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Op 28 september 1998 werd de
‘Stichting Netherlands Journal of
Geosciences’ (NJG) opgericht
door KNGMG en TNO. Artikel 2
van de stichtingsakte luidt:

“het doel van de stichting is 
de samenstelling en het (doen)
uitgeven van een geowetenschap-
pelijk tijdschrift en aanverwante
publicaties.” 

Deze korte tekst was, ondanks het
wat stuntelige Nederlands, duide-
lijk genoeg om het NJG van start
te doen gaan. De samenwerking
tussen TNO en KNGMG werd een
succes en het NJG vervangt nu op
een waardige manier de ‘Mede -
delingen Rijksgeologische Dienst’
en de ‘Geologie en Mijnbouw’ van
weleer. TNO en KNGMG delen de
kosten, die hierdoor voor het
Genootschap gehalveerd zijn.
Initieel was het de bedoeling dat
de onderwerpen beperkt zouden
blijven tot Nederland en het
Nederlands continentaal plat. 

Een aantal uitstekende studies
daarover zijn dan ook verschenen.
Geleidelijk aan ligt het toch in 
de bedoeling om over een breder
scala van onderwerpen te publice-
ren. Zie bijvoorbeeld de publica-
ties van Wim Sissingh (juni
2006) waarmee hij ook de ‘NJG
best paper award’ heeft verdiend.
De redactie ontvangt een ruim
aanbod van artikelen van hoge
kwaliteit en hoeft niet te bedelen
om kopij. Daaruit blijkt dat het
blad in goede reuk staat bij veel
wetenschappers.
Met spanning wordt de Impact
Factor (IF) gevolgd. Die factor
wordt per jaar als volgt berekend: 
Voor, bijvoorbeeld, 2004 deelt
men het aantal malen dat het
NJG van de twee voorafgaande
jaren (2003 en 2002) gedurende
2004 geciteerd wordt, door het
totaal aantal artikelen verschenen
in die twee vorige jaren. Dit getal
was voor het NJG in 2004 één (1)
en hiermee is het NJG een goede
middenmoter onder de aardwe-

.van de voorzitter

Netherlands Journal of 
Geosciences (NJG)

tenschappelijke tijdschriften. Het
aantal citaten is snel stijgend en
ik verwacht stellig dat de IF 2007
zal profiteren van de zeer breed
opgezette en fraaie artikelen in
2005 en 2006. 
Afgezien van deze formele, kwan-
titatieve maatstaf is er ook de
subjectieve beoordeling. Die
maakt de lezer zelf. Het is duide-
lijk dat niet ieder NJG-nummer
voor iedereen even interessant
kan zijn; veel zal ongelezen in de
kast verdwijnen. Niettemin, als ik
de laatste jaargangen doorblader,
bekruipt me een gevoel van trots
dat we zo’n degelijk, fraai uitge-
voerd blad kunnen uitgeven. 
Ik denk dat de redactie veel lof
verdient voor haar inspanningen,
evenals het bestuur van de Stich-
ting, dat een strak zakelijk beleid
voert.
Van tijd tot tijd gaan er stemmen
op die zeggen dat de bijdrage van
het KNGMG aan de publicatie 
van het NJG duur en overbodig is.
“Waarom geen lidmaatschap 
zónder NJG?” Die vraag is op zich
niet onredelijk. Er zijn genoot-
schappen die dit soort varianten
van lidmaatschap toestaan. In 
het geval van het NJG moet men

Voor nieuwsberichten, mededelingen, discussie, downloads, interessan-
te links, ledenlijst etc.

Het wachtwoord voor het beschermde download-gedeelte van het
kngmg-web voor de komende periode is: 

Iterson

Iedereen wordt van harte uitgenodigd de Berichtenpagina van de
KNGMG-web 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 boven-
dien abonneren op de ‘RSS feeds’, zodat u nooit meer belangrijke
berichten kunt missen.

echter wel bedenken dat, als het
aantal abonnementen afneemt, de
kosten voor de blijvende abonnees
proportioneel zullen toenemen.
Het zou het begin van het einde
kunnen zijn. Dat einde betekent
opheffing van het NJG, waardoor
de Nederlandse Aardwetenschap
haar gezicht naar buiten kwijt-
raakt. Ook zal de drempel voor
publicaties over de geologie van
Nederland hoog worden, althans
in ‘peer reviewed’ tijdschriften;
men is dan immers aangewezen
op de buitenlandse vakbladen,
die al een overvloed aan kopij
kunnen krijgen. Het NJG moet,
naar mijn stellige mening, blijven.
Persoonlijk zou ik me zelfs diep
schamen als we ooit tot opheffing
van het NJG zouden moeten over-
gaan. Een Koninklijk Genootschap
dat zijn wetenschappelijke publi-
catie overboord gooit? Ik moet er
niet aan denken. Vier mooie num-
mers per jaar, elk voor de prijs
van een pilsje, een kopje koffie op
de boulevard of een los zaterdag-
nummer van de NRC. Dat kan
toch niet te duur zijn?!

Peter de Ruiter

Per 1 juli is dr. ir. Herman Ridde-
rinkhof benoemd tot adjunct-
directeur van het NIOZ (Koninklijk
Nederlands Instituut voor Onder-
zoek der Zee) op Texel. Hiermee 
is de directie weer compleet. Het
NIOZ maakt deel uit van de Ne der -
landse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO). 

Ridderinkhof (Zwartsluis, 1959)
studeerde voor civiel ingenieur aan
de Technische Universiteit Delft
en is sinds 1985 in dienst van het
NIOZ. Hij promoveerde in 1990 op
het proefschrift ‘Reststromen en
watermenging in de Waddenzee’

.diversen

aan de Universiteit Utrecht. Sinds
1997 is hij hoofd van de afdeling
Fysische Oceanografie. 
Ridderinkhof is nog steeds nauw
betrokken bij het fysische onder-
zoek in de Waddenzee, dat tegen-
woordig voornamelijk vanaf de
beide TESO-veerboten tussen Den
Helder en Texel wordt uitgevoerd.
Maar ook is hij zeer actief betrok-
ken bij het internationale onder-
zoek naar grote oceaanstromingen.
In dat kader leidt hij onderzoek
naar de zeestromen rond de zuid-
punt van Afrika, die de wateren van
de Indische Oceaan en de Atlanti-
sche Oceaan met elkaar verbinden.

Herman Ridderinkhof 
adjunct-directeur NIOZ 
(NWO-NIOZ-nieuws, 9 juli 2007).www.kngmg.nl
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Op 13 september om 13.30 uur
organiseert het KNGMG een specia-
le bijeenkomst in de Blauwe zaal
van het Ruppert gebouw (Leuven-
laan 21, De Uithof, Utrecht). 

In de eerste plaats zal de officiële
presentatie plaatsvinden van het
boek ‘Geology of the Netherlands’.
Dit nieuwe boek, onder redactie
van Th.E. Wong, D.A.J. Batjes en
J. de Jager behandelt in 18 full-
color hoofdstukken naast de geo-
logie van Nederland vanaf het Pre-
Silesien tot en met het Kwartair,
ook andere aspecten zoals petro-
leumgeologie, steenkool, zout,
grondwater, industriële mineralen,
aardbevingen, vulkanisme, geo-
thermie en opslagmogelijkheden
van de ondergrond. Hiermee is dit
het meest complete werk over de
geologie van Nederland bestemd
voor studenten, professionals,
beleidsmakers, maar ook voor
mensen die geïnteresseerd zijn in
bepaalde geologische onderwer-
pen van ons land. 
De hoofdstukken zijn geschreven
door specialisten van diverse
Nederlandse geowetenschappelij-

Monday 17 September, Planetary
Science symposium at the VU 
“On Interiors of Planets and Moons”

.kngmg

Feestelijke presentatie van het boek
‘Geology of the Netherlands’ en uit -
reiking NJG publicatieprijs 2005/2006

Programma:
13.30 u Ontvangst koffie
14.00 u Opening en inleiding door Peter de Ruiter, voorzitter KNGMG
14.10 u Presentatie van het boek “Geology of the Netherlands” 

door Theo Wong (UU)
14.40 u Geological development of the Netherlands: Jan de Jager (Shell)
15.10 u Surface mineral deposits: Michiel van der Meulen 

(TNO Bouw en Ondergrond)
15.40 u Pauze
16.00 u Natural and induced seismicity: Bernard Dost (KNMI)
16.30 u Uitreiking “Best publication award NJG” aan Wim Sissingh

door Peter de Ruiter
16.45 u Borrel en gelegenheid om het boek en andere geologische

boeken van de KNAW tegen gereduceerd tarief te kopen

De toegang is gratis.

This symposium provides an over-
view of current research into the
composition, constitution, and
properties of the interiors of rocky
and icy planets and moons. 
Subjects range from laboratory
insights into internal differentia-
tion, to geo physical modeling and
remote sensing observations. 
The sympo sium takes place at 
the VU Amster dam, where a new
laboratory is being set up dedica-
ted to studying the physical and

chemical properties of planetary
materials at conditions prevailing
in the interiors of planets and
moons.

Location: Rooms 11A05 (morning
session) and 12A05 (afternoon
session) of the VU main building. 

For more information: Wim van
Westrenen (wim.van.westrenen@
falw.vu.nl, tel: 020-5987279).

.symposium

ke instellingen, zoals TNO Bouw
en Ondergrond, Shell, Winters-
hall, AKZO, UU, VU, TUD, KNMI
en Rijkswaterstaat. Het boek
wordt uitgegeven door de Konink-
lijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen en de fraaie uit-
voering is mogelijk geworden
dankzij financiële steun van de
NAM. Na de presentatie van het
boek zal een drietal auteurs elk
een korte voordracht houden over
zijn hoofdstuk. 

Hierna zal Peter de Ruiter, voorzit-
ter van het KNGMG, de NJG publi-
catieprijs 2005/2006 uitrijken aan
Wim Sissingh. De redactie van dit
tijdschrift nomineerde unaniem zijn
twee prachtige artikelen, gepubli-
ceerd in NJG 85-2, voor deze prijs.
Het betreft: “Kinematic sequence
stratigraphy of the European Ceno-
zoic Rift System and Alpine Fore-
land Basin: correlation with Medi-
terranean and Atlantic plate boun-
dary events” en “Syn-kinematic
palaeogeographic evolution of the
West European Platform: correla-
tion with Alpine plate collision 
and foreland deformation”.

SMART image of the Pythagoras crater on the Moon.

Provisional programme
10.30 h Welcome and introduction, Gareth Davies, VU Amsterdam
10.45 h Experimental constraints on the origin of Martian meteorites

and the composition of the Martian mantle, Carl Agee, 
Institute of Meteoritics, University of New Mexico

11.30 h Thermo-mechanical models of planetary interior evolution,
Arie van den Berg, Utrecht University

12.00 h Lunch
13.00 h Inversion of geophysical data for composition and thermal

state of the Moon and Mars, Amir Khan, Niels Bohr Institute,
University of Copenhagen

13.45 h Latest science results from the SMART-1 mission, Bernard
Foing, RSSD - ESA, ESTEC, Noordwijk

14.30 h Coffee break
15.00 h The interiors of outer solar system moons, Bert Vermeersen,

DEOS, TU Delft
16.00 h Borrel / lab tours

B
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.onderwijs

BaMa: vier letters die staan
voor grote ambities

Ondertekening van de Magna Charta Universitatum in Bologna. 

BaMa: voor de huidige generatie studenten ‘gewoon’ de structuur waarop hun studie gebaseerd is. Voor de
oudere generatie die nog afgestudeerd is met het kandidaats en doctoraal (examens waarvan de jonge
garde niet eens weet dat zij ooit bestaan hebben) een nieuw systeem van studeren waarbij onduidelijk 
is welke filosofie er achter steekt en wat de voordelen zijn. Een uitleg.

B
ron: U
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Afgezien van enkele voorlopers in de 
Arabische wereld, heeft de universiteit
zoals we die nu kennen zich in Europa
ontwikkeld; oorspronkelijk voornamelijk
vanuit rooms-katholieke seminaria, later
ook los van de kerk. In de 15e en 16e
eeuw ontwikkelde zich een praktijk dat
jongelieden door hun ouders Europa 
ingestuurd werden om andere landen 
en culturen te leren kennen én om aan
bekende universiteiten aldaar verdere 
vorming te krijgen. Lang niet altijd kregen
ze zoveel geld mee dat ze zich tijdens
hun hele ‘Grand Tour’ konden bedruipen
(of zij werden onderweg bekwaam van
hun pecuniën beroofd). Velen gaven les
of verrichtten andere werkzaamheden om
het hoofd boven water te kunnen houden. 
Veel oudere universiteiten bevonden zich
in het mediterrane deel van Europa, al
mogen Oxford en Cambridge, Leuven en
de Sorbonne niet onvermeld blijven.
Omdat Latijn de academische omgangs -
taal was, konden de ‘Touristen’ de lessen
zonder al te veel problemen volgen. Eigen -
lijk was Europa in die tijd in zekere zin
méér een geheel dan in latere eeuwen. 
Het ERASMUS-programma van de Europe-
se Gemeenschap dat in 1986 werd ge -
lanceerd en een grotere mobiliteit van stu-
denten en staf in Europa beoogde, werd
duidelijk geënt op de positieve kanten van
die vroegere praktijk.

Magna Charta Universitatum
In 1988 vierde de Universiteit van Bolog-
na haar negende eeuwfeest, al bestreden
verschillende andere dit omdat de univer-
siteit geen doorlopend bestaan gehad zou
hebben… In die tijd maakten velen zich
zorgen over de beperking van vrijheden in
universiteiten achter het IJzeren Gordijn
en niets was passender dan het opluiste-
ren van het eeuwfeest in Bologna met de
plechtige ondertekening op 18 september
van een document waarin rectoren uit
heel Europa de noodzaak van volledige
Academische Vrijheid beleden. In dit
document, Magna Charta Universitatum,
maakten de rectoren “aan alle staten en
het geweten van alle volkeren de grond-
beginselen bekend die nu en in de toe-
komst de basis van de missie van univer-
siteiten moeten zijn”. 
Die grondbeginselen waren voor de goede
lezer een onmiskenbaar protest tegen
politieke dominantie; zij kregen een 
wijdere dimensie door verwijzing naar 
een zich steeds meer openende wereld 
en ontwikkelingen in het westelijk deel
van Europa. Heel sterk bekort, somden 
de rectoren de volgende middelen op
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De Vesuvius, geschilderd door de Italiaanse kunstenaar Pietro Fabris (1740–1792) –  eindbestemming

van vele reizigers van een Grand Tour.
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waarmee de grondslagen waargemaakt
konden worden: 
1. Alle leden van de universitaire ge meen -

schap moeten de middelen krijgen die
nodig zijn om vrijheid van on derwijs en
onderzoek te garanderen.

2. Onderwijs én onderzoek moeten
onlosmakelijk voorop staan in de 
werving en de rechtspositie van elke
docent.

3. Een universiteit dient, rekening hou-
dend met het bijzondere karakter van
de gegeven situatie, studenten “de
vrijheden en omstandigheden te
garanderen nodig voor het bereiken
van hun doelen op gebied van cultuur
en vorming”.

(In het bijzonder) Europese universiteiten
“zien in wederzijdse uitwisseling van
informatie en documentatie en in toene-

ming van gemeenschappelijke weten-
schappelijke initiatieven, de fundamente-
le instrumenten voor een voortdurende
vooruitgang van kennis”.
De rectoren sloten af met de aanmoedi-
ging van mobiliteit van studenten en staf,
en zij beschouwden “algemeen beleid
gericht op gelijkstelling van positie, titels,
examens (waarbij de nationale diploma’s
blijven bestaan) en het toekennen van
beurzen als het essentiële instrument
voor de uitvoering van hun huidige
taken”. En zij “verplichten zich, in naam
van hun universiteit, zodanig te werk te
gaan dat elke staat en de betrokken
supra-nationale organisaties zich in toe-
nemende mate kunnen laten inspireren
door de bepalingen van dit handvest, dat
de unanieme uitdrukking is van de auto-
nome wil van de universiteiten”.

Sorbonne en Bologna verklaringen
In het voorgaande is het woord BaMa nog
niet gevallen maar Bologna vormt wél de
voorloper van versnelde ontwikkelingen
die vanaf 1998 hun beslag kregen. Toen
nodigde Claude Allègre (geoloog!) als
Minister van Onderwijs, Onderzoek en
Technologie zijn Duitse, Italiaanse en
Britse collega’s uit ter gelegenheid van de
diës natalis van de Sorbonne op 25 mei.
Dit leidde tot de plechtige ondertekening
van de Sorbonne joint declaration “on
harmonisation of the architecture of the
European higher education”. Die verkla-
ring eindigde met: “We hereby commit
ourselves to encouraging a common
frame of reference, aimed at improving
external recognition and facilitating stu-
dent mobility as well as employability.
The anniversary of the University of Paris,
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De Magna Charta Universitatum Europearum, ondertekend op 18 september 1988 door rectoren van Europese universiteiten.



today here in the Sorbonne, offers us a
solemn opportunity to engage in the
endeavour to create a European area of
higher education, where national identi-
ties and common interests can interact
and strengthen each other for the benefit
of Europe, of its students, and more
generally of its citizens. We call on other
Member States of the Union and other
European countries to join us in this
objective and on all European Universi-
ties to consolidate Europe’s standing in
the world through continuously improved
and updated education for its citizens”. 
Het was dit beroep op de andere lidstaten
dat Bologna ertoe bracht de volgende
stap te zetten. De universiteit nodigde
ministers uit van 29 Europese landen,
dus meer dan de EU, voor overleg in juni
1999. Men werd het eens over actie en

legde dat vast in de Bologna Declaration
van 19 juni. Centraal hierin staat de
‘Europese hoger-onderwijsruimte’, een
begrip dat vele aspecten heeft en dat via
een op te starten proces gaandeweg
gestalte zou moeten krijgen. De ministers
verplichtten zich tot afstemming van hun
nationale beleid en tot maatregelen om
hun onderwijssystemen zodanig te her -
vormen dat er convergentie op Europees
niveau zou ontstaan. Geen standaardisa-
tie: de fundamentele principes van natio-
nale autonomie en diversiteit worden vol-
ledig gerespecteerd. 

Eén Europese ruimte
De Bologna-verklaring is dus niet louter
een politiek manifest, maar een bindende
verplichting voor het uitvoeren van een
actieprogramma. Doel: het tot stand
brengen van één Europese ruimte om
daardoor ‘employability’ en mobiliteit van
de burger te vergroten én om het interna-
tionale concurrentievermogen van het
Europese hoger onderwijs te versterken.
Tijdpad: afgerond in 2010. Specifieke
doelen: 
1. Een gemeenschappelijk raamwerk van

inzichtelijke en vergelijkbare graden.
2. Introductie van - en hier komt BaMa

op de proppen - ‘undergraduate’
(Bachelor’s) en ‘graduate’ (Master’s)
niveaus in alle landen, de eerste
graad niet korter dan 3 jaar en 
relevant voor de arbeidmarkt.

3. Systemen van studiepunten die
onderling vergelijkbaar zijn, zoals 
het European Credit Transfer System
(ECTS) van de EU, ook voor levens-
lang leren.

4. Opruimen van nog bestaande obsta-
kels voor vrij verkeer van studenten,
staf, trainees en afgestudeerden, on -
derzoekers en betrokken bestuurders.

Tot hier aan toe voornamelijk binnen-
Europese doelen en acties. Belangrijk,
niet in het minst voor de aardweten-
schappen, is wat de verklaring zegt over
Europees onderwijs in de wereld: “in par-
ticular” to increase “the international
competitiveness of the European system
of higher education. The vitality and effi-
ciency of any civilization can be meas-
ured by the appeal that its culture has for
other countries. We need to ensure that
the European higher education system
acquires a world-wide degree of attraction
equal to our extraordinary cultural and
scientific traditions”.
De ministers besloten om elke twee jaar
opnieuw samen te komen om de vorderin-

gen in het Bologna-proces te evalueren,
zo nodig aanpassingen te accorderen. De
procescoördinatie is in handen gelegd
van kleinere aantallen landen, met
belangrijke participatie van de Europese
Unie (nu wél, i.v.m. financiële steun) en
de overkoepelende European University
Association.

Enkele kanttekeningen
Tot zo ver op verzoek van de redactie de
achtergronden. Nu nog een enkele kant-
tekening van mijn kant.
1. Velen, zelfs ingewijden, geven de

Europese Unie de schuld van de
invoering van het BaMa-systeem dat
ze niet zien zitten. Ik hoop duidelijk
gemaakt te hebben dat dat onjuist is
en dat de impulsen allereerst kwamen
van de rectoren zelf, daarna ook van
ministers en vanuit Europese univer -
sitaire kringen die daarmee een rol
voor zich in het belang van de in -
stellingen die zij vertegenwoordigen
konden opeisen.

2. Ik kan me niet aan de indruk ont trek -
ken dat niet alle ministers van dezelf-
de Europese gezindheid bezeten
waren, maar graag met het Bologna-
proces in zee gingen omdat ze daarin
kansen zagen voor het afdwingen van
veranderingen, al dan niet met bezui-
nigingen (o.a. minder studenten dóór
naar de graduate opleiding). 

3. Nederland moest weer zo nodig haan-
tje de voorste zijn en heeft de omzet-
ting in enkele jaren voltooid, zonder
in de pas te blijven met andere lan-
den en daarmee inhoudelijke multi -
laterale afstemming te bevorderen.
Ook de voor elke werkelijke verande-
ring onmisbare financiële prikkels
waren beperkt.

4. De omzetting van propedeuse naar
Bachelor en van doctoraal naar 
Master is daarom binnen de universi-
teiten veelal meer beheerst door de
wens studenten te behouden (door-
stroom maximaliseren) en minimalise-
ring van sores, dan door de op zich
waardevolle doelen die ook aan de
orde hadden moeten komen. Dat kón
ook later, maar betekent dan wel op -
nieuw veel onrust en veranderingen.

Ik ben zeer benieuwd te lezen hoe de
aardwetenschappers zich in deze operatie
geweerd hebben. 

Peter Floor
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Bij het hek dat de toegang tot groeve de
Zanderij en het Zwerfsteneneiland afsluit,
dendert het verkeer op luttele meters
voorbij. Iets verderop, eerst een stuk het
zandpad af en dan 20 meter naar bene-
den, is de stilte bij de ‘toegangspoort’ van
het eiland opvallend. Hier is een land-
schap dat slechts 150 jaar oud is en vol-
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Het zwerfsteneneiland Maarn

.voetlicht

Vlak langs de A12 Utrecht – Arnhem, aan de zuidzijde bij de afslag Maarn/Doorn, ligt in de diepte het Zwerfstenen -
eiland Maarn. Het is een van de zeven Aardkundige Monumenten die de provincie Utrecht rijk is. Iedere eerste
zaterdag van de maand, en op afspraak, worden er rondleidingen gehouden. 

ledig door mensenhanden is bewerkt.
Eerst is de stuwwal halverwege de negen-
tiende eeuw afgegraven voor de aanleg
van de spoorlijn van Utrecht naar Arn-
hem; later, eind negentiende eeuw, is er
zand gewonnen voor de aanleg van het
enorme rangeerterrein dat op deze plek
geweest is en nog later, tweede helft

twintigste eeuw, is nog meer zand gewon-
nen voor wegen en stadsuitbreiding. 

Bergschoen
Wat rest is een intrigerende plek: een
grote tobbe in de grond met in het mid-
den een meer, met daar middenin een
eiland, en daar bovenop een hoogspan-

Zwerfsteneneiland Maarn gezien vanaf het noorden.



geaarde gevoelens van die bezoekers. Zijn
kracht ligt in de ‘laag bij de grondse’ uit-
leg hoe het landijs samen met wind en
water een landschap heeft gecreëerd van
zand, grind en keien. Met zijn bergschoen
schuift hij het losse zand – “jammer dat
het niet nat is, dan komt het wat steiler
te staan” – naar voren en opzij. Een glet-
sjerdal is gevormd met de stuwwal van 
’t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug aan 
de ene kant en die van Wageningen-Ede
aan de andere kant. Hij vult zijn ‘dal’ 
met zand, grind en veenlaagjes (gras-
sprieten), legt uit hoever het landijs is
gekomen, hoe het ijs de sedimenten
heeft opgestuwd tot volledig verfrommel-
de lagen en wat er gebeurd is tijdens 
het terugtrekken van het ijs. 
Hij laat smeltwaterrivieren door de 
stuwwal breken, legt uit dat de bodem
op veerde toen de last van het ijs eraf 
was en welke invloed dat gehad heeft 
op de loop van de rivieren.

Windroos
Geologie en een brok spoorgeschiedenis
komen samen bij het dijkje dat het eiland
verbindt met het vasteland. Drie brok-
stukken van een enorme draaischijf die
op het rangeerterrein heeft gelegen, vor-
men samen de toegang tot het eiland.
Aan de voet van het middenstuk van de
draaischijf – met het gat waarin de as
gelegen heeft – liggen de zwerfstenen die
uit het voormalige Geologisch Monument
Maarn komen. Hier is geen selectie
gemaakt op soort of herkomst, de collec-
tie is intact gelaten. Er liggen een paar
schitterende stenen, zoals het Conglome-
raat van Burnot, met brokken zwarte
kwartsiet, waarvan het moedergesteente
langs de Maas dagzoomt ten zuiden van
Namen en twee stukken revinienkwartsiet
met de kenmerkende vierkante holtes
waaruit pyriet is verweerd, stenen die ook
karakteristiek zijn voor de Maas.
En dan het eiland zelf. Het vierkant van
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ningsmast. Aan de ‘achterkant’ torent de
Maarnse berg hoog boven de zandplas
uit. Aan de voorkant een lagere helling
waarachter de snelweg verdwijnt. Op deze
plek ligt het Zwerfsteneneiland Maarn,
aardkundig monument sinds 1999. Voor
de één een schitterende plek waar ijstij-
den, stuwwallen, rivierzanden, zwerfkeien
en industrieel erfgoed samenkomen in
een kunstwerk. Voor de ander – de jong-
ste generatie – vaak een plek van ver-
plicht educatief vermaak, die tegen wil
en dank toch leuk blijkt te zijn omdat
sommige kristallen wel erg groot en mooi
zijn en omdat het zo lekker zit bovenop
een kei. Voor weer anderen een plek met
een mystieke betekenis: van oudsher al
een heilige plaats.
Rondleider Wim Hoogendoorn, jarenlang
bij de provincie Utrecht betrokken bij de
aardkundige monumenten en ‘Zwerfste-
neneilandman’ van het eerste uur, kan
niet direct uit de voeten met de niet-

De zuidoosthoek van het eiland.



de poten van de hoogspanningsmast is
het uitgangspunt geweest voor de wind-
roos, de vorm waarin de zwerfstenen zijn
neergelegd. Vanuit de voet van de mast –
het midden van het eiland – liggen ca.
700 stenen gerangschikt volgens de vier
windstreken. Voor de hoeken zijn extra
mooie zwerfkeien gekozen om een sterke
lijn te creeëren, ook al is dat soms ten
koste gegaan van de systematiek van de
indeling. De gidsgesteenten – die stenen
waarvan bekend is waar ze vandaan
komen – liggen vanaf de noordpunt naar
het westen, de overige stollingsgesteen-
ten naar het oosten, de sedimentgesteen-
ten tussen zuid- en westpunt en de meta-
morfe gesteenten vanaf de zuidpunt naar
het oosten. 

Uppland
Van een deel van de zwerfstenen kon wor-
den vastgesteld waar ze vandaan komen.
Het is opvallend dat het overgrote deel –
70 van de 82 – afkomstig is uit de omge-
ving van Uppland, noord van Stockholm,
elf komen uit het gebied rond Stockholm
en een komt uit de Oostzee, ten oosten
van Stockholm; herkomstgebieden die in
overeenstemming zijn met die van de
meeste zwerfstenen uit ’t Gooi en de
Utrechtse Heuvelrug. 
De vier windstreken van het kompas langs
lopend – tegen de klok in – legt Hoogen-
doorn uit welke verschillende soorten ge -
steenten er zijn. Hij laat magma’s omhoog
komen in de korst. Hij laat ze langzaam
stollen – de grofkorrelige Hedesunda -
graniet met Karlsbadtweelingen – als
ganggesteente intruderen – een donkere,
fijnkorrelige diabaas – en zorgt voor een
snelle vulkaanuitbarsting – de opvallende,

bruine oostzeekwartsporfier. Hij wijst mig-
matieten aan en legt uit hoe metamorfe
gesteenten ontstaan, met de vorming van
nieuwe mineralen onder invloed van hoge
temperatuur en druk, en de oriëntatie van
langgerekte mineralen. Hij laat de scheve
gelaagdheid zien in zandstenen en wijst op
golfribbels die te zien zijn op het oppervlak
van een van de zwerfstenen. Bij de oude
collectie van het voormalige Geologisch
Monument Maarn wijst hij de mooiste
gneis van het hele monument aan.

Natuurlijk
Het zwerfsteneneiland neemt als aardkun-
dig monument een aparte plaats in. Het is
geen markant geologisch fenomeen, zoals
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Aardkundige Monumenten

De provincie Utrecht kent zeven Aardkundige Monumenten:
• De zuidflank van de Grebbeberg
• De Lange Duinen en de Korte Duinen bij Soest
• Het sneeuwsmeltwaterdal Plantage Willem III bij Rhenen
• De oude rivierbeddingen Oostbroek en de Niënhof bij de Bilt
• Het eiland Bol en de Binnenlek nabij Lopik
• De waaien in Eemland nabij Eemnes
• Het Zwerfsteneneiland bij Maarn

Het zijn stuk voor stuk karakteristieke voorbeelden van landschappen
en de fysische processen die daar deel van uitmaken. Zo breed als het
veld van de aardwetenschappen is, zo divers zijn ook de monumenten:
van een stuwwal (de Grebbeberg) aan de rand van een jonger, laaggele-
gen rivierengebied, tot de ronde meertjes (waaien of wielen) aan de
voet van een dijk, resultaat van een dijkdoorbraak, en een door men-
senhanden gemaakt kunstwerk als het Zwerfsteneneiland.

Het idee van het aardkundige monument komt uit de provincie
Utrecht. In het kader van het Europese Natuurbeschermingsjaar –
1995 – werd een projectgroep in het leven geroepen die de Grebbeberg
tot het eerste Aardkundige Monument van Utrecht en van Nederland
maakte. Het Zwerfsteneneiland is in 1999 het derde monument gewor-
den. Hoogendoorn heeft bij de provincie Utrecht plannen achtergelaten
voor nog vijf monumenten.
De rest van ons land heeft het idee omarmd en in vrijwel elke provincie
in Nederland zijn nu aardkundige monumenten benoemd. 

Voor meer informatie:
‘Zwerfsteneneiland Maarn en andere aardkundige monumenten’, door
Wim Hoogendoorn, KNNV Uitgeverij, ISBN: 978-90-5011-000-6
Meer informatie over aardkundige waarden, het zwerfsteneneiland en
andere gesteentetuinen is te vinden op: www.aardkundigewaarden.nl

de Grebbeberg, of actief fysisch proces,
zoals de vorming van de stuifzanden van
de Lange Duinen en de Korte Duinen in
Soest, twee andere aardkundige monu-
menten in Utrecht. In tegendeel, het is
een volkomen kunstmatig landschap met
een kunstzinnig geordende collectie zwerf-
stenen. Maar het is wel een bijzondere
plek met een aparte atmosfeer, waar
industriële ontwikkelingen en natuurlijk
landschap elkaar zijn tegengekomen. Dat
verhaal is niet te vergelijken met de ont-
wikkeling van een ongeschonden beekloop.
Maar wel een die het net zo waard is om
gehoord te worden.

Aukjen Nauta

Een stuk van de draaischijf bij de dijk naar het eiland.
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In augustus 2004 vond het 32ste
Internationale Geologische Congres
plaats in Florence. Aan zes oor-
spronkelijk bijdragen van de tech-
nische sessie “paleo-environmen-
tal record and application of cal-
cretes and palustrine carbonates”
zijn acht extra hoofdstukken toege-
voegd in dit boek dat zo een basis
vormt voor een betere be grips -
vorming over calcreet en palu drale
carbonaten en hun bijdragen in de
reconstructie van oude en recente
landschappen. De bijdragen zijn 
in drie groepen gerangschikt.

Oude landschappen, klimaten en
sequentiegrenzen
Hanneman en Wideman gebrui-
ken de term calcitische pedo-
complexen als tenminste twee
calcitische paleosols zijn geschei-
den door een c-horizon. Zulke
markers hebben een sequentie -
stratigrafische betekenis en zijn
gebruikt bij het vaststellen van
disconformiteiten van ±30, 20 
en 4 Ma in de grote vlakten in 
het Westen van de VS. 
Tabor et al. schrijven over de Car-
nische Ischigualasto Formatie in
Argentinië. Afwisselende droge en
vochtige klimaten worden weer-
spiegeld in argilli-, gley- and venti-
sols met verschillende hoeveel -
heden calciet. Bodemdrainage en
verschillende afzettingssnelheden
geven verschillende paleosols. Kli-
maatveranderingen beïnvloeden de
samenstelling van de gesteenten
en dus de landschappen.
Mariott en Wright benadrukken de
preservatievoorkeur van delen van
eenvoudige Old Red Sandstone
paleosols in Zuidwest-Wales. Gere-
activeerde en afgesneden bo dems

liggen in riviervlaktes. Mo biele
bodems kwamen vaker voor, stel-
len zij, in het Vroeg-Paleozoïcum
toen planten met wortels nog in
ontwikkeling waren. 
Tanner en Lucas wijzen op ver-
schillen in rijpheid van paleosols
van de Boven-Trias Chinle Group in
het “Four Corners”gebied in de VS,
die langzame uitdroging van het
Colorado Plateau weerspiegelen.
Veranderend grondwaterniveau en
structurele bewegingen maken het
moeilijk om verschillen in bekken-
sedimentatie vast te stellen. 
Sandler stelt met koolstof- en
zuurstofisotopen van pedogene
calciet van Mid-Turoon-paleosols
vast dat centraal-Israël toen een
opgeheven kalksteenplatform was.
Die conclusie wordt gesteund
door karst, rivierzanden en
bodems. De pCO2-waarde van
pedogenetische calciet suggereert
hoge Turoontemperaturen. 
Foley et al. herkennen pedogene
kalksteen in koude Antarctische
woestijnen. In vergelijking met
warme gebieden is het kalkgehal-
te laag evenals de snelheid van
neerslag, mogelijk door een dun-
nere actieve laag, een lagere ver-
wering en een droger landschap. 

Sedimentaire milieus en faciës
Parcerisa et al. bespreken lacus-
triene kalksteen in Oligocene allu-
viale waaiers in het Catalaanse
kustgebergte (Spanje). 
Armenteros en Huerta bespreken
de vorming van klastische sedi-
menten, palustriene faciës and
calcreten in het Duero basin
(Spanje) die vervingeren met
smalle alluviale waaiers aan de
bekkenrand en vervangen worden

door rivierafzettingen. Afwezig-
heid van kalksteen weerspiegelt
een toenemende klastische aan-
voer door een vochtiger klimaat. 
Szule et al. stelde vast dat in het
noorden van het Boven-Silesische
Bekken zoetwaterkalken van Laat-
Trias ouderdom liggen tussen
rode gipslagen van Carnien ouder-
dom en continentale klastische
Trias/Jura sedimenten. Ze zijn van
een zoetwaterfaciës met travertijn
en verweerde palustriene/pedoge-
ne afzettingen. De op eenvolging
suggereert een afwisseling van
natte/droge klimaten.
Alonso-Zarza et al. bestudeerden
een boorkern uit een droog, licht-
zout moerasgebied in Tablas de
Damiel (Ciudad Real, Spanje). 
In de Kwartaire afzettingen is veen
gemengd met diatomeën en spons -
spiculen. Hierop volgt een omge-
werkte palustriene kalk, ge vormd
in een uitdrogend moerasgebied.
Dit is een recente analogon voor
zoetwater palustriene kalken. 
Marty en Meyer bestudeerden de
“Faciès Rognacien”, palustriene
kalken met sedimentaire en
vroeg-diagenetische structuren
van een halfdroog klimaat in het
noordoostelijke voorland van de
Pyreneeën (Zuidwest-Frankrijk)
om en nabij de K-T grens. 
Molina et al. herkenden calcareni-

tische grainstones van uiteenge-
vallen prisma’s van microcodium,
kwarts, glauconiet en mud- en
bioklasten. Die wisselen af met
pelagische kalken met nannofos-
sielen van Danien ouderdom. 
Dit is de Paleocene Majalcorón
Formatie in Zuid-Spanje. 

Datering van calcreet en 
toepassingen
Rasbury et al. schrijven over een
niet-pedogene calcrete met ken-
merkende microkristallijne en textu-
rele verschijnselen en biogenetische
structuren met aders met dun ne
platen van vervangende calciet in
rode mudsteen. Er zijn zes ce ment -
generaties herkend die samenhan-
gen met rhizolithen. Ze zijn in on -
diep grondwater gevormd. Vadose
texturen ontbreken. Cement strati -
grafie helpt bij de vaststelling van
de niet-pedogene versus pedogene
aard van de kalkstenen en die zijn
gedateerd met de U-Pb methode.
Azañón et al. bespreken de middel-
ste sectie van de Betische Cordille-
ra in Zuidoost-Spanje waar de
1000 m hoge Guadixdepressie ge -
vuld is met Laat Tortoon-Pleistoce-
ne continentale afzettingen die ein-
digen met een laminaire calcrete.
De ouderdom is 42.6 ± 5.6 ka.
Toen hield continentale sedimenta-
tie op en begon erosie/uitsnijding
van Late Pleistoceen-Recente
canyons waardoor het Guadixbek-
ken werd gevangen in het stroom-
gebied van de Guadalquivir. 

De editors wijzen er terecht op dat
er steeds meer studies verschijnen
over oude bodems, en dat de ver-
scheidenheid van paleosols en hun
toepassingen groot is. In dit boek
zijn bijdragen opgenomen die cal-
creet en palustriene kalken bena-
drukken, omdat ze nuttige infor-
matie bevatten voor de interpreta-
tie van de sedimentaire geschiede-
nis en de evolutie van landschap-
pen. In het algemeen zijn de edi-
tors succesvol geweest in hun
poging. Het boek is daardoor een
bruikbaar en actueel naslagwerk
voor ieder die met vergelijkbare
studies bezig is. De prijs is aan de
hoge kant maar acceptabel voor
het goed uitgevoerde boek.

T. J. A. Reijers

Ana María Alonso-Zarza en Lawrence H. Tanner

Paleoenvironmental Record and
Applications of Calcretes and 
Palustrine Carbonates

.boekbespreking

GSA Special Paper Series • 2007
• SPE 416 • softcover • 248 pp.
• ISBN-978-0-8137-2416-4. •
US$ 80.00 postpaid. Order from
The Geological Society of America
• P.O.Box 9140 • Boulder • 
Colorado 80301-9140 USA.
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Onze voorzitter houdt ons in zijn
vorige column een wijsheid van
zijn goede vader voor: “Spreken is
zilver, zwijgen is goud”. Onze
vaders plachten te citeren uit de
Schrift: “Er is een tijd om te zwij-
gen en een tijd om te spreken”
(Prediker). Het Hoofdbestuur van
een beroepsvereniging vertegen-
woordigt de belangen van dat
beroep en haar beoefenaars. Men
wordt geen vertegenwoordiger om
z’n mond te houden.

Waar gaat het ook weer over? 
De Geologische Dienst van Neder-
land! Ooit de Rijksdient Geologi-
sche Dienst. In 1997 overgedra-
gen aan TNO om te fuseren met
TNO Grondwater en Geo-
energie en zo het Nederlands
Instituut voor Toegepaste Geo -
wetenschappen (NITG) te vormen:
Nederlands ‘one-stop-shop’ voor
alle geodata en geo-informatie en
tevens het nationale R&D-centrum
voor toegepaste geokennis. Promi-
nent neergezet in de Utrechtse

Uithof in een fonkelnieuw gebouw
met geo-uitstraling en daar fysiek
(een loopbrug) verbonden met de
grootste Faculteit Geowetenschap-
pen van Nederland. Eind 2002,
ruim vijf jaar en tientallen miljoe-
nen euro verder, in het bijzijn van
ongeveer alle geo-prominenten van
dit land zeer feestelijk geopend
door minister Maria van der Hoe-
ven en krap twee en een halfjaar
later opgeheven. 

Opgeheven? 
Jawel opgeheven, net als de andere
14 TNO-instituten die dienden
samen te smelten in 5 kerngebie-
den. Omdat het rapport Wijffels
onterechte kritiek op TNO bevat.
Omdat de politiek die kritiek klak-
keloos zou overnemen en van TNO
haar pond vlees zou eisen. En ook
omdat een nieuwe Raad van Be -
stuur zijn positie versterkt met een
reorganisatie waarbij alle bestaan-
de directeursfuncties vervallen.
Het NITG had echter een direc-
teur die zijn instituut niet zomaar

op wilde geven, het overdrachts-
contract met de Staat in stelling
bracht en het ministerie van EZ
zover kreeg dat het Twijnstra/
Gudde opdroeg te onderzoeken in
hoeverre TNO met een opgeheven
NITG de van de RGD overgeno-
men wettelijke taken nog naar
behoren zou kunnen uitvoeren.
Dat rapport van Twijnstra/Gudde
is de grondslag geworden voor 
een vervolgovereenkomst met de
Staat. Deze overeenkomst staat
garant voor een voortbestaan na
de opheffing van het NITG van
twee business units Ondergrond
(‘Diep’ en ‘Ondiep’) die binnen
het TNO-kerngebied Bouw en
Ondergrond de ‘geïntegreerde
geowetenschappelijke kennis -
basis’ vormen; zich extern mogen
presenteren als ‘Geological Survey
of the Netherlands’ en als zodanig
ook een eigen directeur hebben
die verantwoordelijk is voor 
het geowetenschappelijk R&D-
programma en de uitvoering van
de nationale geo-informatietaken
(database en kartering). En dat
onder toezicht van, nog steeds, 
de Raad voor het NITG. 
Kortom, twee business units
Ondergrond met een strik erom-
heen en een ‘status aparte’, een

virtueel soort NITG. Daar valt mee
te leven. Al blijft het zonde van
alle investeringen en al is de 
‘Survey’ in de achterliggende
jaren steeds minder zichtbaar
geworden: eerst ontdaan van zijn
eigen huisstijl, daarna van zijn
regiovestigingen en tenslotte van
zijn eigen nieuwsbrief en eigen
website alsook van alle andere
vormen van uiterlijk onderscheid
binnen TNO.

Het rapport Wijffels bevat echter
naast de kritiek op TNO ook de
aanbeveling aan de overheid om
een ‘Delta-instituut’ op te richten
om daarin onze ‘deltakennis’
(waar Nederland getuige de delta-
werken heel goed in is) te con -
centreren en verder te ontwikke-
len; voor de toepassing door 
onze overheden en ook voor de
(inter)nationale markt. 
Ook die aanbeveling neemt de
politiek enthousiast over. Nu
bestaat een delta niet alleen uit
stromend water maar ook uit 
sediment en grondwater. Naast
WL (ex-Rijkswaterstaat – voor het
stromend water), GeoDelft (ex-
Rijkswaterstaat – voor de grond-
mechanica) en de belendende
R&D-secties binnen Rijkswater -

.ingezonden

Het TNO-gebouw op de Uithof, Utrecht
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staat zou de ondiepe helft van het
NITG de scope van het Delta-
instituut moeten completeren. 
De wijze waarop die ondiepe helft
zowel tot het NITG (de geoweten-
schappelijke kennisbasis) als tot
het Delta-instituut zou moeten
behoren is daarbij in het midden
gelaten en dat nu is de impasse
waarin Nederland’s ‘GeoSurvey’
zich bevindt. 
De staf van het NITG heeft zich
uitgesproken voor opname of niet
van het complete NITG in het
Delta-instituut: géén opsplitsing
van de Survey. TNO heeft met
zo’n complete opname geen pro-
bleem mits het Delta-instituut
onder de TNO-koepel wordt ge -
plaatst. V&W ziet echter niets in
een Delta-instituut binnen TNO.
Het regeringsbesluit tot oprichting
van het Delta-instituut gaat uit
van één directeur NITG die zowel
tot TNO als tot het Delta-instituut
behoort, één business unit Ondie-
pe ondergrond die zowel tot het
NITG als tot het Delta-instituut
behoort en de vestiging van het
Delta-instituut op twee locaties:
in Delft (waar WL en GeoDelft al
zitten) en in Utrecht, waar zich 
de geo-kennisbasis bevindt met
de loopbrug naar de universiteit. 
Voor de kwartiermaker Delta-
instituut is die ene directeur in
twee directies echter onaanvaard-
baar. Na een jaar van touwtrekken
verkrijgt hij van de tijdelijke Raad
van Toezicht Delta-instituut het
fiat om dit onderdeel van het
Regeringsbesluit naast zich neer
te leggen en een plan te lanceren
dat, behoudens verhullend taalge-
bruik, in feite de opsplitsing
behelst van het NITG in één deel
(Diep) dat bij TNO achterblijft
(inclusief de datbank DINO;
nachrift redactie) en één deel
(Ondiep) dat (voorlopig ‘zwaar’
gedetacheerd) in het Delta-insti-
tuut geplaatst wordt om daar te
worden aangestuurd door een
directie waarin de TNO-er geen
zitting heeft en (ex)waterstaat de
dienst uit maakt. 
Gezien de oriëntatie en ambities
van die directie mag verwacht
worden dat de TNO-input in het
Delta-instituut in een volgende
fase van instituutsvorming ver-
sleuteld en versnipperd wordt over

de vanuit een waterstaatsvisie
geformeerde nieuwe instituuts -
organisatie, waarmee het ondiepe
deel van de ‘geïntegreerde geo-
kennisbasis’ zal veranderen in een
zoekplaatje. TNO likt zijn wonden,
heeft inmiddels voor het kernge-
bied ‘Bouw en Ondergrond’ een
nieuwe directie samengesteld
waarbij geen melding meer wordt
gemaakt van de Directeur Geo -
logical Survey of the Netherlands
en verbouwt nu het Utrechtse
gebouw met geo-uitstraling tot
een soort regionaal verzamel -
kantoor voor te herhuisvesten
TNO-afdelingen. Of er daarnaast
in Utrecht nog plaats zal zijn voor
een extra instroom uit het Delta-
instituut is niet duidelijk.
Natuurlijk is het prijzenswaardig
dat de OR van TNO Bouw en
Ondergrond in deze haar Raad
van Bestuur zeer kritisch volgt en
maant om de “geïntegreerde geo-
wetenschappelijke kennisbasis
fysiek en organisatorisch in stand
te houden”, maar in haar eentje
kan zo’n OR niet zoveel en binnen
het Delta-instituut is zij niet de
enige OR en in hoeverre de ex-
waterstaters doordrongen zijn van
het belang van de ‘geïntegreerde
geowetenschappelijke kennis -
basis’ mag u zich afvragen.

Wij hebben ons de afgelopen jaren
met vele anderen uitgesloofd voor
een goed resultaat van de fusie
van de RGD en TNO-GG. Wat nu
met het NITG gebeurt komt neer
op het kannibaliseren van een pas
voltooide organisatie om er een
andere organisatie mee op te bou-
wen. Kortom, het in TNO-NITG
geïnvesteerde kapitaal wordt ver-
nietigd, de belangen van de geo -
logie worden terzijde geschoven,
het regeringsbesluit wordt daartoe
selectief genegeerd en de politiek
heeft kennelijk geen interesse
zolang er in het maatschappelijk
middenveld niet wordt gepiept. 

Hoofdbestuur, u bent in deze het
maatschappelijk middenveld. 
Piep dus.

Klaas Maas
(e.t. penningmeester HB-KNGMG

van1993 tot 1999)
Henk Monen

In het septembernummer van 
de Nieuwsbrief 2006 stond een
artikel over de zoektocht van 
Gerard de Graaf naar informatie
over alle spoorlijnen die ooit –
onder- en bovengronds – in de
Zuid-Limburgse mijnen en die 
van het voormalig Nederlands-
Indië gelegen hebben. 

De schrijver heeft archiefonder-
zoek gedaan in Nederland, Duits-
land en Indonesië naar merken,
nummers, hoeveelheden mate-
rieel en jaartallen. Hij heeft vele
personen geïnterviewd die in
welke vorm dan ook bij de mijn-
spoorwegen betrokken zijn
geweest.
Zijn kennis over de Nederlandse
mijnen is groot, maar over de
Indische mijnen zoekt hij nog
informatie. Na een bezoek in
2005 in het Arsip Nasional in
Jakarta, heeft De Graaf in 2006
en 2007 mijnen ‘op locatie’
bezocht. Hij is op het eiland Pulu

Laut voor de kust van Borneo
geweest, in Samarinda, de basis
van de Oost-Borneo Steenkolen-
mij, en in Berau waar de Steenko-
lenmaatschappij Parapattan actief
was. Op Sumatra heeft De Graaf
de nog werkende mijnen Ombilin
en Boekit Assam bezocht.
De meest bijzondere bron van
informatie was de 85-jarige prin-
ses van Gunung Tabur, de voor-
treffelijk Nederlands sprekende
dochter van de laatste Rajah
(koning) van Berau. Helaas kon
zijn de fotoalbums niet vinden
met foto’s van de Parapattanmijn.

Nog steeds zou Gerard de Graaf
graag in contact komen met men-
sen die informatie hebben over de
spoorlijnen van de mijnen in het
voormalig Nederlands-Indië. 

Gerard W. de Graaf
e-mail: g.w.degraaf@scarlet.nl

.mijnspoorboek

Foto: G
erard de G

raaf

Speurtocht naar mijnspoorlijnen 
in Nederland en voormalig 
Nederlands-Indië

De Boekit Assammijn
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Smalle, steile trappen en nog
smallere, steilere ladders leiden
naar de hoogste zolder in de spit-
se toren van de kerk. De houten
vloer vormt een grafveld voor alles
wat ooit de toren in gevlogen is.
Het vraagt om voorzichtige stap-
pen. Maar het uitzicht is gewel-
dig. In het westen loopt de Vecht
met een grote meander om het
dorp. Ooit werd deze rivierbocht
afgesneden door een kanaal dat
dwars door het dorp liep. In het
oosten een landschap dat groten-
deels door de mens gevormd is:
de Spiegel- en Blijkpolderplas,
eerst ingepolderd, toen uitge-

veend en daarna afgegraven voor
zandwinning. Iets verder de Anke-
veense plassen, het gevolg van
turfwinning, waar de legakkers, de
smalle stroken land waarop de
turf gedroogd werd, nog duidelijk
te herkennen zijn.

Doornikse hardsteen
Weer beneden op de ‘berg’ – de
kerk staat op een stuwwal en
torent hoog boven het dorp uit –
wordt duidelijk dat de muren al
eerder gerestaureerd zijn. De kerk
is opgetrokken uit lichtgele Römer
tufsteen. De oorspronkelijke blok-
ken zijn met de hand gehouwen;

de latere stenen zijn machinaal
bewerkt en dat verschil laat zich
door de tijd nauwelijks vervagen. 
In 1939 is de kerk voor het laatst
gerestaureerd. Naast de verplaat-
sing van de ingang van westmuur –
bij de toren – naar de zuidmuur
(de deur heeft een rode Bontzand-
stenen deurpost met stroomribbels
en intrigerende inscriptie), is toen
ook het interieur een halve slag
gedraaid en is er centrale verwar-
ming aangelegd. Daarbij is een
houten vloer over de oorspronkelij-
ke hardstenen vloer van donkere,
fijnkorrelige Doornikse kalksteen
geplaatst. Met het weghalen van
die vloer zijn de oude hardstenen
grafzerken weer tevoorschijn geko-
men: de kleinere, dunnere, zerken
vaak kapot; de grotere zerken van
de rijkere dorpsgenoten nog in uit-
stekende staat. 

Pijpenkoppen en ijzeren nagels
Afgelopen mei is de oude stenen
vloer gelicht: een spannend

moment, want niemand wist of er
nog graven onder de kerkvloer
lagen. Het bleek niet zo te zijn.
De zerken die niet meer te redden
waren, liggen nu naast de kerk in
het gras. Op sommige brokken
zijn nog delen van een naam te
ontcijferen of een halve sterfda-
tum. De overige zerken zijn bij de
steenhouwer om gerestaureerd te
worden. Zij krijgen samen met de
grote grafzerken weer een plaats
in het schip van de kerk. In de
zijgalerij komen nieuwe, hardste-
nen tegels. De vloer van het koor
wordt ongemoeid gelaten,
ondanks de geruchten dat er een
grafkelder onder zou zijn. Opval-
lend veel grafstenen zijn uit het
midden van de zeventiende eeuw,
met name uit 1647. Misschien
heeft de pestepidemie die Neder-
land in het begin van de zeven-
tiende eeuw geteisterd heeft, pas
later toegeslagen in de Vecht -
streek.
Veertig kubieke meter zand is uit

.historisch

Restauratie van de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg

Tufstenen muren, Bontzandsteen deurpost 
en Doornikse grafstenen

Het lichtenvan een van de grote, 16 cm dikke grafzerk. 

Als de echt steile klim uit het carrièrepad is en er meer ruimte ontstaat
voor tuin, kleinkinderen en vakanties, komt er vaak een nieuwe, maat-
schappelijke invulling van de tijd die ‘over’ is. Anne Fortuin, sedimento-
loog, heeft dit voorjaar afscheid genomen bij de VU Amsterdam. 
Hij zet zich nu in voor de restauratie van het interieur van zijn kerk, 
de 12e eeuwse Willibrordkerk in Nederhost den Berg.

Gebroken tegels naast de kerk. Het dak is van het huis van de koster. 
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de kerk geschept om ruimte te
maken voor de betonnen vloer
waarop de oude grafstenen weer
neergelegd zullen worden. De
oude kerkbanken zijn verkocht –
sommige kregen een tweede leven
als lambrizering – er komen nieu-
we, comfortabele stoelen. De
oude preekstoel krijgt een nieuwe
plek, tussen koor en schip, maar
het fluweel op de balustrade komt
niet terug. Waar de kerkbank van
de plaatselijke adellijke familie
geplaatst moet worden, is nog
niet duidelijk. Hij is erg hoog en
past eigenlijk nergens.
Buiten zeeft de plaatselijk archeo-
logische vereniging het zand dat
uit de kerk geschept is. De graven
in de kerk waren al geruimd, maar

toch zijn er munten, pijpenkop-
pen, nagels van doodskisten en
stukken bot, zoals ribben en wer-
vels gevonden. Die resten zullen
een mooie plek op het kerkhof
krijgen.

Aukjen Nauta

Anne Fortuin (VU Amsterdam) is
voorzitter van de commissie Her-
inrichting Willibrordkerk: e-mail:
anne.fortuin@ext.vu.nl
Website Protestantse gemeente
Nederhorst den Berg: www.pgnb.nl
Artikel in de Gooi- en Eemlander
over de inscriptie in de deurpost:
http://www.gooieneemlander.nl/
article2018292.ece

De Willibrordkerk in Nederhorst den Berg.

Jan Jansen, overleden in 1647 nog op zijn plaats in de kerkvloer. 

Door de Verenigde Naties is 2008 uitgeroepen tot een Internationaal
Jaar van de planeet Aarde. Doel: het vergroten van het collectieve
bewustzijn voor ons systeem Aarde. Het KNGMG draagt bij aan de vele
activiteiten die georganiseerd zullen worden met een symposium rond
het thema:

Klimaat: Feiten, Onzekerheden en Mythes

Noteert u de datum: 20 november 2008.
Nadere gegevens volgen in de komende Geo.brieven en op de website.

.kngmg

Van Waterschoot van der Gracht
penning 2008

Het Hoofdbestuur is verheugd dit
jaar aan twee kandidaten de Van
Waterschoot van der Grachtpen-
ning te kunnen uitreiken. 
De laureaten zijn prof. dr. N.J.
Vlaar, emeritus hoogleraar 
Theoretische Geofysica Universi-
teit Utrecht, en prof. dr. S.A.P.L.
Cloetingh, hoogleraar Tektoniek
aan de Vrije Universiteit Amster-
dam en wetenschappelijk direc-
teur van de Top-Onderzoeksschool
Centre of Integrated Solid Earth
Sciences (ISES). Datum en plaats
van de uitreiking zijn op dit
moment nog niet bekend, maar
worden zo spoedig mogelijk 
gepubliceerd op de website. 

Een uitgebreider artikel over 
de toekomstige penningdragers 
verschijnt in een volgende
Geo.brief.

.jaar van de aarde

Klimaatconferentie KNGMG 
20 november 2008
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.musea

Buitenlandervaring voor jong
wetenschappelijk talent
(NWO-Onderzoeksberichten 
10 juli 2007)
De Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) heeft 33 jonge, veelbe -
lovende wetenschappers een
Rubicon-subsidie toegekend. 
Pas gepromoveerde Nederlandse
onderzoekers krijgen zo de kans
om onderzoekservaring op te doen
in het buitenland. En buitenland-
se onderzoekers kunnen onder-
zoek in Nederland verrichten. 

In totaal schreven 89 onderzoekers
een onderzoeksvoorstel. De succes-
volle kandidaten werden geselec-

teerd vanwege hun talent voor het
doen van innoverend en grensver-
leggend onderzoek aan een excel-
lent instituut in binnen- of buiten-
land. De meeste kandidaten zijn 
in Nederland gepromoveerd, een
enkeling is afkomstig uit Europa of
de Verenigde Staten. Veel onder-
zoekers voeren hun onderzoek uit
aan een kennisinstelling in de VS.
Andere kandidaten starten in Enge-
land, Duitsland, Finland, Zwitser-
land en Frankrijk. Vijf wetenschap-
pers voeren hun onderzoek uit in
Nederland. Meer dan een derde
van de gehonoreerden is vrouw. 
De 33 onderzoekers krijgen bij
elkaar ongeveer 1,8 miljoen euro.
Hieruit wordt de onkostenvergoe-

.nwo

ding voor een verblijf van een half
jaar tot twee jaar aan een buiten-
lands instituut bekostigd van
maximaal ongeveer 80.000 euro.
Bij verblijf van een jaar aan een
Nederlands instituut krijgt het
instituut maximaal 55.000 euro. 

Binnen de Aardwetenschappen
zijn de volgende Rubicon-
subsidies toegekend.

Dr. N.T. Keulen: Weakening of
basaltic fault rock deformed at 
a seismic slip-rate.
UU – Centre National de
Recherch Scientifique Université
Joseph Fourier (FR) – Hiroshima
University (JAP), 24 maanden

Drs. G. Roeselers: The quest for
nitrogen: Nitrogen assimilation in
hydrothermal vent symbioses.
TUD -Harvard University (USA),
24 maanden

Geologie en Mijnbouw, 47 jaar-
gangen (vanaf 1960) vrijwel 
compleet. Gratis beschikbaar. 
Wie weet een bestemming? 
Svp contact opnemen met Niek
Rengers, e-mail: rengers@itc.nl 

.aangeboden

Tot en met 23 september 2007
Museum Kasteen, Kasteellaan 9,
Wijchen. ‘Onder de rijksappel 
en de kromstaf: het Maas-Rijn -
gebied 950 – 1650. 
www.museumwijchen.nl

Tot 12 oktober 2007
Nederlands Instituut voor Oorlogs-
documentatie, Herengracht 380,
Amsterdam. ‘Gisèle en haar
onderduikers, het leven van de
kunstenares Gisèle van Water-
schoot van der Gracht in de jaren
1940 – 1945. www.niod.nl

B
ron: w

w
w

.fw
s.gov

Franck Goddio heeft vele beelden
uit de Ptolemeïsche tijd opge -
doken. Een selectie is hier 
tentoongesteld.

Tot en met 17 februari 2008
Historisch Museum De Bevelan-
den MK, Singelstraat 13, Goes.
‘Water door de eeuwen heen’.
Tentoonstelling over drinkwater.
www.hmdb.nl

De watertoren van Goes.

Tot en met 26 oktober 2007
Sonnenborgh Museum en Sterren-
wacht, Zonneburg 2, Utrecht.
‘IJskoude Wetenschap, poolonder-
zoek naar de opwarming van de
aarde’. www.sonnenborgh.nl

Tot en met 27 januari 2008
Kunst- und Austellungshalle der
Bundesrepublik, Bonn, Duitsland.
‘Agyptens versunkene Schätze’
www.kah-bonn.de
In de monding van de Nijl liggen
de verdronken steden Kanopus en
Herakleion. De Franse archeoloog,

Een muur van kalksteenblokken, gevonden onder een twee meter 

dikke laag zand.

B
ron: K

unst- und A
ustellungshalle der B

undesrepublik
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De Paleobiologische Kring organi-
seert op 28 en 29 september een
interessante excursie naar de
Ardennen! De middag van 28
september zal in het teken staan
van een bezoek aan de grot van
Sclayn bij Namen. In deze grot 
is nu zo’n 14 jaar een actieve
opgraving bezig sinds de specta-
culaire vondst in 1993 van de
100.000 jaar oude resten van een
Neanderthaler kind. Sindsdien
zijn er tienduizenden dierenbot-
ten en werktuigen opgegraven. 
Het grottencomplex is nog maar
deels verkend en er worden nog
veel meer vondsten in de toe-
komst verwacht. Het programma
omvat een rondleiding door de
grot en een bezoek aan de exposi-
tie. Voor meer informatie zie:
http://www.scladina.be

Na een gezamenlijk eten, gezelli-
ge avond en overnachting in de
jeugdherberg van Namen zal de
excursie 29 september naar het
zuiden gaan. Onder leiding van
expert Frédéric Boulvain van de
Universiteit van Luik zullen de
groeves van Hautmont, Arche,
Lion en Beauchateau worden be -
zocht. De eerste en laatste groeve
tonen de typische ontwikkeling
van de relatief kleine (enkele 100
m diameter) mudmounds (‘rode
riffen’) van het Boven-Frasnien.
Arche en Lion tonen de grotere
atolachtige systemen (tot >1 km
diameter) van het Midden-Fras-
nien. Alle locaties laten prachtige
voorbeelden zien van de opbouw
van de buildups van het Devoon.
Met name bij de Arche groeve
(Frasnes) kan men zien hoe de
buildup is ontstaan op een klei -
bodem met weinig bioklasten en
hoe dit geleidelijk overgaat in de
boundstones van de kern van de

structuur. Bij Givet worden de
platformafzettingen van het Give-
tien (Midden-Devoon) bekeken.
Koralen, brachiopoden en spon-
zen zijn divers en enorm talrijk in
deze opeenvolgingen, maar delen
van trilobieten behoren ook tot de
mogelijke vondsten. De meeste
soorten die in de buildups voor -
komen zijn uitgestorven tijdens de
extinctie aan de Frasnien/Famen-
niengrens, één van de ‘big five’.
De excursie zal eindigen om -
streeks 15.00 uur. Voor een voor-
proefje van de excursiepunten: 
http://www.ulg.ac.be/geolsed/
excuFr/excu_Fr.htm en
http://www.ulg.ac.be/geolsed/
site_MM/

De kosten bedragen €20 voor
leden en €35 voor niet-leden
(inclusief lidmaatschap 2007)
De reis is op eigen gelegenheid.

Verdere details en inschrijving:
http://www.bio.uu.nl/~palaeo/
Paleobiologie/

.kringen

Paleobiologische Kring

Excursie 28-29 september 2007 -
Neanderthalers en Devonische riffen

Tot en met 24 maart 2008 is in
de loopbrug van Naturalis de
aarde vanuit de lucht te bewonde-
ren. De fototentoonstelling
Earthsong ‘bezingt’ visueel bijzon-
dere plekken op aarde. De lucht-
foto’s van fotograaf en geoloog
Bernhard Edmaier laten verras-
sende composities zien van de
planeet die wij bewonen. De beel-
den zijn vanuit een verbluffend
perspectief gefotografeerd.

Geen menselijke invloed
Vanuit de lucht krijgen de patro-
nen, kleuren en structuren een 
heel andere dimensie. Al de aardse
composities op de foto’s zijn door
trage of juist dramatisch snelle geo-
logische processen ontstaan. Geen
mens heeft op deze bijzondere
plekken directe invloed gehad. 
De aarde zingt haar eigen lied. 
De tentoonstelling is ingedeeld in
vier thema’s: water, woeste gron-
den, woestijnen en groen. Veertig
afdrukken op groot formaat tonen
luchtopnames van tropische oce-
anen en arctische gletsjers, van
dorre woestijnen en weelderig groe-
ne wouden. Het is een reis over de
wereld, van de Bahama’s naar
Namibië, van IJsland naar Australië,
en verder. Bij de foto’s wordt uitge-
legd hoe de kleuren en structuren in
het aardoppervlak zijn ontstaan.

Fotograaf en geoloog
Bernhard Edmaier (1957) heeft
geologie gestudeerd voordat hij
professioneel fotograaf werd. Tij-
dens zijn studie raakte hij gefas-
cineerd door de indrukwekkende
manier waarop natuurlijke proces-
sen in het aardoppervlak zicht-
baar worden. Zijn foto’s tonen de
natuurlijke schoonheid van onze
planeet, onaangetast door de
mens. Daarmee raakt Edmaier
aan actuele thema’s als klimaat-
verandering en natuurbescher-
ming. Hij laveert met zijn werk
tussen twee werelden: die van de
wetenschap en die van de kunst. 
Op zijn reizen wordt hij vergezeld
door zijn partner, Dr. Angelika
Jung-Hüttl. Zij is geologe en
wetenschapsjournaliste en zij 
verzorgt de wetenschappelijke
teksten bij zijn foto’s. 

In het bijbehorende boek Earth song
staan meer dan 250 prachtige
kleurenfoto’s met heldere uitleg
over de geologische achtergronden.
Het boek is voor € 59,95 te koop 
in de museumwinkel van Naturalis
(Phaidon London 2004, 232 pagi-
na’s, ISBN 0-7148-4451-9). 
Er is keuze uit vier verschillende
omslagen.
Kijk voor meer informatie over
Earthsong op www.naturalis.nl

.tentoonstelling

De groeve van Beauchateau

Tot en met 24 maart 2008, tentoonstelling Naturalis

Foto’s vanuit de lucht – Earthsong

Foto: B
ernhard Edm

aier

Australië.
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10 september 2007
Copernicuslezing Hein Sas, 
werkzaam bij IMSA Amsterdam.
Plaats: zaal 517 van het Van
Unnikgebouw, UU. aanvang
15.30 uur. 
Onderwerp: een mogelijk andere
inrichting van het IJssel- en Mar-
kermeer, waardoor een 
verbetering van de ecologische
functies optreedt, terwijl andere
functies behouden blijven.

9-12 september 2007
The 9th International Symposium
on Mining in the Arctic (ISMA),
Kjeøy, Norwegen. Informatie:
http://www.kjeoy.no/9th_isma.htm

12-14 september 2007
4th European Meeting on the
Palaeontology and Stratigraphy 
of Latin America, Tres Cantos bij
Madrid, Spanje. Informatie:
http://www.igme.es/4EMPSLA/

13 september 2007
Presenatie boek ‘Geology of the
Netherlands’ en uitreiking ‘NJG
publicatie prijs’, zie pagina 3 van
deze Geo.brief.

17 september 2007
Planetary Science symposium
“On Interiors of Planets and
Moons”. VU-hoofdgebouw, 11A05
(’s ochtends) en 12A05 (’s mid-
dags). Informatie: www.falw.vu.nl/
home/index.cfm (doorklikken op
‘Planetary Science Symposium’,
onderin de pagina). 
Zie ook pagina 3 van deze
Geo.brief.

.personalia

Adreswijziging

Drs. P. (Patrick) Brooijmans
Nieuwekamp 11 G
3512 KN  Utrecht

Dr. J.B. (Jozina) Dirkzwager
Numerical Modelling/Structural
Geology 
Rock Mechanics Team 
Chevron Corporation ETC - 
Drilling Solutions Unit 
1500 Louisiana Street
Houston, Texas 77002-7308 
USA

Drs. P. (Pilar) Clemente
Jylingevej 16/2
2720 Vanløse
Denemarken

Drs. P.W. (Paul) Huibregtse
Jacob van der Doesstraat 23
2518 XK  Den Haag

Dr. J. (Jan) de Jager
Nassaukade 42
2281 XD  Rijswijk

S.W. (Stefan) Luthi MSc
Burgemeester Kootlaan 33
1421 KA  Uithoorn

Dr. I. (Ide) van der Molen
SEPLG/Tripoli/Libië
Postbus 245
2501 CE  Den Haag

Drs. M. (Max) Moné
Fugro Peninsular
P.O. Box 47167
Doha
Quatar

Dr. E.J. (Everhard) Muyzert
72 Girton Road
Girton
Cambridge CB3 0LN
United Kingdom

Drs. P.J. (Pieter Jan) Pestman
Calle Frederico de Cerro 20
28250 Torrelodones
Spanje

Drs. R. (Ralf) Schrijvers
Normandië 167
3524 RJ  Utrecht

Dr. A.P. Schmidt
P.C. Hooftlaan 68
1985 BK  Driehuis

Prof. dr. J.L. (Janos) Urai
Geostructures
Keerderstraat 261
6226 XW  Maastricht

Drs. G.J. (Geert-Jan) Vis
Nepveustraat 27-3
1058 XM  Amsterdam

Dr. J.W.H. (Johan) Weijers
Organic Geochemistry Unit
School of Geochemistry
University of Bristol
Cantock’s Close
Bristol BS8 1TS
United Kingdom

Dr. M. (Mariette) Wolthers
Tulpstraat 9
3702 VA  Zeist

Drs. H.B. (Herman) Zevenberg
Vergierdeweg 74
2025 TK  Haarlem

Nieuw lid

Dr. Ing. (Linda) J.F.L. Garming
Hugo v/d Goeslaan 46
3723 WN  Bilthoven

Dr. E. (Elisa) Guasti
Cambridgelaan 268
3584 CB Utrecht 

S. (Saskia) Kuiper
Reestraat 5
3523 RS  Utrecht

Adres gezocht

G. Spanjaard
Uilenstede 244-1674
1183 AR  Amstelveen

Overleden

Dr. J.W.A. (Jan) Bodenhausen
(18-05-07)
“De Burcht”
Jonkerlaan 90 F 111
2242 EX  Wassenaar

Universiteit Utrecht
Geologie
C.V. de Boer (doctoraal Hydrologie, 29-6-2007)
K. Kooper (doctoraal Geofysica, 29-6-2007)
C. Li (masters Soil and Water, 29-6-2007)
M.J. Reitsma (dcotoraal Geologie, 29-6-2007)
P.L. Schoon (doctoraal Biogeologie, 29-6-2007)
M.R.A. Verheul (doctoraal Geochemie, 29-6-2007)
J.F. van Winden (doctoraal Geochemie, 29-6-2007)

.universiteiten

.agenda

24-26 september 2007
Internationaal congres ‘Geo -
Pomerania2007 – Geology 
cross-bordering the Eastern and
Western European Platform’, in
Szczecin/Poland. Informatie:
http://www.geopomerania2007.org

27 september 2007
Lustrumsymposium NIOO-KNAW
‘Wat(er) is het probleem? Wat(er)
is de oplossing?’. Fort Voordorp,
Voordorpsedijk 28b, 3737 BK
Groenekan. Informatie:
http://www.knaw.nl/cfdata/
agenda/aardwetenschap.cfm

28-29 september 2007
Excursie Paleobiologische Kring
naar België. Zie pagina 17 van
deze Geo.brief. 

1 oktober 2007
Umbgrove Lecture with Professor
Chris Paola, National Centre 
for Earth-surface Dynamics, 
Minneapolis, USA. Tijd: 15:30
uur, plaats: Grote Collegezaal,
faculteit Aardwetenschappen. 

10-12 oktober 2007
8th Workshop on Alpine Geologi cal
Studies. Registration and further
information: http://www.geologie.
uni-bonn.de/Alpshop07

13 oktober 2007
De Vereniging van Utrechtse
Geografie Studenten (VUGS) viert
haar 17de lustrum. Op zaterdag
13 oktober 2007 vindt een Reü-
nistendag plaats voor alle oud-
geografiestudenten van de Univer-
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siteit Utrecht. Meer informatie en
aanmelden; www.route85.nl; tel:
(030) 253 27 89 (VUGS-kamer)

30 oktober – 1 november 2007
Akademie-colloquium ‘Effects 
of climate change on aequatic
ecosystems: a stoichiometric 
perspective’. KNAW-gebouw, 
Kloveniersburgwal 29, 
Amsterdam. Informatie:
http://www.knaw.nl/cfdata/ 
agenda/aardwetenschap.cfm

2 november 2007
KTFG jubileumsymposium
Voor meer informatie zie pagina 3
van Geo.brief 4 2007.

7 november, 2007
Tiende VMSG-symposium, ge orga -
niseerd door Vening Meinesz Onder-
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zoekschool voor Geodyna mica (UU
en TU Delft). Locatie: TNO, Prince-
tonlaan 6, Utrecht. Zaal: Auditori-
um, van 10:00 tot 17:00 uur. Infor-
matie: www.geo.uu.nl/~vmsg/

26 november 2007
KNAW-Themabijeenkomst 
‘Klimaatonderzoek’. KNAW-
gebouw, Kloveniersburgwal 29,
Amsterdam. Informatie:
http://www.knaw.nl/cfdata/
agenda/aardwetenschap.cfm

Tot en met 24 maart 2008
Tentoonstelling Naturalis ‘Earth -
songs’. Luchtfoto’s van Bernhard
Edmaier. Zie ook pagina 17 van
deze Geo.brief.

20 november 2008
KNGMG klimaatconferentie.
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