoet. Voor
de vroegste gedeeltes is dat 0.0,
wat wil zeggen dat je data in het
geheel niet meer correleert met je
model. Deze gegevens zijn altijd
verzwegen geweest.
Een soortgelijke hockeystick zien
we ook in Europa. Luterbacher13
presenteerde zijn reconstructie in
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11

12
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14

Northern Hemispheric Average Temperature
Series Energy & Environment, Volume 14,
Number 6, 1 November 2003,
pp. 751-771(21)
Castles I.; Henderson D, The IPCC Emission
Scenarios: An Economic-Statistical Critique
Energy & Environment, Volume 14, Numbers
2-3, 1 May 2003, pp. 159-185(27)
www.ingentaconnect.com/content/mscp/ene/
2003/00000014/F0020002/art00004
Mann, M.E., R.S. Bradley, and M.K. Hughes.
1998. Global-scale temperature patterns and
climate forcing over the past six centuries.
Nature, 392, 779-787. www.ncdc.noaa.gov/
paleo/pubs/mann1998/frames.htm
www.climateaudit.org
Jürg Luterbacher, Daniel Dietrich, Elena
Xoplaki, Martin Grosjean and Heinz Wanner,
European Seasonal and Annual Temperature
Variability, Trends, and Extremes Since
1500, Science, Vol 303, Issue 5663, 14991503 , 5 March 2004
ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/historical/europe-seasonal.txt

Science, zonder overigens zijn
resultaten digitaal te publiceren,
dat deed hij pas twee jaar later14.
Hier werd het jaar 2003 als een
‘unprecedented’ jaar gepresenteerd. Als we echter de gereconstrueerde periode voor 1700
vergelijken met recent verkregen
wijnoogst-data15, zien we dat de
zomers van de 16e eeuw helemaal niet zo koud waren. Inderdaad, we hebben ook dagboekaantekeningen uit 1540 waarin
iemand de Rijn bij Keulen per
paard doorwaadt en de stad laveloos was van het hoge alcoholgehalte in de Rijnwijn16. Overigens
zijn deze data ten enenmale
ongeschikt om pieken met elkaar
te vergelijken17.

Gore
En dan is er de film An Inconvenient Truth van Al Gore: het
broeikaseffect veroorzaakt meer
tropische cyclonen, Groenland
smelt en Nederland komt zeven
meter onder water te staan. De
World Meteorological Organisation
(WMO) heeft er al stelling op
genomen18 dat de trend in het
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Chuine, I., P. Yiou, N. Viovy, B. Seguin, V.
Daux, and E. Le Roy Ladurie. 2004. Grape
ripening as a past climate indicator. Nature,
Vol. 432, 18 November 2004.
www.ngdc.noaa.gov/paleo/pubs/chuine2004/
chuine2004.html
Herrmann von Weinsberg, Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwpürdigkeiten aus dem 16.
Jahrhundert Bd. 1 Leipzig 1886 (Nachdruck
Düsseldorf 2000) p150&151 Scan p150
“Vom Hitzigen Somer” home.casema.nl/
errenwijlens/co2/weinsberg1.gif
Scan p151 “Angefangen Vil zu drinken”
home.casema.nl/errenwijlens/co2/weinsberg2.gif
D. J. Keenan, Grape harvest dates are poor
indicators of summer warmth, Theor. Appl.
Climatol. 87, 255–256 (2007) DOI
10.1007/s00704-006-0197-9
www.informath.org/pubs/TAC06a.pdf
WMO Statement on Tropical Cyclones and
Climate Change. www.wmo.ch/
web/arep/press_releases/
2006/iwtc_statement.pdf

niet valt bij de stijging van de
waarde van onroerend goed, en
dat er cyclische effecten in de
cyclonen zitten die nog niet
begrepen zijn.
Het ijskappenverhaal berust op een
meting van enkele jaren19, waarbij
voor het gemak vergeten wordt dat
het in de jaren veertig veel warmer
was op Groenland20, zonder dat dit
een effect had op de zeespiegel.
Onze Nederlandse glacioloog Hans
Oerlemans heeft om dit soort
doemwetenschap het IPCC al de
rug toegekeerd21. Maar de banken
profiteren er van: “Wat doe je met
je geld nu de ijskap smelt”.
Een ander controversieel ijskapje
is de berg Kilimanjaro in Tanzania
waar Lonnie Thompson enkele ijskernen heeft geboord22 en een
dramatische voorspelling heeft
gedaan. De Kilimanjaro is alleen
niet aan het opwarmen, maar al
jaren aan het uitdrogen23, en valt
er aan de datering van het ijs ook
nog wel het een en ander op te
merken24. Thompson is overigens
een notoire opstapelaar van data
zonder die te publiceren. Er liggen
nog meters ongedocumenteerde
ijskernen in zijn vriezer in Ohio.

sing Bona-Churchill ice cores and
the new Quelccaya and Coropuna
cores are in the cue.
Sorry I can not be more helpful
on these old data sets.
best wishes, Lonnie25

Dear Hans: Just returned from
China! Unfortunately, those logs
are all hand done. These data
where not put on electronic format. We have just redrilled the
Quelccaya ice cap in 2003 and
brought back two frozen ice cores
and will be producing a new log
based on this new data. Unfortunately, right now we are proces-

De IPCC-scenario’s
Naast de doemdenkers zien we
ook de opkomst van de bagatelliseerders: Carter in Australië26 en
Kroonenberg in Nederland27:
“Waar maken we ons druk over,
in het verleden is het veel erger
geweest”. Inderdaad maar toen
woonden er geen zes miljard mensen op aarde. Waar het echter om
gaat is dat de scenario’s die door
het IPCC worden geschetst voor
deze eeuw sterk afhankelijk zijn
van een aantal basisaannamen
over CO2-emissies, CO2-opslag en
CO2-klimaatgevoeligheid, en dat –
afhankelijk welke aanname je
neemt – het eindresultaat catastrofaal of onmerkbaar wordt.
De toekomstige CO2-emissies worden geschilderd in de SRES-scenario’s28. De sterke emissies zijn
gebaseerd op een bevolkingsverdubbeling in 2100, een getal dat
uiterst onwaarschijnlijk is29.
Met emissie alleen zijn we er nog
niet, het aanwezige overschot
wordt al langs natuurlijke weg
afgevoerd in de sinks, ongeveer
45% per jaar30. Nu zijn er wetenschappers die speculeren dat de
stijging van 380 ppm naar 560
ppm voldoende is om het hele
diffusieproces af te remmen31,
terwijl standaard diffusiefysica
juist leert dat dan de diffusie toe-
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Zijn antwoord op een verzoek:
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Steffen, K., S.V. Nghiem, R. Huff, and G. Neumann, The melt anomaly of 2002 on the Greenland Ice Sheet from active and passive microwave satellite observations, Geophys. Res. Lett.,
31(20), L2040210.1029/2004GL020444,
2004. http://cires.colorado.edu/science/groups/
steffen/greenland/melt2005/
www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/
greenland_temp.html
Barbara van Erp, Een hardnekkig hogedrukgebied, interview met Hans Oerlemans, Vrij
Nederland, 3 december 2005 www.vrij
nederland.nl/ vn/show/id=47022
Lonnie G. Thompson, Ellen Mosley-Thompson, Mary E. Davis, Keith A. Henderson, Henry
H. Brecher, Victor S. Zagorodnov, Tracy A.
Mashiotta, Ping-Nan Lin, Vladimir N. Mikhalenko, Douglas R. Hardy, Jürg Beer, Kilimanjaro Ice Core Records: Evidence of Holocene
Climate Change in Tropical Africa Science 18
October 2002: Vol. 298. no. 5593, pp. 589
– 593 DOI: 10.1126/science. 1073198
www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/
298/5593/589
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Georg Kaser, Douglas R. Hardy, Thomas
Mölg, Raymond S. Bradley And Tharsis M.
Hyera Modern Glacier Retreat On Kilimanjaro As Evidence Of Climate Change: Observations And Facts Int. J. Climatol. 24:
329–339 (2004) Published online in Wiley
InterScience (www.interscience.wiley.com).
DOI: 10.1002/ joc.1008 www.richel.org/grk/
Kilimanjaro/kaser_et_al_IJC24(2004).pdf
www.climateaudit.org/?p=408
home.casema.nl/errenwijlens/ co2/quelccaya.htm
Bob Carter, Deep Time to Our Time: The
Scale Factor in Climate Change, International
seminar meeting at KTH, Stockholm 11-12
September 2006
Kroonenberg, S De menselijke maat: de aarde
over tienduizend jaar – 2006
www.delta.tudelft.nl/archief/j37/n39/20479
www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/519.htm
www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/521.htm
Lutz, W., W.Sanderson and S.Scherbov, The
end of world population growth. Nature, vol.
412, 543-545 (2 August 2001).

neemt, wat overigens al vijftig jaar
wordt waargenomen32. CO2-opslag
is daarom water naar de zee dragen.
Dan is er de climate sensitivity:
Hoeveel stijgt de temperatuur bij
een verdubbeling van CO2. Hier
hebben we nog steeds de erfenis
uit de jaren zeventig toen we werden bang gemaakt met afkoeling
door aerosolen33. Het probleem is
dat over de kracht van de menselijke aerosolen geen zinnig woord
te zeggen is. Alle theorieën strijden met elkaar en er is zelfs geen
gemiddelde waarde mogelijk34.
CO2 alleen veroorzaakt bij verdubbeling een graad verwarming35,
maar er wordt zoveel gespeculeerd
over meekoppeling van waterdamp
en koeling van aerosolen dat de
klimaatmodellen varieren van een
tot drie graden36.
Maar als we dan de resultaten van
de Dutch Challenge zien37, is er
weer reden voor hoop. Gebruik
makend van het ‘business as
usual’ SRES A1B-scenario is voor
een verdubbeling van CO2 ook een
graad verwarming berekend. Iets
wat verre van catastrofaal is maar
nooit het nieuws heeft gehaald,
want goed nieuws is geen nieuws.
Overigens gaat het A1B-scenario
uit van een sinkverzadiging.

Toekomst van Nederland
Nederland zal zich ernstig moeten
beraden wat te doen nu het
Nederlands aardgas zijn einde
nadert. Gaan we door op de oude
weg en gaan we het Russisch
aardgas in Slochteren opslaan?
Blijven we afhankelijk van het
Midden-Oosten en Rusland voor
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muller.lbl.gov/teaching/physics10/
old%20physics%2010/pages01/Lutz%20
population%20Nature.pdf
home.casema.nl/errenwijlens/co2/sink.htm
Joos F and M. Bruno A short description of
the Bern Model September 1996 www.climate.unibe.ch/~joos/model_description/mode
l_description.html
Dietze P, Little Warming with new Global Carbon Cycle Model www. john-daly.com/ carbon.htm
Schneider S. & Rasool S., “Atmospheric Carbon Dioxide and Aerosols - Effects of Large
Increases on Global Climate”, Science,
vol.173, 9 July 1971, p.138-141
IPCC TAR figure 9 Level of scientific understanding
www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/figts9.htm
home.casema.nl/ errenwijlens/co2/howmuch.htm
K. AchutaRao et al., An Appraisal of Coupled
Climate Model Simulations, Laurence Livermore Laboratories

onze energie38, of gaan we alternatieven stimuleren, meer aardwarmte misschien meer kernenergie? Wat van de Nederlandse klimaatwetenschappers verwacht
wordt, is dat ze iets zinnigs zeggen over de frequentie en sterkte
van stormen als het broeikaseffect
sterk blijkt te zijn, maar ook als de
zon een nieuw Maunder-minimum
induikt39. Als je dan toch met het
voorzorgsbeginsel schermt, zul je
ook rekening moeten houden met
een plots inzettende kou. Een winter als 1963 zal tegenwoordig het
land volledig platleggen.

Hoe nu verder
Openheid in de aannames, publicatie van methodes door turnkey
applicatie bijvoorbeeld in de taal
R40. Publieke archivering van
data, methode en resultaten, voorafgaand aan publicatie, en dit ook
als een strikte minimumeis stellen
als voorwaarde voor publicatie:
Geen archief, geen publicatie.
Het aangaan van interactieve discussies in Nederland bijvoorbeeld
op wetenschapsforum.nl41. Het is
van de zotte dat bijna geen enkele
wetenschapper de discussie op
internet aandurft, dit is het medium waar wetenschappers al eeuwen van dromen en het wordt niet
gebruikt! Zo kan een wetenschappelijk debat drastisch worden versneld in volle openheid en duurt
het geen jaren maar weken voor
een lopende controverse wordt uitgepluist42. Maar ja, dan moet je
wel met de billen bloot durven.
Tot ziens op wetenschapsforum, ik
ben er klaar voor.
Hans Erren

August 16, 2004 www-pcmdi.llnl.gov/
model_appraisal.pdf
home.casema.nl/errenwijlens/co2/
tcscrichton.htm
37 Michael Kliphuis, Frank Selten & Henk Dijkstra Technical Report Dutch Computing Challenge Project Simulation of extreme weather
events present and future December 15th
2004 www. knmi.nl/
onderzk/CKO/Challenge/Techrep_DCCP.pdf
Dutch Challenge Project www.knmi.nl/
onderzk/CKO/Challenge/
38 Verslag wetgevingsoverleg commissie EZ over
ontwerp-gaswet www.nieuwsbank.nl/
inp/2000/03/0313R009.htm
39 K. H. Schatten, W. K. Tobiska Solar Activity
Heading for a Maunder Minimum? 34th Solar
Physics Division Meeting, June 2003
www.aas.org/publications/baas/
v35n3/spd2003/18.htm
40 climate2003.com/scripts/MM03/
redo.mann.txt www.climateaudit.org/?p=926
41 www.wetenschapsforum.nl
42 www.climateaudit.org/?cat=36
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Propalaeotherium parvulum – soort oerpaard uit de Messel groeve.

Life and death in the hothouse:
warm climates during the Paleogene
Paleobiologische kring
Messel Symposium
2006
• 8 en 9 december
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De Messelgroeve, een Unesco
werelderfgoed, was reden genoeg
om richting Frankfurt te verkassen
voor deze meeting van de Paleobiologische Kring. De Messelgroeve is bekroond om zijn prachtig
bewaard gebleven fossielen in
olieschiefers. Dit kleine stukje
paleobiotoop (800 m. in diameter) geeft een overzicht van het
leven in het Midden-Eoceen (rond
47 Ma) van Europa, een tijd dat
er op aarde een hothouseklimaat
heerste, de zogenaamde broeikasaarde. Dit was een periode (bijvoorbeeld gedurende het laat-Krijt
en vroeg-Paleogeen) dat de Aarde
zo warm was dat er zich geen
wezenlijke ijskappen op de polen
bevonden.
De Messelgroeve is eigenlijk een
opgevuld maarmeer dat is ontstaan door een vulkanische explosie. De krater vulde zich met

water en leven verscheen in dit
meer. Ook de flora en fauna die
aan de randen van de krater leefden, vielen soms in het meer en
konden bewaard blijven. Speciale
omstandigheden op de bodem van
het meer zorgden ervoor dat flora
en fauna in een zo uitzonderlijk
goede staat bewaard zijn gebleven.

De lezingen
De praatjes op vrijdag in het
Senckenberg Museum te Frankfurt, speelden allemaal in op het
Paleogeen, de tijd van de broeikasaarde. De eerste spreker van
de dag is Volker Wilde, onderzoeker aan het Senckenberg Museum. Hij liet ons zien welk een
weelde er aan plantenfossielen te
vinden is in de Messelgroeve,
50% van alle vondsten zijn bladeren. Er is een duidelijke recon-

structie te maken van de plantenzoneringen: van landplanten naar
oeverplanten, moerasplanten en
waterplanten.
Renate Rubenstein, ook onderzoeker aan het museum, gaf het
tweede praatje. Daarin kwam uitgebreid aan bod hoe men een
reconstructie heeft gemaakt van
een primaat, Europolemur kelleri.
Niet alleen van het totale skelet,
maar ook van de kleur van de
vacht en de ogen, de woonomgeving, de manier van voortbewegen
etc…
Marita Felder, ook verbonden aan
het museum, vertelde over de
sedimenten van het maarmeer,
die een afwisseling zijn van organisch-rijke schiefers – ook wel
olieschiefers – en siderietrijke
lagen. De olie in de schiefers
bestaat voornamelijk uit algenmateriaal, en uit haar onderzoek is
gebleken dat bacteriële afbraak
van het organische materiaal
methanogenese veroorzaakte, wat
de siderietvorming verklaart.
Prof. Volker Mosbrugger, directeur
van het museum, vertelde over
het Eocene klimaat van Europa en
hoe planten ons helpen met het
reconstrueren van dat klimaat.
Verschillende methodes zijn er
beschikbaar: allerlei verschillende
bladkenmerken zeggen iets over
dat klimaat. De verhouding in een
flora van bladeren met een gave
rand en een getande rand vertelt
de gemiddelde jaartemperatuur.
Een andere methode is de
Nearest Living Relative Approach:
van iedere plantensoort in een
fossiele flora is de levende, meest
verwante soort, (nearest living
relative) te bepalen. Alle levende
soorten hebben hun eigen voorwaarden aan klimaatsparameters.
Als van alle levende soorten wordt
bekeken wat die voorwaarden zijn,
is er een interval te reconstrueren
waarin alle soorten voorkomen.
Dat interval bepaalt dan de klimaatsparameters van de fossiele
flora. Wat duidelijk te zien was
aan de reconstructies is dat het
klimaat tijdens de broeikasaarde
veel warmer en natter was in
Europa vergeleken met nu. Dit
gold in extreme mate voor de

hogere breedtegraden, waarvan
het warme klimaat (nog) niet door
de huidige generatie klimaatsmodellen kan worden voorspeld. Volker Mosbrugger speculeerde dat
de invloed van de vegetatie op de
hydrologische cycli de ontbrekende component zou kunnen zijn.
Lucas Lourens, cyclostratigraaf en
tijdschalenspecialist aan de universiteit van Utrecht, sprak over
de plaatsing van het PaleoceenEoceen Thermaal Maximum
(PETM) en de Eocene Laag van
Mysterieuze Oorsprong (ELMO) in
het cyclostratigrafisch kader.
Tuning van kleilaagjes in verder
carbonaatrijke sedimenten uit de
diepzee met behulp van eccentriciteit (het niet-cirkelvormig zijn
van de baan van de aarde om de
zon) en precessie (het ‘zwabberen’ van de aardas) geven het idee
dat er tijdens de broeikasaarde
nog eens voor korte tijd zeer
extreem warme omstandigheden
hebben geheerst. De PETM is een
voorbeeld van zo’n hyperthermal
event, maar ook ELMO en andere
events worden nu herkend. De
PETM ligt precies op de Paleoceen-Eoceen overgang. De P/E
grens wordt dan ook gedefinieerd
door een grote verandering in isotopensignatuur, de Carbon Isotope Excursion of CIE. Het uitsterven van vele op de zeebodem
levende foraminiferen werd mede
veroorzaakt door anoxia, maar

deze uitslag in δ13C-isotopen was
een aanwijzing voor de oorzaak.
Heel veel lichte 12C isotopen
kwamen opeens in de atmosfeer
terecht, het CO2-gehalte steeg en
een hyperthermal was daar.
Vervolgens gaf Prof. Robert Speijer van de Katholieke Universiteit
Leuven een lezing over zeespiegelveranderingen in een broeikaswereld en in het bijzonder rond de
Paleoceen-Eoceen grens. De paradox is dat er een ogenschijnlijk
eustatische zeespiegelverandering
wordt gevonden van zó’n magnitude en snelheid dat ze alleen door
het smelten en aangroeien van
ijskappen verklaard kan worden.
Dat laat zich niet combineren met
de bovengenoemde definitie van
de broeikasaarde en dus zitten we
hier nog met een intrinsiek probleem.
Het voorlaatste praatje, door
Judith Barke, handelde over de
overvloedige groei van Azolla in
de Arctische Oceaan tijdens het
Midden- en Laat-Eoceen. De
hypothese is dat er tijden waren
met beperkte influx van vers oceaanwater, en dat er juist veel
zoetwater via rivieren werd aangevoerd. Tijdens die periodes van
een ‘arctisch meer’ kon Azolla,
een zeer snelgroeiende, drijvende
zoetwaterplant die hedentendage
ook in onze sloten voorkomt
(kroosvaren), grote oppervlaktes
bevolken. Tijdens zo’n periode
van grote bloei werkte Azolla dan

Op zoek naar fossielen in de olieschiefers van de Messelgroeve.

als zeer effectieve koolstof en
stikstof sink.
Het laatste en waarschijnlijk
meest indrukwekkende verhaal
kwam van ‘special guest’ Prof.
Phil Gingerich van de universiteit
van Michigan. Hij doet onderzoek
naar invloed van de PETM op het
leven op het land, met de nadruk
op zoogdieren in het Bighorn
Basin in Wyoming, VS, een klassiek zoogdierpaleontologisch
gebied, met de beste terrestrische
isotopenrecord over de PETM
heen. In dit bekken is een duidelijke afwisseling van witte en rode
lagen te zien. In een overstromingsgebied vond kalkafzetting
plaats en de rode lagen bevatten
paleosols, bodems die zich in de
droogliggende afzettingen hebben
gevormd. Op de top van een rode
laag vindt men een dun kleilaagje
terug, een verspoelingshorizont,
waarin men de kaken en kiezen
van zoogdieren terugvindt. In de
top van het Paleoceen wordt een
andere zoogdierfauna gevonden
dan in de basis van het Eoceen.
Van één zoogdiergenus Ectocion
worden over de PETM continu
kiezen en stukjes kaak gevonden,
maar het bijzondere is dat er één
laag is, precies in de CIE waarin
er een duidelijke dwergvorm is
ontstaan, die na de CIE weer gewone proporties aanneemt. Hierna
volgde een helaas veel te kort
bezoek aan de tentoonstelling van
de prachtig bewaard gebleven
Messelfossielen. Paardjes, krokodillen, schildpadden, allerlei andere reptielen, maar ook insecten,
vogels, vleermuizen en planten.

De Messelgroeve
Marita Felder gaf de volgende dag
een zeer enthousiaste rondleiding
in de Messelgroeve. Het verhaal
start met de exploratie van de
groeve. Al in 1871 werd er olie
gewonnen en uit het restproduct
van de schiefer werd ook nog
ijzererts gehaald. In de jaren 70
van de 20ste eeuw werd de
exploitatie gestopt, omdat na een
evaluatie bleek dat men met alle
olie aanwezig in de groeve heel
Duitsland voor slechts een dag
van energie zou kunnen voorzien.

De kosten wogen dus niet op
tegen de baten. Het gat dat was
ontstaan door de winning werd als
een mooie stortplaats voor afval
gezien, maar hiertegen kwam veel
protest door de inwoners van Messel. Langzaamaan begon men ook
in te zien hoe zeldzaam een vindplaats van zulke uitzonderlijk
goed bewaard gebleven fossielen
is.
In 1996 plaatste UNESCO de
Messelgroeve op de werelderfgoedlijst. Er waren nog wel wat
problemen, de wanden van de
groeve bleken aan het verglijden
te zijn. Men moest constant
grondwater blijven wegpompen of
er zou weer een meer ontstaan.
Verder had men eigenlijk geen
idee hoe het meer was ontstaan.
Daarom werd er een kern geboord
in het centrale deel van de groeve. Deze boorkern van 400 m
lang toonde de verschillende stadia van het ontstaan van een
maarmeer. Eerst de opvulling van
de krater met geëxplodeerd vulkanisch materiaal, dan de breccies
met erosiemateriaal van de kraterwanden, langzaamaan het rustiger
worden van het milieu en de
afzetting van de kleien en het vele
organische materiaal, die uiteindelijk de olieschiefers zijn geworden.
Het probleem van deze schiefers
en de fossielen die erin gevonden
worden is dat ze een heel hoog
waterpercentage hebben. Twee
uur na opgraving is het water uit
de stukken verdampt en zijn
eventuele goede fossielen geheel
uiteengevallen. Dit vergt extra
technieken om de fossielen te
bewaren. Alle vondsten worden
direct met epoxyhars overgoten,
de hars dringt in de fossielen,
maar niet in de schiefer, en na
uitharding kan de schiefer dan
worden afgekrabd.
Jorinde Sprong
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. agenda
Tot 15 april 2007
Tentoonstelling in het Archeologisch Museum Haarlem ‘Hoornse
bodemvondsten’. Info:
http://www.museumjaarkaart.nl
(verder zoeken op plaats of naam).
15 februari 2007
2e Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, Utrecht. Info:
wim.dubelaar@tno.nl of timo.
nijland@tno.nl, www.tno.nl/
natuursteendag.
17 februari 2007
Leidse Geologische Vereniging
(LGV)-lezingen “dino’s, dodo’s en
dolfijnen” en LGV jaarvergadering
in Naturalis, aanvang 10 uur. Info
en aanmelden bij ab-actis LGV:
Thea van de Graaff-Trouwborst:
themageo@xs4all.nl
24 februari 2007
GEA – symposiummiddag voor
donateurs, Het Hoekhuis, De

Smidse 1 in Leusden (bij Amersfoort), van 13.00 u tot 16.30
uur. De zaal is open vanaf 12.30
uur. Informatie en aanmelding:
mevrouw T. Hardeman,
tel: 036-5335722.
Zie ook pagina 4 van deze
Geo.brief.

8 maart 2007
Lezing Babet Schipper (faculteit
Geowetenschappen, UU) over ‘Op
zoek naar olie en gas in meteorietkraters‘. Aanvang: 19.30 uur.
Museum Sterrenwacht Sonnenborgh, Zonnenburg 2, Utrecht.
Aanmelden: 030-2302818. Info:
www.sonnenborgh.nl.
9 maart 2007
Wetenschappelijke aftrap IPY
in Nederland: Polar Symposium
2007, Groningen, 10:00 18.00 u.
Informatie: www.nwo.nl/
polarsymposium2007

9 maart 2007
Tweede JOP-meeting (Jonge
Onderzoekers in de Paleobiologie)
van de Paleobiologische Kring
met stadsgeologische excursie
en jaarvergadering. Plaats:
Katholieke Universiteit Leuven.
Informatie: www.bio.uu.nl/
~palaeo/Paleobiologie/
14 april 2007
KNGMG jaarvergadering in Naturalis. Thema: Hoe reageren organismen op klimaatsverandering.
Zie ook pagina 3 van deze
Geo.brief.
14-25 april 2007
Petrologische en geologische
excursie naar Utah en Colorado.
Stroomopwaarts van de Grand
Canyon bezoeken we ontsluitingen die goed te vergelijken zijn
met een Groningen gasveld of
het Brent olieveld. Olie/gasveld
analyse, produktieplan.

Ook: bezoek aan oa Dinosaur
National Monument. Deelname:
kijk op www.georeizen.nl/
pages/prog2007lang.php

15-18 april 2007
Carbon in Peatlands: State-ofthe-Art and Future Research,
Wageningen, the Netherlands.
Informatie: www.peatnet.siu.edu/
CC07MainPage.html
15-20 april 2007
European Geosciences Union
(EGU), Wenen, Oostenrijk.
Informatie: http://meetings.
copernicus.org/egu2007/
26-29 april 2007
Leidse Geologische Vereniging
(LGV)-excursie naar Boulonnais.
Info bij ab-actis LGV:
Thea van de Graaff-Trouwborst:
themageo@xs4all.nl
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Wesleyan University
Middletown CT 06459
USA

Dr. B.M.L. (Bart) Meijninger
Oudegracht 3 B
3511 AB Utrecht

Drs. A.H. (Aline) te Linde
Fokke Simonszstraat 6-III
1017 TG Amsterdam
Dr. N. (Nicole) van Vugt
Coebelweg 5
2324 KX Leiden
Drs. M. (Marjolein) van der Linden
Pedro de Medinalaan 184
1086 XR Amsterdam

22

Geo.brief februari 2007

drs. H.J.F van der Veen
Kasteel 13
7741 GC Coevorden

Nieuwe leden
Behzad Ansari Bsc
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2592 HK Den Haag

Overleden
23 januari 2007
Dr. H.W. Frikken

P. (Pedro) van Meurs
Van Meurs Corporation
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Bahamas

. universiteiten
Universiteit Utrecht
Faculteit Geowetenschappen
R. Klein Breteler (bachelor, fysische geografie, 28-11-2006)
P.C Wehrens (bachelor geologie, 28-11-2006)

. internet
28 april 2007
Stichting Geologische Aktiviteiten. Mineralen-werkdag over o.a.
micromounts van de Wannenköpfe, Eifel. TNO-gebouw, Princetonlaan 6, Utrecht. Informatie:
www.gea-geologie.nl
6-9 mei 2007
AAPG Hedberg Research Conference ‘Basin Modeling Perspectives: Innovative Developments and
Novel Applications’ to be held in
The Hague. Information:
http://www.aapg.org/education/he
dberg/netherlands/index.cfm
13-15 juni 2007
Fifth international symposium
‘Spatial Data Quality 2007’, ITC
Enschede. Informatie:
http://www.itc.nl/issdq2007/

30 mei-1 juni 2007
European Geothermal Congress
EGC 2007. Tevens gelegenheid
om de installaties van de aardwarmte-installatie in Unterhaching (in de buurt van München, Duitsland) te bezichtigen.
Contact: www.egc2007.de

www.kngmg.nl
Het wachtwoord voor het beschermde download-gedeelte
van het KNGMG-web voor de
komende periode is:
Bemmelen
In de rubriek Web-mededelingen
van de website (klik op berichten)
kunt u de meest actuele informatie vinden aangaande lezingen,
excursies en andere zaken van
wetenswaardig belang.

Bodem, Water en Atmosfeer: www.bbw.wur.nl
GAIA: www2.vrouwen.net/gaia/
Geochemische Kring: /www.kncv.nl/website/nl/page313.asp?color=3
Geologisch tijdschrift van de NGV: www.grondboorenhamer.
geologischevereniging.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: www.itc.nl/%7Eingeokri/
IODP – Intergrated Ocean Drilling Pogramme: www.iodp.org/KNGMG:
www.kngmg.nl
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-lumdat.nl/
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: www.geologischevereniging.nl
Nederlandse Kring Aardse Materialen: www.nkam.nl
Palynologische Kring: sheba.geo.vu.nl/~palkring/wat_is_PK.htm
Paleobiologische Kring: www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/index.htm
Petroleum Geologische Kring: www.pgknet.nl
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): www.svgaos.nl
TU-Delft: Centre for Technical Geoscience: www.ctg.tudelft.nl
Universiteit Utrecht: www.geo.uu.nl
Universiteit van Amsterdam: www.studeren.uva.nl/aardwetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam: www.falw.vu.nl
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