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Er zijn woorden en begrippen die
als vanzelfsprekend een positieve
klank hebben. Ik noem er een
aantal: vroeg-uit-bed, met-deramen-open-slapen, fietsen, joggen (jawel!), vlijt, netheid, regelmaat. De Amerikanen hebben
daar een aardige uitdrukking voor:
“Mum’s applepie”. Die is per
definitie goed, nietwaar, en dus
mag je daar geen kwaad woord
over spreken; evenmin over allerlei
brave gewoontes of voornemens.
Samenwerking is ook zo’n woord.
Samen is altijd goed. Daar kùn je
niet tegen zijn. Onze grote roerganger JPB heeft het volk menigmaal
toegeroepen dat we het allemaal
SAMEN moeten doen. Moge de hemel ons genadiglijk behoeden voor
deze (on)mogelijkheid. Nog afgezien
van wát we samen zouden moeten
doen, huiver ik al bij het idee. Stelt
u zich voor: 16 miljoen Nederlanders die alles samen gaan doen. Het
verhaal van de toren van Babel verbleekt naast dit spookbeeld.
Moet ik me voor dit gevoel schamen? Mag ik wel tégen nuttige,
mooie, lieve en knusse samenwerking zijn? Die is toch net zo min te
bekritiseren als je moeders appeltaart? Ontwikkelingssamenwerking,
wetenschappelijke samenwerking.
De jeugd leert het ook al: samen
een werkstuk maken of een scriptie schrijven, samen promoveren.
Allemaal mooi en goed. Maar men
vergeet vaak dat, om samen succes
te hebben, de samenwerking wel
zeer goed gedefinieerd en overeengekomen moet zijn. Voor een orkest,
een zeer stringent samenwerkingsverband, worden hoogte, duur,
sterkte en intonatie van iedere noot
en voor ieder instrument uitgeschreven. Dat is veel, heel veel werk.
Samenwerking betekent dan ook
een enorme investering en je moet
maar afwachten of die zichzelf ooit
terugbetaalt. Veel tijd en geld worden er vermorst aan afbakening
van territoria, aan coördinatieschema’s, liaison-officers, nieuwsbrie-
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ven, (einde)loze informatie, meningsverschillen, misverstanden en
verbroederingssessies op de hei.
Improductieve tussenlagen van
management worden ingevoerd.
Dus: veel, heel veel vergaderingen.
“Ze vergaderden en vergaderden
totdat ze tot hun vaderen vergaderd werden” (Buskes).
“Fusies zijn ruzies” zegt men in de
wereld van de bedrijfsadviseurs. Er
wordt meer ruzie gemaakt bij fusies
(samenwerking) dan onder concurrenten (tegenwerking).Daar komt bij
dat het ego, die grote drijfkracht
van de creatieve mens, door samenwerkingsverbanden – en zeker bij
fusies – kan worden ontkracht. De
fiere tomaat wordt dan puree, de
glanzende erwt eindigt in erwtensoep, de ooit onbetwiste en inspirerende leider doodt zijn resterende
tijd in een Raad van Toezicht.
In lang vervlogen tijden was er
zowel een Geologische Dienst te
Haarlem als een Geologisch
Bureau in Heerlen. De logs van
de diepe boringen, in de Peel en
zo, gingen naar Heerlen, waar
ze nauwkeurig in twee ongelijke
delen werden geknipt langs de
discordantie aan de top Palaeozoïcum. Het bovenste deel werd per
PTT naar Haarlem gestuurd, het
Carboon bleef in Heerlen. Beide
partijen bevonden zich wél bij
deze verdeling en de samenwerking beperkte zich tot een bevestiging van ontvangst en, soms, een
debat over het laatste metertje
Carboon. Intensievere samenwerking was kennelijk niet nodig of
nuttig. En, grootste winst, men
hield elkaar niet van het werk.
Wat ik wil zeggen is: “Bezint eer
ge bemint”. Overweeg of samenwerking niet meer sores dan nut
oplevert. Besef dat het potentieel
tot verkwisting van energie misschien wel groter is dan de mogelijke opbrengst. Kernfusie blijkt
ook moeilijker dan men dacht. En
appeltaart – zelfs die van mum –
is vaker mislukt dan u beseft.
Peter de Ruiter

Opening
De voorzitter, Peter de Ruiter,
opent de vergadering om ca.
13.00 uur en heet de aanwezige
leden van harte welkom; de opkomst is matig, ca. 20 leden. Dit
loopt op tot 50 tijdens het aansluitende symposium.
De vergadering wordt gehouden
bij Naturalis in het Atelier.
Na afloop van de vergadering
wordt een minisymposium gehouden, georganiseerd door de Paleobiologische kring. Tijdens dit
symposium zal de Escherprijs
worden uitgereikt aan Hans de
Moel. Zijn afstudeerscriptie werd
door de jury gekozen als de beste
afstudeerscriptie van 2006. Hij
zal tijdens het symposium zijn
werk toelichten. Door het op het
laatste moment uitvallen van een
van de sprekers, is hij bereid
gevonden dit in de vorm van een
lezing te doen.
Ingekomen en uitgegane stukken
Er zijn geen ingekomen en uitgegane stukken voor deze vergadering.

Verslag Jaarvergadering
19 april 2006
Het verslag wordt goedgekeurd,
met dank aan de secretaris.
De voorzitter meldt dat als nieuw
bestuurslid is voorgedragen Anko
Lankreijer; hij vertegenwoordigt
de Amsterdamse aardwetenschappelijke sector. Er zijn tegen zijn
kandidatuur geen bezwaren ingebracht, ook vanuit de zaal komen
deze niet. Daarmee is hij formeel
als bestuurslid geïnstalleerd.
Jaarverslag 2006
Het Jaarverslag 2006 wordt goedgekeurd; uit de zaal komen lovende woorden. De voorzitter licht toe
dat in dit verslag ook naar de toekomst wordt gekeken als resultaat
van reeds in gang gezette acties.
Financiën
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers. De afname
van het ledental is zichtbaar in de
begroting; de inkomsten uit contributies lopen langzaam terug.
Er wordt gepoogd dit financieel
te compenseren door verhoogde

.www.kngmg.nl
Voor nieuwsberichten, mededelingen, discussie, downloads, interessante links, ledenlijst etc.
Het wachtwoord voor het beschermde download-gedeelte van het
kngmg-web voor de komende periode is: Kuenen
Iedereen wordt van harte uitgenodigd de Berichtenpagina van de KNGMGweb site regelmatig te bezoeken, omdat hier de meest actuele mededelingen, aankondigingen en berichten verschijnen, waar u zelf ook eventueel
commentaar kunt leveren en discussies kunt volgen. Indien u beschikt
over de de juist hard- en software kunt u zich bovendien abonneren op de
‘RSS feeds’, zodat u nooit meer belangrijke berichten kunt missen.

tingsdiscipline te handhaven.
De commissie adviseert dan ook
de penningmeester te bedanken
voor het voeren van een duidelijke
boekhouding en een goede verslaglegging en het Bestuur te déchargeren voor het gevoerde financiële
beleid over het jaar 2006.
Aldus geschiedt, na akkoord van
de vergadering.

Van links naar rechts: Lydia Marschall (penningmeester), Peter de Ruiter (voorzitter) en Leo van de Vate (secretaris)

bedrijfssponsoring en verhoging
van de aantrekkelijkheid van
adverteren in de Geo.brief; een
suggestie voor een wervingsflyer
wordt in dank aanvaard door het
Bestuur. Daarnaast zijn er diverse
acties voor een effectievere ledenwerving.
De vernieuwde uitvoering van het
NJG heeft tot een verdere verlaging van de kosten geleid. De algemene perceptie dat het NJG
een onevenredig groot deel van
de jaarlijkse contributie opslokt,
is pertinent onjuist; het betreft in
feite slechts een bedrag van ca.

12 euro op jaarbasis voor ieder lid.
Er is een reservering gedaan voor
NAC 9 in 2008 vanwege de toezegging van het Bestuur ook dit
congres weer enthousiast met hart
en ziel te ondersteunen en nu
zelfs, naast de sponsoring, ook een
inhoudelijk deel van het programma voor haar rekening te nemen.
De inning van achterstallige contributie is een lastig en steeds
terugkerend probleem dat volop
de aandacht heeft.
De commissie beroepsbelangen
is, zoals een lid zich afvroeg, niet
opgeheven, maar ook niet bijzon-

der actief; er zijn wat uitgaven
voor participatie in het EFG.
Een potentieel financieel voordeel
met betrekking tot het aandelenpakket wordt verder uitgezocht;
e.e.a. hangt samen met de verwervingsperiode van de aandelen.
De kascommissie, bestaande uit
Evert van de Graaff en Jan Oele,
heeft met genoegen geconstateerd
dat de inkomsten en uitgaven in
evenwicht zijn gebracht. Gezien
het afnemend ledental en de daarmee gepaard gaande afname van
de contributies blijft het echter
essentieel een zeer strikte begro-

Bestuursmededelingen
De voorzitter memoreert nogmaals
de uitreiking van de Escherprijs
en is verheugd dat de winnaar
volop tijd krijgt om zijn werk te
presenteren.
De excursie-activiteiten van het
Bestuur zijn tot op heden niet
goed van de grond gekomen. De
Oman-excursie is niet gelukt; dit
is jammer aangezien de situatie
ter plaatse qua faciliteiten en kosten aanmerkelijk is verbeterd vergeleken met jaren geleden (mededeling uit de vergadering).
Getracht wordt in samenwerking
met de kringen de mogelijkheden
te verruimen via bredere openstelling; diverse suggesties voor
excursies worden gedaan. Voorgesteld wordt meer van de website
gebruik te maken met aanbiedingen van locaties, excursieleiders,
etc. Dit past in het streven de
Lees verder op de volgende pagina

Minisymposium: Hoe reageren soorten op klimaatverandering?
Tijdens het minisymposium dat de
Paleobiologische kring organiseerde rondom de KNGMG jaarvergadering op 14 april in Naturalis,
Leiden, is de Escherprijs voor de
beste afstudeerscriptie uitgereikt
aan drs. Hans de Moel. De keuze
voor De Moel’s scriptie: “The
effect of anthropogenic CO2 emissions on planktonic foraminiferal
shell walls”, vatte de voorzitter, dr
Gideon Lopes Cardozo, samen in
de kernwoorden: goede scheiding
van observatie en interpretatie,
multidisciplinaire aanpak, en uitstekende beredenering en verslaglegging. Met veel genoegen overhandigde hij de prijs van 2.500
euro en oorkonde aan de winnaar.

Een interview met Hans de Moel
vindt u in het Voetlicht van deze
geo.brief.
Het minisymposium vormde een
zeer geslaagde bijdrage aan de jaarvergadering. Rob Hengeveld (VU)
besprak de niet-zonale respons van
flora en fauna op klimaatsverandering. Gebaseerd op zeer vele waarnemingen liet hij verschillende
voorbeelden zien van soorten die
zich langs eigen routes en in eigen
tempo aanpassen aan veranderingen in het klimaat. Klimaateisen
zijn niet gelijk in de verschillende
levensfasen en bovendien soortspecifiek. Van een uniforme, zonale
verschuiving van flora en fauna als

antwoord op klimaatsverandering is
daarom geen sprake.
Bas van Geel hield een gloedvol
betoog voor de zon als één van de
bepalende factoren voor klimaatswisselingen. Veranderingen in
zonneactiviteit correleren opvallend goed met andere indicatoren
voor veranderingen in het klimaat.
De Paleobiologische Kring heeft
de ongeveer 50 aanwezigen, die
op deze prachtige dag toch naar
Naturalis waren gekomen, een
zeer aangename en interessante
middag bezorgd!
Een uitgebreidere samenvatting
van de lezingen is te vinden op de
KNGMG website: www.kngmg.nl

Escherprijs voor Hans de Moel
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website meer te benutten en juist
als actief informatie- en uitwisselingspunt te laten functioneren.
NAC 9 zal in het voorjaar van
2008 plaatsvinden. Het KNGMG
zal, naast de sponsoring, de organisatie van een thematisch (maatschappelijk-aardwetenschappelijk) onderdeel invullen.
Het KNGMG participeert eveneens
in de voorbereiding en uitvoering
van de activiteiten van het Jaar
van de Aarde in 2008 als lid van
het Nationaal Comité. KNGMG
functioneert o.a. als informatiebron voor aardwetenschappelijke
gegevens en bv als organisator van
kleinschalige activiteiten zoals
excursies in eigen omgeving.
In november 2008 wil het
KNGMG samen met enkele andere organisaties een klimaatconferentie organiseren. Het doel is
tweeledig: het in de discussie
rond het klimaatprobleem duidelijk onderscheiden van feiten,
onzekerheden en mythes, en
daarnaast uit te leggen wat de

aardwetenschappen ons leren
over het klimaat. Bas van Geel,
Jan Oele en Wiekert Visser zijn
bereid gevonden de organisatie te
ondersteunen.
Er vindt overleg plaats met de
NAM voor het vieren van 50 jaar
Slochteren in 2009. De NAM
heeft het voortouw. Van KNGMG
zijde zijn de voorzitter en Jan
Oele actief betrokken.
Het idee leeft om het 100-jarig
bestaan van het KNGMG in 2012
te markeren met het uitbrengen van
een boekwerk dat als onderwerp
heeft de bijdrage van de Nederlandse aardwetenschappen aan de
geologie in de afgelopen decennia.
Er wordt gezocht naar een vrijwilliger om hier de schouders onder te
zetten. Enkele suggesties worden
door het Bestuur genoteerd. Ook de
betrokkenheid van de Europese
component en het aspect van de
aardkundige waarden is van belang.
Gevraagd wordt om wat meer duidelijkheid over de betekenis van
de citation index van het NJG,

o.a. welke plaats neemt het NJG
in t.o.v. andere wetenschappelijke
tijdschriften?
In de Geo.brief zal daaraan een
stukje tekst worden gewijd.

Rondvraag
Dick Batjes stelt voor de nieuwe
kascommissie nu direct te benoemen. Dit wordt met instemming
geaccepteerd, waarna Evert van
de Graaff onder dankzegging van
het Bestuur wordt opgevolgd door
Gideon Lopes Cardozo en Jan
Oele aanblijft voor nog een jaar.
Henk Schalke vraagt zich af wat
de opstelling van het Bestuur is
betreffende de dreigende en reeds
in gang gezette teloorgang van
wat eens de Rijks Geologische
Dienst van Nederland was. Hij
stelt deze vraag mede namens
Klaas Maas.
De vorming van het nieuwe Deltares (Delta-instituut) betekent een
verdere scheiding van de gezamenlijke aardwetenschappelijke
kennisbasis van de ondiepe en

diepe ondergrond, omdat slechts
het ondiepe deel overgaat van
TNO naar Deltares.
De secretaris (zelf een TNO-er)
geeft een verdere toelichting op de
huidige situatie. Hij herinnert de
vergadering eraan dat hij ca. 2 jaar
geleden samen met de toenmalige
voorzitter, Albert Oost, uitputtend
heeft geageerd in de richting van
ministers en Tweede Kamer tegen
de formele opheffing van het NITG
(opvolger van de RGD). Diverse
organisaties waaronder het KNAG
steunden deze actie. Het heeft
niet mogen helpen.
De voorzitter, dit aanhorende,
zegt toe deze problematiek in het
Bestuur opnieuw aan de orde te
stellen. Het heeft de aandacht.

Sluiting
Om ca. 14.10 uur sluit de voorzitter
de vergadering en bedankt de leden
voor hun aanwezigheid en inzet.
L. van de Vate
20 april 2007

KNGMG-excursies
Het KNGMG kondigde in de
zomer van 2006 een 9-daagse
geologische excursie naar de
Oman Mountains aan voor februari 2007. Helaas moest, toen de
inschrijfperiode was verlopen, die
excursie worden afgeblazen.
Slechts zeven inschrijvingen
(waaronder ook van een aantal

Puy de Dôme, Auvergne, Frankrijk
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niet KNGMG-leden) maakte dat
onvermijdelijk. Deze, eerste,
poging van het KNGMG-bestuur
om de leden een excursie aan te
bieden is dus gestrand. Hoe kan
het bestuur nu toch zinvol excursies voor haar leden faciliteren?
Hoewel er dus wel enige, zij het
geringe, interesse lijkt te zijn voor

verre en wat langduriger en duurdere excursies, verheugen de jaarlijks terugkerende kring-excursies,
met meer gematigde prijs en tijdsduur, zich in een grotere belangstelling. Om nu meer KNGMGleden de gelegenheid te geven met
een excursie mee te gaan, zou het
bestuur graag deze excursies van
kringen, maar ook van andere verenigingen of genootschappen,
onder de aandacht willen (kunnen)
brengen van álle KNGMG-leden.
Hoe dat te doen?
Als eerste aanzet willen we zo veel
mogelijk bekende bestaande/mogelijke/geplande/gewenste excursies
inventariseren en publiceren op de
KNGMG-website. In het overzicht
moet dan worden opgenomen:
excursiebestemming, thema, lengte
(in dagen), geschatte prijs bij deelname van minimaal aantal personen, adresgegevens en (potentiële)
excursieleiders, en mogelijkheid tot
deelname.
Tom Reijers heeft zich bereid verklaard een dergelijke inventarisatie

op te zetten. Bijdragen van kringen,
maar ook van individuele KNGMGleden die excursies kunnen/willen
leiden, worden dan ook verwelkomd
op tjareijers@hetnet.nl. Tom zal het
overzicht samenstellen en zorgen
voor publicatie op de KNGMG-website. Daarna blijft het de verantwoordelijkheid van degenen die de
excursie hebben aangemeld om de
gegevens bij te houden door veranderingen door te geven bij de webmaster.
Met dit initiatief wil het hoofdbestuur van het KNGMG proberen
een bemiddelende rol te spelen
tussen kringen/groepen/individuen
die een excursie opzetten, en
leden die graag weer eens op
excursie willen gaan. Succes van
dit initiatief hangt af van de aanmeldingsrespons. De resultaten
hiervan zullen binnen enige
maanden op het web te zien zijn.
Wij hopen op veel reacties!
Het Bestuur

Bron: UNESCO-IHE

UNESCO-IHE

Vijftig jaar
werken met water
en mensen
Het IHE (International Institute for Infrastructural Hydraulic and Environmental Engineering) is dit jaar een halve eeuw oud. Opgericht – als puur
Nederlands instituut – om oplossingen te zoeken voor de jaarlijkse
overstromingen in Bangla Desh, is het in vijftig jaar uitgegroeid tot een
UNESCO-onderwijsinstelling met internationale allure die Mastersopleidingen aanbiedt aan studenten uit de hele wereld, op maat
gesneden cursussen verzorgt en projecten uitvoert in bijna alle
uithoeken van de aarde.

Halverwege de jaren vijftig van de vorige
eeuw kwam de toenmalige ambassadeur
van Oost-Pakistan (het huidige Bangla
Desh), mevrouw Begum Raána Liaquat Ali
Khan, met een verzoek aan Nederland. Zij
vroeg de regering om hulp in de strijd van
haar land tegen het water. Bangla Desh is

een delta, net als Nederland, met de
Brahmaputra en de Ganges die uitstromen
in de Golf van Bengalen. De problemen
waren (en zijn) daar vergelijkbaar met die
in Nederland, maar de maat is niet te vergelijken: er valt meer regen, de stormen
zijn zwaarder, de delta is veel groter en

het land is zeer dicht bevolkt en straatarm. In 1957 werd het IHE opgericht; de
eerste cursus werd gegeven aan vierenveertig buitenlandse studenten uit eenentwintig verschillende landen.

Bovenloop
Joop de Schutter, waterbouwkundig ingenieur, sinds 2003 verbonden aan het
IHE, is hoofd van de afdeling Water Engineering. “De problemen in Bangla Desh
zijn alleen maar groter geworden. Het
land is nog steeds een van de armste ter
wereld. De Brahmaputra en de Ganges
zijn twee van de grootste rivieren op
aarde. Zij krijgen een groot deel van hun
water uit de Himalaya. De Jamunna in
Bangladesh heeft een bedding die twaalf
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kilometer breed is. Vergeleken daarmee is
de Rijn bij Pannerden een stroompje. De
bevolking is in de afgelopen vijftig jaar
gegroeid van 50 miljoen naar 120 miljoen inwoners. Ieder stukje land waar ook
maar één oogst van afgehaald zou kunnen
worden, wordt bewerkt. De stad Dacca
bijvoorbeeld heeft een stormvloedkering
die eigenlijk ondergedimensioneerd is. In
de tweede helft van de negentiger jaren
stond driekwart van de stad onder water.
En daar wonen bijna net zoveel mensen
als in Nederland. Het is een wereld van
armoede, nog steeds.”
De oorspronkelijke vraag van Bangla Desh
breidde zich al snel uit naar hulp aan
andere ontwikkelingslanden. In eerste
instantie werd gewerkt in landen waar
Nederland van oudsher een binding mee
had, zoals Indonesië en Suriname, maar
later werden overal in de wereld projecten
uitgevoerd. Het onderwijs binnen het IHE
ontwikkelde zich van de eerste korte cursussen in de zestiger jaren tot een internationaal erkende masters-opleiding van
11 maanden met verschillende specialisatiemogelijkheden en een internationaal
docentenkorps. In 1970 hadden meer
dan duizend studenten uit negentig verschillende landen de opleiding gevolgd.
Daarnaast werden er cursussen ontwikkeld voor specifieke doelgroepen en
seminars georganiseerd.

Havens van Antwerpen

Van boven naar beneden: Diploma-uitreiking, overstroming in India, laboratorium onderzoek en een
waterzuiveringsinstallatie in Egypte.
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Professor L.J. Mostertman, vanaf de
oprichting directeur van het IHE, zag het
instituut uitgroeien tot een onderwijsinstelling met 25 docenten en een jaarlijkse instroom van tweehonderd studenten.
Hij werd in 1985 opgevolgd door prof.
W.A. Segeren, die de wetenschappelijke
kwaliteit van het instituut bevestigd zag
door toestemming te krijgen om op te leiden tot het internationaal erkende Masters of Science-diploma. In 1986 studeerden de eerste twee Masters af; in
1994 vond de eerste promotie plaats. In
2003 gaat het IHE een verbintenis aan
met UNESCO en stopt het een Nederlandse instelling te zijn.
De Schutter: “Wij bieden momenteel een
masters-opleiding aan van achttien maanden. Sinds we een UNESCO-instituut zijn,
is onze staf internationaler geworden:
veertig tot vijftig procent van het docentencorps komt uit het buitenland. Onze
studenten komen allemaal uit het buitenland, al hebben we soms een Nederlandse
promovendus. Het zijn vaak dertigers met
flink wat werkervaring en een enorme
motivatie. Vrijwel iedereen maakt zijn

opleiding af en vrijwel allemaal gaan ze
terug naar hun land. Na vijf of tien jaar
zijn de meesten nog steeds werkzaam in
het water. Zij passen hun kennis dus echt
toe. Je vindt IHE-alumni terug hoog in het
bedrijfsleven of in de politiek. De minister
van Publieke Werken van Indonesië heeft
hier gestudeerd, net als de minister van
Water van Egypte. Dat is ook begrijpelijk.
Hun Engels is goed, zij zijn communicatief vaardiger geworden en zij hebben een
stuk van de wereld gezien. Alle studenten
maken een excursie door Europa: naar de
havens van Antwerpen en Zeebrugge, naar
grote stuwdammen in Frankrijk en Zwitserland, naar olieterminals en natuurlijk
naar de Deltawerken.”

Kweekvijvers
Van de vier specialisaties binnen het huidige IHE – de klassieke waterbouwkunde,
afvalwaterverwerking, water management,
en waterbeheer en natuur, richt de laatste
zich op het gebruik van water met bescherming van de kwaliteiten en karakteristieken die een gebied van nature bezit.
“Denk aan de mangroves, waterbossen op
de grens van zoet en zout water, de
kraamkamers van de visserij. Deze bossen
worden op grote schaal geëxploiteerd als
kweekvijvers voor garnalen, maar er worden ook veel bomen omgehakt voor
brandhout. Gebeurt dat op te grote
schaal, dan ben je na een forse storm het
bos kwijt, en daarmee de kweekvijvers en
de kustbescherming die de mangroves
vormen. Het is heel belangrijk om het
natuurlijke systeem intact te houden.”
Je moet volgens De Schutter op zo’n
manier met water omgaan dat alle functies die het watersysteem bezit meegenomen worden in het beheer. Hij haalt de
Waal aan als voorbeeld: de rivier wordt
gebruikt voor de afvoer van water, voor de
scheepvaart, als koelwater, als basis voor
drinkwater en als water voor polders. Al
die functies moeten in een integraal
waterbeheer zo op elkaar aansluiten dat
geen enkele in het gedrang komt. Het systeem moet in stand blijven. Traditioneel
werd er vaak maar naar een enkele functie
gekeken. Een afschrikwekkend voorbeeld
is het Aralmeer, dat nog maar een fractie
van zijn oorspronkelijke omvang heeft
omdat bijna al het water van de Syr Darja
en de Amoe Darja – die beide uitmonden
in het meer – gebruikt wordt voor de irrigatie van katoenplantages.

Miljoenen mensen
“Zoiets is niet terug te draaien,’ zegt De
Schutter, die betrokken is bij projecten

daar. “Er wonen miljoenen mensen die
afhankelijk zijn van de geïrrigeerde gronden. Er zijn complete steden ontstaan.
Wat we nu proberen, is om met de hoogwaterpiek een deel van het oude ecosysteem te herstellen. Het water laten we
niet wegstromen in het Aralmeer, dat
toch al bremzout is, maar leiden we naar
kleinere wetlands die wel te onderhouden
zijn. Zo kunnen we een deel van de oorspronkelijke functie terugkrijgen. Wij werken ook aan een project om een model
van de hydrologie van de noordelijke
delta te koppelen aan een model van de
sociale economie. Zo willen we tot een
integraal beheersplan komen dat alle
facetten van het water in overweging
neemt.”
Het IHE heeft ook projecten lopen die
zich richten op de politieke aspecten van
water. In gebieden waar water schaars en
kostbaar is, zijn goede afspraken over het
gebruik van levensbelang. De Schutter
werkt aan een project in het Midden-Oosten. “Wij ontwikkelen een waterallocatiemodel tussen Jordanië, de Palestijnse
gebieden en Israël. Voordat er ook maar
gepraat kan worden over de verdeling van
water, moet er geïnventariseerd worden
waar water is, hoe het stroomt, welke
kwaliteit het heeft – ook het behandelde
rioolwater – hoe het gemonitord moet
worden, waar het voor gebruikt mag worden en wat efficiënt watergebruik is. Pas
als alle partijen het daar over eens zijn,
is het mogelijk om tot een verdeling te
komen. Het is zeer fascinerend om daar
mee bezig te zijn.”

wordt in Egypte gedaan, Kenia werkt aan
overstromingen en Oeganda doet onderzoek naar milieu-effecten. Het UNESCOIHE onderhoudt goede contacten met de
universiteiten in de hoofdsteden van de
‘Nijl’landen.”

Nederlandse waterkennis
De oorspronkelijke missie van het IHE om
“een bijdrage (te) leveren aan de opleiding van deskundigen en capaciteiten op
(te) bouwen bij organisaties in de watersector, kenniscentra en andere instellingen die werkzaam zijn op het terrein van
waterbeheer, het milieu en infrastructuur,
in ontwikkelings- en overgangslanden”
staat nog steeds als een huis. Maar ook

voor Nederland zelf is het goed geweest.
De Schutter: “Wij werken samen met de
TU-Delft, Nederlandse instituten als WL
Delft Hydraulics, GeoDelft en TNO en
ingenieursbureaus. Onze studenten
komen uit de hele wereld en maken hier
kennis met het Nederlandse bedrijfsleven. Als zij in hun eigen land opdrachten moeten aanbesteden, dan kennen zij
de Nederlandse bedrijven en hun kwaliteiten. Het IHE heeft de Nederlandse
waterkennis over de grens heen zichtbaar
gemaakt.”
Aukjen Nauta

Blauwe Nijl
Een vergelijkbaar project loopt in de landen rondom de Nijl. De Nijl ontspringt in
Rwanda en Congo, waar bovenstroomse
rivieren in het Victoriameer uitmonden.
Van daaruit stroomt de Witte Nijl door
Soedan en Egypte de Middellandse Zee
in. Voor Khartoem (in Soedan) komt de
Blauwe Nijl samen met zijn witte collega.
De Blauwe Nijl ontspringt in Ethiopië.
Tachtig procent van het water van de Nijl
in Egypte is van ‘blauwe’ oorsprong. De
Schutter: “Wij zijn al lang bezig met het
Nile Basin Capacity Building Program.
Het project richt zich op managers,
onderzoekers en beheerders uit alle landen rondom de Nijl. Er zijn onderzoeksgroepen opgericht, met leden uit verschillende landen, die werken aan een specifiek onderwerp. De morfologie van de
rivier wordt in Soedan onderzocht, kunstmatige structuren (dijken, dammen)
‘zetelen’ in Ethiopië, GIS en modelleren

Het gebouw van UNESCO-IHE aan de Westvest te Delft. Het instituut heeft een staf van 80 docenten,
350 (inter)nationale gastdocenten en een instroom van jaarlijks 200 studenten,
uit 70 tot 80 verschillende landen
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Dunne forams in
zure oceaan
De Escherprijs voor de beste masterscriptie in de aardwetenschappen is
dit jaar toegekend aan Hans de Moel
van de Vrije Universiteit Amsterdam.
De prijs werd uitgereikt op de jaarvergadering van het KNGMG op 14
april in Naturalis. De winnende scriptie beschrijft het onderzoek naar de
vraag of de recente snelle stijging
van het CO2-gehalte in de atmosfeer,
en daarmee de grotere opname van
CO2 in de oceaan, effect heeft op de
dikte van de skeletjes van foraminiferen. Experimenten bevestigen die
relatie, maar geologische aanwijzingen waren er, tot nu toe, niet.

Het is een onderwerp dat sterk in de
belangstelling staat. De NRC besteedde
er op 14 april uitgebreid aandacht aan.
In dat artikel werd beschreven dat het
gebruik van fossiele brandstoffen de laatste eeuw zorgt voor een ongekend snelle
toename van de hoeveelheid CO2 in de
atmosfeer. Aangezien er volledige uitwisseling plaatsvindt tussen atmosfeer en
oceaan, neemt het CO2-gehalte in de
oceaan ook toe: het zeewater wordt zuurder. Zuur lost kalk op – iedereen met
enige huishoudelijke ervaring weet dat.
In een zuurder milieu zouden organismen
met een kalkskelet – plankton, koraal,
schelpdieren – meer moeite hebben om
kalk af te zetten voor hun schild.

Fout
Een goed artikel, vindt De Moel, dat een
duidelijk en genuanceerd overzicht geeft
van de kennis van zaken, maar wel met
een fout intro. Uit experimenten is inderdaad duidelijk gebleken dat de zuurgraad
van water invloed heeft op de aanmaak
van kalk voor skeletjes. Metingen aan het
oceaanwater laten zien dat de pH is afgenomen. Maar – en dat suggereert het intro
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“Zeedieren maken nu al minder makkelijk
kalkskeletten dan twintig jaar geleden. De
oceaan verzuurt.” – in de oceaan zelf zijn
nog geen aanwijzingen gevonden dat
recente organismen dunnere skeletjes
hebben dan hun twintig jaar oudere familieleden. De Moel voelde zich aangesproken. Want het is precies de niche waar
zijn onderzoek zich genesteld heeft.
“Een van mijn begeleiders, Gerald Ganssen, had al lang het idee dat foraminiferen in de waterkolom – levende dus – een
dunner skeletje hebben dan forams in het
sediment. Hij zag een verschil in dikte en
in transparantie. Een van de eerste ideeën
was gedeeltelijke oplossing van de kalkskeletjes in het sediment. Maar dat zou
precies het omgekeerde resultaat opleveren: de skeletjes in het sediment zouden
dan dunner moeten zijn. Een ander idee
was juist afzetting van kalk in de skeletjes
in het sediment. Dat zou de dikkere skeletjes goed verklaren, maar staat haaks op
het feit dat foraminiferen goede informatie geven over de oppervlaktetemperatuur
van het oceaanwater waarin ze gevormd
zijn. De temperatuur bepaalt namelijk de
verhouding tussen de stabiele zuurstofisotopen 16O en 18O in de skeletjes. Kalk dat
afgezet is op de zeebodem, heeft een
16O/18O-verhouding die kenmerkend is
voor het koudere diepe oceaanwater. Zou
dit gebeuren, dan zou het stabiele isotopen-signaal van de skeletjes vervuild worden en dan zouden foraminiferen nooit
die goede proxy voor de oppervlaktetemperatuur van de oceaan kunnen zijn.”
Een andere mogelijke verklaring is de snel
toegenomen concentratie van CO2 in de
oceanen, met name in de eeuw. CO2
reageert met water tot H2CO30 dat zich (via
H+ en HCO3-) splitst in 2H+ en CO32-. De
evenwichtsconstante van deze reactie
(H2CO30 <=> 2H+ + CO32-) is de concentratie van CO32- vermenigvuldigd met de concentratie van H+ in het kwadraat, gedeeld
door de concentratie van [H2CO30]. Stijgt
de concentratie van H+ met een factor 10

Escherprijs 2007 voor
Hans de Moel

(daling van één pH-eenheid), dan zal de
concentratie van CO32- met een factor 100
(10 in het kwadraat) dalen. Hoe zuurder het
water, deste minder CO32- beschikbaar is
voor de aanmaak van kalkschaaltjes. (de
oplosbaarheid van CO32- is hier als constante genomen, wat zo is bij constante partiële
druk van CO2 in de atmosfeer). De Moel:
“We kennen in de geologische geschiedenis
grote sprongen in de hoeveelheid CO2 in de
atmosfeer. Het verschil tussen glaciaal en
interglaciaal ligt bijvoorbeeld rond de 90
ppm, vergelijkbaar met de stijging nu, al
ging dat veel langzamer. Uit onderzoek naar
de laatste overgang van glaciaal naar interglaciaal is gebleken dat foraminiferen toen
een enorme val maakten in gewicht.”

Bomb spike
Deze theorie vormde de werkhypothese
voor De Moels onderzoek naar de skeletjes van de foraminifeer Globigerinoides
ruber in de bovenste centimeter van een
kern uit de Arabische Zee, ter hoogte van

Somalië. Het werk begon met het scheiden onder de microscoop van de forams
op grootte en mate van doorzichtigheid.
De Moel koos de meest extreme skeletjes
om twee groepen te maken: de dikste
voor de ‘dikke’ groep, de dunste voor de
‘dunne’ groep. Van beide groepen bepaalde hij het gewicht en daaruit bleek een
verschil van ongeveer 25%, vergelijkbaar
met de afname in gewicht van het laatste
glaciaal naar het Holoceen. “Ik heb
gecontroleerd of de grootte van de forams
in beide groepen gelijk was, anders zou
dat de uitkomst beïnvloeden. Daarna heb
ik foto’s met een elektronenmicroscoop
gebruikt om de dikte van de wanden te
meten. Het verschil bleek 30% te zijn,
wat goed in overeenstemming is met het
verschil in gewicht. Het lagere gewicht
komt door de dunnere kalkwandjes.”
Het is niet eenvoudig om de absolute
ouderdom te bepalen van ‘fossiele’ foraminiferen die hooguit vijftig jaar oud zijn.
(Een centimeter sediment komt op deze
plek overeen met vijftig jaar). Datering met
behulp van 14C geeft een foutenmarge van
enkele tientallen jaren. Toch zijn er goede
mogelijkheden, alweer door acties van de
mens. “Er zijn in de jaren vijftig van de
vorige eeuw kernproeven gedaan en die
hebben een piek veroorzaakt in de 14Ccurve. Het verschil in de hoeveelheid ‘bomb
spike’-koolstof in de foraminiferen hebben
we gebruikt om de leeftijd van beide groepen te schatten. De tweede methode die we
tot onze beschikking hadden was de δ13C,
de verhouding tussen de stabiele koolstofisotopen 12C en 13C. Bij fotosynthese is de
koolstof die in planten wordt vastgelegd bij
voorkeur de lichtere 12C. Omdat we fossiele
brandstoffen gebruiken, komt er relatief
gezien steeds meer 12C in de atmosfeer. De
δ13C wordt dus steeds lager, het zogenaamde Suess-effect. Ook dat gegeven hebben
we gebruikt voor de datering van de foraminiferen. Voor de 14C-datering hebben we
per groep 800 skeletjes gebruikt in één meting; er is dus één keer een ouderdom bepaald voor de dikke fractie en één keer voor
de dunne fractie. Een δ13C-meting kan op
een enkel skeletje gedaan worden. Dat is
per groep enkele tientallen keren gedaan.”

Oud bodemwater
De 14C-dateringen en 13C-analyses geven
precies de resultaten die te verwachten
zijn als de dunne schelpjes inderdaad
jonger zijn. Hoeveel tijd er precies tussen
zit is moeilijker vast te stellen. Uit de
calibratie van de koolstofdateringen aan
de hand van een locale 14C-curve is een
verschil tussen beide groepen gekomen

G. ruber met een dik skelet (links) en een dun skelet

van ongeveer 30 jaar (sedimentatie rond
1940 voor de dikke forams, tegenover
1970 voor de dunne forams). Hierin zitten echter wat onzekerheden die elkaar
kunnen versterken. De δ13C-analyses wijzen op een groter ‘gat’: zo’n 40 tot 120
jaar. Het moment van sedimentatie van
de ‘dikke’ groep ligt gemiddeld tussen
1840 en 1940, dat van de dunne groep
tussen 1960 en 1985.
Het zijn veelbelovende resultaten. Natuurlijk is dit onderzoek gebaseerd op slechts
een enkele kern en dan nog alleen de
bovenste centimeter daarvan, maar het
zou de eerste keer zijn dat ‘in het echt’ is
vastgesteld dat de huidige verzuring van
de oceaan invloed heeft op de kalkvorming in de skeletten van foraminiferen.
De Moel. “Er zitten nog wel haken en
ogen aan vast. In dit gebied komt seizoensgebonden opwelling voor. De moesson zorgt ervoor dat het oceaanwater naar
het oosten gestuwd wordt, waardoor er
diep, zuur en voedselrijk water naar boven
komt bij de oostkust van Afrika. Dat zure
water zou voor de dunne skeletjes kunnen
zorgen. Maar bodemwater is zeker enkele
honderden jaren oud; het heeft een oud
14C-signaal, terwijl de dunnere forams
juist jonger zijn.”

New York
De Moel heeft voor zijn onderzoek contact
gezocht met Richard Zeebe, oceanograaf
van de universiteit van Hawaii. Die gaf
hem de kans om zijn resultaten als poster
te presenteren tijdens een workshop in
New York. Alle auteurs uit zijn referentielijst waren daar in levende lijve te bewonderen. Zijn presentatie werd goed bezocht; hij heeft kritische discussies kunnen voeren. De Moel: “Een van de vragen
was of ik niet met twee subspeciës van

G. ruber gewerkt kon hebben. Die leggen
isotopen verschillend vast. Ik heb daar
naar gekeken en het blijkt dat de twee in
een verhouding van een kwart en drie
kwart in beide groepen voorkomen. Dat
kan dus niet de reden zijn van de verschillen.”
Andere ideeën is De Moel nog aan het
uitwerken, ook al is hij afgestudeerd en
bezig met zijn promotie die een totaal
ander onderwerp heeft. Hij is bij het IVM
(Instituut voor Milieuvraagstukken) aan
de VU bezig met een onderzoek naar de
overstromingsrisico’s en landinrichting
van Nederland met de toekomstige klimaatveranderingen als uitgangspunt. “Wij
zijn in Nederland altijd uitgegaan dat de
dijken zo hoog moeten zijn dat de kans
op een doorbraak minimaal is. Gebeurt
het een keer wel, dan is de schade
enorm. Er is nu een omslag in het denken
waarbij met de inrichting van het landschap rekening gehouden wordt met de
mogelijkheid van overstromingen, niet
alleen vanuit rivieren, maar ook door
regenval. De Zuidplaspolder wordt opnieuw ingedeeld volgens dat principe. In
het noordelijke, hoge, deel komen kassen, het middelste deel is gereserveerd
voor woningbouw en het laagste, zuidelijke, deel – waar het meeste water zal
staan bij een overstroming – gaat gebruikt
worden voor natuur en recreatie. Mocht er
een overstroming komen, dan zal de
schade zo minimaal mogelijk zijn. Het is
een boeiend onderzoek – dat vond ik ook
van mijn foraminiferen– maar dit heeft
een directe maatschappelijk relevantie en
dat spreekt mij erg aan.”
Aukjen Nauta
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Broeikaseffect
van West–Siberisch
hoogveen
De natte West-Siberische hoogveengebieden vormen een duurzame opslagplaats
van het broeikasgas koolstofdioxide, maar
zijn ook bron van het veel sterkere broeikasgas methaan. Onder de huidige klimaatsomstandigheden gaan de hoogveengebieden het broeikaseffect tegen. Bij
verdere opwarming van het klimaat kan

Bron foto’s: Wiebe Borren

Wiebe Borren (TNO) is op 19 januari 2007 cum laude gepromoveerd aan de
Universiteit Utrecht op het onderzoek ‘Carbon exchange in Western Siberian
watershed mires and implication for the greenhouse effect: A spatial
temporal modeling approach’. Promotoren waren prof. dr. P. A. Burrough
(University of Oxford, UK en UU) en prof. dr. W. Bleuten (UU). In dit artikel
beschrijft hij in het kort hoe hij tot zijn conclusies gekomen is.

Zicht vanuit een helikopter. In het uitgestrekte hoogveencomplex ontstaan patronen van ruggetjes en zeer natte laagtes, afgewisseld met veenmeren.

10

Geo.brief mei 2007

Ligging van het geselecteerde hoogveensysteem ‘Bakchar Bog’ in West-Siberië.

het broeikaseffect tijdelijk versterkt worden, maar na verloop van tijd zal de
opname van koolstofdioxide weer domineren over de uitstoot van methaan.

Inleiding
Het laaglandgebied tussen het Oeralgebergte en de rivier de Jenisej herbergt
uitgestrekte, natuurlijke hoogveengebieden. Deze hoogveengebieden hebben zich
gevormd gedurende het Holoceen. Ze
komen voor van de steppe tot de noordelijke toendra en beslaan totaal zo’n één
miljoen vierkante kilometer. Terwijl de
meeste hoogveengebieden in Europa ontgonnen zijn of op z’n minst sterk beïnvloed worden door de mens, kunnen de
West-Siberische hoogveengebieden zich
nog ongestoord uitbreiden en een steeds
dikker veenpakket vormen.
Vanwege hun grote oppervlak dragen de
West-Siberische hoogveengebieden in
potentie in belangrijke mate bij aan de
uitwisseling van koolstof tussen landecosystemen en de atmosfeer. In het
algemeen wordt namelijk bij het aangroeien van hoogveen koolstof vastgelegd,
dat eerst in de vorm van CO2 door planten wordt opgenomen en daarna met een
deel van het afgestorven plantenmateriaal
geconserveerd wordt onder waterverzadigde omstandigheden. Tegelijkertijd komt
door langzame afbraak van veen een deel
van de koolstof vrij in de vorm van
methaan. Omdat CO2 en methaan beide
broeikasgassen zijn, beïnvloeden hoogveengebieden het broeikaseffect van onze
atmosfeer en daarmee dus ons klimaat en
de toekomstige veranderingen daarin.
Onbekend is echter hoe de hoogveengebieden het broeikaseffect beïnvloeden.
Versterken ze het broeikaseffect of remmen ze de opwarming van de aarde juist

af? Het bepalen van de koolstofbalans
gedurende het Holoceen en in de toekomst is moeilijk, omdat geschikte ruimtelijke simulatiemodellen nog niet beschikbaar zijn. Het gecombineerde effect
van klimaat, hydrologie en geohydrochemie op de accumulatie van koolstof in
tijd en ruimte kon tot nog toe niet worden
vastgesteld met veengroeimodellen.
Het hoofddoel van mijn promotieonderzoek was het vaststellen van koolstofuitwisseling tussen natuurlijke hoogveengebieden en de atmosfeer op basis van een
3D-dynamische modelbenadering. De
beschouwde uitwisselingsfluxen waren:
vastlegging van koolstofdioxide (CO2)
door plantengroei en daaropvolgende
veenvorming, uitstoot van methaan (CH4)
door anaërobe veenafbraak en, in geval
van ontwatering, de uitstoot van CO2 door
aërobe veenafbraak.

Ruimtelijk-dynamisch model
Uit gedetailleerde analyse van diverse
veenkernen in de zuidelijke Taiga van
West-Siberië kwamen verschillende trends
in de Holocene veengroei en koolstofaccumulatie naar voren, vooral in de vroeg-

Holocene periode. Deze verschillende
trends werden met name veroorzaakt door
verschillen in vegetatiesuccessie, die sterk
afhing van de positie in het landschap,
bijvoorbeeld de afstand tot rivieren en
waterscheidingen. Daarom werkten klimaatsveranderingen op verschillende
manieren in op de hoogveenontwikkeling.
Het indirecte effect van klimaatverandering, door beïnvloeding van lokale hydrologische omstandigheden, bleek belangrijker dan het directe effect van fluctuaties
in neerslag en temperatuur.
Omdat verticale groei en zijdelingse uitbreiding van hoogveen sterk verbonden
zijn aan hydrologische condities, kan
hoogveenontwikkeling gereconstrueerd en
voorspeld worden door de dynamiek in
deze hydrologische condities als uitgangspunt te nemen. Het ruimtelijk-dynamische model dat in mijn proefschrift
beschreven wordt, maakt daarom gebruik
van grondwatermodellering in combinatie
met veengroei en afbraak. In opeenvolgende tijdstappen werden met dit model
voor een compleet hoogveensysteem de
veengroei en -afbraak en de vorming van
verschillende veentypen berekend. De
modelresultaten laten zien dat het hoogveensysteem zich gedurende het Holoceen van een aantal kleine veengebieden
heeft ontwikkeld naar een aaneengesloten hoogveenlandschap. In natte perioden vond sterke uitbreiding van de veengebieden plaats. Als gevolg van de ruimtelijke variatie in de ondergrond en de
positie in het landschap vertoont de uiteindelijke gemiddelde koolstofaccumulatiesnelheid een ruimtelijke variatie.
Omdat veengroei met name gelimiteerd
wordt door hydrologie, is de ontwikkeling
van het hoogveenlandschap met name
gevoelig voor neerslag en verdamping.
Indien de huidige klimaatcondities niet
veranderen groeit het hoogveengebied de
komende duizenden jaren verder en bereikt de maximale veendikte rond het jaar
11.000. De waterstand kan dan niet verder stijgen en houdt verdere groei tegen.
De koolstofopname en -uitstoot houden
elkaar dan in evenwicht. Onder nattere
klimaatcondities dan de huidige kan het
hoogveengebied veel langer doorgroeien.
Drogere condities veroorzaken een sneller
einde aan de veengroei, hoewel dit eindpunt nog duizenden jaren op zich kan
laten wachten.

Bijdrage aan het broeikaseffect
In de winter is het hoogveen makkelijker toegankelijk met sneeuwscooters. Op de foto wordt
met een grondradar de veendikte gemeten.

Hoewel menselijke invloed beperkt is tot
kleine gebieden, komt ontwatering (drainage) voor. Dit leidt tot aërobe afbraak
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van veen en daarmee tot uitstoot in
plaats van opname van CO2. In een
modelstudie in een hoogveengebied met
zowel gedraineerde als ongedraineerde
delen is het effect van drainage na het
jaar 1950 berekend. De resultaten laten
zien dat het dalen van de waterstand niet
alleen effect had op het gedraineerde
deel, maar ook op een zone van 1 tot 1,5
km in het ongedraineerde deel. In deze
zone namen de veengroei en koolstofopname af. Over het gehele hoogveengebied
bekeken, veranderde de opslagplaats
(‘sink’) van koolstof in een bron (‘source’)
van koolstof.
De bijdrage van een hoogveengebied aan
het broeikaseffect hangt af van de uitwisseling van de broeikasgassen CO2 en
CH4. CH4 is een veel sterker broeikasgas
dan CO2, maar heeft een veel kortere verblijftijd in de atmosfeer. Deze twee karakteristieken bepalen het effect in de atmosfeer, waarbij het kan voorkomen dat bij
een netto opname van koolstof (meer
opname van CO2 dan uitstoot van CH4)
toch een netto versterking van het broeikaseffect optreedt. In de klassieke benadering worden de koolstofuitwisselingsfluxen vermenigvuldigd met hun ‘Global
Warming Potential’ (GWP), voor CH4
hoger dan voor CO2. Deze aanpak gaat uit
van de stralingskracht die een puls van
een broeikasgas heeft over een bepaalde
tijd. De waarde van de GWP is afhankelijk
van de tijdspanne waarover men geïnteresseerd is: een arbitraire keuze, die voor
beleidskeuzes vaak op 20 jaar wordt
gesteld, maar voor lange-termijn effecten

op 100 of 500 jaar. Voor de langzaam
veranderende en constante fluxen die
zich in hoogveengebieden afspelen, ligt
een ‘stocks-and-flows’ benadering meer
voor de hand. Daarin worden de veranderingen in de atmosferische voorraden
(‘stocks’) van CO2 en CH4 berekend als
functie van de uitwisselingsfluxen
(‘flows’) met het hoogveen. Deze benadering is in mijn proefschrift analytisch uitgewerkt en toegepast in twee studies: (1)
het noordwaarts opschuiven van bioklimaatzones in West-Siberië als gevolg van
opwarming in de 21ste eeuw en (2) de
Holocene en toekomstige koolstofuitwisseling die met het ruimtelijk-dynamische
model is bepaald. De resultaten laten
zien dat de West-Siberische hoogveengebieden gedurende het Holoceen en op dit
moment een netto opslagplaats van broeikasgassen zijn en dus een negatieve bijdrage aan het broeikaseffect leveren, met
andere woorden: het broeikaseffect
tegenwerken. Door opwarming van het klimaat in de 21ste eeuw zal de verschuiving van bioklimaatzones ertoe leiden dat
de hoogveengebieden het broeikaseffect
gaan versterken. Na verloop van tijd zal
dit echter weer omkeren naar een tegenwerking van het broeikaseffect, omdat de
toegenomen opname van CO2 dan gaat
domineren over de toegenomen CH4uitstoot. Bij ontwatering zullen de hoogveengebieden altijd positief bijdragen aan
het broeikaseffect.

Broeikasbijdrage van West-Siberisch hoogveen
na 2000 A.D. bij ongewijzigde ontwikkeling (‘no
change’), bij 1 zone verschuiving van bioklimaatzones onder natte en droge omstandigheden (wet’ en ‘dry’) en bij een halve zone verschuiving (‘half zone’).

Broeikasbijdrage van ‘Bakchar Bog’ na 2000
A.D. bij wel/geen drainage.

Interessant is de website van Peatnet: http://www.peatnet.siu.edu/

Bodemprofiel van de veenopbouw in Bakchar
Bog, Siberië

Gesimuleerde ontwikkeling van ‘Bakchar Bog’ in het Holoceen.
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Bron: Nationaal Onderwijsmuseum

.tentoonstellingen

• Tot en met 9 september,
Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam

Van Gewest tot geweest. Een geschetste
geschiedenis van koloniaal gebied
In de tentoonstelling ‘Van Gewest
tot geweest’ worden schoolplaten
getoond met exotische beelden
van koloniale gebieden die vroeger aan de wanden van Nederlandse, Belgische en Duitse klaslokalen hingen.
Er is veel veranderd in het beeldmateriaal dat op scholen wordt
gebruikt over niet-westerse gebieden. De tentoonstelling laat zien
hoe dit proces heeft plaatsgevonden, toont de verschillen of juist
de overeenkomsten tussen de

beelden die Duitsland, België en
Nederland naar buiten brachten
en gaat in op de vraag of wij ons
superieur voelden ten opzichte
van onze koloniale gebieden.
De tentoonstelling ‘Van gewest tot
geweest’ is samengesteld door
Lenja Crins, die in 2005 afstudeerde aan de Faculteit der Historische
en Kunstwetenschappen van de
Erasmus Universiteit te Rotterdam
op haar master-thesis ‘Koloniale
gebieden op schoolplaten’.

Landkaart van Kongo (afbeelding afkomstig van: ‘De wereld van KiNa te
Gent’, uitgeverij onbekend)

• Tot en met 19 augustus, Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Als ’t beestje maar een naam heeft
Rotterdam van 2 september tot
2 december te zien in het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

In het Linnaeusjaar, 2007, wordt
de 300ste geboortedag van Carl
von Linné, of Carolus Linnaeus
herdacht. Deze beroemde Zweedse bioloog heeft in het midden
van de 18e eeuw de natuurlijke
wereld om ons heen netjes geordend. Zijn werk vormde een schakel in een ontwikkeling van kennis en wetenschap.
Vanaf de Renaissance kwam een
overweldigende hoeveelheid nieuwe plant- en diersoorten naar
Europa, waardoor de Schepping
telkens groter bleek te zijn, veel
omvangrijker, dan aanvankelijk
gedacht. Steeds weer moesten
nieuwe soorten een naam krijgen
en daardoor ontstond al snel een
babylonische spraakverwarring.
Linnaeus heeft die chaos geordend door soorten een Latijnse
dubbele naam te geven die in alle
talen hetzelfde is. Dit systeem
van dubbele namen wordt nog
altijd gehanteerd. Taxonomie, de

Het type van de tropische slak
Entemnotrochus rumphii (Schepman, 1879) wordt bewaard in het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam | foto Jaap van Leeuwen/NMR.

wetenschap van de biologische
naamgeving, is nog altijd een
springlevende wetenschap. Het
vormt de basis van de biologie.
De tentoonstelling ‘Als ‘t beestje
maar een naam heeft’ presenteert
Linnaeus en het hoe en waarom
van biologische namen. De expositie vindt plaats in het kader
van het Linnaeusjaar en is na

Eén ding is bij de ordening een rots
in de branding: het begrip type.
Een type is een exemplaar aan de
hand waarvan een nieuwe soort
plant of dier wordt beschreven. Het
type geldt als de referentie voor de
soort en dient volgens het ‘wetboek
voor de taxonoom’ te worden bewaard in een openbare collectie.
Enige tientallen typen uit de collecties van de natuurhistorische
musea in Maastricht, Rotterdam en
Leiden (Naturalis) vormen de ruggengraat van de tentoonstelling en
dat is uniek, want museumdirecteuren en conservatoren ‘zitten’ op
hun typen als een bankdirecteur op
zijn goudvoorraad! Deze expositie
heeft daar verandering in gebracht.
Daarmee wordt dit verborgen erfgoed voor het eerst in ons land in
een museale context getoond.
Tegelijkertijd wordt een aantal

vragen beantwoord, zoals: Wat is
een soort? Hoe komen soorten
aan hun naam? Wie doen dergelijk werk? Waarom is het belangrijk? en Wat is de rol van natuurhistorische musea in dit alles?
Bij de tentoonstelling verschijnt
een boekje over ‘Linnaeus en het
hoe en waarom van biologische
namen’, geschreven door Jelle
Reumer, dat (zo lang de voorraad
strekt) gratis beschikbaar is voor
bezoekers van de tentoonstelling.
Tot en met 19 augustus:
Natuurhistorische Museum
Rotterdam
Westzeedijk 345 (Museumpark),
3015 AA Rotterdam, www.nmr.nl
Van 2 september tot 9 december:
Natuurhistorische Museum
Maastricht
De Bosquetplein 7,
6211 KJ Maastricht,
www.nhmmaastricht.nl
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.terugblik

Nicolaus Steno en de Put
De Deen Niels Stensen (1638–1686), onder geologen beter bekend als Steno,
wordt algemeen beschouwd als de eerste moderne geoloog die een dynamisch aardmodel aanhing, terwijl de meeste van zijn tijdgenoten nog
geloofden in een eens en voor altijd geschapen, onveranderlijke aarde. Ook is
hij de grondlegger van de stratigrafie. Als medisch student kwam hij in 1660
naar Amsterdam, waar hij bij de anatoom Blasius introk. Hij ontdekte in de
anatomiekamer van het Atheneum aldaar het oorspeekselkanaal, nog altijd
bekend als het ductum Stenonianus. Na het verdedigen van een geologischmineralogische studie over warmwaterbronnen vertrok hij naar Leiden.

Als jonge student in Kopenhagen had
Niels zich al beziggehouden met fossielen uit de collectie van het beroemde
rariteitenkabinet van Ole Worms. De catalogus van het museum Wormianum verscheen in 1655 bij Elzevier in Leiden.
Natuurgeleerden speculeerden veel over
fossielen; er werden verklaringen geopperd als vanuit zee opstijgende ‘zaad-

De Witte Reuzenhaai ontleed door Steno in opdracht van Groothertog Ferdinand II De’ Medici

14

Geo.brief mei 2007

dampen’, spelingen der natuur, lusus
naturae, of grapjes van de duivel als
oorsprong van deze merkwaardige versteningen. Niels zag ze al vroeg als
versteende organismen die tijdens de
zondvloed op heuvels en bergen waren
achtergebleven.

Leidse Universiteit
Uit zijn aantekeningen – verzameld onder
de titel Chaos; het manuscript wordt
bewaard in de Biblioteca Nazionale Galileian in Florence – blijkt dat hij niet
alleen Descartes’ ideeën over de bouw
van de aarde had bestudeerd, maar ook
het invloedrijke werk Geographia generalis van de Leidse medicus en geograaf
Varenius (Bernard Varen, 1622–1650),
in 1650 bij Elzevier verschenen. Dit boek
was zijn tijd ver vooruit en geldt als een
vroeg standaardwerk voor de natuurkundige aardrijkskunde. Isaac Newton heeft
een versie bewerkt die in 1672 in Cambridge werd uitgegeven. Waar Varenius
schrijft dat Spanje en Noord-Amerika
‘myriaden jaren geleden’ met elkaar verbonden waren, loopt hij vooruit op de
‘deep time’ van Hutton (1726–1797) en
de continentverschuivingstheorie, die
eerst in het midden van de twintigste
eeuw algemeen erkend werd.
Op 27 juli 1660 schreef Niels zich in aan
de Leidse universiteit, waar hij bijna vier
jaar zou blijven. Er waren destijds tweeduizend studenten, onder wie veel bui-

Nicolaus Steno in 1667

tenlanders, en veertien hoogleraren.
Steno volgde onder andere colleges van
de oriëntalist en wiskundige Jacob Golius, stichter van de Leidse sterrenwacht,
maar ook schrijver van een Arabisch
woordenboek en vertaler van de Heidelbergse catechismus in het Arabisch. Golius introduceerde de streng luthers opgevoede Steno bij de ‘atheïstische’ filosoof
Spinoza, die van 1660 tot 1663 in Rijnsburg woonde en met wie hij discussieerde
over de ‘nieuwe natuurwetenschap’ en de
interpretatie van de natuurlijke historie
en de bijbelse historie.

Steno en de Put van Amsterdam
Steno raakte in Leiden bevriend met zijn
studiegenoot Jan Swammerdam. Swammerdams vader was apotheker en bezat
een beroemd kabinet van naturaliën, dat
de vrienden samen vaak bezochten. Hier
konden ze naar hartelust over schelpen
en over de aard van fossielen discussiëren. Ongetwijfeld werd ook over de Put
van Amsterdam gesproken. Deze waterput
was in 1605 bij het Oudemanshuis door
vijf arbeiders in 21 dagen geboord tot
een diepte van 73 meter. Deze put werd

van Amsterdam
belangrijk geacht, omdat men verwachtte
uit een laaggelegen grondboring iets te
weten te komen over de oorspronkelijke
toestand van de aarde. Tot het midden
van de negentiende eeuw is dit de diepste put in Holland gebleven.
Tot ieders verrassing werden tussen de
30 en 42 meter diepte mariene schelpenlagen aangetroffen. Varenius concludeerde dat de zee kort na de schepping van
de aarde daar aanwezig moest zijn geweest. Tegenwoordig weten we dat hier
het Eemien werd aangeboord. Deze
vondst stelde het in de zeventiende eeuw
gangbare bijbelse model van een sinds de
schepping onveranderde aarde ter discussie. Varenius was daarmee de eerste
geleerde die terugkeerde naar het dynamische model van een zich verplaatsende
zee. Een model dat al in de klassieke
oudheid was aangenomen, maar meer
dan 1500 jaar heeft moeten wachten op
herontdekking en bevestiging op grond
van waarnemingen in het terrein. Ovidius
had in 8 na Christus in zijn Metamorphosen (Boek XV) geschreven: “Zie hoe vaak
de toestand van de aarde gewijzigd is: ik
heb een zee gezien, waar vasteland
geweest was en ook land gezien, uit oceaan geboren. Ver van de zee treft men
wel eens mosselschelpen aan”.
In zijn Chaos-notities had Steno al opgetekend: “Slakken, schelpen, vissen etc.
worden versteend gevonden op plaatsen
ver van de zee. Of ze zijn daar achtergebleven na een grote vloed of de zeebodem heeft zich langzaam verplaatst”,
waarbij hij de nadruk op de laatste woorden legde door die te onderstrepen.
Steno had nu een bewijs gevonden dat de
Hollandse kust zich in elk geval had verplaatst. In de zomers van 1661–1663
had hij per trekschuit en te voet grote
delen van de Hollandse en Belgische kust
bezocht en de wisselwerking bestudeerd
tussen rivier en zee, en zand en land. Hij
verklaarde het ontstaan van de Zeeuwse
eilanden door sedimentatie in water, in
die tijd een oorspronkelijke gedachte die

De reizen die Steno in Nederland heeft gemaakt van 1661-1663
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de basis vormde voor zijn wet van de
superpositie van sedimenten.

Haaientanden
In 1664 begonnen Steno’s grote Europese
wetenschappelijke reizen. Eerst bezocht
hij Jan Swammerdam, die na zijn promotie
in 1663 naar Parijs was vertrokken. De
twee vrienden zouden gedurende bijna een
jaar een woning delen. Vervolgens reisde
hij naar Montpellier, waar hij de beroemde
Engelse natuurgeleerde Martin Lister
(1639–1712) ontmoette. Lister was er
nog van overtuigd dat fossielen lapides sui
generis waren: gegroeide stenen die niets
met organismen te doen hadden. Hoe fossiele schelpen in de bergen terecht waren
gekomen was nog een onopgelost vraagstuk, maar Steno had wel al vroeg de organische natuur van versteningen aangenomen. Ook kwam in Montpellier de Put van
Amsterdam weer ter sprake. Na hun ontmoetingen introduceerde Lister Steno’s
ideeën bij de Royal Society in Londen,
waar paleontologische en geologische
vraagstukken volop in de belangstelling
stonden van natuurgeleerden als Boyle en
Hookei. De Put van Amsterdam werd in
1668 door Robert Hooke samen met een
gedetailleerde profielbeschrijving vermeld.
Veel geleerden refereerden tot in de
negentiende eeuw aan deze put (Hartsoeker in 1706, Buffon in 1749, Leibniz in
zijn Protogaea eveneens in 1749, Berkhey
in 1771, De Luc in 1779, James Hutton
in 1795 en Charles Lyell in 1873).ii
Van Montpellier trok Steno in 1666 door
het Rhônedal via Lyon en Grenoble naar
Italië. In Florence was hij de gast van
’s werelds eerste academie die geheel
aan de experimentele wetenschap was
gewijd, de Accademia del Cimento
(Academie voor Experimenten). Hier ontleedde hij in opdracht van Groothertog
Ferdinand II De’ Medici de kop van een
1300 kg wegende witte reuzenhaai van
vijf meter lengte met tanden van meer
dan tien centimeter. Hij ontdekte toen
dat de raadselachtige tongstenen uit
Malta (Glossopetra), die hij in het rariteitenkabinet van Ole Worms was tegengekomen en waaraan sinds de Oudheid
magische en genezende krachten werden
toegeschreven, fossiele haaientanden
waren. Steno schreef na zijn ontdekking:
“Misschien lag Malta eens onder de zee,
een plaats waar haaien op hun prooi
jagen; hun tanden werden vaak in de
modderige zeebodem begraven, maar nu
worden ze in het midden van het eiland
gevonden tengevolge van een verandering
van de positie van de zee.”
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Steno, geflankeerd door twee heiligen. Een van drie glas-in-loodramen in het trappenhuis van het
Instituut voor Anatomie en Histologie van de Universiteit van Innsbruck.

De geologische waarnemingen die Steno
in Holland en tijdens zijn vele reizen
deed, brachten hem in 1669 tot de formulering van een aantal baanbrekende
ideeën, zoals de wet van de superpositie
van aardlagen, die hij neerlegde in zijn
boek met de merkwaardige titel Prodomus de Solido intra Solidum.iii Steno
beschrijft hier het fossilisatieproces en
poneert de stelling dat nieuwe aardlagen
altijd horizontaal worden afgezet op oudere lagen, zoals hij dit in de Hollandse
estuaria had waargenomen. Uit de opeenvolging van versteende sedimenten kan
dan de geschiedenis van de aarde worden
afgelezen. Met deze wet leeft Steno nog
altijd onder geologen voort als de grondlegger van de stratigrafie.

Reizen
Steno heeft tussen 1659 en 1687 in
totaal 30270 km afgelegd.iv Hij bezocht,
naast Nederland en België, Frankrijk,
Spanje, Italië, Elba, Oostenrijk, Hongarije, Bohemen, Duitsland en Denemarken. Het reizen in die tijd was geen sinecure. Men ging te voet of te paard, per
trekschuit of zeilschip, per postwagen of

zelfs draagstoel. Reiswagens waren
meestal niet overdekt, zodat men aan de
grillen van het weer was overgeleverd.
Bovendien kantelden de wagens regelmatig op de slechte bergwegen. Het beddenlinnen in de herberg was vaak smerig,
een geweer binnen handbereik naast het
bed werd aangeraden en sloten voor de
bagage waren hard nodig. Onderweg passeerde men ontelbare tolkantoren en men
moest veel verschillende geldsoorten hebben.
Steno overleed in 1686 in Schwerin. Zijn
stoffelijke resten moesten nog 5000 km
afleggen. Na een reis van vijf maanden
werd Steno bijgezet in de kerk van San
Lorenzo in Florence. Zijn grafmonument
werd gemaakt door de Nederlandse
beeldhouwer Jacob Tollius.
F.R. van Veen
i

V.A. Eyles, The influence of Nicolaus Steno on the Development of Geological Science in Britain, In: G. Scherz, Vom
Wege Niels Stensens, Kopenhagen 1956
ii F. Ellenberger, Histoire de la geologie, tome 2, p.77
iii G. Scherz, Steno Geological Papers, Odense, 1969
iv G. Scherz, Dissertations on Steno as Geologist, Odensee, 1971
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KTFG organiseert prijsvraag voor studenten

Bodem onder de duurzame
inrichting van Nederland!!
Ter ere van het jubileum ‘Meer
dan 25 jaar KTFG’ organiseren wij
een prijsvraag voor studenten.
De prijswinnaars zullen op de
feestelijke KTFG-bijeenkomst van
2 november 2007 bekend worden
gemaakt. Deze themadag staat in
het teken van ‘Veranderd Nederland’.
We rekenen op de deelname van
een grote groep aardwetenschappers. U kunt die dag namelijk kiezen uit drie sessies: klimaatverandering, kust en rivierbeheer of
nieuwe onderzoekstechnieken.
In de volgende Nieuwsbrief volgt
het programma.

Het waarom van de prijsvraag
Aardkundige kennis biedt meerwaarde bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. Ontwerpen
mèt kennis van de grond, van de
ontstaanswijze en huidige en toe-

komstige aardkundige processen
en van samenhang met ecologische en andere waarden betekent
een duurzamer, een meer historisch, boeiender, mooier, veiliger,
goedkoper en zuiniger gebruik van
de ruimte.

De prijsvraag
Maak, met bovenstaande doelstellingen, voor een bestaand deel
van Nederland: een regio, een
landgebruik of een combinatie
van diverse gebruiksvormen, een
voorstel voor de inrichting van
2007 naar 2070.
Laat duidelijk zien wat de meerwaarde is van de kennis van de
(onder)grond, aardkundige processen en landschap. Let daarbij
op zaken die op de gestelde termijn gaan spelen zoals klimaatverandering, water- en droogteproblemen, kwel van zout water,

maar ook op veranderingen in de
grondgebruiksectoren zoals landbouw, natuur, water, infrastructuur, toerisme en stedelijke functies. Let wel: genoemde veranderingen zijn slechts voorbeelden,
ook andere ontwikkelingen kunnen interessant zijn. We laten dat
aan de indieners.

Schaal
Een bestaand deel van Nederland, eventueel in de context van
aangrenzende landen. Het inrichtingsvoorstel mag zowel betrekking hebben op een landsdeel,
een provincie, een regio, een
eiland, een polder en zelfs op een
concreet industrieterrein of woonwijk.
Tijdvak
Nederland van 2007 naar 2070.
Wat moet er worden gemaakt?
Een poster met daarop een korte,
bondige presentatie van de
probleemstelling, de ontwerpoplossing en een motivering van
het belang van de inbreng van
de aardkundige kennis. De posters moeten helder en snel te
begrijpen zijn, ook voor nietspecialisten.
Format
Een poster in A0-formaat, 84 x
120 cm. De poster moet als een

pdf-file worden aangeleverd. Op
de posters dienen ook de naam en
registratienummer(s) van de
inzender(s) te staan. Door de
beoordelingscommissie kan op
basis van de inzending nadere
toelichting worden gevraagd over
de genomineerde bijdragen.

Deelname
Studenten in aardwetenschappen,
solo of in teamverband.
Sluitingsdatum en adres
Cd-rom met pdf-bestand moet
vóór 1 oktober 2007 worden
aangeleverd.
Te adresseren aan:
KTFG-Prijsvraag2070
p/a KNAG
Postbus 80123
3508 TC Utrecht
Beoordeling
Beoordeling vindt plaats door een
Commissie bestaande uit aardwetenschappers ondersteund door
enkele ruimtelijk ontwerpers.
Beoordelingscriteria (gewicht in %)
Probleemanalyse = 25%
Creativiteit van ruimtelijk of technisch aardkundig ontwerp / vernieuwing = 30%
Wetenschappelijke onderbouwing,
zowel op aardwetenschappelijk
als relevant ander terrein = 25%
Bijzondere kwaliteit van presentatie (tekst, lay-out, visualisatie) =
20%.
Posters met onvoldoende aandacht voor de presentatie worden
in het geheel niet beoordeeld.

Prijs en prijsuitreiking
Eerste prijs 1500 €, tweede prijs
750 € en derde prijs 500 €. De
prijsuitreiking zal plaatsvinden als
afsluiting van de jubileumbijeenkomst van de KTFG op 2 november 2007.
Publiciteit
Afhankelijk van het aantal en de
kwaliteit van de posters kan besloten worden een selectie ervan
te publiceren op een website, in
een tijdschrift of ander medium.

De Kaag bij Leiden, Zuid-Holland
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.boekbespreking

Het boeck der Natuere; Nederlandse geleerden
en de wonderen van Gods Schepping 1575-1715
“Ik presenteer U Edele alhier den
almaghtigen vinger gods”, waren
de gevleugelde woorden van Jan
Swammerdam toen hij de anatomie van een luis presenteerde.
Swammerdam is slechts één van
de tientallen Nederlandse geleerden en predikanten die in Jorinks
zeer leesbare, omgewerkte proefschrift de revue passeert. Het
werk geeft een verassend beeld
van een onderbelicht aspect van
onze geschiedenis. Het is een
exemplarische interpretatie van
vroeg-moderne transalpiene
wetenschapsbeoefening die hand
in hand gaat met klassieke filologie en reformatorische bijbelexegese. Wat hebben wij geologen
hieraan?
Jorinks verhandeling stipt het onder
geologen vaak slecht bekende werk
aan van drie categorieën Nederlandse geleerden uit de 15e - 17e
eeuw: theologen en predikanten,
beoefenaars van de geneeskunde

en/of natuurwetenschappen en
humanisten-filologen. Uit het amalgaam van kennis en wetenschap
van zulke geleerden werd de geogonie en geologie geboren. Het
moest zich nog ontworstelen aan
bijbelse beperkingen. Het moest
zich nog ontwikkelen uit intrigerende glimpsen van grondslagen waarop later de paleontologie en geologie werden gebouwd.
Al vanaf Augustinus’ tijd circuleerde in Europa de gedachte dat God
zich op twee manieren heeft gemanifesteerd: in de geopenbaarde bijbelboodschap en in de werkelijkheid van alle dag. Dat kwam al tot
uiting in de kabbelende Middeleeuwse volkstaalliteratuur zoals
Maerlants werken en in statige
Latijnse scholastische werken.
De vroeg-moderne tijd voegde daar
filologische tekstanalyse aan toe
van oud-klassieke teksten en, vooral ten noorden van de Alpen, van
reformatorische bijbelexegese.

Rariteitenkabinet van de Deen Ole Worm, midden 17e eeuw.
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• Eric Jorink • Primavera Pers
2006 • 510 pp. • softcover
ISBN 90 5997 027 6 • € 34,50

In de handelsstaten als GrootBritannië en de Republiek der
Zeven Verenigde Provinciën kwamen van de oost en de west regelmatig exotische waren binnen.
Dat gaf problemen: ze waren
immers niet in klassieke geschriften beschreven, noch in de bijbel.
Dat riep vragen op of Zuid-Amerikaanse luiaards en buideldieren
ook op de Ark van Noach aanwezig waren. De verhouding empirische natuurwaarnemingen en
openbaring kwam in het gedrang.
Uit verfijnde eigentijdse filologische analyses bleek verder dat
faraonische dynastieën teruggingen tot vóór 25 oktober 3950, de
datum door de Leidse hoogleraar
Scaliger berekend als die van de
schepping. Met de vraag of er dan
mensen waren vóór Adam (preadamieten), wierp de Franse filoloog Isaac la Peyrère een knuppel
in het theologische hoenderhok.
Jorink schetst deze ontwikkelingen voor de Republiek, en illus-

treert met veel voorbeelden dat de
wetenschapsbeoefening sterk in
het teken van theologische duiding stond. Vier voorbeelden illustreren dit: de verschijning van
kometen, het onderzoek van de
17e-eeuwse biologen Johannes
Goedaert, Jan Swammerdam en
Antonie van Leeuwenhoek en de
technische ontwikkelingen in die
eeuw (bijvoorbeeld de microscoop), het ontstaan van curiosa
en rariteitenkabinetten en de aanleg van botanische tuinen, en de
uitleg van alle verschijningsvormen in de natuur (monsters, eenhoorns, paradijsvogels, maar ook
mineralen, magische gesteenten)
als bewijs voor Gods bestaan en
zijn Schepping.
Het boek van Jorink biedt veel om
over na te denken. Er wordt een
interpretatief kader geschetst
waarbinnen nieuwe accenten
gelegd kunnen worden op eerdere
inzichten. Beschouwingen van de
wonderen van de natuur leidde tot
verzameldrift op velerlei gebied
en uiteindelijk tot groeiend
inzicht in de onderliggende
structuur van Gods schepping.
Zo sloegen 17e-eeuwse Nederlandse geleerden een brug tussen
de oud-klassieke en de vroegchristelijke ideeënwereld van
Seneca, Cicero en Augustinus,
èn de komende wetenschappelijke revolutie van de 18e – 20e
eeuw waarbinnen ook de geologie
zou ontstaan.
Het boek is rijk geïllustreerd en
voorzien van een zeer omvangrijk
notenapparaat. Het is een aanwinst in de boekerij van iedere
geoloog die geïnteresseerd is in
de oorsprong van de natuurwetenschappen in de Lage Landen.
T.J.A. Reijers

.nwo

Brief aan de Minister

CO2-opslag in steenkool
beter voorspelbaar
(NWO-Onderzoeksberichten
21 maart)
CO2-opslag in de bodem wordt
steeds vaker overwogen om de klimaat- en energiedoelstellingen te
halen. NWO-onderzoeker Saikat
Mazumder maakte het mogelijk
beter te voorspellen hoe de ‘ondergrondse snelwegen’ zullen lopen,
waarlangs gassen als kooldioxide
(CO2) en methaan (CH4) zich bewegen. Bovendien blijkt steenkool
heel geschikt om CO2 uit rookgassen te filteren en op te slaan. Mazumder promoveerde 29 maart aan
de Technische Universiteit Delft.
Het ‘Enhanced Coalbed Methane
process’ slaat twee vliegen in één
klap: kooldioxide (CO2) wordt opgeslagen in steenkoollagen in de
bodem en tegelijkertijd wordt er
methaan (CH4) uit gewonnen. Om
dit proces goed te kunnen uitvoeren, is het van belang precies te
weten hoe steenkool diverse gassen en vloeistoffen doorlaat, vasthoudt en opslaat. Het netwerk van
scheuren is hiervoor essentieel.
Mazumder heeft een meetmethodiek ontwikkeld waarmee met
behulp van CT-scans meer inzicht
ontstaat in de scheurpatronen. Ook
deed hij experimenten met rookgas
en pure CO2 om de opnamecapaciteit van enkel- en multi-componentgas te bepalen. In zowel natte
als droge experimenten, wordt CO2
sterk geadsorbeerd en komt er CH4
vrij. Deze methaanproductie in een
steenkoollaag kan variëren in de
tijd. Mazumder ontwikkelde twee
schattingsmethoden om hierin
meer inzicht te krijgen, die tezamen goede voorspellingen kunnen
genereren.

Problemen door zwelling
Uit het onderzoek blijkt dat er een
behoorlijke hoeveelheid CO2 kan
worden verwijderd uit schoorsteen-

bron: TNO

gas door het te laten adsorberen
door steenkool onder hoge druk.
Dit betekent volgens Mazumder
dat injectie van rookgas in steenkoollagen kan worden gebruikt om
op industriële schaal CO2 uit te filteren en achter te houden. Mazumder voerde ook verkennend onderzoek uit naar de afname van porositeit en doorlaatbaarheid als gevolg
van zwelling van steenkool, veroorzaakt door de injectie van CO2. De
afname in doorlaatbaarheid kan in
de buurt van de put waarin CO2
wordt ingespoten ernstige injectieproblemen veroorzaken.
Het promotieonderzoek ‘Dynamics
of CO2 in Coal as a Reservoir’
maakt onder andere deel uit van
het programma ‘Transition to
sustainable use of fossil fuels’ dat
wordt gefinancierd door het
NWO/SenterNovem Stimuleringsprogramma Energieonderzoek.
Het programma streeft naar ontwikkeling van bèta-/gammakennis
voor de transitie naar een duurzame energievoorziening.

De Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen
(KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) en de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) hebben een gezamenlijke brief aan de minster van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voorstellen gedaan hoe de
middelen in het regeerakkoord in
te zetten voor onderwijs en wetenschap. De drie organisaties pleiten voor het gericht en evenwichtig – gespreid over de disciplines
– inzetten van 300 miljoen euro
voor ongebonden fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek.
Daarnaast is een extra impuls
voor het alfa gamma-domein
nodig. De brief over de invulling
van het Regeerakkoord op het
gebied van onderwijs en wetenschap sluit aan bij het vervolgcommentaar van de Commissie
Chang en bij het briefadvies van
de AWT rond de FES-gelden.
KNAW, VSNU en NWO ondersteunen het voorstel van de commissie Chang om de bedragen in de
kennis- en innovatieparagraaf van
het Regeerakkoord in te zetten
voor het ongebonden en zuiver
wetenschappelijk onderzoek. Volgens de wetenschapsorganisaties
zou NWO belast kunnen worden
met de verdeling van deze middelen. Het gaat om bedragen oplopend tot 300 miljoen. De drie
organisaties achten een evenwichtige verdeling over de disciplines
van belang.
De organisaties willen het geld
aanwenden voor talent, onderzoeksinfrastructuur en excellent
onderzoek. De persoonsgebonden
Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi,
Vici) zou kunnen groeien en voortaan helemaal door NWO worden
betaald. Zo hoeven instellingen
niet meer te matchen of een
eigen bijdrage te betalen. Op het
gebied van infrastructuur moet de
subsidie voor ‘Big Facilities’ een
vervolg krijgen.

Versterken excellent onderzoek
Om excellent onderzoek te versterken, stellen de organisaties voor
om op korte termijn onder gezamenlijke regie ten hoogste dertig
'topeenheden' te ontwikkelen.
De topeenheden sluiten aan bij
bewezen kracht en vormen netwerken. Ze vergroten de aantrekkingskracht op talent, versterken de
internationale concurrentie en
zorgen voor betere kansen op bijvoorbeeld Europese subsidies.
KNAW, VSNU en NWO pleiten
ervoor dat een substantieel deel
van de voorgestelde één miljard
euro wordt gebruikt voor de versterking van het alfa-gammadomein van universiteiten. Deze
vakgebieden, die tweederde van
de studenten trekken, zijn van
rechtstreeks belang voor de
Nederlandse samenleving. Deze
middelen zouden met name worden ingezet voor universiteiten om
de student-stafratio te verkleinen.
Bij de universiteiten gaan onderwijs en onderzoek hand in hand.
Investeringen in onderwijs hebben
daarom een positief effect op de
onderzoekscapaciteit van de universiteiten.
Transparant en zorgvuldige
procedure FES
De wetenschapsorganisaties zijn
van mening dat een structureel en
hoog aandeel uit het FES (Fonds
Economische Structuurversterking) voor kennis en innovatie of
mogelijk daarvoor in de plaats
komende middelen beschikbaar
moet komen. Voor het verkrijgen
van rendement uit investeringen
in kennis is een langetermijnaanpak noodzakelijk. De organisaties
vinden het belangrijk dat de toekomstige verdeling transparant en
zorgvuldig geschiedt. Ze stellen
daarvoor hun expertise graag
beschikbaar. NWO en SenterNovem kunnen de procedures
ontwerpen en uitvoeren.
De brief staat in pdf op:
www.nwo.nl/briefaanminister
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Aardwetenschappen op VWO!

Nieuw TNO-boek ‘Ondersteboven’

Vanaf komend jaar beginnen de eerste scholen in het voortgezet onderwijs met de invoering van het nieuwe vak Natuur, Leven en Technologie (NLT). Dit vak is profielkeuzevak
voor leerlingen met een Natuur en
Gezondheid profiel (zeg maar het
medische vakkenpakket) en voor
leerlingen met een Natuur en Techniek profiel (het harde beta-pakket).
Het is de bedoeling dat het vak
natuurwetenschappelijke integratie
bevordert. Een unieke kans om
aardwetenschappen onder de aandacht te brengen van leerlingen die
wel de juiste voorkenniseisen hebben, maar doordat aardrijkskunde
niet in hun pakket zit, niet in aanraking komen met het vak.
Kennisinstellingen en scholen mogen zelf onderwerpen voorstellen/
uitwerken die dan als module worden aangeboden. Scholen mogen
zelf kiezen welke modules ze
gebruiken, als ze er maar een paar
kiezen uit voorgeschreven domeinen (waarin modules gerelateerde
onderwerpen zijn geclusterd).

• Henk Leenaers, 2007: ‘Ondersteboven’ • 67 pp. • uitgegeven
in eigen beheer door TNO.
• ISBN 978 90 59862166.
Boven de grond is de ruimte
schaars. Naarmate de zeespiegel
hoger stijgt, de Randstad verder
dichtslibt en de olie meer en
meer opraakt, moet Nederland
een steeds groter beroep doen op
de ondergrond. Binnen niet al te
lange tijd moeten we de diepte in
om woningen te bouwen, nieuwe
wegen aan te leggen en bodemwarmte te winnen. Daarom is kennis van de ondergrond van vitaal
belang voor de toekomstige
inrichting van Nederland.
Op 31 januari nam staatssecretaris
Pieter van Geel het eerste exem-

Verder zijn er op zijn minst twee
modules waarin aardwetenschappen een rol spelen in ontwikkeling
bij scholen:
- Plaatsbepaling (incl. GIS)
- Aerosolen
NLT biedt de kans meer natuurwetenschappelijk in te gaan op
genoemde onderwerpen dan vaak
bij aardrijkskunde gebeurt. We
hopen hiermee dat aardwetenschappen weer een optie wordt
voor de leerlingen met de juiste
profielen!

Uitbarsting van de Etna in 2002
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plaar in ontvangst van het door
TNO uitgegeven boek ‘Ondersteboven’. In deze bundel populairwetenschappelijke artikelen laat
TNO zien welke oplossingen het
bedenkt om de ondergrond van
Nederland duurzaam en veilig in te
richten. In het voorwoord schrijft
de bekende Delftse hoogleraar
Salomon Kroonenberg: “Alles wat
wij mensen boven de grond hebben gemaakt komt uit de ondergrond. Het is alsof ons land ondersteboven is gekeerd: wat eens
onder lag, staat er nu bovenop.
Maar niemand die het ziet.”

Achterflap
Druk, druk, druk is het in de delta
van Rijn en Maas. Zestien miljoen
mensen op een veel te klein stukje

.deltares
GeoDelft en TU-Delft starten
Kenniscentrum Geo-engineering

Meer over NLT?
www.hetnieuwebetavak.nl
www.aarde.nu

Op 6 februari 2007 ondertekenden ir. G.J. van Luijk, voorzitter
van het College van Bestuur van
de TU-Delft, en ing. J.J. Wentink,
algemeen directeur van GeoDelft
een samenwerkingsovereenkomst
voor de oprichting van het Kenniscentrum Geo-engineering.

Bernd Andeweg
voorzitter Aarde.Nu en lid van de
klankbordgroep NLT
Bernd.andeweg@falw.vu.nl

Bron: NASA/ESA

Mede door toedoen van het KNAG
is een van de domeinen Domein
Aarde geworden! Aarde.Nu, het
samenwerkingsverband tussen de
aardwetenschappelijke opleidingen in Nederland, dat al jaren een
profielwerkstukken-prijsvraag
organiseert, heeft onderling afgesproken te zorgen voor voldoende

aardwetenschappelijke input voor
dit domein. Op dit moment wordt
er in ieder geval door de
Aarde.Nu-partners gewerkt aan de
volgende modules:
- Klimaatverandering (VU),
- Plaattektoniek & vulkanisme
(UU),
- De bodem (WU voor Havo, UvA
voor VWO),
- Water (WU),
- CO2-opslag (TUD).

Het vakgebied van de geo-engineering is van groot belang voor
het duurzaam bewoonbaar houden van onze dichtbevolkte en
laaggelegen delta. Van oudsher
zijn GeoDelft en de sectie GeoEngineering van de TU-Delft de
focuspunten van het onderzoek op
dit gebied in Nederland. Met de
start van het Kenniscentrum Geoengineering wordt de samenwerking geïntensiveerd.
De stijgende zeespiegel vraagt om
maatregelen in de sfeer van ver-

sterking van waterkeringen. Daarnaast worden allerhande bouwwerkzaamheden bij voortduring
geconfronteerd met de slappe
grond in onze delta. Risico’s en
faalkosten bij bouwprojecten worden voor een groot deel veroorzaakt door de grondgesteldheid.
GeoDelft en de sectie Geo-Engineering van de Faculteit Civiele
Techniek en Geowetenschappen
van de TU-Delft zijn de focuspunten van het onderzoek op dit
gebied in Nederland. Het kenniscentrum bundelt de Nederlandse
kennis en kunde op dit vakgebied.
Deze bundeling ondersteunt zowel
de wetenschappelijke ontwikkeling als de beantwoording van
kennisvragen van overheden,
bedrijven en organisaties.
GeoDelft en de Faculteit Civiele
Techniek en Geowetenschappen

aarde, dat lijkt vragen om problemen. Zo worstelde Nederland de
afgelopen jaren met door droogte
bezwijkende veendijken, door zoutwinning dalende bodems en door
arseen verontreinigde recreatiestrandjes. Maar steeds wordt geprobeerd om voor deze aardse problemen slimme oplossingen te bedenken, zodat we – ondanks alle gemodder – toch op een kluitje kunnen blijven wonen.

.boekbespreking
Carbonate Sedimentology and
Sequence Stratigraphy
carbonaatlichamen zoals riffen,
‘mounds’ of uitgestrekte ‘platforms’. En elk produceert een
kenmerkende vorm van de afzettingshelling en bekkenbodem.
Milieus worden gekenmerkt door
geleidelijk in elkaar overgaande
faciës zoals Wilson’s al in 1975
herkende. Schlager levert hier
commentaar op en brengt faciës
in verband met de ‘factories’.
Terloops voegt hij faciës toe van
epeirische zeeën en ontsloten
landafzettingen. Ook bespreekt hij
duurzaamheid van en voorkeur
voor bepaalde faciëspatronen.

De auteur
Henk Leenaers (1961) promoveerde als fysisch geograaf op de
bodem- en waterverontreiniging van
het riviertje de Geul in Zuid-Limburg. De afgelopen 10 jaar werkte
hij bij TNO Bouw en Ondergrond.
Als wetenschapsjournalist schrijft
hij regelmatig voor NRC Handelsblad, Intermediair en Binnenlands
Bestuur. www.henkleenaers.nl
Bestellen
Het boek is gratis te bestellen
door naam en bezorgadres te sturen naar dinoloket@tno.nl o.v.v.
‘Ondersteboven’.

zullen hun onderzoeks-programma’s op het gebied van de geoengineering op elkaar afstemmen,
wetenschappelijke staf uitwisselen
en het gemeenschappelijke gebruik van faciliteiten bevorderen.
GeoDelft zal in 2007 deel gaan
uitmaken van Deltares, een nieuw
instituut dat zich richt op deltavraagstukken. Dit instituut is op dit
moment in oprichting. GeoDelft
vertegenwoordigt daarin de ‘maak’kant door kennis te ontwikkelen
en te verspreiden die het bouwen
met, op en in de grond mogelijk
maakt. Met de oprichting van het
kenniscentrum wordt reeds nu
invulling gegeven aan het Kabinetsbesluit met betrekking tot de
instelling van Deltares, waarin het
aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met de universiteiten
een belangrijk punt is.

• Wolfgang Schlager 2005 •
215 figs. • 200 pp. hardcover •
SEPM Special Publication 8 of
‘Concepts in Sedimentology and
Paleontology’ • ISBN 1-56576116-2 • US$ 77,–.
Vier hoofdstukken gaan over carbonaatsedimentologie, drie over
sequentiestratigrafie en deze secties worden verbonden door een
hoofdstuk over carbonaatstratigrafische ritmen en ‘events’. Drie
appendices, twee indexen en
ongeveer 470 recente referenties
completeren dit boek.
Al vanaf begin jaren ’60 staat
carbonaatsedimentologie in de
belangstelling en het is verrassend en plezierig te zien dat eerdere ideeën toch nog wel zinvol
kunnen worden vernieuwd. Dat
doet Schlager die eerst kijkt naar
de plaats van carbonaatsedimentologie tussen verwante disciplines. Carbonaatproductie vindt
plaats door activiteit van biota en
door directe neerslag. Er zijn drie
productiesystemen (hier ‘factories’ genoemd); een in tropisch
water (T), een in koel water (C) en
een die micriet vormt (M). Elk
heeft een eigen sedimentatie/
erosiesnelheid en groeipotentieel
en vormt lokale (samengestelde)

Daarna worden de fundamentele
uitgangspunten van sequentiestratigrafie besproken. Sedimentintervallen met opvallende verschillen in sediment aanvoer/verspreiding worden door sequentiegrenzen gescheiden. Afzettingssystemen in sequenties zijn ‘system tracts’. Als uit faciës patronen en geometrie van sedimentlichamen blijkt dat de zeespiegel
daalt, introduceert Schlager een
‘falling-stage systems tract’. Met
voorbeelden van ontsluitingen en
seismische lijnen bespreekt hij
stratigrafische tijdlijnen, seismische reflecties en disconformiteiten. Ook onderscheidt hij verschillen in grootte orde die hij aan
fractalen relateert, en hij definieert standaard- en parasequenties met hun grenzen. Tenslotte
geeft hij commentaar op de oorsprong van de sequenties. Dit
alles is wat theoretisch en een
lossere betoogtrant zou dit deel
van de tekst toegankelijker hebben gemaakt.

te herkennen. Ook worden dieper
water afzettingsmilieus met
megabreccies besproken. Verschillende sequentiegrenzen worden met seismische lijnen verduidelijkt, en het hoofdstuk wordt
besloten met twee Neogene voorbeelden van carbonaatsequentiestratigrafie: het noordwesten van
de Bahamas en het Laat-Mioceen
van Mallorca. In het veel kortere
hoofdstuk 8 worden de C en M
‘factories’ op vergelijkbare manier
behandeld.
Tenslotte bespreekt Schlager eerdere ontwikkelingen in carbonaatsedimentologie. Hij benadrukt de
noodzaak voor meer onderzoek
naar geometrie van carbonaatlichamen en naar tijdschalen van
sequenties en ‘system tracts’.
Hij biedt uitdagende regels voor
schaalgrootte in sedimentologie
en stratigrafie waardoor belangrijke nieuwe inzichten kunnen ontstaan over kwantitatieve voorspellingen van sedimentlichamen.
Samenvattend; dit boek zit boordevol nieuwe inzichten, benaderingen en krachtige argumenten
over een discipline die zich de
laatste vier decennia weliswaar
razendsnel heeft ontwikkeld maar
waarin nog veel valt te ontdekken.
Dit boek wordt aanbevolen aan
carbonaatsedimentologen, bezig
met wetenschappelijk onderzoek
of praktisch oliegeologisch werk,
en aan gevorderde studenten, die
baat hebben bij de nieuwe inzichten en benaderingswijzen.
T.J.A. Reijers

In hoofdstuk 7 wordt de T-factory
grondig besproken aan de hand
van de anatomie van sequenties
in ondiepwaterafzettingen van het
Bahamaplatform en de Florida
Keys. Er worden vuistregels gegeven om system tracts en faciës
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. agenda
10 mei 2007
Voorjaarssymposium Nederlandse
Kring Aardse Materialen ‘The
beauty of metamorphism’, Universiteit Utrecht. Tijdens het symposium zal ook de ALV van de
NKAM woorden gehouden. Inlichtingen: Timo Nijland (timo.nijland@tno.nl / 0152763219 /
0653448387).
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
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/
hedberg/netherlands/index.cfm

Tot en met 3 juni 2007
Teylers Museum Haarlem “Bloemen onder de loep, een hommage
aan Linnaeus”. Informatie:
www.teylersmuseum.nl.

23–25 juni 2007
74ste Jaarlijkse Conventie van de
VSP-ASP, met Excursie naar Ortisei, Val Gardena, Zuid-Tirol, Italië. Informatie: www.vsp-asp.ch.

5 juni 2007
Umbgrove Lezing door professor
Barbara Romanowicz, Department
of Earth and Planetary Sciences,
University California Berkeley.
Universiteit Utrecht, aanvang
14:00, zaal nog niet bekend.
Info: http://www.geo.uu.nl/nieuws
enagenda/28361main.html

Tot en met 24 juni 2007
Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam “Waar ben ik? Aardrijkskunde in kaart gebracht”. Informatie: www.waarbenik.info.

13-15 juni 2007
Fifth international symposium
‘Spatial Data Quality 2007’,
ITC Enschede. Informatie:
http://www.itc.nl/issdq2007/
18-22 juni 2007
International School of Isotope
Geology “Frontiers in petrogenesis
and magmatology, and applications to archaeometry and environmental sciences”, VerbaniaPallanza, Italië. Informatie:
http://simp.dst.unipi.it/
ScuolaGNP2007/

. personalia
Adreswijziging
M. (Maartje) van Dijk
Johannes Camphuysstraat 27
3531 SC Utrecht

Drs. T. (Ton) Evers
Oosterbadstraat 44
9726 CM Groningen

J. (Joris) Graaf
Herestraat 94 B
9711 LM Groningen

Ir. P. (Peter) Ligthart
Westerdelle 33
1755 RD Petten

Drs. (Ton) A.H.M. ten Have
Leidseweg 81
2253 AA Voorschoten

Dr. J. (Jan) Stafleu
Koppelweg 81
3704 GE Zeist

Drs. I.R. (Iwan) de Lugt
& Dr. M.P.Y. (Madelon) Nijman
OSPQ/22, expatmail PDO Muscat
Postbus 245
2501 CE Den Haag

Overleden
07-03-07
Drs. J. (Jan) Keizer
Generaal Foulkesweg 275
6703 DL Wageningen

Nieuw lid
Drs. S. (Sanneke) van Asselen
Woestduinstraat 133-I
1059 ST Amsterdam
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28 juli tot 5 augustus 2007
Bijeenkomst van de International
History of Geology (INHIGEO) in
Eichstätt, Duitsland.
Thema: The historical relationship
of geology and religion.
Info: www.jura-museum.de/
symposium.html
16-17 augustus 2007
Fluid-Fluid Equilibria in the

Crust, Keulen, Duitsland.
Informatie: http://www.unikoeln.de/ math-natfak/geomin/
short_course_announcement.pdf

Tot en met 19 augustus 2007
Tentoonstelling ‘Als het beestje
maar een naam heeft’. Nationaal
Onderwijsmuseum Rotterdam. Zie
ook pagina xx van deze Geo.brief.
19-25 augustus 2007
The Society for Organic Petrology
(TSOP) 2007 annual meeting.
Info: http://geocities.com/victoria
conference2007
19-24 augustus, 2007
Goldschmidt 2007 - “atoms to
planets”, Keulen, Duitsland.
Informatie: http://www.gold
schmidt2007.org/

.kngmg
Nieuw lid Hoofdbestuur
Ik zal mijzelf even kort voorstellen.
Mijn naam is Anco Lankreijer.
Na mijn promotie in de Tektoniek
aan de VU (1998), ben ik op dit
moment Secretaris van het Instituut voor Aardwetenschappen.
In die functie ondersteun ik het
hoofd van de laboratoria en de
directeur onderwijs; daarnaast
geef ik ook onderwijs en probeer
zo het enthousiastme voor de
Aarde door te geven.
Nadat ik wat hand- en spandiensten had verleend voor de uitreiking van de Van Waterschoot van
der Grachtpenning aan prof. Boekschoten, werd ik meteen gevraagd
toe te treden tot het KNGMGbestuur. Binnen een week zat
Peter de Ruiter bij mij aan tafel,
om de mogelijkheden te bespreken. Er was haast bij, of het
KNGMG was veel dynamischer dan
ik had gedacht. Dat laatste bleek
het geval te zijn. Na het bijwonen
van de maandelijkse bestuursvergaderingen werd mij meer en meer
duidelijk dat er heel veel leven zit

in het KNGMG: grootse plannen,
conferenties, internationalisering,
excursie en als klap op de vuurpijl
een nieuwe nieuwsbrief.
Op een aantal punten hoop ik ook
wat toe te kunnen voegen. Allereerst zal ik me richten op de verbinding tussen de VU en het
genootschap. Verjonging van het
genootschap, binnen het bestuur,
maar met name in het ledenbestand, is van groot belang. Het
KNGMG moet aantrekkelijk zijn
voor jonge leden, studenten en
net afgestudeerde geowetenschappers. Juist voor deze groep
moet het genootschap een duidelijke meerwaarde betekenen. Ik
ben er van overtuigd dat het
KNGMG, met haar kringen en netwerken, uitstekende mogelijkheden biedt voor met name deze
jongere groep. Het KNGMG is een
club waar je wat aan hebt, en
waar je lid van wilt zijn.
Daarnaast zal ik me bezig houden
met de internationale samenwerking tussen geologische beroepsverenigingen.

Tot en met 9 september 2007
Tentoonstelling ‘Van Gewest tot
Geweest’. Nationaal Onderwijsmuseum Rotterdam. Zie ook
pagina xx van deze Geo.brief.
12-14 september 2007
4th European Meeting on the
Palaeontology and Stratigraphy
of Latin America, Tres Cantos
bij Madrid, Spain. Informatie:
http://www.igme.es/4EMPSLA/
24-26 september 2007
Internationaal congres ‘GeoPomerania2007 – Geology cross-bordering the Eastern and Western
European Platform’, in Szczecin/
Poland. Informatie: http://
www.geopomerania2007.org

sent day, Ferrara, Italië. Informatie: http://www.geoitalia.org/index.
php?action=doc_detail&doc_id=
676&folder_id=67

9-12 september 2007
The 9th International Symposium
on Mining in the Arctic (ISMA),
Kjeøy, Norwegen. Informatie:
http://www.kjeoy.no/9th_isma.htm
10-12 oktober 2007
8th Workshop on Alpine Geological Studies. Registration and
further information: http://
www.geologie.uni-bonn.de/
Alpshop07

29-31 augustus 2007
European Mantle Workshop
(EMAW2007) - Petrological evolution of the European Lithospheric mantle: from Archean to pre-
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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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