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.van de voorzitter

KIVI NIRIA

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI NIRIA) is de beroepsvereniging van ingenieurs, opgeleid aan technische universiteiten
en hogescholen. Het is een relatief grote vereniging met meer dan
20.000 leden, een eigen ‘Technisch Weekblad’ en een glanzend
maandblad ‘De Ingenieur’. Ze zijn
gevestigd in een mooi oud pand
aan de Prinsessegracht 23 in Den
Haag. Ondersteund door een staf
van zo’n 30 mensen, organiseren
ze cursussen, lezingen, excursies,
advisering etc.etc. Voorzitter is
ir. Jan A. Dekker (ex-TNO) en
directeur van het KIVI is ir. Piet
Gilissen (petroleum engineer).
Zie hun website: www.kiviniria.nl
U vraagt zich nu af: “moet ik dit
echt weten?” Het antwoord is
simpel: Ja. Want het KIVI NIRIA
zal vanaf 1 januari 2008 onze
ledenadministratie, contributieinning en financiële administratie

overnemen van het KNAG. Het
KIVI wordt dan ook ons post-,
telefoon- en e-mailadres, die u
later zullen worden meegedeeld.
Tevens bieden ze ons een
fraaie werkplek.
Waarom deze verhuizing, we zijn
toch pas maar kort geleden met
KNAG in zee gegaan?
Even een samenvatting. In 2004
vertrok Carolien Stamhuis, onze
voortreffelijke secretariaatsmedewerkster. Het bestuur ging op
zoek naar een andere oplossing
en vond die bij het KNAG, dat het
administratieve takenpakket op
zich wilde nemen voor een, op
kosten gebaseerde, som van
± € 30.000,–. Tijdens de jaarvergadering van april 2005 werd er
terecht geprotesteerd tegen deze
hoge secretariaatskosten, die van
30% naar 37% van de totale
inkomsten stegen. Het nieuwe
bestuur, dat in 2006 aantrad,

.nieuws
Europees kwaliteitslabel voor Delftse
master Grondstoffentechnologie

De Europese Commissie heeft het
Erasmus Mundus label toegekend
aan het TU Delft masterprogramma ‘Erasmus Mundus Minerals
and Environmental Programme’
(EMMEP). In deze joint master
werken zes Europese universiteiten samen. Het programma bestaat uit drie specialisaties en
biedt een uniek curriculum op het
gebied van grondstoffenwinning
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in combinatie met milieuaspecten. Na het afronden van de master krijgt de student twee mastertitels.
Door het verkrijgen van het Erasmus Mundus label ontvangt het
programma jaarlijks van de EU
ongeveer 20 beurzen voor getalenteerde studenten van buiten de
EU. In totaal heeft de commissie

heeft dan ook met het KNAG
overleg gepleegd en, op basis van
met name een verkleining van het
takenpakket, dit bedrag weten te
verminderen tot ± € 20.000,–
per jaar, alweer op basis van kostprijs. Dit bedrag vertegenwoordigt
nog wel ± 20% van de inkomsten
en legt een zware druk op het
budget van het Genootschap.
Daarna, min of meer toevallig,
bood het KIVI aan om de administratieve en financiële taken van
het KNGMG op zich te nemen
in de ‘slipstream’ van hun eigen
organisatie, voor een afgerond
bedrag van € 10.000,–. Dit aanbod konden we niet weigeren en,
uiteraard na een paar goede maar
moeilijke gesprekken met het
KNAG, zijn we nu begonnen met
de voorbereiding van deze verhuizing, die 1 januari 2008 zijn
beslag moet krijgen.
Drie veranderingen in 3 jaar! Het
wint allemaal geen schoonheidsprijs. Het KNAG was diep teleurgesteld en daar hebben we begrip
voor. Ze hebben ons altijd loyaal
en collegiaal terzijde gestaan. We
hopen dat er niettemin een goede
samenwerking met deze zustervereniging mogelijk zal blijven.
Onder andere valt te denken aan
Het Internationale Jaar van de

23 masterprogramma’s geselecteerd uit 174 voorstellen. De
TU-Delft is de enige Nederlandse
universiteit met een technisch
programma die geselecteerd is.
De totale waarde van de beurzen
voor de periode van 5 jaar is
ruim 4 miljoen euro.
Partners in het programma naast
TU Delft (penvoerder) zijn RTWH
Aachen, University of Exeter,
Helsinki University of Technology, University of Miskolc en Wroclaw University of Technology. Zij
verzorgen drie specialisaties die
zich focussen op het winnen, verwerken en recyclen van delfstoffen, maar ook mileu- en geotechnische aspecten.
Ir. Hans de Ruiter werkzaam bij
de opleiding Technische Aardwetenschappen van de faculteit

Het KIVI NIRIA gebouw in Den
Haag (bron: KIVI NIRIA)

Planeet Aarde, NAC 9 en contacten met de overheid.
Geen schoonheidsprijs dus, wel
een geldprijs van ± € 10.000,–
per jaar. Die euro’s hebben we
hard nodig, onder meer om de
verdikking en de verfraaiing van
de Geo.brief te kunnen betalen
zonder tot draconische abonnementsverhoging te moeten overgaan. En dat is toch een troost,
denk ik.
Peter de Ruiter

Civiele Techniek en Geowetenschappen (TU Delft) is course
director van dit programma. Het
Erasmus Mundus programma is
bedoeld om het Europese hoger
onderwijs aantrekkelijker te
maken voor studenten van buiten
de EU. Het steunt Europese consortia die gezamenlijke hoger
onderwijsprogramma’s aanbieden
op diverse terreinen.
Meer informatie:
Erasmus Mundus programma:
http://ec.europa.eu/education/
index_en.html
Programma EMMEP:
www.femp.org en www.emmep.org

.nwo
Texelse paleothermometer voor klimaatreconstructie geperfectioneerd

(NWO-Onderzoeksberichten/NIOZ
Nieuws)
De Spaanse Carme Huguet heeft
in haar promotieonderzoek bij het
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Texel
de recent ontwikkelde TEX86
paleothermometer verder verfijnd.
De thermometer meet de zeewatertemperatuur afhankelijke
veranderingen in de celwandsamenstelling van bepaalde typen
oerbacteriën. Huguet promoveerde op 17 september aan de
Universiteit van Utrecht.
Echte thermometers bestaan sinds
de 17e eeuw. Voor alle perioden
daarvoor zijn onderzoekers afhankelijk van aanwijzingen uit de
natuur. Geochemici nemen voor
dit soort bepalingen hun toevlucht
tot moleculen uit micro-organismen, waarvan de structuur goed
bewaard blijft in sedimenten op
de zeebodem. Bij het NIOZ werd
recentelijk de TEX86-index ontwikkeld. Deze is gebaseerd op
temperatuurafhankelijke veranderingen in de vetsamenstelling van

de celwanden van bepaalde typen
oerbacteriën. Hun celmembranen
zijn samengesteld uit speciale vetten waarvan het aantal koolstofringen in het molecuul verandert met
de temperatuur van het omringende zeewater. Zo passen deze organismen de mate van vloeibaarheid
van hun membranen aan de
heersende omstandigheden aan.
Carme Huguet heeft een aantal
facetten hiervan nader onderzocht
en de bepaling sterk verbeterd.
Door een nieuwe detectiemethode
werd de analytische reproduceerbaarheid van de TEX86 paleothermometer gebracht op ±0,3ºC
en werd de spreiding in de meetresultaten teruggebracht tot 5%
van het gemiddelde. De TEX86waarden van organisch materiaal
uit de waterkolom en uit de
bovenste laag van het bodemsediment komen het best overeen met
de temperatuur van het zeewater
in de bovenste 100 m. De kleine
cellen van Crenarchaeota kunnen
echter niet op eigen kracht naar
de bodem zinken; daarvoor zijn ze
veel te licht. Dit gebeurt wel snel
als cellen van Crenarchaeota ge-

.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:

Ritsema
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.

geten worden door o.a. kreeftachtig dierlijk plankton. Het verblijf
in het maag-darmkanaal van de
kreeftjes tast de moleculen gelukkig niet aan. Eenmaal op de zeebodem beland is de conservering
van de oorspronkelijke vetmoleculen het best in sedimenten waarin
zuurstof niet doordringt.
In moderne, zuurstofloze sedimenten uit een zijtak van de
Oslofjord gaven de gemeten
TEX86-waarden de gemiddelde
lente-herfst luchttemperatuur in
Oslo goed weer. Temperatuurschattingen van de overgang van
de laatste ijstijd naar het huidige
interglaciaal werden gedaan aan
de hand van twee boorkernen
uit de Arabische Zee. De TEX86temperaturen werden vergeleken
met de waarden van een Engelse
index; de Uk37. De indexverschillen kunnen verklaard worden door
verschillen in het groeiseizoen van
de oerbacteriën en de algen,
waarvan de Uk37-index afhankelijk is. Ook is de upwellingsdyna-

miek van het zeewater in de Arabische Zee van invloed. Deze
dynamiek is sterk afhankelijk van
het moessonseizoen in dit gebied.
Het onderzoek van Carme Huguet
maakte duidelijk dat klimaatreconstructies altijd gebaseerd
moeten zijn op vergelijkingen van
meerdere typen metingen naast
elkaar om onvermoede wetenschappelijke uitglijders te voorkomen. Het bepalen van de
oppervlakte-zeewatertemperaturen
in oceanen en kustwateren is van
groot belang voor de reconstructie
van historische klimaatveranderingen en veranderingen in oceaanstromingen. Deze informatie is
vervolgens weer van groot belang
voor het perfectioneren van de
huidige klimaatmodellen.
Carme Huguet. Tex86 paleothermometry: proxy validation and
application in marine sediments.
ISBN 9789057441417.
(Dit onderzoek werd gesubsidieerd door NWO.)

.herinnering
Uitreiking Van Waterschoot van der
Grachtpenning en Staringlezing
Donderdag 15 november 2007

Zoals in de vorige Geo.brief uitgebreid aangekondigd zal op donderdag 15 november 2007, in het gebouw Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft, de
Van Waterschoot van der Grachtpenning worden uitgereikt aan Prof.
Dr. N.J. Vlaar en Prof. Dr. S.A.P.L.
Cloetingh. Aansluitend wordt de
jaarlijkse Staringlezing, onder de
titel ‘De ondergrond van Nederland
onthuld door achtergrondruis’,
gehouden door Prof. Dr. Ir. C.P.A.
Wapenaar (TU Delft).
U bent allen van harte uitgenodigd
deze bijeenkomst bij te wonen.
Meer informatie en een plattegrond van de TU wijk in Delft vindt

u op de website www.kngmg.nl en
in de vorige Geo.brief.
N.B. de lokatie in het CiTG
gebouw is gewijzigd: collegezaal C
(i.p.v.collegezaal E)

Bereikbaarheid
Per auto: A13, afslag Delft Zuid.
Parkeren bij CiTG gebouw moeilijk,
parkeerterreinen bij Bouwkunde en
Electrotechniek. N.B. De Mekelweg
is niet voor auto’s toegankelijk.
Openbaar vervoer: De TU wijk is
vanaf Delft Centraal Station te
bereiken met bus 121 en 129.
De bijeenkomst op 15 november
wordt gesponsord door Total E&P
Nederland BV.
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.de van waterschoot van der grachtpenning

Dr. N.J. Vlaar en
Dr. S.A.P.L. Cloetingh
krijgen hoogste
Nederlandse aardwetenschappelijke
onderscheiding

Op 7 februari 1950 besluit de Algemene Ledenvergadering van het KNGMG een prijs in te stellen voor
personen, ongeacht natonaliteit, die een grote verdienste hebben geleverd op het gebied van de geologie
of de mijnbouwkunde. Het genootschap geeft de erepenning de naam van W.A.J.M. (Willem) van Waterschoot van der Gracht, Nederlands geoloog, mijnbouwkundige en jurist (1873-1943) met een indrukwekkende staat van dienst en een grote internationale reputatie. Op 17 februari 1951 worden de twee
eerste penningen uitgereikt aan prof. dr. ir. F.K.Th. van Iterson en prof. dr. ir. F.A. Vening Meinesz.
Dit jaar ontvangen twee prominente Nederlandse geofysici de Van Waterschoot van der Grachtpennning:
dr. N.J. (Nico) Vlaar, emeritus-hoogleraar Geofysica van de Universiteit Utrecht en dr. S.A.P.L. (Sierd)
Cloetingh, hoogleraar van de afdeling Tektoniek van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Beide penningwinnaars geportretteerd.
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geschreven door mede-voordragers Guust Nolet en Elisabeth Kosters

Waarom Nico Vlaar de Van Waterschoot van
der Grachtpenning verdient
De ontdekking van de Groninger ‘gasbel’ (1959) had verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse aardwetenschappen. Professor Kuenen, die in Groningen bovenop de gasbel zat, overtuigde het KNGMG van de noodzaak om de
Nederlandse bevolking beter en breder te informeren over het belang van de aardwetenschappen voor de samenleving. Dat gebeurde in de vorm van de ‘Staringlezing’, die dus oorspronkelijk opgezet is als publieksinformatie.
Een belangrijke academische consequentie van de gasbelrevolutie was dat er in Utrecht een nieuw doctoraal
geofysica uit de grond gestampt werd, aangevoerd door Nico Vlaar.

In die jaren was het minder gebruikelijk
om Nederlandse studenten studiemateriaal in het Engels voor te schotelen, en
zo spendeerde prof. Vlaar heel veel tijd
aan het schrijven van een collegedictaat
voor een gedegen, ‘hard-core’ geofysicaopleiding die studenten vanuit de geologie en vanuit de natuurkunde moest
kunnen aantrekken. Hij vond het ook
nodig dat de toekomstige geofysici zich
bekwaamden in de mathematische fysica,
iets wat voor geologische geofysicastudenten erg zwaar was, want kwantumfysica was hen onbekend. Om hen te helpen, regelde Nico toen een speciale studentenassistent voor deze studenten en
die assistent was de latere Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft!
Zo bouwde Nico Vlaar een ‘school of geophysics’ in Utrecht, een universiteit waar
natuurlijk een rijk erfgoed aan wereldklasse geofysica was in de vorm van de
enorme doorbraken van Vening Meinesz.
Het resultaat van die ‘school’ was niet

alleen een rijke onderzoeksproductie,
maar ook een ongekend succesvolle
generatie studenten. Velen gingen de
academische wereld in en werden hoogleraar aan belangrijke universiteiten:
Michigan, Princeton, MIT, Colorado
School of Mines, Amsterdam/VU,
Utrecht, om maar een paar te noemen.
Prof. Vlaar haalde ook in de begintijd
buitenlanders, vooral Amerikanen naar
Utrecht, o.a. Freeman Gilbert (MIT,
UCLA), de latere initiatiefnemer van
de IDA ARRAY, seismoloog Adam Dziewonski (Harvard) en anderen. Ook introduceerde Nico zijn studenten in het
internationale circuit door ze mee te
nemen naar de ‘Mathematical Geophysics
meeting’ in Cambridge (waar zelfs toen
nog geofysici waren die niet geloofden
in Plaattektoniek). Dit soort ervaringen
waren natuurlijk echte eye-openers
voor zijn kersverse generatie geofysicastudenten en promovendi.

Ondanks deze successen werd Nico nooit
een echt makkelijk mens, wat hem wel
kwalijk genomen is. Hij vocht voor zijn
nieuwe opleiding, wat zeker in de begintijd wel nodig was; meestal moet er iets
wijken als je iets nieuws wilt. Hij was
altijd zeer veeleisend, allergisch voor
onzin en aarzelde niet om dat duidelijk te
laten merken. Maar als je iets te bieden
had en met serieuze ideeën kwam, draaide hij als een blad aan een boom om en
steunde je 100%. En dat gold zeker niet
alleen voor geofysici. Kortom, iemand die
wel goed thuishoort op een universiteit:
een beetje excentriek, rijk aan visie en
ideeën, veeleisend, lastig en met 100%
focus op een duidelijk gedefinieerd
kennisdoel. Daar heeft hij zich met veel
geduld aan gewijd en wist spraakmakende successen te behalen.
Kortom een waardige drager van de Van
Waterschoot van der Grachtpenning.

Professor Vlaar
Professor Nico Vlaar promoveerde
in 1963 bij prof. Scholte in
Utrecht. Hij bleef als wetenschappelijk medewerker nog twee
jaar verbonden aan deze universiteit. Van 1965 tot 1967 werkte
hij aan de geofysische instituten
van Caltech en Saint Louis in de
Verenigde Staten. In 1973 werd
hij hoogleraar theoretische geofysica in Utrecht. Daar heeft hij
nieuwe richtingen in de geofysica
geëxploreerd. Hij is als eerste

begonnen met de studie van de
excitatie van aardbevingen.
Hij heeft een ‘stralentheorie’
ontwikkeld die de voortgang van
elastische golven in heterogene
anisotrope media verklaarde; een
theorie die nog steeds de basis
vormt voor onderzoek in seismische anisotropie.
Door de onderzoeken van eerste
promovendi raakte hij overtuigd
van de noodzaak van netwerken
van seismometers. Hij heeft

gezorgd voor de totstandkoming
van NARS (Network of Autonomously Recording Seismographs),
een nieuw concept van verplaatsbare digitale netwerken. In de
jaren ’70 en ’80 richtte Vlaar
zich op de tektoniek. Vanuit de
theoretische geofysica formuleerde hij nieuwe ideeën over het
evenwicht tussen de krachten
die plaatbewegingen controleren.
Dit leidde o.a. tot het besef dat
plaattektoniek alleen mogelijk is

onder beperkte thermale en
petrologische condities.
Nico Vlaar werd eerder onderscheiden met de Shellprijs
(1982) en het erelidmaatschap
van de European Geophysical
Society (1995). In 2001 werd
hij ‘fellow’ van de American
Geophysical Union (2001).
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geschreven door Rinus Wortel Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht

De Van Waterschoot van der Grachtpenning 2007
voor Prof.Dr. Sierd Cloetingh
Sierd Cloetingh begon zijn studie Geologie en Geofysica aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de stad waar hij in 1950
geboren werd. Hoewel het er destijds (rond 1970) mogelijk was aardwetenschappen te studeren was de mogelijkheid
er een doctoraalstudie in de aardwetenschappen te volgen beperkt. Dit leidde ertoe dat Sierd Cloetingh na zijn
kandidaatsexamen in 1972, overstapte naar de Rijksuniversiteit Utrecht, om een doctoraalstudie Geofysica te volgen.
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Cum laude legde hij in 1977 dat
doctoraalexamen af, met als bijvakken
Structurele Geologie en Numerieke Wiskunde. Met Prof.Dr. N.J. Vlaar als promotor, verrichtte hij een promotieonderzoek
in de Tektonofysica, dat hij in 1982
afsloot met de verdediging van zijn proefschrift over de evolutie van passieve continentale marges en de initiatie van subductiezones. In dit onderzoek pionierde
hij met de incorporatie van diepte-afhankelijke rheologie, zoals afgeleid uit laboratoriumexperimenten, in numerieke
modellen van passieve continentale marges. Nog steeds worden de publicaties
voortkomend uit dat onderzoek, waaronder een Nature-publicatie, geciteerd.
Zijn brede achtergrond, voortkomend uit
een groot enthousiasme voor de aardwetenschappen, zijn visie, zijn talent voor
ontdekken en ontwikkelen van nieuwe
mogelijkheden, zijn grote energie en academisch leiderschap zijn sleutelelementen in de loopbaan van Sierd Cloetingh.
Tezamen vormen zij de sleutelbos waarmee vele deuren geopend werden.
Geïnspireerd door zijn eerste hoogleraar
in Groningen, de internationaal bekende
sedimentoloog Prof. Dr. Ph.H. Kuenen,
aan wie in 1954 de Van Waterschoot van
der Grachtpenning werd uitgereikt, ontwikkelde Sierd Cloetingh een speciale
interesse in sedimentaire bekkens. Zijn
geofysische achtergrond stelde hem in
staat daarbij een lithosfeer-schaal benadering te kiezen, en deze vorm te geven
middels moderne numerieke modelleringsmethoden. Een verblijf aan de
Research School of Earth Sciences (Australian National University, Canberra,
Australië) in 1984/85 markeerde het
begin van deze nieuwe richting. In een
veel geciteerde publicatie in Earth and
Planetary Science Letters (1985, met H.
McQueen en K. Lambeck) toonde hij aan
dat – in tegenstelling tot de gangbare
eustatische visie - zeespiegelveranderingen een tektonische oorzaak konden hebben. Veranderingen in het spanningsveld
in de lithosfeer stonden hierbij centraal.
De verdere uitwerking hiervan werd internationaal met heel veel belangstelling
gevolgd.
De door Cloetingh beoogde integratie van
geofysische en geologische aspecten was
zo succesvol, dat Cloetingh in 1988
benoemd werd op de leerstoel Tektoniek/Structurele Geologie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. In zeer korte tijd

wist Sierd Cloetingh hier een sterke groep
op te zetten met internationale connecties, die snel ging behoren tot de internationale top op het gebied van bekkenstudies. De vorming en evolutie van sedimentaire bekkens werd op een brede
manier onderzocht en in vele gevallen
werden traditioneel gescheiden benaderingen geïntegreerd tot een veelomvattend innovatieve totaalbenadering.
Rond 1990 was Cloetingh zich snel
bewust van de nieuwe mogelijkheden die
ontstonden door de politieke veranderingen in Oost-Europa. Hij legde contacten,
vooral met Hongarije en Roemenië, die
werden uitgebouwd tot belangrijke universitaire samenwerkingsverbanden. Vele
jonge Oost-Europese onderzoekers werden daardoor in staat gesteld in Amsterdam een moderne opleiding te volgen en
een groot aantal promoties van Roemeense, Hongaarse, en andere buitenlandse
studenten (ca. 20 van de in totaal ca. 50
promoties onder zijn leiding) was het
resultaat. Capacity building was hierbij
een belangrijk doel en inderdaad behoren
verschillende jonge in Amsterdam gepromoveerde Oost-Europese onderzoekers
inmiddels tot de leidende generatie in
hun land. Zelf voortkomend uit internationale samenwerking nemen zij sleutelposities in in internationale contacten en
samenwerkingsverbanden. Het onderzoek
van de Karpatenboog, eerder sterk verbrokkeld door de vele landen waar de
Karpaten deel van uitmaken, en van het
Pannoonse Bekken kwam en onder zijn
leiding in een nieuwe en zeer succesvolle
fase. Ook jonge onderzoekers uit andere
landen, met name Frankrijk, werden aangetrokken door het niveau en uitstraling
van Cloetingh’s onderzoeksprogramma.
Toen in de eerste helft van de jaren
negentig in Nederland het concept van
onderzoekscholen ingevoerd werd,
reageerde Cloetingh snel en succesvol
door oprichting van de Nederlandse
Onderzoekschool voor Sedimentaire Geologie (NSG), met deelname van de Vrije
Universiteit en de Universiteit Utrecht. In
1997 hebben Cloetingh en zijn collega’s
Wortel (UU) en Fokkema (TUD) het initiatief genomen de krachten van NSG ,
VMSG (Vening Meinesz Onderzoekschool
voor Geodynamica) en CTG (Centre of
Technical Geoscience) te bundelen en
gezamenlijk mee te dingen in de competitie voor erkenning als toponderzoekschool. Het aldus ontstane samenwerkingsverband Netherlands Centre for Inte-

grated Solid Earth Science (ISES), werd
in 1998 uitgekozen tot één van de zes
toponderzoekscholen in Nederland.
De wetenschappelijke productie van Cloetingh is groot en omvat inmiddels ruim
225 artikelen. De talrijke citaties getuigen van de impact van zijn werk. Zijn leidende rol in internationaal onderzoek
blijkt ook uit de ca. 25 special issues
waarvan hij editor is geweest, veelal
voortkomend uit door hem geïnitieerde en
geleide internationale onderzoeksprojecten. In 1998 werd hij benoemd tot lid
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en ook
werd hij gekozen tot buitenlands of corresponderend lid van verschillende buitenlandse nationale akademies, o.a. die van
Noorwegen en Denemarken. Diverse eredoctoraten, internationale prijzen (o.a.
Stephan Mueller Medal van de European
Geosciences Union, 2006), erelidmaatschappen (o.a. Honorary Fellow van de
Geological Society of America, 2006),
alsmede de hoge Franse onderscheiding
Chevalier de la Légion d’Honneur (2005)
zijn hem ten deel gevallen.
Een opvallend aspect van Cloetingh’s
loopbaan is verder de uitvoerige lijst van
bestuurlijke functies op het hoogste internationale niveau, zoals het presidentschap van de European Geophysical
Society (1998-2000) en sinds 2004 het
presidentschap van het International
Lithosphere Programme. Tezamen met
bovengenoemde eerbewijzen getuigen zij
van de uitzonderlijke positie die Cloetingh in de internationale wetenschappelijke wereld inneemt en van brede waardering voor zijn inspanningen. Het is dan
ook een uitstekend keus van het KNGMG
hem ook de hoogste Nederlandse onderscheiding op het gebied van de aardwetenschappen toe te kennen.
Omdat Sierd Cloetingh dit alles met veel
inzet en toewijding en meestal met veel
plezier – dit laatste aspect is voor hem
zeer belangrijk - heeft gedaan, ben ik
ervan overtuigd dat hij nog jarenlang een
belangrijke plaats in de Nederlandse
aardwetenschappen zal innemen. Ondergetekende is het een voorrecht met hem
als collega en vriend te hebben samengewerkt in de jaren 1972-1988 in Utrecht,
en sindsdien nog steeds samen te werken, in het bijzonder in ISES-verband. Ik
wens Sierd van harte geluk met deze eervolle onderscheiding.
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• Archeologe Esther Jansma bijzonder hoogleraar bij Geowetenschappen in Utrecht

Jaarringen voor de
reconstructie van een
verdwenen Nederlands
landschap
Archeologe Esther Jansma van het Rijksinstituut voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) is
benoemd tot bijzonder hoogleraar Dendrochronologie en paleo-ecologie van het Kwartair aan de Universiteit Utrecht.
Dendrochronologie, het dateren van hout op basis van jaarringpatronen, wordt al tientallen jaren gebruikt om
archeologische voorwerpen te dateren. Zij wil de methode gaan inzetten bij de reconstructie van het Nederlandse
landschap en het klimaat van de afgelopen 6000 jaar.

Leonardo de Vinci schreef al over het
gebruik van jaarringen om houten voorwerpen te dateren. Maar de echte grondlegger van de dendrochronologie is de

Amerikaan Andrew Douglas, aan het
begin van de vorige eeuw werkzaam als
meteoroloog bij het Lowell Observatorium
in Flagstaff, Arizona. Na een ruzie met

Bron: De Arbeiderspers

zijn baas ging hij daar weg en trok naar
het zuiden om te onderzoeken of variaties
in het klimaat terug te vinden zijn in de
jaarringen van bomen aan de rand van
de woestijn. Hij tekende jaarringpatronen
van levende bomen en ging samenwerken
met een archeoloog (Neil Judd) die
onderzoek deed aan indiaanse nederzettingen, de pueblo’s. Eén stuk houtskool
maakte het mogelijk om Douglas’ absolute kalender op basis van levende bomen –
een jaar voor iedere jaarring – te correleren met de zwevende archeologische kalender van houten balken uit de pueblo’s.
In een klap waren in 1929 plotseling
ca. 40 pueblo’s gedateerd.

Overvloed

Esther Jansma.
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Jansma: “Eind jaren 30 werden we pas
wakker in Europa. Het idee toen was dat
een klimaatsignaal alleen maar terug te
vinden was in bomen die in een landklimaat gegroeid waren. Die lijden periodiek
aan tekorten, wat terug te vinden is in de
dikte en de structuur van de jaarringen,
zodat een uniek patroon ontstaat waarmee
gedateerd kan worden. De bomen in een
zeeklimaat zouden zo’n overvloed aan voedingsstoffen en water hebben, dat er geen

Schrijfplankje
Jansma ging zich interesseren voor hout
toen ze tijdens haar eerstejaars veldwerk
– in het Oerij-estuarium bij het Romeinse fort Velsen I – dwars door een schrijfplankje heen troffelde. Dat het er anders
uitzag dan andere stukken hout en takken, viel haar wel op, maar dat het een
deel van een Romeins schrijfplankje was,
bleek pas toen een amateurarcheoloog in
het vak naast haar de volgende dag de
andere helft vond. “Als eerstejaars had
ik sterk het idee: ik tik met mijn metalen
troffeltje ergens tegenaan. Als het ‘klinkt’
dan is het een scherfje of een botje of
een muntje. Dat zachte spul was niet
belangrijk.”
Na stages in Zwitserland en Duitsland, bijscholing op eigen gelegenheid in de statistiek – dendrochronologie is veel meten, filteren en middelen – en het lezen van een
boek uit een Teleac-cursus programmeren
met Pascal, ging Jansma aan het werk met
zes eikenboomstammen die in de buurt
van Abcoude in het veen bewaard waren
gebleven. “Door inklinking komen dit soort
stronken omhoog en worden dan door boeren uit de grond getrokken. Het bleken resten van een oerbos. De stammen correleerden goed met elkaar en met behulp van
een kalender voor bomen uit de Ardennen/Eifel kwam ik op een ouderdom van
de patronen van 325 v.Chr. tot 30 n.Chr.
Voor mijn afstuderen heb ik de kop van
een paal van een pier bij fort Velsen ge-

Bron: NOAA Palaeoclmatology (National Oceanic and Atmospheric
Administration Paleoclimatology Program/)

jaarlijkse verschillen in groei zou zijn en
dus geen klimaatsignaal. Pas in de jaren
60 en 70 is er in Engeland en Ierland veel
dendrochronologisch onderzoek gedaan en
toen bleek dat het wèl mogelijk is om te
dateren met bomen in een zeeklimaat.
In Nederland heeft J.A. Brongers van de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in diezelfde periode een poging
ondernomen om met Nederlands hout te
dateren. Het grote probleem hier is dat we
vanaf 1000 na Christus weinig bossen
meer hebben. Het meeste hout voor schepen, huizen en meubilair werd geïmporteerd. Hij heeft een prachtige kalender
gemaakt van panelen waarop geschilderd
was. Maar absoluut te dateren was die
niet. De theorie was dat het hout afkomstig zou zijn uit een West-Nederlands bos
dat verdwenen is. Zonder dat bos is er
geen enkele mogelijkheid om de zwevende
kalender te koppelen aan levende bomen
en de kalender absoluut te maken. Later
bleken de metingen perfect te matchen
met Baltische kalenders. Je moet wel
weten waar het hout vandaan komt.”

Het cross-daten van de jaarringpatronen van verschillende stukken.

dateerd: die palen werden omgehakt in de
winter van 21 op 22 n.Chr. Hun patronen
kwamen feilloos overeen met de patronen
van het oerbos bij Abcoude.”

Zwevend
Jansma’s promotie-onderzoek richt zich
op het maken van kalenders om Nederlands materiaal te kunnen dateren. Het
grote probleem in het begin was het vinden van materiaal. Zij krijgt tips van boeren als er boomresten ‘boven komen drijven’ in akker of weide. Een onverwachte
nieuwe bron wordt aangeboord in Alphen
aan de Rijn begin jaren ’90 als blijkt dat
het Archeon bovenop een oerbos uit het
tweede millennium voor Christus wordt
aangelegd. De Abcoudse kalender wordt
uitgebreid met oerbosbomen uit Ouderkerk, Diemen en Weesp en kan aan de
kalender van Alphen aan de Rijn gekoppeld worden.
“Nu zijn we zo ver dat we een Nederlandse kalender hebben die tot 6025 jaar voor
Christus gaat. Er zitten twee gaten in: van
3500 tot 4500 en van 5000 tot 5500
voor Christus. Tot ca. 600 na Christus is
de hele kalender gemaakt met de groeipatronen van inheems eiken. In Duitsland is
de eiken kalender met naaldhout met
2000 jaar verlengd tot 8000 voor Christus. Wij dateren ook iep, es en naaldbomen. Er zijn heel recent in de Eempolder
eiken gevonden die dateren uit het derde
en tweede millennium voor Christus, en
kleine dennetjes met een stamvorm waaraan je kunt zien dat de grond verzakt is en
dat de bomen daarna weer recht naar

boven zijn gaan groeien. Sabre tooth
growth noemen we dat. Deze bomen hebben korter geleefd dan de eiken, en zij
hebben te weinig jaarringen om dendrochronologisch gedateerd te kunnen worden. De dennetjes gaan C-14 gedateerd
worden. Dat is minder nauwkeurig, maar
als je iedere tien jaar een datering doet,
dan bouw je ook een curve op.”

Open landschap
Jansma heeft de ambitie meer te gaan
doen met jaarringen nu er een absolute
kalender voor inheems hout is. De ideeën
worden breder. Zij wil in haar nieuwe
leerstoel de jaarringkalender combineren
met andere dateringsmethoden – C-14,
stabiele isotopen – en uitbreiden met
pollen- en zadenonderzoek om zo het
Nederlandse landschap van de afgelopen
duizenden jaren te kunnen reconstrueren.
Jansma: “het onderzoek in de Eempolder,
net ten zuiden van het Gooi, werd gedaan
door een student aan de Universiteit
Utrecht. Zij heeft vier bomen gedateerd.
Twee groeiden van ongeveer 2900 tot
2600 voor Christus, twee andere 1000 jaar
later. Twee bomen zijn in situ in de bodem
gevonden. Zij waren gegroeid onder natte
omstandigheden, maar niet in het veen. De
bewaarde stamdelen zijn tot 12 meter lang
en hebben nauwelijks zijtakken. Deze
bomen zijn dus de hoogte ingegaan. Dat
kan alleen als ze in een dicht bos hebben
gestaan. Dat bleek ook uit het pollenonderzoek: er zijn nauwelijks pollen van kruiden
gevonden. Het bos moet zo dicht geweest
zijn, dat kruiden zich niet konden ontwik-
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kelen. Dat is opvallend, want dit beeld
staat haaks op het idee van het open landschap dat we hebben van Nederland. De
Eempolder met zijn ‘typisch’ Nederlandse
weidelandschap en kavelpatronen ligt
midden in het nationaal landschap Arkemheen-Eemland. Maar ga je een meter diep
in de grond dan zit je in een bos van 5000
jaar geleden dat er volstrekt anders uitzag.
Zo dichtbij en zo anders. Dit soort referentiebeelden wil ik graag aandragen. Nederland is nu een door de mens gemaakt landschap. Wat natuur is, wordt bepaald door
hoever je terugkijkt in de tijd.”

British Navigation Acts

Aukjen Nauta
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De Romeinse platbodem ‘De Meern 1’ is 1997 gevonden in Leidsche Rijn, de
nieuwe Utrechtse wijk aan de oostkant van de stad. Hij wordt in het voorjaar
en de vroege zomer van 2003 opgegraven en compleet naar de RACM-locatie
in Lelystad vervoerd voor vervolgonderzoek.

Daar wordt het schip dwars doormidden
gezaagd – de hal is te klein voor de 25
meter lange boot. Onderzocht wordt
welke houtsoorten gebruikt zijn voor de
constructie van het schip, waar het hout
vandaan kwam en wanneer de bomen
omgezaagd zijn. Ook het houten meubilair in de roef is onderzocht.

De constructie
De bodem van het schip (het ‘vlak’) is
opgebouwd uit vier brede planken. De
‘kimboord’ (de knik in de boot van de
bodem naar de rechtopstaande zijkant)
bestaat per kant uit een lange plank, net
als de zijkant zelf (de ‘boordgang’). Er
zijn 59 spanten en een mastvoet gevonden. Al deze onderdelen zijn gemaakt van
eikenhout. Uit een reconstructie van de
positie van de vier ‘vlak’planken, blijkt
dat zij alle vier afkomstig kunnen zijn uit
een en dezelfde boom: een eik met op
een hoogte van 12,5 meter een diameter
van 80 centimeter. Dendrochronologisch
onderzoek heeft aangetoond dat in ieder

geval drie van de vier planken uit dezelfde boom afkomstig zijn.
Ook de twee kimboordplanken, die een
L-profiel hebben, blijken uit één boom
gehaald te zijn. De positie van de jaarringen geven twee mogelijke posities
van beide planken. Meer dan deze twee
onderdelen kunnen niet uit die ene stam
gehaald zijn; kimboorden geven veel
afvalhout. De boordgangen komen van
weer een andere boom, een die waarschijnlijk dunner geweest is.
Bij de leggers, de spanten die vlak, kimboord en boordgang met elkaar verbinden, is handig gebruik gemaakt van de
zijtakken die een boom heeft. Iedere
spant bestaat namenlijk uit een balk die
de vier planken van de bodem vastzet,
met daaraan een stuk zijtak die, schuin
omhoog, de zijkant en de bodem van het
schip aan elkaar verbindt.

De roef en meubilair
De wanden van de roef en de deurtjes in
de roef zijn van eikenhout. De pennen

Foto’s: TNO

Naast de nieuwe uitdaging om een dendrochronologische bijdrage te leveren aan de
reconstructie van het Nederlandse landschap en de variaties in het klimaat (iedere jaarring is de weerslag van het klimaat
in dat seizoen of dat jaar), heeft Jansma
de ambitie om een digitale infrastructuur
op te zetten waarin alle dendrochronologische dateringen opgeslagen worden. “In
Nederland worden nog niet zo lang dateringen uitgevoerd. Voor die tijd werden de
metingen verricht aan de Universiteit van
Hamburg; veel schilderijen van Rembrandt
zijn daar bijvoorbeeld gedateerd. En er ligt
ook heel interessant materiaal in België.
Er zijn nu geen afspraken over het beheer
van data of materiaal. Ik wil een infrastructuur opzetten met een nationaal en
internationaal draagvlak waarin meetreeksen, objectbeschrijvingen en dateringen
staan. Die gegevens moeten op alle mogelijke manieren opgevraagd kunnen worden.
Want pas als de data ontsloten zijn, kun je
intelligente vragen stellen. Wij hebben hier
bijvoorbeeld voor het Rijksmuseum en
andere organisaties rond de 50 meubels
en kunstvoorwerpen onderzocht. Op grond
van deze gegevens lijkt er rond 1650 een
switch te hebben plaatsgevonden van
Baltisch naar Zuid-Duits hout. Dat zou
heel goed te maken kunnen hebben met
de British Navigation Acts die het Nederland vrijwel onmogelijk maakte om nog
handel te voeren met de Baltische staten.
Kan ik uit een gecombineerde database
putten, dan kan ik zo’n bewering met veel
meer zekerheid stellen. Dat is hard nodig
om vragen te kunnen beantwoorden over
houthandel en de invloeden van oorlog of
ziektes zoals de pest. En nu ook over landschap en klimaat. Hout is een materiaalbron. Daarom zit je met dendrochronologie
op de rand van vele vakgebieden. En dat
maakt het zo buitengewoon interessant.”

Het hout van ‘De Meern 1’

Opgraving van De Meern 1.

De voorsteven van kimboord en boordgang.

waaromheen de deurtjes scharnieren,
zijn gemaakt van essenhout. De deuren
komen uit een enkele plank. De vloerplanken in de roef zijn deels eikenhout, deels
zilverspar. Er is els, es en wilg in de roef
gevonden, maar waarschijnlijk gaat dat om
ingespoeld hout, of restanten van voorwerpen die niet meer te herkennen zijn.
In de roef zijn een bed, een kastje en
een kist gevonden. Het bed rust aan de
voorkant op twee beukenhouten poten,
aan de achterkant is het vastgemaakt aan
de roef. Een van poten is sterk aangetast
door houtworm. Onder de bedplanken
zijn verbindingsbalken gevonden van
esdoorn en eiken. De bedplanken zelf
bestaan uit eik, zilverspar en een plank
van tamme kastanje. Waarschijnlijk is
veel van het hout hergebruikt.
De voorkant van het kastje – deuren,
zijpanelen, middenstijl en horizontale
stijlen – zijn van Spaanse aak. Het hout
is zo verwerkt dat een mooi nervenpatroon te zien is. Het sierlijstje is van
essenhout. Alles wat minder in het zicht
is – binnenkant, zijkanten en achterkant
– laten een variatie aan houtsoorten zien.
De dekenkist bestaat voornamelijk uit
beukenhout met een voorzijde van elzenhout. De kist vertoont vakmanschap door
het gebruik van deuvels (houten pennen)
en geen spijkers.

ringkalenders: ouderdom en herkomst
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het hout van de scheepsromp is afkomstig van eikenbomen uit natte delen van
Midden-Nederland. De bomen laten
nauwelijks zijtakken zien en moeten in
een dicht bos gestaan hebben. De ouderdom van de bodem is gedateerd tussen
142 en 154 na Christus. De bomen van
de boordgangen moeten omgehakt zijn
ná 143 na Christus (± 6 jaar). Stukken
van de kimboord zijn wel ten opzichte
van elkaar, maar niet absoluut gedateerd.
De roefdeurtjes (eikenhout uit het drogere
Zuidoost-Nederland en aangrenzend

Duitsland) en de vloerplanken (zilverspar
uit Zuid-Duitsland, eik uit het SaarMoselgebied en Zuidoost-Nederland en
omstreken) kunnen niet absoluut gedateerd worden. In de planken komt geen
spinthout voor (de buitenste rand van de
boom waarin de sapstromen zitten), zodat
er een geschat aantal jaren opgeteld moet
worden bij het deel van de boomcurve dat
wel aanwezig is. Met die ‘slag om de arm’
is het goed mogelijk dat roefdeurtjes en
vloerplanken deel uitmaken van de oorspronkelijke constructie.
Opvallend is de ouderdom van twee eiken
planken uit het bed. Een is afkomstig uit
een boom die nà 164 na Christus gekapt
is, de ander heeft een kapdatum nà 157
na Christus. Het lijkt er dus op dat deze
bedplanken niet origineel zijn. Deze dateringen, gecombineerd met sandalen uit
het schip die gedateerd zijn rond de 190
na Christus (aan de hand van het model:
de Romeinen waren modebewust), maken
het aannemelijk dat het schip enkele
tientallen jaren gevaren heeft. En dat
staat haaks op het idee dat deze schepen
in Duitsland gebouwd werden voor een
enkele tocht stroomafwaarts naar Nederland, waarna het schip gesloopt en het
hout voor iets anders gebruikt werd.
Aukjen Nauta

Bron: E. Jansma en J.-M.A.W. Morel, redactie,
2007. Een Romeinse Rijnaak, gevonden in UtrechtDe Meern. Resultaten van het onderzoek naar de
platbodem ‘De Meern 1’. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 144. ISBN 9879057990977

Herkomst en ouderdom van het hout
Als een stuk hout dendrochronologisch
gedateerd wordt, dan wordt met de
ouderdom ook de herkomst van de boom
bepaald. Iedere regio kent zijn eigen jaar-

Achter de ijzeren ringen zijn de spanten te zien die de bodem verbinden met de zijkant van het schip.
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. boekbespreking

De nieuwe Bosatlas van Nederland

Goede informatie over het voor de
mens meest bereikbare deel van
de ondergrond

Een boekbespreking van de nieuwe
Bosatlas van Nederland – in wezen
meer een ‘beeld’bespreking, want
kaarten, grafieken en foto’s domineren de tekst – is eigenlijk onbegonnen werk. Als ik U echt wil vertellen wat er zoal in staat, dan ben
ik met een vijftal zinnen per hoofdstuk al 95 zinnen onderweg, ergo
19 hoofdstukken. Een indrukwekkende 560 pagina’s, met kaft zo’n
kleine 5 kilo, per pagina meerdere
kaarten, foto’s, grafieken en begeleidende tekst; het is teveel om op
te noemen. Alleen de schitterende
luchtfoto’s, die soms twee pagina’s
beslaan, zijn af en toe een rustpunt in de veelheid van aangeboden informatie.

Geschiedenis
Natuurlijk een eerste hoofdstuk
over kaarten en atlassen dat helder verhaalt over de ontwikkelin-

gen vanaf de Ptolemaeuskaart uit
de tweede eeuw na Christus tot
heden. Nederland lag duidelijk
aan de randen van het Romeinse
Rijk en is getekend op basis ‘van
horen zeggen’. Schreef Plinius de
Oudere al niet iets over een volk
op terpen dat bij hoog water maar
net de voeten droog hield?
Alle kaartmateriaal van hunebed
tot terp en van Hanzestad tot de
Duitse inval in 1940 en later
staat in het hoofdstuk Geschiedenis. Hier voel je toch een beetje
de beperkte blik van een Nederland-gebonden atlas. De uitgebreide informatie over ons land
door de eeuwen heen staat vrij
geïsoleerd van de ontwikkeling
van die grote buitenwereld. Er is
nog wel een helder kaartje van de
tijd dat we bij het Bourgondische
rijk hoorden, maar wat we betekenden binnen het Habsburgse

De terpen van Noord-Nederland (de roze stippen)
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• De Bosatlas van Nederland • ISBN 978-90-01-12231-7 • € 99,95 tot
eind 2007, daarna € 129,95 • 560 pp • ca. 2400 kaarten en 100+
luchtfoto’s • Uitgeverij: Wolters-Noordhoff Atlasproducties • Luchtfoto’s
Karel Tomeï e.a.

rijk van Karel de Vijfde en zoon
Philips de Tweede komt niet erg
uit de verf. Eigenlijk stapt de
Atlas bijna over de Gouden Eeuw
heen van de Bourgondiërs naar
de Franse tijd. Je moet al naar
hoofdstuk 18 om de relatie met
Oost-Indië en de West in beeld te

krijgen. Zo laat een handige tijdbalk zien dat we in 1588 de eerste aardappels in de Nederlanden
krijgen, maar dat daarvoor in
1492 eerst Amerika ontdekt
moest worden, krijgt de nieuwsgierige lezer/scholier niet mee.
Dat jaar kenmerkt zich door de
opstand van het kaas- en broodvolk in Kennemerland. Belangrijk,
maar de val van het Moorse rijk in
het zuiden van Europa en de uittocht van de Joodse bevolking uit
het Iberisch schiereiland zouden
veel bepalender blijken te zijn
voor onze vaderlandse geschiedenis. Zo worden ook de door ons
verslagen Armada’s op de tijdbalk
genoemd, maar niet in de tekst
verduidelijkt of op een zeekaart
aangegeven.

Feiten en kaarten
In hoofdstuk 3 kaartjes van “je
kunt het zo gek niet bedenken”.
Werkelijk van alles over de Staat
der Nederlanden en dan vooral in
de huidige tijd: verbreiding van de
blijf-van-mijn-lijfhuizen, brandweerkazernes, opgehelderde mis-

drijven maar ook auto- en fietsdiefstallen. In mijn eigen regio
Kennemerland moet het kaas- en
broodvolk maar weer eens de
straat op, want ze zien er weinig
blauw op straat, in het naburige
Amsterdam is het nog erger, en
de Kennemers zijn dan ook (met
de Rijnmond) het meest ontevreden over de politie. Ook een overzicht waar onze militairen allemaal ingezet zijn voor vredesoperaties sinds Korea (1950-1955),
Indonesië wordt gelukkig niet nog
als een vredesmissie gezien, dat
was echt oorlog. En de zorgeloze
jaren 60 en 70 staan ook hier in
een grafiek als een rustperiode:
“Make love, not war”.
In het hoofdstuk over de kaart van
Nederland zeer gedetailleerde
kaarten van delen van Nederland;
helaas is het boek te zwaar voor
in de auto. Uiterst compleet, zelfs
de Betuweroute staat er al helemaal op, maar wel zonder tunnels. Ook alle gehuchten, buurtschappen en dorpen die op de
kaart van de gemeentes volledig
verdwenen zijn: Snodenhoek bij
Elst (Gld.), Beneden- en Bovenkerk bij Stolwijk (ZH), Gasselternijveenschemond bij Gasselternijveen (Dr.). Het geheel wordt gevolgd door drie Landsat-opnames
waar je toch redelijk ervaren voor
moet zijn om er uit te halen wat
er in zit.
Een hoofdstuk met, per provincie,
kaarten en prachtige luchtfoto’s
van fotograaf Karel Tomeï. De
foto’s zijn prachtig, hoewel ze
soms didactischer hadden kunnen
zijn: bollenvelden met een binnenrand van de duinen zeggen
meer dan alleen maar mooie
gekleurde vlakken. De Pagode van
de Efteling is mooi maar ontbeert
de bredere setting van een attractiepark (of een Belg aan een parachute). De kaarten dubbelen met
die van het vorige hoofdstuk, zijn
zelfs minder gedetailleerd.

Bodem, water en lucht
Hoofdstuk 6 gaat over de ondergrond, ons vakgebied en als we
dan meteen de beschrijvingen van
het landschap uit hfst. 7 als ons
domein meenemen, dan zijn er
toch ruim 50 pagina’s gewijd aan
de geologie, geohydrologie en

De Oosterschelde

geomorfologie. Niet slecht, veel
scholieren zullen vanuit het aardrijkskundeonderwijs niet zoveel
meekrijgen als wat meneer Bos ze
hier aanbiedt. Het is merkbaar
dat de meewerkende auteurs van
TNO Bouw en Ondergrond uit de
hoek van de Kwartairgeologie en
Fysische Geografie voortkomen.
Er ís wel een wereld vóór het
Pleistoceen, maar die beperkt
zich tot wat paleogeografische
kaartjes en beschrijvingen van de
diepere delfstoffen als steenzout,
olie en gas. Dat Nederland bij de
ontdekking van Slochteren over
aanzienlijke aardgasreserves
beschikte is een understatement.
Zelfs op wereldschaal mocht het
veld er zijn en het staatje over de
aardgasreserves (Nederland tweede van Europa na Noorwegen met
ca. 1700 miljard m3 aardgas)
mist een jaartal, want in perspectief bevatte Groningen/Slochteren
toentertijd bijna evenveel (ca.
3000 miljard m3 ) als Noorwegen
en Nederland nu samen. Het
onderdeel over ons grondwater is
wel erg opgehangen aan een

dwarsprofiel van Noordwijk naar
Enschede. Om daar uit af te
leiden dat je vooral in NoordHolland en Twente voorzichtig
moet zijn om zoutwaterproductie
te voorkomen is erg simplistisch.
Je zou bijvoorbeeld op zijn minst
de gehele kuststrook langs de
Noordzee als complex moeten
duiden: goed drinkwater in de
duinen maar pal erachter al kwel
van zout water o.i.v. de Noordzee.
Maar in zijn algemeenheid goede
informatie over het voor de mens
meest bereikbare deel van de
ondergrond. De beelden bij de
verschillende landschappen zijn
zeer illustratief. Wat zeer in het
oog springt is de toenemende verstedelijking in vrijwel ieder type
landschap, echt onontgonnen
gronden lijken er niet meer te
zijn. Voorts is de enorme waarde
van het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) zeer in het oog
springend. Archeologen en geomorfologen moeten een soort
panische gedrevenheid krijgen bij
zoveel voor onderzoek en interpretatie vrijgekomen informatie als

op de hier gepresenteerde stukken uit het AHN.
Het hoofdstuk over water is heel
instructief, laat de problematiek
goed zien en ook de vele maatregelen die we hebben genomen
om er mee te kunnen leven. Bij
de verschillende soorten waterkeringen had een enkele tekening
de werking ervan kunnen verduidelijken, foto’s en tekst zullen
niet voor iedereen voldoende zijn.
Naast een goed hoofdstuk Natuur
en Milieu (9) is hoofdstuk 10 Klimaat en weer een topper dankzij
goede overzichten, heldere grafieken en uitstekende foto’s. De
collegae van het KNMI hebben er
een helder verhaal van gemaakt;
Van Dorland’s connectie met het
IPCC is merkbaar.

De mens
En dan komen vanaf pagina 297
de sterk sociaal-geografisch getinte
hoofdstukken, met over het algemeen de ontwikkelingen in de laatste eeuw, peildatum 1900 A.D.
Demografische informatie, zo compleet als nooit tevoren: wie komt,
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.paleobiologische kring

Septemberexcursie Paleobiologische Kring: de Ardennen

Een weekend met Neanderthalers,
beren, dassen en koralen

Afgesneden rivierbocht in de IJssel bij Doesburg

wie gaat; de herkomst van allochtonen, de bijbehorende dichtheid
aan kerken en moskeeën, wonen
en wat er bij hoort, zoals scholen,
bioscopen, poppodia en boekwinkels. Soms sluipt er een foutje in
(Teijlers i.p.v. Teylers) of lijkt de
houdbaarheidsdatum van de informatie zorgelijk: veel gegevens
hangen tenslotte aan het jaar van
uitgave (2007) van deze Atlas en
zijn aan snelle variatie onderhevig.
Er is een hoofdstuk over gezondheid, er staan wandelroutes, fietsroutes, musea, attractieparken en
jaarmarkten. Hoe het allemaal
gefinancierd wordt staat in het
hoofdstuk over handel, industrie,
landbouw. In het hoofdstuk over
infrastructuur zijn zaken als hoogspanningslijnen en gaspijpleidingen opgenomen. De logica om ook
de gas- en olieproductie hier op te
nemen ontgaat me een beetje, dat
had zeker ook onder Ondergrond
gepast. In het een na laatste
hoofdstuk wordt Nederland in de
wereld geplaatst: de ontdekkingsreizen naar de Oost en West, de
koloniën, onze diplomatieke vertegenwoordigingen en onze rol in
de EU. Een hoofdstuk wat ook
over Geschiedenis (2) en de Staat
der Nederlanden (3) verdeeld had
kunnen worden. In het laatste
hoofdstuk stadsplattegronden van
de grotere steden met toeristische
informatie: ook hier het gevoel
van compleetheid, maar beperkte
toepasbaarheid in een tijd van
routeplanners op de PC en de
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navigatiemachines die langzamerhand standaard worden in de auto
en de zakcomputer.

Op weg naar het bezoekerscentrum van de grot van Sclayn,
nabij Namen, eerste stop van
de septemberexcursie van de
Paleobiologische Kring, verraden
prachtig verkleurde bomen in de
even prachtige Maasvallei dat de
herfst is ingezet en dat we toch

echt de zomer gemist moeten
hebben dit jaar.

Een Neanderthaler kind
De grot van Sclayn, ontdekt in
1971, kreeg in 1993 grote
bekendheid door de vondst van
een onderkaak met enkele kiezen

Wolters-Noordhoff heeft met deze
nieuwe Bosatlas een werk neergezet waar je vooral bewondering
voor kunt hebben. Met zijn veelheid aan informatie, goede illustraties met figuren en foto’s, geeft
de Bosatlas iedereen toegang tot
een Nederland dat soms verbaast,
vaak verrast en ieder geval een
indruk achterlaat van een volk dat
in al zijn rijke verscheidenheid op
ca. 40.000 km2 een uiterst complexe maatschappij heeft opgebouwd. Bij de overhandiging van
het eerste exemplaar zei premier
Balkenende dat hij dacht vele
uurtjes met zijn dochter achter dit
grote boek te gaan zitten. Ik denk
dat je eerder in weken dan in
dagen moet denken, laat staan
in uren.
Geen onopvallend pakje dus met
Sinterklaas of onder de Kerstboom, maar wel een cadeau
waar veel Nederlanders jarenlang
plezier aan zullen beleven.
Dick van Doorn

Dominique Bonjean legt uit hoe de grot laagje voor laagje afgegraven wordt.

erin van een Neanderthaler kind,
vermoedelijk zo’n 8 tot 12 jaar
oud, 100.000 jaar geleden gestorven. Deze onderkaak werd
later gecomplementeerd door
de vondst van de bijbehorende
bovenkaak en 20 losse tanden en
kiezen. De losse elementen lagen
verspreid over een deel van de
grot, maar werden in dezelfde
stratigrafische laag gevonden.
Dit, in combinatie met het feit
dat dezelfde gebitselementen
nooit dubbel zijn gevonden en dat
de mate van tandafslijting overeenkomt bij alle elementen, doet
suggereren dat zij allemaal uit
dezelfde kaak afkomstig zijn.
Nog steeds is onbekend of het
kind een jongen of meisje was,
waaraan hij/zij is gestorven, of
hij/zij daar bewust begraven is,
en natuurlijk waar de overige resten zijn. Misschien geeft de grot
ooit antwoord. Meer informatie
over de grot is te vinden op
www.scladina.be.
Na een bezoek aan de tentoonstelling, gaf archeoloog Dominique Bonjean een presentatie.
Hij legde uit hoe de grot stratigrafisch opgebouwd is, en vertelde dat er naast de kaak ook nog
10 miljoen (!) andere fossielen uit
de grot geborgen zijn. Vanaf 1978
is er een samenwerkingsverband
met de Universiteit van Luik en
sinds 1985 wordt er onafgebroken door een multidisciplinair
team van negen personen gegraven in de grot. Meter voor meter,
laagje voor laagje wordt de grot
‘leeggeveegd’. Dit monnikenwerk
heeft geresulteerd in een schat
aan fossielen van onder andere
beren, hyena’s, wolven en wilde
geiten.

In de grot waren twee medewerkers, met in de ene hand een
500 Watt bouwlamp, in de andere
een schrapertje, bezig met opgraven. Omgeven door honderden
touwtjes, de snijpunten van elke
vierkante meter, blijkt al snel dat
je niet lang hoeft te spitten om
prachtige fossielen te zien: ze
steken zo uit de nog uit te graven
wanden.
Ons oog valt op verschillende
holtes in de lagen. Dominique
legt uit dat die gegraven zijn door
prehistorische dassen; enkele
beestjes zijn zelfs teruggevonden
in wat ooit hun holletje was.
Het is fascinerend om met je
neus op zoiets bijzonders te
zitten.

Op de oceaanbodem
De volgende dag gaan we van
het laatste interglaciaal naar het
Devoon. Frédéric Boulvain van de
Université de Liège, gids van de
dag, neemt ons mee naar een
viertal locaties in het Dinant
synclinorium waar prachtig te zien
is hoe de Devonische riffen opgebouwd zijn zo’n 380 miljoen jaar
geleden. De ontsluitingen zijn zo
mooi, omdat het ‘marmer’ in de
groeves voor een groot deel weggehaald is. De metershoge, kolossale wanden laten verschillende
riffaciës zien, met elk hun karakteristieke fossiele en sedimentologische inhoud. Het oudste deel
bestaat met name uit sponsnaalden en ijzerbacteriën en is zeer
rood van kleur. De volgende
faciës, tevens rood, doch minder
fel, wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van rugosa koralen,
crinoïden en brachiopoden, en is
afgezet in een milieu dat onder de

. universiteiten
Universiteit Utrecht
Faculteit Geowetenschappen
M.C.H. Duijkers (bachelor Fysische Geografie, 31 augustus 2007)
B.Ebben (bachelor Geologie, 31 augustus 2007)
C.E. Huisman (bachelor Fysische Geografie, 31 augustus 2007)
M.Sap (bachelor Geologie, 31 augustus 2007)
M.T.H. Lokers (bachelor Biogeologie, 25 september 2007)
G.J. Pronk (master Geochemie, 28 september 2007)

Frédéric Boulvain vertelt over de Devonische riffen

storm wave base ligt. Stratigrafisch wat hoger vinden we een
duidelijke diversificatie van de
flora en fauna; er zijn meer rugosa koralen, tabulate koralen en
brachiopoden en bryozoa. Soms
heeft er reworking plaatsgevonden, een indicatie dat de zeespiegel daalde en dat de top
van het rif soms in de storm wave
base terechtkwam. Ten slotte ligt
daar bovenop een grijskleurige
faciës die veel groene algen en
cyanobacteriën bevat, afgezet
in een ondieper milieu in de
fotische zone. Zeespiegelcycli
in het Devoon zijn duidelijk gedocumenteerd in de opbouw en

afbraak van deze carbonaatrijke
sedimenten in de Ardennen.
Het is fascinerend dat ik 380 miljoen jaar later op een stukje aarde
sta wat ooit de bodem van de
oceaan was met zo’n 120 meter
water erboven. Ik kijk eens
omhoog en besef nog eens temeer
hoezeer de Aarde dynamisch is.
Frederike Verbruggen
PalaeoEcologie, Universiteit Utrecht
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.platform aardkundige waarden

SIKB & Platform Aardkundige Waarden publiceren
‘Schatkamer Aarde’

Hanneke van den Ancker en Pim
Jungerius zijn de motor achter
Geoheritage NL en het Platform
Aardkundige Waarden. Het platform is een forum waarin ver-

tegenwoordigers van verenigingen
zoals Natuurmonumenten, KTFG,
KNGMG, bedrijven zoals CSO en
Arcadis, semi-overheidsinstellingen zoals TNO Bouw & Onder-

grond en RACM, op informele
wijze met vertegenwoordigers
van Provincies en de Ministeries
van LNV en VROM overleggen hoe
geomorfologisch en geologisch

.diversen
Jaknikker Schoonebeek benoemd tot monument

Minister Plasterk van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap heeft de jaknikker
die de NAM aan de gemeente
Schoonebeek geschonken heeft,
benoemd tot monument.
De jaknikker staat op de lijst van
honderd naoorlogse monumenten
die gebouwd zijn in de periode
van 1940 tot 1958. De lijst is
opgesteld door de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten (RACM) met het
doel om de naoorlogse architectuur te herwaarderen en te sparen. Volgens het RACM dreigen
monumenten in de wederopbouwwijken voorgoed te verdwijnen of
onherstelbaar te worden verminkt.
De gemeente Emmen, waarvan
Schoonebeek deel uitmaakt,
reageerde verheugd op de
bekendmaking. Zij ziet het als
een erkenning voor de belangrijke
rol die deze regio heeft gespeeld
op energiegebied met de winning
van turf, aardolie en aardgas.

De Schoonebeker jaknikker.
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belangrijke landschapselementen
beter te beschermen. In ons
dichtbevolkte land is dat in wezen
een probleem van ruimtelijke
ordening.
We kunnen allemaal om ons heen
zien hoe Nederland voller en voller wordt gebouwd en hoe de
plannenmakers en projectontwikkelaars daarbij meestal weinig
rekening houden met de geologische en bodemkundige eigenschappen van het te ontwikkelen
gebied. Voorbeelden te over:
Catastrofale lekkage tijdens de
bouw van de Haagse tramtunnel.
Snel verzakkende wegen en tui-

nen in Gouda waardoor elke paar
jaar de boel weer moet worden
opgehoogd. Het vol bouwen van
een laaggelegen polder (-5 m
NAP!) in wat vroeger Wateringen
was maar nu een deel van Den
Haag. Daarna wordt er een paar
jaar later voor veel geld een waterberging aangelegd in een naast
gelegen polder (-2 m NAP) om
overstromingen in de nieuwbouwwijk te voorkomen.
Een belangrijke oorzaak van dit
soort miskleunen is het gebrek
aan zelfs de meest elementaire
kennis van bodem en ondergrond
bij de plannenmakers. Combineer
dat met de daadkracht van pro-

jectontwikkelaars en aannemers
en U begrijpt het recept.
Om niet te blijven hangen in een
klaagzang over wat er allemaal
verkeerd gaat heeft het Platform
in samen met het SIKB (Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging
Bodembeheer) de koe bij de
horens gevat en een korte handleiding geschreven over aardkunde in de context van ruimtelijke
ordening. De doelgroep is de
gemeenteambtenaar die zich
bezig houdt met bestemmingsplannen.
Het is een mooi geïllustreerde,
waterbestendige handleiding op

borstzakformaat (een ‘waaier’)
waarin een aantal belangrijke
basisbegrippen uit de geologie en
bodemkunde wordt beschreven in
de context van hun betekenis voor
ruimtelijke ordening. Duurzaamheid is daarbij een kernthema.

om daarmee de gemeentelijke
organisatie te verblijden.
W. J. Evert van de Graaff
Vertegenwoordiger KNGMG in
Platform Aardkundige Waarden

Belangstelling voor het verbeteren
van de ruimtelijke ordening in
Uw woonomgeving? Zou het in de
gemeente waar U woont op het
punt van aardkundige waarden
een stuk beter kunnen? Heeft
U ook nog een erg lange adem?
Vraag dan via http://www.sikb.nl/
(doorklikken op bestellen) de
waaier ‘Schatkamer Aarde’ aan,

.boekbespreking

niet ontbreken in bibliotheken van
instellingen voor hoger onderwijs
en instituten die zich met aardwetenschappen bezig houden.
Hartelijk aanbevolen.

Proceedings of the XVe International
Congress on Carboniferous and
Permian Stratigraphy

De keynote lezingen
K.W. Glennie “PermoCarboniferous of NW Europe”
P.H. Heckel “Interpretative
sedimentology and stratigraphy
of glacial-eustatic Pennsylvanian
cyclothems”

Dit boek is een selectie uit de
300 mondelinge/poster presentaties van ongeveer 270 geologen
uit 34 landen, gehouden tijdens
het door TNO georganiseerde
symposium aan de Universiteit
van Utrecht, van 10 tot 16 augustus 2003. In totaal 48 bijdragen
zijn opgenomen, gerangschikt in
twaalf door gast-editors verzorgde
secties. De editors en uitgever
verdienen een felicitatie omdat ze
erin zijn geslaagd dit boek uit te
brengen op het moment dat het
XVIe International Congress in
Nanking (China) plaatsvindt. De
publicatie is goed verzorgd, met
harde omslag ingebonden; en er
is papier gebruikt van hoge kwaliteit. De illustraties zijn aantrekkelijk en de bladspiegel oogt prettig.
Dit boek laat veel invalshoeken
zien van de Perm-Carboon geologie, zoals al blijkt uit de onderverdeling in secties. Een aantal

bijdragen van algemene aard,
verspreid door de secties, is van
belang voor een grote groep geologen, maar veel bijdragen van
specialistische aard zijn voornamelijk bedoeld voor kleinere groepen collegae. Het boek geeft een
overzicht van recente vorderingen
in de Carboon-Perm geologie,
maar niet iedereen heeft al die
invalshoeken nodig.
Door de thematische rangschikking van de onderwerpen kunnen
bepaalde onderwerpen makkelijk
worden gevonden. Een nadeel
ervan is dat thematisch verschillende bijdragen over hetzelfde
gebied verspreid zijn door het
boek. Een regionale rangschikking
zou de toegankelijkheid hebben
vergemakkelijkt.
Binnen de gekozen thematische
indeling is de alfabetische rangschikking op auteur arbitrair.
Zaken als de gevolgen van milieu-

• Editor Theo E. Wong • Koninklijke Nederlandse Akademie
van Kunsten en Wetenschappen,
Amsterdam • 2007 • Ingebonden
• 584 pp. • ISBN 90-6984-479-6
• € 125,00

veranderingen, klimaat en evolutie
voor organismen in het CarboonPerm hadden kunnen profiteren
van een thema-doorkruisende
rangschikking.
Deze kanttekeningen doen niets
af aan de waarde van dit boek
voor iedereen die betrokken is bij
Carboon-Perm onderzoek en juist
deze groep personen zal dit boek
vaak als naslagwerk kunnen gebruiken. De vrij hoge prijs is een
belemmering. Het boek mag zeker

De secties (en guest-editors)
Economic Geology (J. E. van
Hinte & F. van Bergen)
Carboniferous basin development
and climate (M. Dusar)
Permian basin development and
climate (M. C. Geluk & T. Peryt)
Carboniferous and Permian time
scales (M. Menning)
Macropaleontology (E. Poty)
Micropaleontology (L. Hance)
Palynology (O.A. Abbink & D.
McLean)
Paleobotany (H. Kerp)
Structural development of Carboniferous Basins and Variscan tectonics (V. Wrede)
Global Correlations and Pangea
(H. L. Kane & Y. Jin)
Permian Global Biogeography and
Gondwana-Eurasian correlations.
(G. R. Shi)
T.J.A. Reijers
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. agenda
26 november 2007
KNAW-Themabijeenkomst ‘Klimaatonderzoek’. KNAW-gebouw,
Kloveniersburgwal 29, Amsterdam.
Informatie: http://www.knaw.nl/
cfdata/agenda/aardwetenschap.cfm
27 november 2007
Leidse Winterlezing ‘De ontmaskering van de Ardennen’, door
Manuel Sintubin. Locatie Naturalis, Leiden. Aanvang 20.00 u

(zaal open 19.30 uur). Informatie: www.leidsewinterlezingen.nl/

29 - 30 november 2007
Integrated Geodynamics seminar
of the Vening Meinesz research
school of Geodynamics(VMSG),
with Dr. Taras Gerya, Institut fuer
Geophysik, ETH, Zuerich ‘From
mantle convection to tectonics’.
Information: http://www.geo.uu.nl/
~vmsg/
30 november 2007
Jaarlijkse bijeenkomst Stichting
Geologisch Instituut Amsterdam,

Adreswijziging
Dr. W. (Wout) Krijgsman
Kapeldwarsweg 25
3566 MP Utrecht

Dr. P.W. (Patrick) Bogaart
Centrum voor Water en Klimaat
Wageningen University
Postbus 47
6700 AA Wageningen

Drs.W.F.P. (Wim) Kouwe
Wintershall Libya
c/o WILI Postfach 1040 20
D-34112 Kassel
Duitsland

Drs. E.H. (Ewoud Hidde) Bon
Rutherfordstraat 3-1
1098 TL Amsterdam

J. (Joerie) Liefhebber
Himalaya 250
3524 XL Utrecht

L.M. (Lisette) de Bruijn
Frederik Hendrikstraat 9
3583 VE Utrecht

Drs. I.G.W. (Ignace) Schmiermann
Salym Petroleum Development
SPD-NOV- Moskou
c/o Expat Mail
Postbus 245
2501 CE Den Haag

Drs. P.P.E.F. Kehrens
Wilhelminastraat 60
2011 VP Haarlem
A. Kloppenburg
Daal en Bergselaan 80
2565 AH Den Haag
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14 december 2007
PGK Monthly meeting/X-mas
buffet with lecture by Jon Noad
(Shell International, Rijswijk, and
TUDelft) “Dinosaurs - what can

.nwo/alw
Oproep voor Vening Meinesz-prijs

De Vening Meinesz-prijs bedraagt
€ 10.000 en is bedoeld ter financiering van onderzoeksgerelateerde kosten, zoals een studiereis.
Sinds 1965 is de prijs tien keer
uitgereikt, de laatste winnaar was
dr. W. van Westrenen in 2006.
De prijs is mogelijk dankzij een
schenking van prof.dr.ir. Vening
Meinesz in 1962 aan NWO.
In aanmerking voor de prijs komen
veelbelovende onderzoekers in de
aardwetenschappen die niet langer
dan vijf jaar geleden (gerekend
vanaf de indieningsdeadline) een
doctoraal- of ingenieursexamen hebben afgelegd en actief wetenschappelijk werkzaam zijn in Nederland.

G. (Guido) Spanjaard
’s-Gravenzandestraat 19
1092 AA Amsterdam

Nieuw lid
Dr. (Elisa) Guasti
Gazellestraat 94
3523 SZ Utrecht

University. Location: Grote Collegezaal, dept. Earth Sciences,
15.30 uur.

Het Gebiedsbestuur van ALW ontvangt graag aanbevelingen voor
geschikte kandidaten. De voordrachten moeten een curriculum
vitae met publicatielijst bevatten,
een motivering met betrekking tot
de reden tot voordracht, de reeds
geleverde wetenschappelijke prestaties en de verwachtingen die de
indiener(ster) van de kandidaat
heeft. Een door ALW ingestelde
selectiecommissie van gerenommeerde aardwetenschappers beoordeelt de aanmeldingen en adviseert het Gebiedsbestuur van ALW
over de toekenning van de prijs.
Tot 15 januari 2008 kunnen aanmeldingen (liefst per e-mail) worden
ingediend bij het NWO Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen (ALW), t.a.v. Dick van der
Kroef, postbus 93510, 2509 AM
Den Haag, e-mail: kroef@nwo.nl
bron: wikipedia

Dr. A. (Auke) Barnhoorn
Rodenrijseweg 71
2651 EN Berkel en Rodenrijs

Dr. M.W.A. (Marco) van Hattum
Nootdorpse Landingsbaan 176
2496 LX Den Haag

3 december 2007
Umbgrove Lecture by dr. Pierre
Regnier, Department of Earth
Sciences, Geochemistry, Utrecht

Het Gebiedsbestuur van ALW zoekt
kandidaten voor de Vening Meineszprijs. Deze prijs wordt tijdens NAC
9 (18-19 maart 2008) uitgereikt.

. personalia

Dr. R.O. Felius
Meidoornstraat 35
6026 XG Maarheeze

Oosterkerk, Kleine Wittenburgerstraat 1, Amsterdam. Aanvang
18.00 uur. Zie ook pagina 4 van
Geo.brief 6.

Dr. J.H.L. Voncken
Oosthavenplaats 40
3134 BX Vlaardingen

Adres gezocht
Drs. M. Vroon-ten Hove
Shell International Exploration
Den Haag
Prof. dr. ir. Vening Meinesz.

they do for US?”. KiVI building,
Prinsessegracht 23, The Hague.
Information and registration:
www.pgk.nl

8-10 januari 2008
Jaarlijkse bijeenkomst van de
Tectonics Studies Group van de
Geological Society of London in
La Roche-en-Ardennes, België.
Informatie: http://geo.kuleuven.be/
tsg2008/
14 januari 2008
Umbgrove Lecture by Dr. Frederike
Wagner. Grote collegezaal,
Institute of Environmental Biology,
Faculty of Science, Utrecht
University, 15:30 h.
15 januari 2008
‘Geothermie Jaarcongres 2008’ in
het Provinciehuis van Drenthe,
Westerbrink 1, 9405 BJ Assen.
Aanvang 13.30. Nadere informatie bij V. van Heekeren, e-mail:
heekeren@heekeren.nl

22 januari 2008
Leidse Winterlezing ‘Op expeditie
naar de broeikaswereld van de
toekomst’, door Henk Brinkhuis.
Locatie Naturalis, Leiden. Aanvang 20.00 u (zaal open 19.30
uur). Informatie: www.leidse
winterlezingen.nl/
19 februari 2008
Leidse Winterlezing ‘De geologie
van kwaliteitswijn’, door Anco
Lankreijer. Locatie Naturalis,
Leiden. Aanvang 20.00 u (zaal
open 19.30 uur). Informatie:
www.leidsewinterlezingen.nl/
Tot en met 24 maart 2008
Tentoonstelling Naturalis ‘Earthsongs’. Luchtfoto’s van Bernhard
Edmaier. Zie ook pagina 17 van
Geo.brief 5.
20 november 2008
KNGMG Klimaatconferentie.

. internet
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