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In mijn ouderlijk huis begon het
Nieuwe Jaar, vijf minuten na het
zoenen en wensen, onveranderlijk
met de radiotoespraak van de heer
Roosjen. Deze heer was voorzitter
van de NCRV, de enige bij ons thuis
getolereerde radiozender. TV was
er nog niet.
De goede man sprak 10 minuten
lang; terug- en vooruitblikkend liet
hij daarbij geen enkel hem bekend
cliché onbenut. “Dankbaar voor al
het goede van het afgelopen en met
vertrouwen de toekomst tegemoet
ziende…. etc.”. Dit alles op de
vriendelijk-strenge en toch be -
grijpende toon die hij van de toen-
malige dagsluiters had afgeluisterd.
Dat vooruitkijken naar iets dat nog
niet bestaat is intrigerend. Kan dat?
Kunnen we voorspellen? Geologen
zijn getrained in het ‘voorspellen’
van het verleden, maar hoe zit het
met de toekomst? Op het prikbord

van de afdeling ‘strategy’ van een
groot bedrijf trof ik eens de volgen-
de uitdagende stelling aan: “Wie de
toekomst voorspelt liegt, zelfs al
heeft hij gelijk”.
Dit incrowd grapje verwees naar het
grote element van toeval dat aan
voorspellingen kleeft. Is iemand die
de lotto wint een goed voorspeller,
of alleen maar een sukkel die toe-
vallig gelijk heeft? Zij die rond
bazuinen dat ze echt kunnen voor-
spellen zijn charlatans en op geld
beluste uitbuiters van ’s mensen
goedgelovigheid. En toch kunnen
ook zij wel eens gelijk hebben. 
Een heel oud verhaal is dat van de
geslachtsvoorspeller. Hij vertelde
zwangere vrouwen of ze een jongen
of een meisje zouden baren. Hij liet
hen voor die onthulling een hele
gulden betalen, maar als hij het mis
had kregen ze hun geld terug. Eer-
lijk toch? En in 50% van de geval-

len had hij gelijk. Toch een aardige
boterham voor de man. 
Shell spaarde tijd noch moeite voor
het schrijven, door daarvoor inge-
huurde, briljante, originele geleer-
den, van de fameuze scenario’s. 
Dat waren beschrijvingen van 
plausibele, coherente, toekomstige
werelden, waaruit dan, bijvoor-
beeld, de toekomstige olieprijs kon
worden vermoed. Het was onver -
mijdelijk dat die prijsinschattingen
als toekomstvoorspelling gingen
werken, hoewel de opstellers be -
nadrukten dat ze zo niet mochten
worden gebruikt. Het Technisch
Weekblad van KIVI NIRIA van 27
oktober evalueert, met de wijsheid
van achteraf, de 10-jaar prijs -
scenario’s opgesteld in 1999. 
Die voorspelden $8 – $12 – $18
per barrel (laag – realistisch – 
optimistisch). Die getallen blijken
niet een beetje bezijden de reali-
teit, maar vrijwel een orde van
grootte ernaast. We kijken nu naar
$ 90/bl. Shell was trouwens niet 
de enige: BP deed het niet beter.
Sommige gebeurtenissen zijn op
zich zelf niet zo moeilijk te voor-
spellen. Het wordt pas echt lastig
als tijd en plaats erbij genoemd
moeten worden. Het einde der
wereld is al talloze malen voorspeld
en dat zal ooit wel eens uitkomen.
Maar in 2008 of in 10.002.008?

Voorspellen is en was wél een nut-
tige oefening voor de deelnemers
en de toehoorders die gedwongen

worden om de hersens weer eens 
in een hogere versnelling te zetten.
Wie weet krijg je onverwachte
inzichten als je het onweetbare 
wilt onderzoeken. 

De vragen aangaande de toekomst
waar ik mee rondloop zijn de vol-
gende:
• Welke revoluties staan ons in 

de Aardwetenschappen – in de
brede zin van het woord, dus ook
biologie, meteorologie, oceano-
grafie – te wachten in de komen-
de 20 (± 10) jaar?

• Welke onderdelen zijn klaar en
afgesloten?

• Wat voor nieuwe tools zullen een
rol spelen? 

• Zullen de vernieuwingen komen
uit de industrie of uit de zuivere
wetenschap? 

• Komen er vernieuwingen uit
Nederland, uit Europa of van
elders?

Een aantal open vragen. Ik hoop 
dat de redactie van de Geo.brief in
staat zal zijn om in 2008 een aantal
artikelen te laten schrijven door
mensen die hierover ideeën hebben
en hun visioenen en dromen met
ons willen delen. Voor alle respon-
denten zal gelden: Niets van wat 
u zegt zal ooit tegen u gebruikt 
worden.

Ik wacht met spanning af. Wie durft?

Peter de Ruiter

.van de voorzitter

.kerstboodschap

Nieuwjaarstoespraak en voorspellingen

T’is weer voorbij die mooie zomer…

U kent allemaal dat deuntje vast wel, jammer dat het er dit jaar niet
in zat: een mooie zomer. Mijn beste herinneringen zijn dit jaar meer
aan april verbonden, we hadden wel een mooie lente.
Wat we ook hebben gehad is een mooi eerste jaar van de Geo.brief,
tenminste dat gevoel hebben wij op de redactie. De overgang naar
een volledig in kleur uitgevoerde nieuwsbrief was vooraf met wat 
zorg omgeven, maar bleek uiteindelijk redelijk soepel te verlopen.
Het vergt wel een goede kwaliteit van het illustratiemateriaal, dus
geen JPEG’jes van 280x420 pixels, maar liever een paar Mb’s. 
En als u dan toch zulke goede foto’s stuurt, doe er dan meteen een
artikel bij; wij zouden daar heel blij mee zijn. U zult merken dat als
je eenmaal achter de computer zit, zo’n verhaal van 600 woorden 
of zo er makkelijker uitrolt dan van te voren gedacht.
Met uw bij dragen hebben we ongetwijfeld een geweldig 2008 
voor de boeg, misschien wel met gewoon een mooie zomer tussen
Geobrief 4 en 5 in.
Fijne feestdagen namens ons allemaal,

Dick van Doorn
Hoofdredacteur

.www.kngmg.nl

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: 

Berkhey

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.
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Janne Koornneef van de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam heeft dit jaar
de Willem Paul de Roever Award
gewonnen. De prijs voor de beste
Masterscriptie op het gebied van
de petrologie is – dit jaar voor 
het eerst – uitgereikt tijdens de
najaarsbijeenkomst van de Neder-
landse Kring Aardse Materialen
(NKAM). De jury kwam als volgt
tot haar beslissing: 

For the Willem Paul de Roever
Award 2007 we received three
Master Theses, all on modern,
attractive and highly interesting
topics. 
• A comparison between de -

formation lamellae and planar
deformation features in natural
quartz using Scanning Electron
Microscopy and Scanning 
Electron Microscopy with
EBSD technology, (R. Bruijn,
Utrecht University).

• ICP-MS derived chemical sig-
natures of volcanic horizons in
the Holtedahlfonna ice core,

Svalbard, (Geerke Floor,
Utrecht University).

• Modification of the Tanzanian
Lithospheric mantle by Multi-
stage Metasomatism, (Janne
Koornneef, Amsterdam Free
University). 

The jury, Charley Arps, Rene 
Kuijpers and I (Emond de Roever,
red.), reached an unanimous 
judgement. The winning Master
Thesis, by Janne Koornneef, is an
exciting account of the search for
the development of the mantle
below the African Craton since
the Archean. The thesis is attrac-
tively presented. It is well written
and gives a good, step-by-step
explanation of the search and 
of the complicated analytical
methods used. The topic is of
great interest and its detailed
analysis provides an example of
modern and high-level research,
at a level exceeding the require-
ments for a Master Thesis. 
The mantle rocks for the study

could be sampled only by col -
lecting xenoliths from an East-
African volcano. Detailed petro-
graphy, major element data of 
the minerals, then their trace 
element data, and finally Sr- and
Nd-isotope data for the minerals
were used to construct step-by-
step, stone-upon-stone, an image
of the development and meta -
somatism of the African mantle
from the Archean up to the recent
volcanism. Highly advanced
methods were used to get the
maximum out of the minerals in
the rocks, such as Laser-ablation
ICP-MS on grains in thick sec-
tions and isotope analysis on
mineral concentrates. The con-

centrates were handpicked grain-
by-grain during a tough three-
week period. As my father would
say: “Success comes not by 
wishing, but by hard work, bravely
done”. Hard work indeed, the
three weeks of handpicking could
be endured only with the support
of nice colleagues and the goal
she had in mind. The “bravely
done” holds for the inspired 
step-by-step analysis. 
Janne used only four well-selected
mantle samples for her study.
More samples might have provi-
ded more data, but within the half
year time for the Master Thesis it
would not have been possible to
do more. “In der Beschraenkung
zeigt sich die Meisterin”, as my
father used to say to his students.
This also holds for one quite in -
teresting aspect, which is mentio-
ned but could not be investigated:
the fluid inclusions in many mine -
ral grains. They might have given
a significant contribution to her
study.
Janne used the limited time avai-
lable quite effectively, analysis
and writing took slightly more
than half-a-year, while field-work
and petrography were carried out
already during her Bachelor’s
study. The high level of the thesis
reflects the excellent supervision
by prof. Davies. It is a pity that
Janne cannot be here today, but
this is perhaps inevitable for a
modern, international career. She
has already advanced to the next
stage, a PhD project at the ETH
in Zurich.

Zoals in de vorige Geo.brief door
de voorzitter aangekondigd, 
zal het secretariaat van het
KNGMG verhuizen van Utrecht
naar Den Haag. 
Hiernaast vindt u de nieuwe
adresgegevens.

Per 1 januari 2008 is het adres
van het secretariaat van het
KNGMG:

.prijs

Willem Paul de Roever Award 2007
voor Janne Koornneef

.adreswijziging

SECRETARIAAT KNGMG

KNGMG
p/a KIVI NIRIA 
Postbus 30424, 
2500 GK  Den Haag
Prinsessegracht 23, 
2514 AP  Den Haag
Tel: 070 – 391 98 92
Fax (kiviniria nummer, maar 
voor kngmg te gebruiken): 
070 – 391 98 40
E-mailadres: kngmg@kiviniria.nl

Janne Koornneef op de top van de Ol Doinyo Lengai, de enige werkende carbonatietvulkaan ter wereld in de 

oostelijke rift van Oost-Afrika, Noord-Tanzania.
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Na de penninguitreiking hield
Prof. Dr Ir C.P.A. Wapenaar de
Staringlezing met als titel: De
ondergrond van Nederland ont-
huld door achtergrondruis.
Professor Wapenaar is hoogleraar
Toegepaste Geofysica aan de TU
Delft, en als partner in de onder-
zoekschool ISES (een samen -
werkingsverband van TU Delft, 
VU Amsterdam en Universiteit
Utrecht) samen met TNO en het
KNMI betrokken bij Geo-LOFAR,
een onderdeel van LOFAR, het
LOw Frequency ARray project, 

de grootste radiotelescoop in de
wereld, bestaande uit 25.000
kleine antennes, geplaatst over
Noord- en Oost-Nederland en een
deel van Duitsland. 

Gebruik makend van de infra -
structuur van glasvezelkabels en
meetvelden die is aangelegd om
de data van de ‘ruimteluisterende’
antennes van LOFAR te ontvan-
gen en te verbinden, is een net-
werk van geofoons opgebouwd die
passief naar ‘de andere kant’ lui-
steren, naar de achtergrondruis

die uit de aarde is op te vangen.
Met de gegevens uit de ruimte
worden radiobronnen in het heelal
afgebeeld; met de gegevens uit de
ondergrond wordt de geologie tus-
sen de bronnen (rode stippen in
het platje hieronder) en de ont-
vangers afgebeeld.
Met slimme rekenkundige metho-
des heeft de groep van Prof.
Wapenaar aangetoond dat de pas-
sief naar ruis luisterende ontvan-
gers (geofoons) beschouwd kun-

nen worden als virtuele bronnen
voor seismische reflectiemetin-
gen. Een zeer verkorte uitleg, 
uitgaande van één bron van ruis. 
De bron (het rode bolletje in de
figuur hiernaast) zendt een ruis-
signaal uit dat wordt ontvangen
door ontvanger A. Daarna reflec-
teert dit signaal, reist naar de 
verstrooier (reflector, groen bolle-
tje), komt terug aan het oppervlak
en wordt ontvangen door ontvan-
ger B (A en B zijn blauwe bolle-

.reportage

Uitreiking van de Van Waterschoot
van der Grachtpenningen

Onder het toeziend oog van bijna 100, gastvrij door de
afdeling Geowetenschappen van de TU Delft ontvangen,
aanwezigen is op 15 november j.l. de Van Waterschoot van
der Grachtpenning uitgereikt aan Prof. Dr N.J. Vlaar en
Prof. Dr S.A.P.L. Cloetingh. Een foto-impressie.

Prof. Dr. N.J. Vlaar krijgt de penning uit handen van prof. H. Priem

Staringlezing prof. C.P.A. Wapenaar

De ondergrond van Nederland onthuld door achtergrondruis

Eén van de meetvelden van het LOFAR netwerk.

Geolofar: gegevens uit de aarde gekoppeld aan het netwerk dat gegevens

uit de ruimte opvangt
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tjes). Het signaal ontvangen in B
is vertraagd t.o.v. dat ontvangen
in A. De vertraging is tAB.
De zogenaamde kruiskorrelatie
van de door A en B ontvangen sig-
nalen levert een puls na precies
deze looptijd tAB. Deze is weer
precies de tijd welke een signaal
van een pulsbron in A erover zou
doen om via de verstrooier in B
aan te komen. Het resultaat van
de kruiskorrelatie van twee pas-
sief opgenomen signalen geeft
dus hetzelfde signaal als een sig-
naal dat verkregen zou worden
met een standaard seismisch
reflectie-experiment met een
actieve bron in A en een ontvan-

ger in B. Door passief naar ruis te
luisteren in A en B, creëren we
dus een virtuele bron in A. Dit
principe noemen we seismische
interferometrie.
Theoretisch kan aangetoond wor-
den dat exact hetzelfde principe
ook werkt voor een realistische
geologische situatie. Als er zich in
de ondergrond maar voldoende
natuurlijke bronnen van ruis
bevinden, dan geeft de kruiskorre-
latie van de in A en B ontvangen
ruissignalen precies de reflectie-
respons die met een traditioneel
seismisch experiment verkregen
zou worden.
Omdat Lofar nog niet klaar is,

heeft Deyan Draganov, die op 10
december j.l. bij Prof. Wapenaar
is gepromoveerd, in samenwer-
king met Shell de methode toege-
past op ruis, opgenomen door een
array van geofoons in een woen-
stijngebied in het Midden Oosten. 
Het principe van seismische inter-
ferometrie is natuurlijk niet
beperkt tot toepassingen voor geo-
LOFAR, maar kan bijvoorbeeld
ook gebruikt worden voor passieve
seismische exploratie (bijvoor-
beeld door een permanent net-
werk van ontvangers op de zeebo-
dem), of om op nog grotere schaal
naar het inwendige van de aarde
te kijken.

Prof. Wapenaar heeft met een van
zijn artikelen over zijn werk aan

achtergrondruis in het tijdschrift
‘Geophysics’ de SEG Best Paper
Award 2006 gewonnen.
Op de volgende website staat
meer informatie voor geinteres-
seerden, inclusief artikelen, pre-
sentaties en links naar andere
sites:
http://www.ta.tudelft.nl/PrivatePa
ges/C.P.A.Wapenaar/Daylight2/ind
ex1.htm

Voor meer informatie over LOFAR,
zie www.lofar.nl. Ook in een vol-
gend nummer van de Geo.brief
zal dit project uitgebreider aan
bod komen.

Prof. Dr. S.A.P.L. Cloetingh krijgt de penning van Peter de Ruiter De borrel

De kruiscorrelatie van twee passief ontvangen signalen simuleert de

respons van een virtuele bron aan het oppervlak. Ruis met kruiscorrelatie

omgezet in seismische reflectie data (Draganov, D., Wapenaar, K, Mulder,

W., Singer, J., and Verdel, A., 2007, Retrieval of reflections from seismic

background-noise measurements: Geophysical Research Letters, Vol. 34,

L04305)

D.m.v. kruiskorrelaties ontstaat uit de ruissignalen (links op het plaatje)

de seismische reflectiedata (rechts).
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.achtergrond | Geothermie in Nederland

Van ‘vloerverwarmin
aardwarmte van kilo

De boring in Basel die voor zoveel commotie gezorgd heeft.
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g uit de tuin’ tot 
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Het wordt vol in de Nederlandse ondergrond. Naast funderingen,

kabels en leidingen wordt de bodem steeds vaker gebruikt om tunnels

in aan te leggen en bouwwerken als parkeergarages, winkelcentra of

kantoren te realiseren. Van oudsher wordt grondwater onttrokken aan

de bodem voor drinkwater. Relatief nieuw voor ons land is geothermie,

het gebruik van de warmte die opgeslagen zit in de ondergrond. Met

name diepe geothermie, het oppompen van heet formatiewater van

enkele kilometers diepte staat sterk in de belangstelling.

provincies, gemeentes, boormaatschap-
pijen en onderzoeksinstituten als Geo-
Delft/Deltares en TNO. Het platform wil
geo thermie op agenda’s krijgen, adviseert 
de politiek, fungeert als klankbord voor
bedrijven en overheid, en zorgt via con-
gressen voor overdracht van kennis.
Woordvoerder van het platform is drs.
Victor van Heekeren, chemicus. “Geo-
thermie begint met het simpele gebruik
van bodemwarmte op een paar meter
diepte voor woonhuizen, tot enkele kilo-
meters diep voor kassen of woonwijken.
Ondiepe geothermie – via open systemen
of warmtewisselaars – en warmtekoude -
opslag is in Nederland al heel gebruike-
lijk. Dat ligt anders bij diepe geothermie.
Diepe geothermie maakt gebruik van heet
grondwater uit diepere watervoerende
lagen. Hier gaat het om grote hoeveel -
heden warmte. Dit soort systemen wordt
vaak toegepast bij woonwijken of kassen.
Hier zijn, net als bij WKO, twee putten
nodig (een doublet). Het hete water wordt
opgepompt uit de ene put, gebruikt en
als koud water teruggepompt via de ande-
re. Een van de meest bekende voorbeel-
den is de tomatenkweker uit Bleiswijk die
zijn kassen gaat verwarmen met heet

Veel nieuwe kantoorcomplexen maken
gebruik van warmtekoudeopslag (WKO,
maar KWO is net zo’n terechte afkorting),
waarbij grondwater, dat op enkele tiental-
len meters diepte een constante tempera-
tuur rond 11ºC heeft, gebruikt wordt om
het binnen klimaat te regelen. ’s Zomers 
zorgt het voor koeling van het gebouw. 
’s Winters wordt het verwarmde grond -
water – dat via een tweede put terug -
gepompt is in de ondergrond – gebruikt
voor verwarming. Een duurzame en 
schone vorm van energie. Maar wel een
die ruimte nodig heeft.
Met name in de krap opgezette, oude
centra van grote steden kunnen deze 
systemen ‘met elkaar botsen’, zodat de
werking niet optimaal is. 

Het Platform Geothermie
Sinds vijf jaar kent Nederland een Plat-
form Geothermie, opgericht met steun
van SenterNovem (toen nog Novem 
geheten), een instelling die vanuit het
ministerie van Economische Zaken 
initiatieven ondersteunt op het gebied
van duurzaamheid en innovatie. Het plat-
form heeft 39 deelnemers: ingenieurs -
bureaus, elektriciteitsmaatschappijen,



het water niet verder af dan tot bijvoor-
beeld 45ºC. En dan ben je je efficiency
kwijt. Voor de rentabiliteit is het van groot
belang dat bouwplannen van de bron en
van de afnemer op elkaar zijn afgestemd.
Wachten kost alleen maar geld.”

Rankine en Kalina
Enhanced Geothermal Systems – de echt
hele diepe geothermie – levert formatie-
water op van 150ºC of heter (de geo -
thermische gradiënt is gemiddeld 3º per
100 meter). Met water van 100º tot
110ºC kan al elektriciteit opgewekt wor-
den, maar hoe heter het water, des te
efficiënter het proces is. ‘Klassieke’ 
elektriciteit wordt opgewekt door een 
turbine die aangedreven wordt door over-
verhitte stoom, die op haar beurt een
generator aandrijft. Door geen stoom,
maar een organische verbinding zoals
pentaan te gebruiken (het Organic 
Rankine-principe), is dit proces al uit-
voerbaar bij temperaturen rond de 100ºC.
Met een mengsel van ammoniak en
water, is dit zelfs mogelijk bij nog iets
lagere temperaturen (het Kalina-princi-
pe). De restwarmte kan weer gebruikt
worden voor stadsverwarming of voor 
het opwarmen van bijvoorbeeld zwembad-
water.
Van Heekeren: “Zeer diepe geothermie,
de zogenaamde ‘Hot Dry Rock’ en 
‘Enhanced Geothermal Systems’ staan
hoog op de Europese research-agenda.
Maar deze optie is niet zonder proble-
men. In Basel is in 2006 een proefboring
gezet van 5 kilometer diepte in stollings-
gesteente. Niet voor het hete formatiewa-
ter – het gesteente is 200ºC, maar droog
– maar om er koud water in te pompen 
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Geothermieproefboring bij Asten (winter 1987).

Warmtekoudeopslag

capaciteit kunnen garanderen. Het reser-
voir moet groot genoeg zijn, de zanden
moet doorlatend genoeg zijn. Het risico
dat een put te weinig heet water produ-
ceert, moet financieel afgedekt worden.
Bij de Bleiswijkse tuinder heeft de over-
heid dat gedaan. Maar het gaat niet
alleen om de capaciteit van de bron. 
Vaak zit het venijn ook in hele stomme
dingen zoals de mate van uitkoeling. 
Stel je gaat er vanuit dat het water van
een stadsverwarming moet afkoelen van
75º naar 35ºC om optimaal te kunnen
werken. Als er een paar huizenblokken
zijn die niet goed functioneren, dan koelt

water uit een waterhoudende zandlaag op
1700 meter diepte. In 2006 is de
‘warme’ put geboord, de boring van de
‘koude’ put is dit jaar afgerond. Eind dit
jaar is hij met geothermie zijn kassen
gaan verwarmen. Tegenwoordig kijken we
tot meerdere kilometers diep. Als het for-
matiewater ruim boven de 100ºC is, is
het te gebruiken voor het opwekken van
elektriciteit. En dat geeft nieuwe moge-
lijkheden.”

Guatamala
Nederland loopt niet voorop met het
gebruik van geothermie. Dat is niet echt
onlogisch. Wereldwijd liggen de interes-
sante gebieden op de tektonisch meest
actieve plekken. In Midden-Amerika bij-
voorbeeld zijn landen die 40 tot 50% van
hun energiebehoefte uit geothermie
halen. In Europa bieden de landen rond
de Middellandse Zee, met name Italië en
Turkije, en natuurlijk in het noorden IJs-
land, grote mogelijkheden. Duitsland
heeft 20 tot 30 centrales die warmte en
soms ook elektriciteit opwekken met geo-
thermie. Frankrijk heeft er circa 20. Nu
is het zo dat zeker Duitsland een warmere
ondergrond heeft dan Nederland, maar
ook bij ons zijn locaties waar diepe geo-
thermie mogelijkheden biedt. 
Van Heekeren: “Het grootste probleem is,
net als in de olie-industrie, de onzeker-
heid over de eigenschappen en de struc-
tuur van het gesteente. Je weet nooit pre-
cies wat je aanboort. Je moet voldoende
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en het er als heet water uit te halen. 
In december 2006 is de put op diepte
gekomen en is begonnen met het onder
druk injecteren van koud water. Dat dit
trillingen tot gevolg zou hebben verbaas-
de niemand, maar bijna heel Basel is die
maand opgeschrikt door een beving van
kracht 3,6 op de schaal van Richter en
een aantal forse naschokken in de maand
januari. Het project is toen tijdelijk stil -
gelegd. De meeste en grootste schokken
zijn geweest in de eerste tien dagen na
het injecteren van water. Nu komen er
nog trillingen voor, maar weinig en klein.”

Aardgas
Debbie Wimmers is geoloog en beleids-
medewerker bij de provincie Drenthe. 
Zij houdt zich onder andere bezig met de
mogelijkheden van geothermie. “De pro-
vincie kijkt naar alle vormen van geother-
mie, maar TNO heeft voor ons een onder-
zoek uitgevoerd specifiek gericht op de
diepe geothermie. 
Hieruit is gebleken dat er onder Assen,
Emmen en Roden-Leek gunstige omstan-
digheden heersen. De Slochterenformatie
uit het Boven-Rotliegendes, ligt onder
Assen en Roden-Leek op een diepte tus-
sen de 2900 en 3100 meter. 
Het zijn rode kwartszanden met klei-
inschakelingen. De formatie heeft een
dikte variërend van 100 tot 180 meter 
en een temperatuur van 105-110ºC. 
De zanden onder Emmen – Volpriehausen
uit de Onder-Germaanse Trias – zijn kalk-
steenhoudend. Zij liggen op 3000 meter,
maar gaan dieper liggen naar het oosten.
Het pakket varieert in dikte van 6 tot 
35 meter. De temperatuur is ook hier
rond de 110ºC. De kennis over de forma-
ties is afkomstig uit de olie-industrie,
want de zanden die interessant zijn 
voor geothermie zijn ook de zanden waar
aardgas uit gewonnen wordt. Wij moeten
een duidelijk beeld hebben of en hoe
gaswinning, en daardoor daling van de
druk in de formatie, invloed heeft op de
hoeveelheid water die we kunnen oppom-
pen. De resultaten van het onderzoek zijn
veelbelovend om geothermie te gebruiken
voor de twee nieuwe wijken ten zuiden en
noordoosten van Assen, en het tuinbouw-
gebied ten oosten van Emmen. Het water
is net heet genoeg om elektriciteit mee
op te wekken, de restwarmte kan gebruikt
worden voor stadverwarming. 
De provincie Drenthe heeft met haar
energienota de nadruk gelegd op duur -
zame energie. Wij kunnen als provincie
niet zelf veel uitvoeren, maar wij kunnen
wel faciliteren en bewust maken. Dat

hebben we gedaan door geothermie op 
de kaart te zetten en de industrie en 
tuinbouw te interesseren.”

Congres
Het jaarlijkse congres van het Platform
Geothermie op 15 januari 2008 vindt
deze keer plaats in het provinciehuis in
Assen. Er zal aandacht besteed worden
aan de mogelijkheden in Drenthe, de
geplande aardwarmte-stadsverwarming 
in de nieuwbouwwijk in Den Haag-Zuid-
west en projecten in Duitsland. Puur
Nederlands is de Mijnbouwkundige 
Vereeniging, de studievereniging van
Technische Aardwetenschappen van de
TU-Delft, die ter ere van haar 23ste lus-
trum het DAP-project – Delft Aardwarmte
Project – heeft opgezet. Er zijn plannen

om de campus in Delft te verwarmen 
met aardwarmte en er wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van een kunststoffen
boorbuis, zodat sneller en met lichter
materieel geboord kan worden. 

Aukjen Nauta

Websites
Platform Geothermie: www.geothermie.nl
(met doorklik naar Nederlandse projec-
ten, Europese instellingen)
Geothermie Basel:
http://www.seismo.ethz.ch/basel/
Provincie Drenthe: www.drenthe.nl
TNO: www.tno.nl
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Lustenhouwer werkte in de chemische
industrie toen hij in 1976 op de VU een
cursus mineralogie voor amateurs volgde.
Mineraloog Ernst Burke, die de cursus
gaf, liet Lustenhouwer de microprobe
zien – de oude uit 1965 – een kamer vol
met hoge, knipperende kasten met in het
midden het hart van de machine. Er zou
een nieuwe machine komen. “Weet jij
misschien iemand die ermee wil wer-
ken?”, was de onschuldige vraag en Lus-
tenhouwer maakte de overstap van dier-
geneesmiddelen naar mineraalanalyses.

Twintig
Een elektronenmicroprobe is een instru-
ment dat de chemische samenstelling
van vaste stoffen (mineraal, glas, metaal,
aardewerk, etc.) analyseert. Het is een
non-destructieve methode die geschikt is
voor zeer kleine korrels tot enkele micro-
meters groot. In het apparaat wordt een
gepolijste doorsnede gebombardeerd met
elektronen. Deze wekken door de botsing
röntgenstraling op met een energie die
karakteristiek is voor de chemische 

elementen die aanwezig zijn op die plek.
De straling wordt opgevangen door spec-
trometers. Een deel van de elektronen
kaatst terug (back scatter) en dat patroon
geeft informatie over de textuur van het
oppervlak. Een microprobe kan elemen-
ten analyseren van boor (atoomgetal 5)
tot plutonium (atoomgetal 94).
Lustenhouwer: “De microprobe uit 1965
is onder andere aangeschaft voor de
determinatie van ertsmineralen. Die zijn
onder de microscoop moeilijker te her-
kennen dan ‘gewone’ mineralen. Erts -
mineralen bekijk je met opvallend licht;
je kunt er niet doorheen kijken, de kleur
is bijvoorbeeld afhankelijk van de kleur
en de helderheid van het mineraal dat
ernaast ligt. De microprobe gaf de moge-
lijkheid om zeer kleine korrels te analyse-
ren of fijnschalige zoneringen te herken-
nen. Het apparaat uit 1976 is ook al lang
vervangen, maar we hebben de oude Geo-
scan, enigszins uitgekleed, nog wel staan.
Een van de spectrometers is er afgesloopt
en in onderdelen naar Zimbabwe ver-
scheept. Daar hebben we een tijd gewerkt

aan het opzetten van een mineralogisch
lab om studenten op te leiden in de erts-
kunde. De andere spectrometer hebben
we nog hier, net als de kolom waarin de
elektronenbundel versneld en gefocussed
wordt. Ik laat hem vaak aan studenten
zien omdat hij zo grof is. Je kunt zien hoe
een spectrometer werkt, hoe de kristallen
en de telbuizen ten opzichte van elkaar
bewegen, hoe de positie van de telbuizen
verandert om de hoeken te veranderen
om golflengtes te selecteren voor de tel-
buis. Omdat alles groot is, is hij nauw-
keuriger in te stellen. Maar toen waren we
een hele dag bezig met twintig analyses
en nu doen we er drie- tot vierhonderd in
een etmaal.”

Back-scatterbeeld
De microprobe is sneller geworden, maar
de analyses zijn nog steeds dezelfde. De
projecten zijn wel veranderd in de ruim
30 jaar dat Lustenhouwer bij de VU
werkt. In de jaren zeventig deed de vak-
groep ertskunde-petrologie-mineralogie
veel onderzoek aan Precambrische, 
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“Man, dat is hartstikke roze”

Wim Lustenhouwer – 
de microprobe-specialist 
van de VU
Welke theorieën een aardwetenschapper ook probeert te bewijzen, laboratoriumonderzoek is daar

vrijwel altijd bij nodig. De vaklieden die daar verantwoordelijk voor zijn combineren een brede

technische achtergrond met een grote kennis van hun specifieke vakgebied. Wim Lustenhouwer,

van huis uit chemisch analist en verwoed verzamelaar van mineralen, is al ruim dertig jaar (mede-)

verantwoordelijk voor de microprobe-analyses op de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is hoofd van

het chemisch laboratorium van het Instituut voor Aardwetenschappen. 



hoogmetamorfe gesteenten in Zuidwest-
Finland. Fe-Ti-oxiden bleken uitstekend
te analyseren met de microprobe en dat
gaf een extra mogelijkheid om de druk-
en temperatuurcondities te achterhalen
tijdens de metamorfose. In de jaren 
tachtig en negentig, toen Jacques Touret
hoogleraar was van de vakgroep, richtte
het onderzoek zich op vloeistofinsluitsels
in gesteenten. Nu zijn de onderzoeks -
thema’s gericht op de diepe aarde en op
het buitenaardse. Hoogleraar petrologie
Gareth Davies doet in Afrika onderzoek
aan kimberlieten en Wim van Westrenen
is een hoge temperatuur/hoge druklabora-
torium aan het opzetten voor zijn onder-
zoek naar de vorming en differentiatie
van planeten. 
“De uitdaging voor het laboratorium ligt
in het optimaal gebruik maken van de
apparatuur. Het is bijvoorbeeld met de
SIMS (Secundaire Ionen Massa Spectro-
meter) – die een primaire bundel heeft
die niet uit elektronen maar uit ionen
bestaat – moeilijk om precies de plaats 
te bepalen waar je wilt meten. Je hebt

slecht overzicht. Bij de microprobe kun je
prachtige back-scatter opnames maken,
waarop alle korrels en zoneringen terug 
te vinden zijn. We hebben toen de back-
scatterbeelden van de microprobe gecom-
bineerd tot een groot overzicht, zodat 
met de SIMS precies kon worden bepaald
waar men wilde meten. Het ene instru-
ment inzetten om een ander instrument
optimaal te gebruiken. Dat is technisch
nog steeds een uitdaging.”

Chinees brons
Naast het geologische werk verricht het
laboratorium ook opdrachten voor derden.
Regelmatig krijgt het laboratorium bij-
voorbeeld antieke Chinese bronzen voor-
werpen aangeboden om op authenticiteit
te controleren. Meestal gebeurt dat voor
een koop gesloten is, maar een enkele
keer niet en dan komt een bericht dat het
brons na 1960 gegoten is erg hard aan.
“Toen bleken er aan het oppervlak van
het brons verbrande resten te zitten van
de mal: siliconen, heel fijn verdeelde sili-
ca, gevuld met grof gemalen zirkonia.

Materiaal dat 2000 jaar geleden echt niet
in een mal zat. Om er achter te komen of
brons echt oud is, kijken we naar het lood
in het brons. Lood werd aan de smelt 
toegevoegd om het brons beter te laten
vloeien. Het vormt geen legering, maar 
je vindt het terug als druppeltjes in het
brons. Dat wil nog niet zeggen dat het
voorwerp niet gisteren gegoten is, maar
de processen van toen waren grover. Vaak
vind je dan ook sporen van elementen als
zilver, arseen en ijzer in het brons. Die
waren 2000 jaar geleden nog niet te ver-
wijderen. Het zijn allemaal aanwijzingen.
Net als vervuiling van koperzouten, kope-
roxides, tinoxides of loodcarbonaat in
kleine holtes in het brons. Dat zat al in
de smelt. De oude Chinezen konden nog
niet onder een slak gieten; ze bedekten
de mal nog niet met bijvoorbeeld potas of
fluoriet. Als brons stolt in de open lucht,
dan neemt het gesmolten brons veel
zuurstof op. Wij hebben bronzen voorwer-
pen gezien die voor meer dan 50 procent
uit koperoxide bestaan. Dat maakt een
voorwerp bros. Niet omdat het oud is, 
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of honderden jaren in de grond heeft ge -
zeten. Het was al bros vanaf het begin.
Antiek brons is vaak begraven geweest.
Vaak is het voorwerp speciaal gemaakt
voor een grafceremonie en is dan nog
‘splinternieuw’. Wij proberen dan een
stukje dwars op het oppervlak uit te
zagen. Corrodeert iets langzaam, dan
bouwt zich een vrij systematische volgor-
de van lagen op: dicht tegen het gezonde
metaal zitten koper- of tinoxides, meer
naar buiten carbonaten, sulfaten en soms
zelfs sulfiden. Soms vinden we zelfs fos-

faten op het brons, wanneer het direct op
een lijk gelegen heeft. Zoiets is niet na te
maken.”

Onweersbui
De meeste laboratoria van Aardweten-
schappen – gecombineerd in het chemi -
sch lab en het fysisch lab – zijn centraal
georganiseerd. Zij vallen niet onder een
specifieke afdeling, iedereen kan er
gebruik van maken. Het chemisch labora-
torium, Lustenhouwers ‘rijk’, bestaat uit
laboratoria voor micro-analyse, geochemi-

sche analyse en massaspectrometrie. 
In totaal werken er bij de laboratoria 
18 man. Nauwelijks voldoende volgens
Lustenhouwer, zeker omdat het werk van
een technicus niet zomaar over te nemen
is door een student of een promovendus.
“Een technicus is een specialist. Het
gaat niet alleen om de meting. Er komt
zoveel meer bij kijken. Als je niet weet
hoe een apparaat werkt, dan weet je ook
niet wat er mis kan gaan, en dan heb je
geen idee hoe betrouwbaar je metingen
zijn. Vaak kun je aan het verloop van de
uitkomsten tijdens de analyse zien of er
iets raars aan de hand is. Bij de telbuizen
bijvoorbeeld waar een gasstroom door-
heen gaat, is de dichtheid van het gas
tussen de wand en de hoogspannings-
draad bepalend voor de hoeveelheid 
signaal die er uit komt. Gas loopt af
tegen atmosferische druk. Zakt tijdens
een onweersbui de luchtdruk plotseling,
dan verandert de dichtheid van het gas
en dus ook de intensiteit van de telling.
Je moet de meting dan overdoen. Maar
eerst moet je je realiseren dat de uitkom-
sten niet betrouwbaar zijn. Instellingen
zijn heel belangrijk. Je kunt iets stabiels
als een olivijn meten. Maar ga je een
glimmer onder dezelfde omstandigheden
meten, dan krijg je nooit een goede ana-
lyse. Je moet bijvoorbeeld de bundel
enigszins uit focus stellen. Anders brand
je een gat. Het eerste wat je als analist
leert is discipline. Stop met meten als je
niet weet waar je monster vandaan komt.
Weet waar je chemicaliën vandaan
komen, weet hoe betrouwbaar je leveran-
cier is. Weet welke beperkingen je instru-
ment heeft. Hoe groot de onnauwkeurig-
heid van je instrument is ten opzichte
van het antwoord dat je wilt weten. 
Daar houden wetenschappers zich niet 
in eerste instantie mee bezig.”
Nog steeds is Lustenhouwer een verwoed
mineraalverzamelaar. Hij staat twee keer
per jaar op mineraalbeurzen om minera-
len te determineren. Zijn kennis van
mineraalchemie is groot, in handstuk kan
hij veel mineralen herkennen en aan de
hand van de paragenese kan hij soms
zelfs zeggen waar het stuk vandaan komt.
En dat voor iemand die enigszins kleuren-
blind is. “Ik hoor Kees Kieft, mijn vroege-
re baas, nog foeteren: man dat is hart-
stikke roze! Voor mij was het wat rozig
bruin.”

Aukjen Nauta
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De nieuwste microprobe
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Stam van de Ginkgo biloba.

Zo’n twee keer per jaar mag ik naar China
voor een project dat we, TNO Bodem en
Grondwater, samen met de Chinese Geo-
logische Dienst in 2003 begonnen zijn.
Ik heb er eerder in deze Geo.brief over
geschreven. Nog steeds roep ik dat het
een heel eind vliegen is, en dat is het ook
met gemiddeld ca. 9 uur heen en 9 uur
terug, maar ik ervaar het niet als een
straf. Integendeel, het is fascinerend om

te zien hoe China zich in korte tijd ont-
wikkelt van een communistische, gelijk-
vormige staat naar een bijna kapitalis-
tisch land met grote aantallen zeer rijke
inwoners. China is het land van de grote
getallen; als 1% rijk tot zeer rijk is, heb
je het over 1.300.000.000 / 100 =
13.000.000 Chinezen. Dat zijn er dus
nogal wat. Als een op de vier Chinezen
een mobieltje heeft, zijn dat meer dan

300 miljoen mobieltjes. Maar ook ca.
1.000.000.000 Chinezen leeft van een
enkele Euro per dag.

Fly-over
Toen ik in 2003 voor het eerst door
Beijing gereden werd in een dienstauto
van de CGS (Chinese Geological Survey)
gingen de vele fietsen nog opzij voor zo’n
herkenbaar staatsvoertuig. Nu zie je bijna

. zaken overzee

Ik moet bekennen dat de enige zee die je onderweg naar China ziet de Oostzee is en wel omdat de KLM 

zonodig een korte route over Rusland en Mongolië neemt. Je kunt Beijing ook helemaal over land bereiken, 

per vliegtuig, trein, auto of fiets. Maar dat ‘ommetje over zee’ maakt de koptekst van deze rubriek ook voor dit

korte verhaal geloofwaardig. 



geen fietsen meer en sta je soms ander-
half uur in de file tussen de Audi’s 8 of 6
(een viertje is eigenlijk onder de maat),
de Porsches Cayenne, Mercedessen 600
en nog wat meer van die modellen die we
in Nederland alleen in grote dichtheden
in de PC Hooft, Bloemendaal-dorp, of
Laren aantreffen. Zelfs Mao, die zich toch
weinig ontzegde in zijn privé-omgeving,
zou nu zijn ogen uitkijken.
De vernieuwde zesbaansweg bij mijn
hotel (eind 2006) was in 2003 een twee-
baansweg, en nu (eind 2007) plotseling
doorgetrokken in een anderhalve kilo -
meter lange overdekte fly-over met vier
banen. Daar zouden Nederlandse wegen-
bouwers een voorbeeld aan kunnen
nemen: het vergroten van de doorgangs-
hoogte van het spoorwegviaduct naast
mijn huis in Overveen met ca. 70 cm
leverde bijna een jaar werkzaamheden en
afsluitingen op.
Die overkapping van de fly-over in Beijing

is trouwens omdat de weg pal langs 
de dierentuin loopt. Langzamerhand
beginnen de Chinezen zich ook om het
(leef)milieu te bekommeren. 

De boom
Maar genoeg over de grote stad, ik wilde
eigenlijk iets vertellen over een grote
boom. Kort na mijn terugkomst was er in
Nederland een boel te doen over dé kas-
tanje van Anne Frank. Zo te zien zal hij
nog wel even blijven staan en zolang dat
veilig is, lijkt me dat een goede zaak.
Waarschijnlijk wordt het net zoiets als de
Holle Boom bij de Blinkert, het hoge duin
in Overveen dat in de Middeleeuwen van-
uit Haarlem te zien was. De meerderheid
van de Bloemendaalse kindertjes komt
daaruit voort: geen ooievaar, geen kool,
maar een holle boom. Die boom was een
tijd geleden op, werd gestut, was nog ver-
der op, werd een stronk en nu gaat Kees
Verkade hem in brons namaken, de

stronk wel te verstaan. Dat kan misschien
ook het traject van Anne’s boom worden.
Maar de boom waar ik met u naar toe wil,
zou een aanslag op de wereldvoorraad
brons betekenen, het is namelijk een
enorme Ginkgo biloba, een levend fossiel,
nagenoeg onveranderd sind de tijd van 
de dinosauriërs.
‘Mijn’ Ginkgo staat in de bergen westelijk
van Beijing. Onze jaarlijkse bijeenkomst,
waar een Chinees-Nederlands Steering
Committee zich laat voorlichten over de
voortgang van mijn project, vond plaats 
in die bergen. Een klein complex van ver-
gaderzalen, gastenverblijven en tempels
dient de CGS als conferentieoord. En op
de binnenplaats van dit tempelcomplex
staat ze, een enorme Ginkgo, wel 30-40
meter hoog, en volgens de inscriptie op
het hek 1800 jaar oud. Uit de tijd dus
dat we in Rome nog christenen voor de
leeuwen zagen werpen, om maar iets in
Europa als referentie te nemen. Ze is niet
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Gezicht op conferentieoord met er boven uit torende Ginkgo in gele herfsttooi.
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alleen heel groot maar ook heel mooi,
want eind oktober is het ook in China
herfst en de Ginkgo heeft een prachtig
geel blad kort voor het afvalt. 

Vruchten
Ginkgo biloba behoort tot de plantenfami-
lie Ginkgoaceae, en wordt ook wel ginkgo,
Japanse notenboom, Japanse tempel-
boom of Chinese tempelboom genoemd.
De boom kent zowel vrouwelijke als man-
nelijke exemplaren. Wereldwijd zijn er
minder vrouwelijke Ginkgobomen. Dit
komt omdat de mens selectief mannelijke
bomen aanplant: de (vrouwelijke) vruch-
ten verspreiden namelijk een onaangena-
me geur. Als de zaden in het najaar op de
grond vallen, begint de vlezige zaadhuid
te rotten waardoor er butaanzuur vrij-
komt, wat ruikt als ranzige boter. Het ver-
schil tussen beide geslachten is alleen te
zien wanneer de boom in bloei staat. De
boom groeit onregelmatig en kegelvormig,

en wordt circa 40 meter hoog. Dat mijn
ginkgo een ‘zij’ is, bleek duidelijk uit de
vruchtjes die in grote hoeveelheden uit de
boom vielen en verzameld werden door de
medewerkers. Ik kan u verzekeren dat ze
best lekker waren; de onaangename geur
is mij niet opgevallen. 
De vruchten van de ginkgo zijn botanisch
gezien de zaden. Doordat de zaadhuid
vlezig is, lijken het vruchten. De zaden
zijn abrikoosvormig, hebben een zilveren
gloed (vandaar de naam: gin = zilver; 
kyo = abrikoos). De inhoud van de zaden
wordt in China en Japan beschouwd als
delicatesse, waaraan bovendien tal van
heilzame werkingen wordt toegeschreven.
De ginkgo is noch naaldboom, noch loof-
boom. De plant behoort tot een aparte
orde van naaktzadigen, die gedurende 
het Mesozoïcum van grote betekenis was,
maar thans op één soort na is uitgestor-
ven. Alleen de Ginkgo biloba is overge -
bleven.

In de Westerse wereld is de boom lang
alleen bekend geweest als fossiel in 
Mesozoïsche gesteenten. De Duitse arts
Engelbert Kaempfer, in dienst van de
VOC gestationeerd op het Japanse eiland
Decima, ontdekte in 1691 het eerste
levende exemplaar in Japan.
Na een week genoten te hebben van de
natuurlijke schoonheid van de Ginkgo op
de binnenplaats van mijn hotel, kan ik
me de omwonenden van het Anne Frank
Huis goed voorstellen: mooie bomen moet
je zo lang mogelijk koesteren.

Dick van Doorn

Een deel van de ginkgo-wijsheden uit
deze tekst is afkomstig uit Wikipedia

Projectmedewerkers verzamelen Ginkgo-vruchten.
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Een van de eerste Leidse geleer-
den die aandacht schonk aan de
geologie – voordat die term
bestond – was Johannes Le
Francq van Berkhey, arts, apo-
theker, natuurgeleerde, dichter
èn een felle orangist. Hij groeide
op in het huis ‘De drie oranje -
appelen’ aan het Pancreaskerk-
hof (thans Moriaansteeg) in de
schaduw van de Leidse Hoog-
landse- of Pancreaskerk. 

Hij bezocht van zijn vijfde tot vijf-
tiende jaar de Franse kostschool
in Katwijk. Op zijn negende ver-
jaardag, in 1738, kreeg hij twee
boeken cadeau die een blijvende
invloed op hem zouden hebben:
Histoire physique de la mer van
Marsigli (Amsterdam, 1725) en
de Bijbel der Natuure van Jan
Swammerdam. Het laatste boek
was in 1737 – bijna zestig jaar 
na Swammerdams dood – door
Boerhaave in twee folianten uitge -
geven. Het kostte zestien gulden
en vijf stuivers, een destijds niet
onaanzienlijk bedrag. Johannes
werd geïnspireerd door Swammer-
dams, op eigen waarnemingen en
experimenten gebaseerde, onder-
zoeksmethoden die hij toepaste
op aan het strand gevonden
‘gemeene hoornendoozen en
kokertjes’. Terwijl hij ‘aan duin 
en zee met de Katwijker herderin-
nen vrolyk zong en met haar
schelpjes zocht’ ontdekte de 
adolescent naast de natuur ook
‘de drift en die geheimenis, die
ons zoo krach tig in het bloed
geschapen is’.

Diploma
Terug in Leiden werd hij leerling
van de apotheker Johannes Drijf-

noo om zich in de artsenijbereid-
kunde te bekwamen. Na een 
examen dat drie dagen duurde,
kreeg hij in 1746 het apothekers-
diploma. Nu kon hij zich eindelijk
gaan bezighouden met zijn lief-
hebberij, ‘het verzamelen en 
classifiseren van voorwerpen die
tot de natuurlijke historie beho-
ren.’ Hij bouwde een naturaliën-
collectie op ‘hoedanig te dien
tyde in Leyden noch Holland
bekend’. In 1747 stond hij in -
geschreven aan de Leidse teken-
academie Ars Aemulae Naturae
om zich in het afbeelden van zijn
collectie te bekwamen.
In 1753 werd Van Berkhey aan -
gesteld als lector en beheerder
van het academisch Kabinet van
Natuurlijke Historie, dat zijn oor-
sprong vond in een schenking in
1751 van Graaf Willem van Ben-
tinck. Deze collectie vormde de
grondslag voor het latere Rijks -
museum van Natuurlijke Historie
(nu Naturalis). In 1754 begon 
hij zijn studie in de medicijnen.
Het onderwerp van zijn promotie
betrof de ‘proefnemende natuur-
kunde’. 

De Natuurlijke Historie 
van Holland
In de tweede helft van de 18e
eeuw kwamen de natuurweten-
schappen volop in de belangstel-
ling te staan en natuurkundige
proeven werden met intense
belangstelling door de burgerij
gevolgd. In 1770 werd in Rotter-
dam het Bataafsch Genootschap
der Proefondervindelijke Wijsbe-
geerte opgericht – dat nog altijd
bestaat – en in 1771 in Amster-
dam het lang beroemd gebleven
genootschap Felix Meritis.

Naar aanleiding van een prijs-
vraag uitgeschreven in 1767 door
de in 1752 opgerichte Holland-
sche Maatschappij der Weten-
schappen te Haarlem: ‘Wat is er
tot nu toe over de natuurlijke his-
torie van ons vaderland geschree-
ven – wat ontbreekt er nog aan –
en welke is de beste wijze waarop
de gemelde geschiedenis zoude
dienen geschreeven te worden?’
zette Van Berkhey zich aan het
schrijven van het werk waarmee
hij beroemd werd: De natuurlijke
historie van Holland. Het ver-
scheen in vier delen, waarvan het
laatste nooit geheel is afgemaakt. 
Het eerste deel uit 1769 bevat
558 pagina’s waarin de geogafie
en het klimaat worden beschreven

naast een lofzang op ‘al het voor-
treffelijks, waarin de edelste
schoonheden der waereld samen-
vloeijen’. Hij benadrukte de 
prestaties op het gebied van de
natuurlijke historie en dat ‘in een
tijd, toen de Nederlandsche wijs-
geeren met den degen in de eene
en de penne in de andere hand,
in hunnen studeervertrekken
arbeidden’. [Hij doelt hier op de
opkomende patriottenstrijd tegen
het stadhouderschap en de regen-
ten, waarvan hij zelf later slacht-
offer zou worden.] Het lijvige eer-
ste deel kostte volgens de Leyd-
sche Courant drie gulden en vijf-
tien cent. In het tweede deel dat
in 1771 in drie afleveringen 
verscheen, met in totaal 1275

.historisch

Johannes Le Francq van Berkhey
(1729–1812)

Johannes Le Francq van Berkhey. Kopergravure door J. Houbraken naar een

portret door H. Pothoven.
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pagina’s, kwamen de aarde en de
delfstoffen aan de orde. Volgens
de auteur worden deze ‘nogal
dorre kwesties niet ongepast 
verlevendigd met beschrijvingen
van de belangrijkste fabrieken 
en beroepen in de kleisector’.

Holocene sedimenten
Het is overigens niet verwonderlijk
dat Van Berkheys wijdlopige pen-
nevruchten lange tijd ongelezen
in onze bibliotheken hebben
gestaan. Onlangs werd echter 
ter gelegenheid van het KNAW-
symposium Pioniers van de
Nederlandse aardwetenschappen
dit in vergetelheid geraakte werk
door Zagwijn weer geraadpleegd.
Het kwam als een verrassing dat
in een tijd waarin de geologie 
nog niet als een aparte discipline
werd beoefend en kennis van de
grondsoorten in Holland zeer
beperkt was, door Van Berkhey
een uitgebreide beschrijving van
de Holocene sedimenten werd
gegeven, vergelijkbaar met een
moderne classificatie van deze
afzettingen. Een in kleuren 
uitgevoerde kopergravure van de 
wand van een diepe zandafgraving 
bij Katwijk met bijbehorende ge -
detailleerde stratigrafische kolom-
men kan nauwelijks verbeterd
worden door huidige geologen.
Opvallend is ook Van Berkhey’s
afbeelding van de ‘Beddingen’ in
de put van Amsterdam, die ken-
nelijk na 165 jaar nog altijd in de
belangstelling stond. In verband
met zijn verhandeling over turf
heeft hij de groei van veen ge -
meten door een jaarlijkse vergelij-
king van twee door hem gegraven
putten in het Haagse bos, het
oudste voorbeeld van experimen-
tele sedimentologie in Holland.
Interessant is ook zijn beschrij-
ving van een mineralogisch zak-
laboratorium.
In 1773 werd hij in Leiden be -
noemd tot lector in de natuurlijke
historie voor een jaarsalaris van
200 gulden. De titel van zijn in -
augurele rede luidde: De voortref-
felijke gelegenheid der aloude en
waereldvermaerde stad Leyden ter
beoefening van de natuurlijke his-
torie. Wegens zijn oranjegezind-
heid, die hij verwoordde in lof-
dichten op Prins Willem V viel hij

in ongenade bij de patriotten. In
1778 werd hij wegens belediging
van patriotten zelfs voor de aca-
demische vierschaar gedaagd,
maar werd vrijgesproken. Op 
22 mei 1782 bracht Willem V
een bezoek aan Leiden, waarbij
Van Berkhey de stadhouder rond-
leidde in het naturaliënkabinet en
de hortus. Hij toonde toen tegen-
over de prins zijn bezorgdheid
over de politieke toestand en de
‘burgertweedragt’ waardoor hij
werd getroffen, waarop de prins
antwoordde: ‘aan mij nog dieper,
konde ik dit voorkomen, maar ik
voorzie een Hoeksche en Cabel-
jauwsche tijd’.

Huurhuis
In 1783 werd Van Berkhey op -
nieuw voor het gerecht ge daagd,
ditmaal wegens kritische uitlatin-
gen over de patriottische vrijkorp-
sen van de stad, ‘inplaats van
zich bezig te houden met de
wetenschap en zyne pen daartoe
alleen aan te leggen’. Zijn pamflet
Js. Le Francq van Berkhey aan
zijne medeburgeren met als
motto: Getrouw aan Leydens
Magistraat en Eendracht Raad /
tot aan Verachting, hoon en
smaad / zoo lang de kop op 
’t lichaam staat, werd verboden.
Ondanks de verdediging door Wil-

lem Bilderdijk werd Van Berkhey
ditmaal als lector geschorst, wat
hem financieel ruïneerde. Hij
werd gedwongen zijn bibliotheek
en naturaliënkabinet publiekelijk
te verkopen en naar een huurhuis
te verhuizen. Ofschoon hij later
weer als lector werd toegelaten,
heeft hij nooit de kans gekregen
om hoogleraar te worden. Anders
dan veel orangisten, waaronder
Bilderdijk, is hij tijdens de
Bataafsche Republiek niet in 
ballingschap gegaan, maar heeft
aan zijn magnum opus doorge-
werkt. Als laatste verscheen het
eerste stuk van deel 4 van zijn
Natuurlijke Historie. Het totale
werk besloeg 3935 bladzijden en
was verkrijgbaar voor vijfentwintig
gulden en vijf cent. Naast de
‘geologische ontdekking’ in deel 2
blijft zijn beschrijving van de
‘heerschende wezens’ [de in -
woners van Holland] een onover-
troffen bron voor het leven van de
Hollander in de 18e eeuw. Vooral
zijn ‘stedebroeders’, de Leidena-
ren, worden uitvoerig belicht en
‘tot de leevendigsten van geest
onzer Hollanderen’ gerekend. 
Van zijn Historie verscheen een
integrale Duitse vertaling.

In 1807 werd Van Berkhey’s
woning aan de Koepoortsgracht

(nu Doezastraat) verwoest door de
ontploffing van het kruitschip. 
De 77-jarige bevond zich op de
eerste verdieping en stortte met
studeerkamer en al naar beneden.
Hij kon pas de volgende ochtend
ongedeerd uit het puin worden
bevrijd.
In 1812 overleed Van Berkhey in
armoede en vrijwel geheel verge-
ten. Hij werd in het koor van de
Hooglandse kerk begraven. Hier
werd later een grote gedenkplaat
aangebracht.

Frederik R. van Veen

Bronnen
R.P.L. Arpots, Vrank en Vrij,
Johannes Le Francq van Berkhey
Dissertatie Nijmegen, 1990
W.H.Zagwijn, Berkhey’s Treatise
on the Grounds of Holland
(1771): geology before the term
existed. In: Dutch Pioneers of the
Earth sciences ed. J.L.R. Touret
and Robert P.W. Visser. Amster-
dam 2004.

Het boek Dutch pioneers of the
Earth Sciences is te bestellen 
via www.knaw.nl, doorklikken op
‘publicaties’, zoeken op ‘uitgaven
per vakgebied’. Het kost € 37,–
maar is ook als pdf te down -
loaden. 

Het profiel van de Katwijkse zandput, getekend door Van Berkhey. 
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Het Netherlands Journal of Geo -
sciences – Geologie en Mijnbouw
(NJG) heeft de afgelopen jaren
een opmerkelijke gedaanteverwis-
seling ondergaan. Het zal de
lezers niet ontgaan zijn dat we
naar een nieuwe vormgeving 
(met dank aan Jos Rietstap) in
full-colour zijn overgegaan, terwijl
de wetenschappelijke kwaliteit
hierbij behouden is. Door de over-
gang naar een nieuwe drukker is
deze kleurenuitgave uiteindelijk
zelfs goedkoper dan de vroegere
uitgave in zwart-wit, waardoor we
de kosten voor de KNGMG-leden
zo laag mogelijk kunnen houden.
Een goede ontwikkeling is daar-
naast de electronische beschik-
baarheid van de in NJG gepubli-
ceerde artikelen via IGITUR op
www.njgonline.nl. Artikelen ouder
dan 2 jaar zijn openbaar, terwijl

de recente artikelen alleen voor
leden toegankelijk zijn. Op basis
van de download statistieken van
IGITUR blijkt dat er steeds meer
gebruik wordt gemaakt van de
NJG web-page. Sinds januari
2007 zijn er ca 3000 downloads
geweest, een gemiddelde van
meer dan 300 per maand.
Sinds vorig jaar hebben we een
gezonde instroom aan manuscrip-
ten, waardoor ons streven naar 
2 special issues en 2 reguliere 
issues per jaar gemakkelijk haal-
baar is. Voor jaargang 87 staan een
special issue over de paleogeografi-
sche ontwikkeling van de Rijn en
de KNGMG klimaatconferentie 
(20 november 2008) gepland. 

Impact Factor
Een tijdschrift als NJG, dat vier
maal per jaar verschijnt, heeft

standaard een lagere impact fac-
tor dan een tijdschrift dat 12 keer
of nog vaker per jaar verschijnt,
simpelweg doordat er minder snel
naar verwezen kan worden. De
impact factor voor een bepaald
jaar wordt berekend uit het aantal
verwijzingen naar artikelen uit de
voorgaande twee jaar gedeeld
door het aantal gepubliceerde
artikelen in de voorgaande twee
jaar. De redactie streeft naar een
impact factor van 1.0, maar is
daarbij natuurlijk afhankelijk van
de kwaliteit van de artikelen én
citatie van deze artikelen door de
lezers van NJG. Een zo snel en
wijd mogelijke verspreiding van
de artikelen is daarbij cruciaal.
Uit tabel 1 blijkt dat sinds 2004
de hoogte van de impact factor
erg schommelt. De oorzaak voor
de relatief hoge waarde voor
2004 ligt in het feit dat er in
2002 geen artikelen in NJG zijn
gepubliceerd, toen was het tijd-
schrift nog geregistreerd als Geo-
logie en Mijnbouw. De Impact
Factor van NJG is voor 2006 erg
laag. De belangrijkste oorzaak
hiervoor blijkt het Volume 2004
waarnaar in de jaren 2005-2006
relatief weinig verwezen is (zie
table 1). Een belangrijke oorzaak
daarvoor was het aflopende con-
tract met de drukker, die inmid-
dels ook failliet was gegaan waar-
door de productie stagneerde en
het tijdschrift relatief laat werd
afgeleverd. De prognose voor
2007 is gelukkig beter, maar dat
kan bijna ook niet anders.

Nieuwe ontwikkelingen
De NJG-redactie zit niet stil en 
is continu bezig om de kwaliteit
en aantrekkelijkheid van het 
tijdschrift te verbeteren. Daarbij
zijn we ook afhankelijk van een
instroom van manuscripten. 
Vanaf komend jaar gaat de redac-
tie werken met electronic tracking
software waarbij auteurs, revie -
wers en natuurlijk de redactie -
leden zelf de voortgang van
manu scripten kunnen volgen 
en het systeem de voortgang
controleert door het auto matisch
sturen van herinneringen naar
auteurs, reviewers en editors. Dit
zal het reviewproces vergemakke-
lijken en vooral ook ver-snellen.
Nieuw op njg-online zijn de Geo-
logie en Mijnbouw klassiekers. Op
de NJG-pagina zijn de 40 meest
geciteerde artikelen van de aflo-
pen 50 jaar nu digitaal beschik-
baar (als pdf), waardoor ze voor
iedereen toegankelijk zijn. Naar
veel van deze artikelen wordt nog
regelmatig verwezen waardoor het
echte ‘klassiekers’ zijn, zoals
blijkt uit de toename in verwijzin-
gen tussen maart 2005 en maart
2007 (zie tabel 2). De absolute
topper is het artikel van Schlan-
ger, S.O. & Jenkyns, H.C. 1976.
Cretaceous oceanic anoxic events,
causes and consequences. Geo -
logie en Mijnbouw 55, 179–184.
De andere artikelen uit de lijst
zijn ook de moeite waard om nog
eens te lezen, met genoegen!

Wim Hoek, NJG-redactie

.njg

Tabel 1: Berekening van de Impact Factor voor NJG van 2004-2006 

met een voorlopige waarde voor 2007 

2004 Impact Factor
Cites in 2004 to articles published in: Number of articles published in:
2003 = 4 2003 = 31
2002 = 18 2002 = 0 
Sum: 22 Sum: 31 
22/31 = 0.710 
2005 Impact Factor
Cites in 2005 to articles published in: Number of articles published in:
2004 = 9 2004 = 26
2003 = 22 2003 = 31 
Sum: 31 Sum: 57 
31/57 = 0.544
2006 Impact Factor
Cites in 2006 to articles published in: Number of articles published in: 
2005 = 7 2005 = 35
2004 = 4 2004 = 26 
Sum: 11 Sum: 61 
11/61 = 0.180 
2007 Impact Factor (until October 2007) 
Cites in 2007 to articles published in: Number of articles published in:
2006 = 6 2006 = 13
2005 = 12 2005 = 35
Sum: 18 Sum: 48 
18/48 = 0.375

Tabel 2: De 15 meest geciteerde Geologie en Mijnbouw artikelen, 

gebaseerd op aantallen verwijzingen, voor 2005 en 2007, sinds 1988 

Nr. 2007 2005 (1e) auteur, jaartal
1. 446 382 Schlanger, 1976
2. 206 202 Houbolt, 1968 
3. 184 167 Sissingh, 1977
4. 177 175 van der Hammen, 1967
5. 144 141 Ziegler, 1978
6. 126 114 Garcia Hernandez, 1980
7. 96 82 Rohling, 1991
8. 92 84 Boersma, 1969
9. 92 89 Lisle, 1977

10. 92 81 Smit, 1990
11. 90 86 de Raaf, 1971
12. 89 89 Zwart, 1967
13. 88 80 Zagwijn, 1985
14. 87 73 Zagwijn, 1989
15. 87 85 Ziegler, 1984

Nieuws van het Netherlands 
Journal of Geo sciences – Geologie 
en Mijnbouw

bron: ISI Web of Knowledge, 2007

bron: ISI Web of Knowledge, 2007. Voor meer informatie, zie www.njgonline.nl.
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Mug toont temperatuur veranderingen in het verleden
(NWO-Onderzoeksberichten, 5 november 2007)

Op 18 en 19 maart 2008 organi-
seren het Darwin Centrum voor
Biogeologie en het Nederlands
onderzoekscentrum ISES de
negende editie van het Neder-
lands Aardwetenschappelijk Con-
gres. Dit initiatief van NWO en
KNGMG heeft als doel alle disci-
plines van de geowetenschappen
bij elkaar te brengen tijdens een
tweejaarlijks Nederlands congres.

Het programma van NAC9 zal
bestaan uit plenaire lezingen over
vier geselecteerde onderzoeks -
gebieden door zowel een buiten-
landse specialist als een Neder-
landse co-referent. Daarnaast zul-
len er posterpresentaties zijn en
parallelle sessies op basis van
ingediende abstracts. Voor onder-
zoeksgroepen en instituten is er

ook de mogelijkheid om zelf een
parallelle sessie te organiseren.
Met name jonge onderzoekers
worden gestimuleerd om hun
resultaten tijdens NAC9 aan een
breed publiek te presenteren.
Door zoveel mogelijk aardweten-
schappers bijeen te brengen zal
NAC9 een goed overzicht bieden
van het geowetenschappelijk
onderzoek dat wordt gedaan bin-
nen Nederland. 

Het congres wordt gehouden in
het NH Koningshof te Veldhoven.

Voor informatie, registratie en in -
dienen van abstracts: www.nac9.nl
De deadline voor het indienen van
abstracts is 18 januari 2008.
De deadline voor registratie is 
7 maart 2008.

.aankondiging

18-19 maart 2008 – Nederlands
Aardwetenschappelijk Congres, NAC9

Sedimenten van Nederlandse
meertjes zijn uitstekende klimaat-
archieven. Dat tonen Utrechtse
NWO-onderzoekers aan met 
studies naar fossiele larven van
dans muggen. Met de nieuwe
onderzoeksmethode die zij ont-
wikkelden, kunnen temperaturen
in het verleden worden gerecon -
strueerd. Volgens de wetenschap-
pers kunnen zo zelfs de reactie
van flora en fauna op toekomstige
klimaatveranderingen beter wor-
den voorspeld. Dat schrijven zij 
in het nieuwste nummer van de
Quaternary Science Reviews.
Fossiele dansmuggenlarven 
(chironomiden) zijn uitstekende
indicatoren voor temperatuurver-

Het KNGMG kent jaarlijks de
Escherpijs toe aan de beste afstu-
deerscriptie van studenten van
een Masteropleiding Aardweten-
schappen. Het doel van deze
prijs, die vernoemd is naar de
Leidse Hoogleraar Algemene Geo-
logie prof. dr. B.G. Escher (1885-
1967), is de bevordering van
innovatief onderzoek en een ge -
degen verslaggeving hiervan.
Een scriptie kan een fundamen-
teel, toegepast of interdisciplinair
karakter hebben. Voor een funda-
menteel onderwerp zijn originali-
teit en hypothesevorming de
belangrijkste criteria; bij een toe-
gepast onderwerp kijkt de jury
vooral naar het vernieuwende en
probleemoplossende karakter; bij
onderwerpen die gebaseerd zijn
op een interdisciplinaire aanpak
wordt met name gelet op innova-
tieve ideeën.
Vorig jaar bekroonde de jury drs.
Hans de Moel voor zijn scriptie
‘The effect of anthropogenic CO2
emissions on planktonic forami-
niferal shell walls’. De jury vatte
haar keuze samen in de kernwoor-
den ´Goede scheiding van obser-
vatie en interpretatie, multidisci -
plinaire aanpak en uitstekende
beredenering en verslaglegging´. 
De jury van de Escherprijs bestaat
uit 4 of 5 aardwetenschappers,
afkomstig uit het bedrijfsleven en
de (semi-)overheid. Naast een
geldbedrag van 2.500 euro ont-
vangt de winnaar een oorkonde,
een jaar lidmaatschap van het
KNGMG en een uitnodiging om 
te publiceren in The Netherlands
Journal of Geosciences. Het prij-
zengeld van de Escherprijs wordt
beschikbaar gesteld door Shell.

Denkt u zelf in aanmerking te
komen voor de prijs of begeleidt u
een student wiens/wier scriptie
bovengemiddeld is, stuur dan de
scriptie (in het Nederlands of
Engels) digitaal (als Word- of pdf-

file) naar het secretariaat van het
KNGMG, onder vermelding van
‘Escherprijs’. Indien niet digitaal,
stuur twee kopieën van de scriptie
naar het secretariaat. In beide
gevallen dient de inzending voor-
zien te zijn van een korte inlei-
ding van de scriptiebegeleider.

De sluitingsdatum voor inzendin-
gen is 1 maart 2008.
De jury hoopt weer een ruim aan-
tal scripties te mogen ontvangen!

Het adres van het secretariaat is
vanaf 1 januari 2008:
KNGMG
p/a KIVI NIRIA
Postbus 30424, 
2500 GK Den Haag
Prinsessegracht 23, 
2514 AP Den Haag
E-mail: kngmg@kiviniria.nl

.kngmg

Oproep Escherprijs

anderingen in het verleden. De
verspreiding van dansmuggen is
sterk afhankelijk van de zomer-
temperatuur. Resten van muggen-
larven blijven goed bewaard in 
het sediment op de bodem van
meren. Met deze fossielen kan 
de temperatuur in het verleden
worden gereconstrueerd.
Een onderzoeksgroep van het
Institute of Environmental Biology
van de Universiteit Utrecht heeft
deze nieuwe methode toegepast
om de veranderingen van de 
temperatuur in Nederland aan 
het eind van de laatste ijstijd te
reconstrueren. De onderzoekers
hebben een sedimentkern ge -
bruikt uit het Hijkermeer, een

meertje vlakbij Hijken in de pro-
vincie Drenthe. Daaruit hebben 
ze onder meer fossiele dansmug-
genlarven geanalyseerd en resten
van planten.
Tijdens deze periode van globale
opwarming in Nederland bleken
meerdere schommelingen in
zomertemperatuur van 2 tot 3ºC
op te treden. Dit ging gepaard
met plotselinge, grote veranderin-
gen in de regionale vegetatie. 
Dit soort onderzoek geeft inzicht
in de reactie van ecosystemen op
klimaatveranderingen. Zo kunnen
toekomstige verschuivingen van
flora en fauna beter voorspeld
worden.
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De media tonen vaak beelden van
enorme ijsmassa’s die met veel
geweld in zee storten. Dit is een
natuurlijk proces en niet altijd
een bewijs van klimaatverande-
ring. Het ijs van de Groenlandse
en Antarctische ijskappen is
namelijk continu in beweging en
wordt via reusachtige gletsjers
afgevoerd naar zee.
De vraag is juist of er meer ijs ver-
dwijnt dan er door neerslag bij-
komt: ofwel zijn de ijskappen in
balans? Op zoek naar het ant-
woord op deze vraag trekken de
onderzoekers van het Utrechtse
Instituut voor Marien en Atmosfe-
risch Onderzoek (IMAU) regelma-
tig naar de ‘eeuwige’ ijsvlakten
om te boren in het ijs. De ijsbo-
ringen stellen hen in staat de hoe-
veelheid neerslag in de afgelopen
honderden jaren vast te stellen.
De enorme boor die daarbij wordt
gebruikt staat nu in het Universi-
teitsmuseum waar hij bijna tot
halverwege de tweede verdieping
reikt. Hoe het boren en het onder-
zoeken van de ijskernen in zijn
werk gaat is te zien in deze kleine
tentoonstelling.
Boren in ijs is de eerste tentoon-
stelling in de reeks ‘Onderzoek in

beeld’ waarin het Universiteits-
museum actueel Utrechts onder-
zoek laat zien. Drie tot vier keer
per jaar wordt in een kleine ten-
toonstelling een actueel onder-
werp uit het Utrechtse onder-
zoeksveld belicht. De nadruk ligt
hierbij op door de Universiteit
benoemde focusgebieden. 

Website: www.museum.uu.nl

Het klimaat verandert. Het ijs
smelt. In de media wordt dage-
lijks gesproken over oorzaak en
gevolg: hoe zal de wereld er over
50 jaar uitzien? 

Volkenkunde doet geen voorspel-
lingen maar kijkt en luistert naar
de direct betrokkenen: Groenland,
Canada, Alaska, Lapland en
Siberië. De bewoners van deze
pool gebieden komen in inter-
views, speciaal voor de tentoon-
stelling gemaakt, uitgebreid aan

het woord. Zij spreken over hun
land en hun cultuur, over heden
en verleden. Maar ook Nederland
krijgt met het smeltende ijs te
maken. Daarom gaat de tentoon-
stelling ook over Nederland. Wat
betekent de mogelijke stijging van
de zeespiegel voor ons?
De tentoonstelling begint met de
geschiedenis van ijs en sneeuw:
voorwerpen en filmbeelden maken
de kou bijna voelbaar. In het
pool theater wordt ingezoomd op
vijf plaatsen in het uitgestrekte

noordpoolgebied. De meest inge-
nieuze voorwerpen illustreren hoe
de bewoners zich al eeuwenlang
aanpassen aan de veranderende
omgeving. 
Door de hele tentoonstelling heen
biedt een interactieve barometer

de bezoeker de mogelijkheid om
zijn of haar eigen positie te be -
palen in het klimaatdebat en die
tegen het standpunt van andere
bezoekers af te zetten.

Website: www.rmv.nl

.tentoonstellingen

Museum Volkenkunde, Leiden, t/m 24 augustus 2008

ALS HET IJS SMELT - gevolgen voor
bewoners van de Noordpool

Vissers in Sachalin.

Antarctisch meetstation.

Universiteitsmuseum Utrecht, t/m 27 januari 2008

Onderzoek in beeld – Boren in ijs
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In maart 2000 viste een Urker
viskotter in het zuidelijke deel van
de Noordzee een kaak van een
sabeltandtijger (Homotherium 
latidens) op. De kaak werd ge -
dateerd op een ouderdom van
28.000 jaar, terwijl eerder werd
aangenomen dat de soort
300.000 à 400.000 jaar geleden
uitstierf. Deze sensationele vondst
en nieuw wetenschappelijk onder-
zoek zijn het uitgangspunt van
een expositie over de sabeltandtij-
ger met als hoogtepunt een door
Remie Bakker gereconstrueerd,

levensgroot model van dit krachti-
ge roofdier. 
De tentoonstelling schetst de
Noordzeebodem als rijke vind-
plaats van fossiele resten van
zoogdieren uit het Pleistoceen en
geeft een natuurgetrouw beeld
van de sabeltandtijger, zijn evolu-
tie en leefgebied (de ‘mammoet-
steppe’) in het destijds droog 
liggende Noordzeegebied, met
ruime aandacht voor twee van 
zijn belangrijkste prooidieren, 
de wolharige neushoorn en de
steppe wisent.
De tentoonstelling laat de origine-
le onderkaak zien, samen met
tanden, kiezen en kaken van
leeuw, hyena en wolf: roofdieren
die gelijktijdig met de sabeltand-
tijger de mammoetsteppe onveilig
maakten. Naast de reconstructie
van de sabeltandtijger is er een
bronzen afgietsel van zijn comple-
te schedel. 

Website: www.nmr.nl

voor veel dieren en planten. Door
de grote diepte en het relatief
kleine oppervlak, werd alleen de
bovenste 20 meter van het water
in beweging gebracht. Daaronder
bestond een stilstaand zuurstof-
loos milieu, waarin dode dieren
niet vergingen, maar goed
bewaard bleven in het sediment
met algen- en plantenresten. 
Die laag zette om tot oliehouden-
de kleisteen, waarin de dieren 
tot in het kleinste detail bewaard
zijn gebleven. Sinds 1875 is de
Messelgroeve ook gebruikt voor
het afgraven van bruinkool. 
In 1971 werd de mijnbouw stop -
gezet, in 1995 heeft UNESCO de
groeve op de Werelderfgoedlijst
gezet.

Het Hessisches Landesmuseum
Darmstadt heeft bij de tentoon-
stelling een boek uitgegeven 
getiteld ‘Messel treasures of 
the Eocene’. 

Informatie: www.naturalis.nl

Impressie van het leefgebied van

de sabeltandtijger.

Natuurhistorisch Museum Rotterdam, 
t/m 25 november 2008

Het is Gevaarlijk in het Natuur-
historisch Museum - 
de sabeltandtijger in Rotterdam 

Tentoonstelling in Naturalis, Leiden, t/m 4 mei 2008

Verdwenen tropen van Europa - 
Fossielen uit de Messelgroeve 

Tot en met 4 mei 2008 presen-
teert het nationaal natuurhisto-
risch museum Naturalis in Leiden
de tentoonstelling ‘Verdwenen
tropen van Europa’. Hierin zijn
125 fossielen van 47 miljoen jaar
oud te bewonderen die een bij-
zonder tijdsbeeld schetsen. De
fossielen verkeren in sublieme
staat, soms zijn zelfs haren of de
inhoud van het maag-darmkanaal
te herleiden. 

De tentoonstelling is eigendom
van het Hessisches Landes -
museum Darmstadt, waar hij eer-
der te zien is geweest onder de
naam ‘Messel on Tour’. Het is de
eerste keer dat deze bijzondere
fossielen in Nederland te zien
zijn. UNESCO heeft de unieke
vindplaats toegevoegd aan de
Werelderfgoedlijst.

De ‘Messelgroeve’ was een vul-
kaan. Een uitbarsting resulteerde
in een krater van 300 meter diep-
te en een diameter van een kilo-
meter. Later ontstond een krater-
meer, een vruchtbare leefplek

In 2008 wordt de Vernieuwings -
impuls, met de subsidievormen
VENI, VIDI en VICI, voortgezet.
Dit heeft NWO besloten na evalu-
atie van de Vernieuwingsimpuls.
In 2008 worden voor VENI, VIDI
en VICI elk één subsidieronde ge -
houden. Wat verandert in 2008,
is dat er geen matching meer van
de universiteit wordt gevraagd. 
In 2008 zal, afhankelijk van de
aanvraagdruk van VENI en VIDI,
dit keer ook bij ALW wellicht wor-
den gewerkt met een voorselectie.

.nwo

NWO-Vernieuwingsimpuls in 2008

ALW volgt daarmee de gebruike -
lijke NWO-procedure die in de
Vernieuwingsimpuls brochure
wordt vermeld. Voorselectie bij 
de VENI en VIDI zal worden toe -
gepast wan neer het aantal inge-
diende aanvragen het aantal toe
te kennen aanvragen met vier
overschrijdt. 

Informatie en brochure zijn te 
vinden op www.nwo.nl/ 
vernieuwingsimpuls
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.personalia

Adreswijziging

Dr. A.P.H. (Aart-Peter) van den
Berg van Saparoea
Hoekwaterstraat 106
2274 RA Voorburg

J. (Jolanda) Laanbroek
Ransuilstraat 11
1826 JR Alkmaar

M. (Marianne) Leewis
Via Mansueto 5 –I app 4
20136 Milaan
Italië

Drs. A.R. (Amanda) Pouwel
Bocht van Guinea 40
2515 MA Den Haag

Overleden

Dr. Anne Feenstra

.universiteiten

Universiteit Utrecht 
Faculteit Geowetenschappen 
E.E. van Soelen (Masters MG, 26 oktober 2007)
M.M.E.A. Vlaar (Masters Geologie, 26 oktober 2007)
J. de Vries (Masters MG, 26 oktober 2007)

De Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen
(KNAW) richtte in 2005 De Jonge
Akademie op om jonge onderzoe-
kers in contact te brengen met
collega’s uit andere vakgebieden.
De Jonge Akademie organiseert
interdisciplinaire wetenschappe-
lijke bijeenkomsten, geeft haar
mening over maatschappelijke en
politieke thema’s en wil jongeren
enthousiasmeren voor de weten-
schap.
Een commissie van leden van 
De Jonge Akademie en de KNAW
selecteert jaarlijks tien nieuwe
leden op basis van voordrachten
uit het wetenschappelijke veld.
Nieuwe leden worden geselec-
teerd op wetenschappelijke excel-
lentie, een interdisciplinaire aan-
pak en een brede belangstelling
voor wetenschap en maatschap-
pij. De leden zijn nog geen tien
jaar gepromoveerd. DJA-leden tre-
den na een vijfjarig lidmaatschap
af. Na de toetreding van de nieu-
we leden telt DJA zeventig leden. 

De nieuwe leden van De Jonge
Akademie uit de aardwetenschap-
pen zijn:

Dr. Maarten Kleinhans (Fysische
Geografie, Universiteit Utrecht)
Maarten Kleinhans (1972) doet
onderzoek naar het ontstaan en
de stabiliteit van splitsingspunten
in rivieren. Bijzonder aan zijn
werk is de samenwerking met
medici van het UMC Utrecht.

Kleinhans gebruikt scanners van
het UMC om de stapeling van
sedimentdeeltjes te bestuderen.
Naast zijn specialisatie is hij ook
actief op het gebied van de filoso-
fie, astronomie en geologie. Klein-
hans heeft een zeer uitgebreid
internationaal netwerk van con-
tacten en is onlangs als associate
editor toegetreden tot de redactie
van het tijdschrift Sedimentology.

Dr. Wim van Westrenen 
(Petrologie, Vrije Universiteit) 
Wim van Westrenen (1973) doet
onderzoek op het gebied van 
petrologie en mineralogie. Zijn
werk is interdisciplinair van 
karakter: hij werkt nauw samen
met collega’s uit de chemie,
fysica en aard wetenschappen. 
In 2006 won Van Westrenen de
prestigieuze EURYI Award waar-
door hij een eigen onderzoeks-
groep heeft kunnen opbouwen. 
Er is in Europa maar één andere
aardwetenschapper die de Europe-
se prijs voor jonge onderzoekers
heeft gekregen. 

De nieuwe leden van DJA worden
op 17 maart 2008 officieel geïn-
stalleerd tijdens een bijeenkomst
in het Trippenhuis, het gebouw
van de KNAW, in Amsterdam. 
Meer over de activiteiten van DJA
en een volledige ledenlijst vindt u
op www.knaw.nl/dja.

Het Bestuur van de Stichting 
Dr. Schürmannfonds roept bij
deze gegadigden op voor een 
subsidie voor het jaar 2008.

De subsidie is bij voorkeur be -
doeld voor Nederlandse geologen,
teneinde hen in staat te stellen
onderzoek te doen met betrekking
tot de evolutie van de Aarde in
het Precambrium (Hadaeïcum,
Archaeïcum en Proterozoïcum).

In principe komen alleen de kos-
ten van veldwerk voor subsidie in
aanmerking. Bijbehorend labora-
toriumonderzoek kan in beperkte
mate voor subsidiering in aanmer-
king komen, maar hoogstens als
aanvulling op de bijdrage (finan-
ciëel of in natura) van het onder-
zoeksinstituut of de instelling
waar de aanvrager aan verbonden
is. Het Fonds neemt geen salaris-
kosten en sociale lasten van per-
soneel voor zijn rekening. 

De voorkeur van het Bestuur gaat
uit naar substantiële probleemge-
richte onderzoeksprojecten. 
De goed gemotiveerde aanvraag,

dient een gespecificeerde be -
groting te bevatten. Subsidie van
congresbezoek kan slechts bij
hoge uitzondering toegekend 
worden.

Een (genummerd) aanvraagformu-
lier voor subsidie is bij de secreta-
ris van de Stichting verkrijgbaar.
Dit moet, volledig ingevuld en
voorzien van de nodige bijlagen,
vóór 1 januari 2008 in zesvoud
worden ingeleverd bij de secreta-
ris van de Stichting:

Dr Charles E.S.Arps, 
h.t. Secretaris 
Stichting Dr. Schürmannfonds
Nationaal Natuurhistorisch 
Museum / NATURALIS
Postbus 9517
2300 RA Leiden

Of:
Starkenborglaan 4
2341 BM Oegstgeest
e-mail: charps@planet.nl

.oproep

Subsidie-aanvraag 2008 bij de
Stichting Dr. Schürmannfonds

.knaw

De Jonge Akademie breidt uit 
met tien leden
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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. Frederi-
ke 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 informa-
tie bij V. van Heekeren, e-mail:
heekeren@heekeren.nl
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Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: www.geo.uu.nl
Aardwetenschappen Universiteit van Amsterdam:
www.studeren.uva.nl/aardwetenschappen
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: www.falw.vu.nl
Bodem, Water en Atmosfeer: www.weksite.nl/bsc/bodem_water_tekst.html
Centre for Technical Geoscience: www.ctg.tudelft.nl
Darwin Centrum voor Biogeologie: www.darwincenter.nl
GAIA: www2.vrouwen.net/gaia/
Geochemische Kring: www.kncv.nl/website/nl/page313.aspcolor=3
Geologisch tijdschrift van de NGV: www.grondboorenhamer.
geologischevereniging.nl
Geotechnologie Delft: www.citg.tudelft.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: www.itc.nl/%7Eingeokri/
IODP – Intergrated Ocean Drilling Pogramme: www.iodp.org/
KNGMG: www.kngmg.nl/
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-lumdat.nl/
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: www.geologischevereniging.nl
Nederlandse Kring Aardse Materialen: www.nkam.nl
NWO-ALW: www.nwo.nl/alw
Palynologische Kring: sheba.geo.vu.nl/~palkring/wat_is_PK.htm
Petroleum Geologische Kring: www.pgknet.nl
Paleobiologische Kring: www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/index.htm
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): www.svgaos.nl

.agenda 22 januari 2008
Leidse Winterlezing ‘Op expeditie
naar de broeikaswereld van de
toekomst’, door Henk Brinkhuis.
Locatie Naturalis, Leiden. Aan-
vang 20.00 u (zaal open 
19.30 uur). Informatie:
www.leidsewinterlezingen.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 ‘Earth -
songs’. Luchtfoto’s van Bernhard
Edmaier. Zie ook pagina 17 van
Geo.brief 5. 

20 november 2008 
KNGMG Klimaatconferentie.



Woonblokken onder de aanvliegroute van de nieuwe luchthaven Beijing (linksachter).



Geothermie in Nederland

Uitreiking De Roever Award 2007

Microprobe-specialist Wim Lustenhouwer

Johannes Le Francq van Berkhey, 
geoloog in de 18e eeuw
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