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Een student in de chemie, een 
aanstaand jurist en ikzelf zaten
gedrieën lui op mijn kamer aan de
Hogewoerd te Leiden en dronken
zwarte koffie. Onze, door voorafge-
gane uitspattingen, ietwat brosse
lichamen hadden die versterking
hard nodig, maar om toch ook een
schijn van cultuur op te houden had
ik Radio 4 aangezet en deze klas-
sieke muziekzender verwende ons
met het bekende vijfde pianocon-
cert van Beethoven. 
“Mooi hoor,” sprak de jurist, “die
Mozart blijft toch altijd weer boei-
en.” “Jawel,” antwoordde de chemi-
cus, “maar het ís Beethoven.”
“Onzin,” zei de jurist, “je zit er vol-
strekt naast; het is duidelijk Mozart.
Jullie bèta’s weten niets van de
klassieken, dat is trouwens alge-
meen bekend.”
Dit welles-nietesgesprek ging een
tijdje door, maar ondertussen werd
het in toenemende mate duidelijk
dat we wél naar Beethoven en niet
naar Mozart zaten te luisteren.
Ongeduldig wachtten wij, bèta’s, 
op de aftiteling en de daarop te ver-
wachten deconfiture van de jurist.
Die was helaas slimmer dan we
dachten, want toen het stuk ten
einde was en het “U heeft geluis-
terd naar….” nog maar net in gang
was gezet, draaide hij met een
snelle handbeweging de radio uit,
en sprak de historische woorden:
“Deze vergissing wil ik niet horen
maken.”
Op microscopische schaal was het
een fraai voorbeeld van selectieve
informatieweigering. Dit voorbeeld
is naar believen uit te vergroten;
van niet-willen-luisteren-naar-
politieke-tegenstanders tot boekver-
brandingen en godsdienstoorlogen.
Met “mijn waarheid is dé waarheid”
als grondprincipe, wordt tegen-
spraak niet geduld. Als dan een
andere waarheid ongelegen komt,
worden ogen en oren daarvoor
gesloten, letterlijk en figuurlijk.

Een naïeve optimist zou kunnen
denken dat zoiets in de aardweten-
schappen niet kan voorkomen. Wij
zijn immers afstandelijke, redelijke,
objectief waarnemende en verifië-
rende intellectuelen, die zich alleen
door feiten laten leiden en niet 
door vooroordeel, dogmatisme of
propaganda.
Helaas is dat niet altijd waar. Ik
denk dan, voor wat betreft de geo -
logie, met name aan de discussie
rondom de ‘continental drift theorie’
van Wegener, die plaatsvond tussen
1912 en 1966. Ondanks zeer veel
goede en deels zelfs voor de hand
liggende argumenten ten gunste van
het verschuiven van de continenten,
werd de hypothese door menig
vooraanstaand aardwetenschapper
als onmogelijk, overbodig of zelfs
belachelijk van de hand gewezen.
Sommige ‘anti-drifters’ deden zoals
mijn juridische vriendje: ze weiger-
den die ‘vergissing’ aan te horen.
De door Wegener en zijn supporters
aangevoerde argumenten werden
genegeerd.
Interessant in deze context is de
film van Al Gore ‘An Inconvenient
Truth’. Wat men ook van deze
bekroonde documentaire moge 
denken, de titel is een vondst. 
Door meteen al toe te geven dat 
zijn waarheid ongelegen komt, is
hij de sceptici een stap voor. 
Zijn waarheid, die onderschreven
wordt door een groot aantal weten-
schappers, komt inderdaad zeer
ongelegen. Ongelegen voor wie?
Voor ons allemaal. Ietwat extreem
gesteld mogen we niet meer autorij-
den, ons in vliegmachines verplaat-
sen, de kachel hoger zetten, het
licht laten branden, vlees eten of
uitademen. Tenminste, als we de
boodschap van Al Gore geheel zou-
den aanvaarden. Het zou dus voor
de hand liggen als zijn boodschap
zou worden bestreden of gene-
geerd. Maar door het ongerief dat
uit zijn stelling volgde op voorhand

toe te geven, maaide hij het gras
voor de voeten van de cynici weg.
Een prima presentatie deed de rest.
Een wetenschapsredacteur van een
Nederlandse kwaliteitskrant ver -
dedigde zelfs dat tegensprekers
niet meer aan het woord zouden
mogen komen in de media. 
Tenslotte heeft ook de commercie
zich erop gestort, want met milieu
kun je geld verdienen. Een beetje
zakenman weet aan welke kant 
zijn boterham besmeerd is en dus
worden we nu overspoeld met CO2-
bewuste hypotheken en klimaat-
vriendelijke tandpasta. Als het 
maar groen, broeikasbestrijdend,
klimaat neutraal en ijsbeerbehoe-
dend is.

Mocht echter in de toekomst blijken
– en dat is niet uitgesloten – dat 
de CO2-uitstoot toch maar weinig
invloed heeft op het klimaat, dan
zou dát wel eens een ongerieflijke
waarheid kunnen zijn voor die
‘groene industrie’.
Kortom, misschien komt de waar-
heid nooit iederéén gelegen. Laten
we haar dus maar rustig een kans
geven zonder onze oren en ogen te
sluiten voor onwelgevallige feiten.
Uit welke hoek die ook komen.
Libertas ex Veritate.

Peter de Ruiter

.van de voorzitter

Wetenschappelijk ongerief

.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: 

Verbeek

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 juiste hard- en software kunt u zich bovendien
abonneren op de ‘RSS feeds’, zodat u nooit meer belangrijke berichten
kunt missen.

Al Gore presenteert zijn ‘Inconvenient Truth’
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.reactie

.jaar van de planeet aarde

Zo langzamerhand weten we het
allemaal: 2008 wordt het Jaar
van de Planeet Aarde. Op 12 en
13 februari zal dit ingeluid wor-
den met een UNESCO-conferentie
in Parijs, waar ik u hoop te ver -
tegenwoordigen.
In Nederland is er een comité
opgericht dat onder de zeer 
energieke leiding van Prof. Dr.
Johan Meulenkamp staat. Hij zal
bewerkstelligen dat aan het eind
van 2008 heel veel Nederlanders
meer van de planeet Aarde zullen
weten, er meer van zullen begrij-

In de bijdrage ‘Tufstenen muren,
Bontzandsteen deurpost en Door-
nikse grafstenen’ (Geo.brief 5,
september 2007) wordt melding
gemaakt van enkele soorten
natuursteen die zijn toegepast
aan de 12e-eeuwse Willibrordus-
kerk in Nederhorst den Berg. De
omlijsting van de toegangspoort
aan de noordmuur van het kerkje
bestaat evenwel niet uit Bont-
zandsteen, maar uit grijze Carbo-
nische, glimmerhoudende zand-
steen, ook wel bekend als ‘kolen-
zandsteen’. Door oxidatie van de
ijzerhoudende bestanddelen toont
deze fluviatiele zandsteen plaat-
selijk een roestbruine verkleuring.
Mogelijk is door deze verkleuring
de verwarring met zandsteen uit
de Bontzandsteenformaties ont-
staan.
Over kolenzandsteen als bouw-
steen is overigens nog een aardige
wetenswaardigheid te vertellen. 
Ik doe op het ogenblik onderzoek
naar de herkomst van een aantal
toepassingen van kolenzandsteen
in Middeleeuwse kerken in 
Midden-Nederland. Belangrijke
herkomstgebieden van kolenzand-
steen in onze naaste omgeving

zijn het Carboon van het Ruhr -
gebied (het Rijn-domein) en de
voorkomens nabij Luik, Aken en
in het Land van Herve (betiteld
als het Maas-domein). Een verras-
send resultaat uit de analyse van
slijpplaten lijkt te zijn dat de
bouwsteen uit de Middeleeuwse
kerkjes op het Valkhof in Nijme-
gen en van de Willibrorduskerk 
in Nederhorst den Berg niet uit 
het Rijn-domein komt, maar ver-
moedelijk uit één van de Maas-
arealen. Verrassend, omdat de
waarschijnlijk tegelijkertijd aange-
voerde tufsteen, trachiet en basalt
uit de Eifel, toegepast aan deze
kerkjes, eerder een Rijn-oorsprong
van de zandsteen doen verwach-
ten. Geochemisch onderzoek naar
de onderlinge verhoudingen van
de sporenelementen zal mogelijk
tot een nadere bepaling van het
herkomstgebied van de kolen-
zandsteen, gebruikt als bouw-
steen, leiden. 

Wim Dubelaar
Deltares, Utrecht  Carbonische zandsteen (‘kolenzandsteen’) met inscriptie aan de 12e-

eeuwse deuromlijsting, noordportaal Willibrorduskerk, Nederhorst den

Berg. Scheve gelaagdheid in de kolenzandsteen wordt geaccentueeerd

door bruine verkleuring (oxidatie) van ijzerhoudende mineralen. 
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pen en zich meer bewust zullen
zijn van de unieke waarden van
onze Moeder Aarde. ‘Mijn Aarde’
is het thema. Deze korte slogan
wil duiden dat de Aarde iets is
dat ons allemaal ook persoonlijk
aangaat. 
Zo’n veertig verenigingen en
andere instellingen doen mee met
kleinere en grotere projecten. De
KNGMG-conferentie in november
2008 over ‘Klimaat: feiten, onze-
kerheden en mythes’ is ook in het
kader van het Jaar van de Aarde
geplaatst. Met onze vrienden van

de Nederlandse Geologische Ver-
eniging hebben we goed contact
gehad en ook zij zullen zich 
in span nen om dit Jaar van de 
Planeet Aarde tot een succes te
maken.
Tot mijn verbazing las ik in de
krant dat 2008 ook door de VN 
is uitgeroepen tot het Jaar van 
de Aardappel “Een nuttig en
voedzaam gewas dat volgens de
VN kan helpen bij het oplossen
van het wereldvoedselprobleem”
(Trouw 31 december 2007).
Groot geworden, als goede Neder-

lander, op ‘aardappels met jus’
kan ik het nut van deze zetmeel-
bommen niet ontkennen, maar
het verrast me dat dit initiatief
niet een jaartje heeft kunnen
wachten. Wel herinner ik me dat
‘patatoide’, het Franse woord is
om de ietwat grillige vorm van 
de aarde te omschrijven. 

Misschien heeft toch iemand
Aarde en Aardappel door elkaar
gehaald?

Peter de Ruiter

‘Klimaat: feiten, onzekerheden en mythes’
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.onderzoek

Het Amazonegebied: 
de geschiedenis 
van een tropisch 
regenwoud

Agua Negra: een sectie Vroeg-Mioceen fluviatiele afzettingen nabij Araracuara 
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Tweeëneenhalf miljoen vierkante kilome-
ter tropisch regenwoud dat zich uitstrekt
van de hooglanden van Peru, waar de
rivier ontspringt, tot aan de kust bij Brazi-
lië, waar hij uitmondt in de Atlantische
Oceaan. Een ontoegankelijk gebied van
oerwoud en rivieren, waar af en toe een
ontsluiting te vinden is langs de uitge-
schuurde oevers van de rivier. Daar heeft
Carina Hoorn eind jaren ’80 en begin
jaren ’90 van de vorige eeuw haar docto-
raal veldwerk en promotieonderzoek
gedaan. Professor Thom van der Ham-
men, toen hoogleraar palynologie aan de
Universiteit van Amsterdam en al tiental-
len jaren werkzaam in het Amazonege-
bied leidde dit project - een onderdeel
van Tropenbos-International.

Grote overstroming
“Ik ging als enige geoloog mee in een
vooral biologisch georiënteerd onderzoeks-
programma. De enige plekken waar het
Tertiair ontsloten is, is langs de rivieren.
Door insnijding ontstaan kliffen; gemid-
deld vijf tot acht meter hoog, soms hoger.
Het zijn er maar weinig; de ontsluitingen
liggen honderden kilometers uit elkaar. 
Ik heb ze allemaal in kaart gebracht. En ik
heb verlaten geulen en afgesneden rivier-
armen bemonsterd. Wij gingen altijd op
pad met een indiaan als assistent. Je
sliep in een hangmat bij de indianen thuis
in hun huizen op palen, of ergens onder
een stuk plastic langs de kant van de
rivier. Je hoorde de verhalen van de india-
nen: waar zij in geloven, hoe zij denken
dat de wereld is ontstaan. Als ik uitlegde
dat je aan sedimenten kunt zien welke
kant de rivier op gestroomd heeft, dan
vertelden zij hun verhalen over een hele
grote overstroming die er ooit geweest is.
Ik vond dat geweldig. Maar het is er ook
gevaarlijk. Er is ongedierte, er zijn coca-
plantages en de guerillabeweging heeft
zich in dit gebied schuil gehouden. De
indianen weten vaak waar de plantages
zijn. Ik wilde op een Paleozoïsch hoog
zoeken naar het contact tussen het Paleo -
zoïcum en Tertiaire een heden. Dat was
een behoorlijke tocht, het was een lang
plateau, we moesten een zijrivier nemen.

Toen hoorden we een vliegtuig overkomen,
terwijl het niet klopte met het wekelijkse
vliegschema. Wij zijn teruggegaan. Vloog
je over dit gebied dan kon je zien waar het
Paleozoïcum dagzoomde, maar je zag de
landings banen ook liggen.”

Blauwe kleien
Het kostte moeite om greep te krijgen op
het immens grote gebied. Maar toen zij
naast de ‘gewone’ gele zanden, duidelijk
verschillende zanden en kleien vond,
begon zich de theorie te ontwikkelen dat
een late fase van opheffing van de Andes
een grote invloed gehad heeft op de ont-
wikkeling van het Amazone-gebied.
“In het veld was duidelijk te zien dat er
twee verschillende afzettingen waren. Je
vond markante blauwe kleien met inscha-
kelingen van bruine zanden, en gele zan-
den met veel organisch materiaal. De gele
zanden waren verweringsprodukten van de
granieten van het Amazone-kraton: ver van
de bron waren het schone kwartszanden,
dichterbij de bron meer gemengd van sa -
menstelling. De inschakelingen in de blau-
we kleien hadden een andere samenstel-
ling. Uit analyses van de zware mineralen
bleek dat de bron van die zanden af kom -
stig moest zijn uit de Andes. Pollen plaat-
sten de blauwe kleien in het Jonge Tertiair,
Midden-Mioceen, terwijl de kratonische
zanden door de hele geologische geschie-
denis voorkomen, van Krijt tot Re cent. Er
moet een nieuwe fase van ophef fing van
de Andes plaatsgevonden hebben, waar-
door de loop van de rivieren veranderd is.”
Deze nieuwe tektonische fase – die eind
Krijt/begin Tertiair begint en piekt in
Laat-Mioceen/Plioceen is verantwoordelijk
voor de vorming van de meest oostelijke
bergrug van de Andes in de noordelijke
punt van Zuid-Amerika. De nieuwe ge -
bergtegordel, de jongste van drie ketens,
gaat een grote rol spelen in de paleo -
geografische ontwikkeling van het Amazo-
negebied. Een deel van het gebied raakt
geïsoleerd, waardoor de flora en fauna
zich daar on afhankelijk gaan ontwikkelen.
De loop van de rivieren wordt beïnvloed.
Vóór de opheffing stroomden de rivieren
vanaf het kraton naar het noorden om uit

te monden in het Caribisch gebied. Met
de vorming van de nieuwe bergrug veran-
derde de loop van de rivieren langzaam
van het noorden naar het oosten. De ver-
anderingen in het rivierstelsel voltrokken
zich gedurende het Mioceen. Rond 23
miljoen jaar geleden verschijnen dichtbij
de Andes de eerste blauwe kleien – ver-
weringsprodukten van gesteenten uit de
Andes. In ieder geval 16 miljoen jaar
geleden bestond er afwatering naar het
oosten die in het Laat-Mioceen compleet
was. In het westelijk deel van Brazilië zijn
blauwe kleien van Laat-Miocene ouder-
dom (10 miljoen jaar) gevonden, die ge -
tuigen van een transcontinentale Amazo-
ne rivier. Het rivierstelsel heeft er in ieder
geval zes miljoen jaar voor nodig gehad
om de doorsteek naar de Atlantische 
Oceaan te maken. 

Controverse
Voor het eerst kon met harde gegevens
worden aangetoond dat de Andes de loop
van de rivieren had doen veranderen.
Voor het eerst bleek ook dat het regen-
woud al in het Mioceen een uitbundige
variatie aan vegetatie kende, terwijl het
heersende idee was dat die rijkdom zich
pas na de laatste ijstijd had ontwikkeld.
Op basis van pollenanalyses zijn ruim
tweehonderd verschillende species gevon-
den, een selectie van de Miocene vegeta-
tie die daadwerkelijk bestaan heeft. 
Een van de werkelijk grote controverses
richtte zich op de vraag hoever landin-
waarts de invloed van de zee terug te vin-
den is en hoe groot die geweest is. Met
name onderzoekers van de universiteit
van Turku (Finland) die aan het Kwartair
werkten, waren ervan overtuigd dat er in
het Mioceen een grote binnenzee geweest
moest zijn die zich mogelijk uitstrekte
van Argentinië tot aan het Caribisch
gebied. Dat zou de verklaring zijn voor de
uitzonderlijke dieren die in het Amazone-
gebied te vinden zijn, zoals dolfijnen,
zeekoeien en pijlstaartroggen: van oor-
sprong mariene dieren, die zich hebben
aangepast aan het zoetwatermilieu. 
“Onze groep is er altijd van overtuigd
geweest dat de Midden-Miocene 

Geologe Carina Hoorn van het IBED (Institute of Biodiversity and Ecosystem Dynamics) van de Universiteit van

Amsterdam werkt aan een boek over het Amazonegebied. Gepromoveerd op de Tertiaire en Kwartaire geologie

van een deel van het Amazonegebied in Colombia, wil zij de huidige Amazone met haar uitbundige rijkdom

aan flora en fauna en uitzonderlijke dieren als zoetwaterdolfijnen en zeekoeien koppelen aan de geologische

ontwikkeling van het gebied. Want die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
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Biografie: Carina Hoorn promoveerde in 1994

(promotoren T. van der Hammen en S. Kroonen-

berg) en vertrok daarna naar Oman waar zij 

als docent aan de Sultan Qaboos Universiteit

werkte. In 2000, inmiddels in London, volgde zij

een MSc Science Communication aan Imperial

College. Daarna werkte ze als redacteur en

schrijver onder andere voor Shell, Elsevier, 

New Scientist en Scientific American. Zij doet

nu onderzoek in de Himalaya en Tibet.

Frank Wesselingh (Naturalis) en Carina Hoorn (IBED) in 1991 bij een van de Midden-Miocene secties

nabij Iquitos

De haven van Iquitos. De boot in de film Fitcarraldo van Werner Herzog hoort ook bij deze vloot.

Rechts Midden-Miocene kleien en lignieten

sedimenten met name in een zoetwater-
milieu gevormd zijn. Het is aannemelijk
dat het water vanwege de mariene con-
nectie een getijdebeweging kende, maar
het was zoet water en zelden zout. De
sedimenten laten een afwisseling van
kleiige en zandige lagen zien, wat duidt
op seizoens gebonden afzettingen: klei en
organisch materiaal in de droge periode,
zanden tijdens het regenseizoen. De typi-
sche Andesmineralen komen ook alleen
in de zanden voor. De onderzoekers uit
Turku zochten de verklaring voor de
periodiciteit in de getijden van de oce-
aan. Maar ook in grote zoetwatermeren
kunnen getijden voorkomen. Frank Wes-
selingh van Naturalis heeft aangetoond
dat de meeste mollusken zich aangepast
hebben aan een zoetwatermilieu. Ron
Kaandorp van de VU heeft door isotopen-
onderzoek seizoensgebonden groei in de
schelpen aangetoond, een cruciaal gege-
ven voor een afwisseling van natte en
droge seizoenen in het Midden-Mioceen,
het klimaat systeem dat noodzakelijk 
is voor een regenwoud. Hubert Vonhof
van de VU heeft onderzoek gedaan aan
strontium isotopen in de schelpen van
mollusken. Hij kwam ook tot de conclusie
dat zij gegroeid waren in zoet water.
Opvallend was verder dat de verhouding
van de strontiumisotopen constant was
over een groot gebied en gedurende een
lange periode. Het moet een enorm com-
plex van met elkaar verbonden zoetwater -
meren geweest zijn. Wel hebben de stron-
tiumisotopen aangetoond dat er mariene
invloeden geweest zijn. Te kort om het
systeem zout te maken, maar lang genoeg

om zeedieren de kans te geven om het
binnenland te bereiken.”

Alle facetten
Literatuur die het Amazonegebied als een
geheel beschrijft – zowel in tijd als in ruim-
te – bestaat nauwelijks. Dat was voor Hoorn
een goede reden om uitgevers te benaderen
met haar idee voor een wetenschappelijk
boek waarin alle facetten van het gebied
worden uitgewerkt. Wiley-Black well uit
Groot-Brittannië reageerde positief. “De
kern van het boek is het hele systeem ‘Ama -
zone’: Ik wil de discussie uit het Kwartair
halen. De geologie is van groot belang voor
een beter begrip van de verspreiding van

soorten. De ontwikkeling begint ver voor de
ijstijden. De grote soortvorming is al na het
Krijt begonnen. Het Tertiair was een periode
van enorme diversificatie; in het Neogeen
bepaalden tektonische processen de ont-
wikkeling van het gebied. Je kunt hier niet
naar een periode of een proces kijken. Zoals
de Amazone er nu uitziet, is de optelsom
van alles wat er gebeurd is. De hoofdstuk-
ken worden geschreven door specialisten uit
de Verenigde Staten, Colombia, Brazilië,
Frankrijk, Duitsland, Finland en Nederland.
Een van de grote verrassingen voor mij was
dat de diversiteit van de krokodillen in het
Neogeen veel groter was dan nu. En dat er
hele grote vertebraten waren: de cavia uit
het Mioceen in Venezuela bijvoorbeeld en
grote vormen van luiaards en miereneters.
Zelfs ik verbaas me nog steeds.”

Aukjen Nauta

Het boek over het Amazonegebied zal
worden uitgegeven door Wiley-Blackwell
als ‘Amazonia: Landscape and species
evolution’. Volgens de planning moet het
boek eind dit jaar uitkomen.



wetenschappelijk en archeologisch onder-
zoek dat momenteel gaande is in het
westen van Griekenland om het legen -
darische eiland Ithaca uit de Odyssee van
Homerus te localiseren. Tot een paar jaar
geleden werd – logischerwijs – aangeno-
men dat het huidige eiland Ithaki in de
Ionische Zee het uiteindelijke thuisdoel
was van Odysseus na de Trojaanse oorlog.
Echter, een combinatie van veel nieuwe
veldgegevens en een diepgaande herin-
terpretatie van oude informatie en onder-
zoeken, suggereert dat er ook andere
plaatsen zouden kunnen voldoen aan de
originele beschrijving in de Odyssee.
Geïnteresseerden kunnen meer informatie
over deze geoarcheologische puzzel vin-
den op www.odysseus-unbound.org.

Olieprijs
Mede door de aantrekkelijke locatie en 
de huidige hoogconjunctuur in de olie-
industrie kwam er een groot aantal bezoe-
kers en bedrijven naar Athene (respectie-
velijk 1280 en 50). In drie dagen waren

er vele presentaties, verdeeld over een
groot aantal parallelle sessies, plus ver-
schillende poster sessies. Jammer genoeg
viel er een aantal presentaties uit, mede
door visaproblemen van vertegenwoordi-
gers van sommige landen uit het Midden-
Oosten en Klein-Azië. Behalve de beken-
de namen onder de commerciële (service)
bedrijven zoals PGS, HIS en Schlumber-
ger, waren er wederom veel landen met
een eigen stand op de tentoonstelling –
zowel landen met reeds bestaande pro-
duktie van olie en gas (bv. Colombia,
Indonesië, Tunesië en Vietnam) als lan-
den waar olie-exploratie nog in de kinder-
schoenen staat (bv. Afghanistan, Kenia
en Libanon). Met een olieprijs die de
laatste tijd ruim boven de $ 80 per vat
zweeft, is het begrijpelijk dat vele landen
proberen om olie- en gasexploratie aan 
te trekken en/of reeds bestaande margi-
nale velden te (her)ontwikkelen. Echter,
door de sterk stijgende kosten in de 
olie-industrie, in de orde van 200% 
over de laatste 3 jaar, en een overhitte
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Aangezien Griekenland als gastland fun-
geerde, was er een zeer toepasselijk over-
koepelend thema gekozen voor de confe-
rentie, namelijk ‘Challenge Our Myths’.
Dit thema was op goede wijze door de
organisatoren door het gehele programma
geweven, te beginnen met een lezing tij-
dens de openingsceremonie. Een Noorse
professor culturele geschiedenis wees de
aanwezigen op een aantal karakteristie-
ken van mythes die een duidelijke impact
hebben op zowel de samenleving als op
wetenschappelijk onderzoek, met aan de
positieve kant de stimulerende en inspi-
rerende kracht van zulke ‘sacred stories’,
maar tegelijkertijd ook de in herente geva-
ren in termen van gecamoufleerde waar-
heden en gemiste kansen voor vernieu-
wing en innovatie. 

Geoarcheologisch onderzoek
Verder was er een dagelijkse prijs voor de
beste ‘myth-busting’ lezing, en was er
een stimulerende lunchpresentatie over
het doorlopende, gecombineerde aard -

.aapg

De AAPG (American Association of Petroleum Geologists, ca. 30 duizend leden) organiseert twee grote 

conferenties per jaar, waarvan er een buiten de Verenigde Staten wordt gehouden. Na Praag, Parijs en Perth 

in de afgelopen jaren was Athene aan de beurt in 2007 als locatie voor de internationale AAPG-conferentie.

Voor het eerst was een buitenlandse afdeling van de AAPG, de Europese Regio, de organisator van deze 

jaarlijkse internationale meeting (natuurlijk in samenwerking met het hoofdkantoor in Tulsa), een duidelijke

aanwijzing voor de groeiende groep niet-Amerikaanse leden in de AAPG.

AAPG Internationale Conferentie 
in Athene, 18-21 november 2007 



de sessie over vraag en aanbod van ener-
gie in de wereld, en de (toekomstige) rol
van grote nationale en internationale 
oliebedrijven daarin. Het begint steeds
duide lijker te worden dat de komende
‘pensioneringsgolf’ vele energiebedrijven
zorgen baart, met als resultaat dat bv.
Saudi Aramco zijn eigen olie-universiteit
aan het opzetten is.
Door de toenemende bezorgdheid over
klimaatverandering en de aanhouden-
de hoge olieprijzen was er, buiten de 
routine-onderwerpen zoals (regionale)
petroleum-exploratie, prospect/play 
analyse en olie/gasproductie, een opval-
lend aantal bijdragen binnen de thema’s

‘petroleum and environment’ (met name
CO2-sequestratie) en ‘niet-conventionele
energiebronnen’ (incl. coal-bed methane,
geo thermische energie, etc.). 

Zoutbekken
De geologie van het Midden-Oosten en 
de Noord-Afrikaanse bekkens werd ge -
detailleerd beschreven in een aantal 
presentaties. De meeste van deze zijn 
vrij gespecialiseerd en voornamelijk van
interesse voor geologen die op zoek zijn
naar olie en gas in deze gebieden. 
Voor meer algemene kennis is er een
reeks presentaties gehouden rond het
thema van de grote zoutbekkens van het
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contractormarkt zijn oliemaatschappijen
zeer kieskeurig geworden in de selectie
van nieuwe projecten en is de concurren-
tie voor het aantrekken van nieuwe in -
vesteringen groot.

Klimaat
Zoals gebruikelijk omvatte deze interna-
tionale conferentie van de AAPG een
groot aantal regionale en thematische
sessies over bijvoorbeeld carbonaten,
klastische sedimenten, structurele geo -
logie, regionale geologie (bv. Noordzee,
Griekenland, Libië, Irak, Kaspische Zee,
Rusland) en diep water (met name West-
Afrika). Bovendien was er een stimuleren-

Kaap Sounion met de beroemde Poseidontempel zo’n 70 km ten zuiden van Athene 



verleden. Voorbeelden hiervan zijn de
Hormuz en de Hith (Midden-Oosten), 
het Michigan Bekken en de Zechstein. 
Er bestaan recent geen voorbeelden en
John Warren (Sultan Qaboos University)
benadrukte dat zij bepaalde tektonische
omstandigheden vereisten, o.a. hydrogra-
fisch isolement door continentale frag-
mentatie (bijv. het Krijt van de Atlantisch
Oceaan) of consolidatie (bijv. tijdens het
bouwen van Gondwana aan het eind van
het Precambrian), en een woestijnkli-
maat. De zoutbekkens die wij nu kennen
zijn klein in vergelijking en worden bijna
allemaal gevonden in een continentaal
milieu, in tegenstelling tot verbonden met

de zee, zoals de meeste Saline Giganten.
Warren classificeerde de grote zout/an-
hydrietbekkens als volgt: 
- Afzettingsmilieu: diep marien 68%,

platform marien 23%, lacustriene bek-
kens 9%

- Bekkenligging: intracratonisch 38%,
convergente margins 36%, divergente
margins 26%

- Fase van bekkenontwikkeling: postrift
cyclus 42%, sag cyclus 36%, synrift
cyclus 20%

Zout vloeit grotendeels in verticale be -
wegingen als het in een synrift-sequentie
is afgezet, maar laat sterke laterale be -
wegingen in postrift-situaties zien, waar
grote allochtone nappes kunnen ontstaan.

Messinian crisis
Van speciale interesse voor dit congres is
de ‘Messinian crisis’ van het Mioceen,
waar tijdens een periode van 200-300
duizend jaar, een twee kilometer dik pak-
ket haliet is afgezet in de Middellandse
Zee. Tot op heden heeft petroleumexplo-
ratie in de diepere wateren van de Nijl-
delta van Egypte zich geconcentreerd op
het post-Messinien, waar grote hoeveel-
heden droog gas zijn gevonden in diep -
water geul zanden van het Plioceen.
Recent wordt er meer aandacht besteed
aan de exploratie van Messinien en Torto-
nien. Hier hebben complexe afzettingen
van onlapping evaporiten, kalkstenen en
reservoirzanden zich ontwikkeld, met
mogelijke olietoevoer van diep liggend
Vroeg-Tertiair of Mesozoïsch moeder -
gesteente. De eerste resultaten zijn vrij
veelbelovend.
De verhouding tussen evaporieten en de
naastliggende lithofaciës is vaak gecom-
pliceerd, maar omdat de evaporieten
goede seals vormen, kan dit leiden tot
aantrekkelijke gebieden voor olie en gas.
Zo zorgen de centrale bekkenanhydrieten
ervoor dat in het Gotnia Bekken van het
Mesozoïsche Midden-Oosten, olie van het
onderliggende moedergesteente gedwon-
gen wordt lateraal te migreren naar de
rand van het bekken waar biohermal
mound reservoirs zijn ontwikkeld. Gelijk-
soortige situaties worden ook in de VS
(Paradox Basin) en NW-Europa (Zech-
stein van Nederland) gevonden.

Olie en gas in het gastland
Verder viel het – elke conferentie steeds
toenemende – aantal sessies over oncon-
ventionele koolwaterstoffen op in het 
programma. Daarbij kwamen niet alleen
zware olie, shale-gas en CO2 aan bod,
maar was er ook een serie (voornamelijk

Russische) presentaties over ‘abiotic
hydrocarbons’ waarbij met name een
praatje met de titel ‘Hydrocarbons in the
context of a solid, quantified, growing
and radiating Earth’ de aandacht trok.
Ondanks de voortschrijdende inzichten in
de (organische) geochemie en de geavan-
ceerde toepassingen van nieuwe techno-
logiën en analysetechnieken, blijken er
dus nog steeds aanhangers te zijn voor
(bijna mythische) alternatieve theoriën
over de herkomst van olie en gas…..
Gastland Griekenland heeft tot dusver
weinig succes geboekt in olie- en gas -
exploratie: na 76 exploratieputten is er
slechts één enkele commerciële vondst,
het Prinos veld, dat werd ontdekt in
1974 nabij Kavala in het noordoosten
van het land. Deze kleine Miocene accu-
mulatie is reeds ruim over zijn piekpro-
ductie heen en de huidige productie is
slechts 2000 vaten per dag. Hoewel Her-
odotus reeds heel lang geleden olie- en
teer voorkomens beschreef op het eiland
Zakynthos in de Ionische Zee, en dit deel
van Griekenland bovendien direct in het
verlengde ligt van bestaande Albaanse
olie-plays (20 velden), is er tot dusver
geen enkele significante vondst gedaan in
dit gebied. De (vroege) timing van olie-
expulsie versus (sterke) laat-Alpiene
structuratie (tektonische activiteit???) is
waarschijnlijk een belangrijk probleem in
de Ionische Zone van de Helliniden. Ver-
der is er door de zeer sterke seismische
activiteit van de laatste paar miljoen jaar
een aantal oudere structuren gereacti-
veerd en doorbroken, waarna olie en/of
gas is weggelekt langs steile breuken.
Onder het regionale decollement van de
Helliniden – langs dikke Trias-evaporieten
met daarin carbonaat ‘stringers’ met hoge
overdrukken – zijn in theorie nog verschil-
lende ‘plays’ mogelijk, maar zelfs de
meest moderne seismiek is door de inten-
se tektoniek en het steile reliëf in dit deel
van Griekenland helaas meestal slecht
van kwaliteit.

Jeroen Peters en Harry Doust 

Ter informatie: de volgende belangrijke
AAPG conferenties zijn in San Antonio,
Texas (Maart 2008) en Kaapstad 
(Oktober 2008).
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Kunstenaar is zij, schilder, net als haar
vader had willen worden. Maar die moest
van zíjn vader eerst een degelijke oplei-
ding met goede carrièremogelijkheden
volgen voor hij met zijn hart mocht kie-
zen. Het werd rechten. Toen hij daarna
alle vrijheid kreeg, verkoos hij de geologie
boven de kunst. Gisèle greep wel de kans
om haar roeping te volgen en zij heeft in
haar lange leven schitterende kunstwer-
ken gemaakt. De gezamenlijke liefde van
vader en dochter voor de natuur en de
kunst heeft een band geschapen die nu,
vijfenzestig jaar na zijn overlijden, nog
steeds een belangrijke rol in haar leven
speelt.

Rode daken
Hartje Amsterdam, aan de Herengracht
vlak bij de Leidse straat. Een piepkleine
lift brengt de bezoeker naar vier hoog
waar het appartement van Gisèle is. Van-
daar gaat er een trap naar beneden, naar

3 hoog, waar de keuken en het atelier lig-
gen. Zelfs op een sombere dag stroomt
het licht naar binnen. Aan beide kanten
van het huis – de tuin- en de grachtzijde
– zijn de schuine daken van weleer ver-
vangen door een glazen pui. Het zorgt
voor een spectaculair uitzicht over een
bizar landschap van daken, dakterrassen
en dakkappellen. 
Het atelier is een grote ruimte die van
voor tot achter loopt. De muren hangen
vol met haar eigen schilderijen. Overal
liggen voorwerpen uit de natuur: brokken
steen, fossielen, stukken hout, schelpen;
inspiratie voor de kunstwerken die zij
gemaakt heeft. De spiraalvorm van het
typisch Oostenrijkse fossiel Acteonella
komt in veel schilderijen terug. In een
hoek hangt een getekend portret van haar
vader, een voorstudie van het schilderij
dat in de grote hal van de Rijks Geologi-
sche Dienst in Haarlem heeft gehangen
en nu een van de vergaderzalen van TNO

in Utrecht siert. In een andere hoek
hangt een zeegezicht, geschilderd door
haar vader als jonge man.

Poncas City, Oklahoma
“Vader heeft allerlei wonderlijke plekken
gezien. Hij ging als jongeman op reis naar
Zuid-Amerika,” vertelt Gisèle. [red.: In
1910 maakte Van Waterschoot van der
Gracht, naast een reis naar Vuurland 
en Patagonië in verband met mogelijke
goud voorkomens, ook reizen naar olievel-
den in Rusland. Hij deed dat in opdracht
van de overheid en van particuliere inves-
teerders.] “Ik was drie jaar oud toen wij
met het hele gezin naar Amerika zijn
gegaan, naar Poncas City, Oklahoma.
[red.: Van Waterschoot van der Gracht –
‘Vèn dèr Grecht’ – werd geologisch advi-
seur van de Koninklijke Shell Groep.] 
Ik heb het heerlijk gevonden om met de
indianenkinderen te spelen. In de vakan-
tietijd gingen we met de hele familie in
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.voetlicht

Gisèle d’Ailly, 
de jongste dochter van
Willem van Waterschoot 
van der Gracht
Ieder jaar komt zij bij de uitreiking van de Van Waterschoot van der Gracht penning: Gisèle d’Ailly. Zij is de

enige dochter en de jongste van de vier kinderen van een van Nederlands meest bekende geologen, W.A.J.

(Willem) van Waterschoot van der Gracht, naamgever van de KNGMG-penning. Zij is al decennia begunstiger

van het geologisch genootschap. Vijfennegentig jaren oud is zij nu, klein, tenger en kwetsbaar, met het karak-

teristieke halflange haar en – zoals zij zelf zegt – de neus van vader. 



een grote auto tochten maken naar plaat-
sen die toen nauwelijks bekend waren.
Mijn drie broers hebben daar hun oplei-
ding genoten. Zij hebben aan Princeton
gestudeerd en zijn nooit meer terugge-
gaan naar Nederland. Vaders broer Job
was ook geoloog en schilder. Er hangen
werken van hem in musea in Vancouver
en Melbourne. Het talent om te schilde-
ren komt van vaders familie.”

Hainfeld
In 1928 keert Gisèle met haar ouders
terug naar Europa. Zij vestigen zich in
Hainfeld, Oostenrijk, op het landgoed van

haar moeders familie. Gisèles moeder,
Josephine Hammer Purgstall was de
dochter van een Oostenrijkse diplomaat.
Zij raakte op kostschool bevriend met een
van de zusters van Van Waterschoot van
der Gracht en ontmoette hem in het bui-
tenhuis van de familie in Wijk aan Zee.
Gisèle: “Ik was al vaker met moeder op
Hainfeld geweest. Ik heb er mijn tiende
verjaardag gevierd. De slotgracht die er
vroeger omheen lag, is gedempt door de
Nazi’s. Ik heb er leren schaatsen. De
grootvader van mijn moeder was een
Oriëntalist; hij interesseerde zich, als 
een van de eersten, zeer voor wat er in 

de Aziatische talen gebeurde. Hij was
bevriend met Goethe. Tante Cleo, de
weduwe van de broer van moeder, heeft
jaren alleen op het kasteel gewoond. 
Ik was zeer bevriend met haar, want zij
schilderde ook. De laatste dingen die
vader met penseel gemaakt heeft, heeft
hij daar gemaakt.” [red.: Van Waterschoot
van der Gracht schrijft in deze periode
veel wetenschappelijke artikelen; hij
publiceert onder andere in het AAPG-
bulletin.]

Zuid-Limburg
In Hainfeld, Gisèle is 19 jaren oud, infor-
meert haar vader naar haar toekomstplan-
nen. “Toen vader dat vroeg, zei ik: Ik wil
schilderen. Hij begreep dat meteen, maar
vond dat ik eerst heel goed moest leren
tekenen en daarna pas over moest gaan
naar het penseel. Ik ben naar Parijs
gegaan om daar te studeren.” Noodge-
dwongen maakt Gisèle haar opleiding niet
af. De economische crisis van de jaren
30 en de opkomst van Hitler maken het
haar ouders onmogelijk haar opleiding
verder te financieren. 
Van Waterschoot van der Gracht wordt 
op 1 mei 1932 benoemd tot Hoofd-
Ingenieur, later Inspecteur-Generaal der
Mijnen en staat daarmee aan het hoofd
van Staatstoezicht op de Mijnen. Het
echtpaar keert terug naar Nederland en
gaat in Wittem bij Gulpen (Zuid-Limburg)
wonen in het kasteel van een bevriend
diplomaat. 
Gisèle keert terug uit Parijs en gaat weer
bij haar ouders wonen. Eerst met haar
ziel onder de arm, maar dan ontmoet zij
Joep Nicolas, de bekende glazenier. 
“Ik heb hem in Roermond ontmoet. Zijn
vrouw was Belgische, daar kon ik heel
goed Frans mee spreken. Ik ben goed met
ze bevriend geraakt. Mijn eerste geldver-
dienste – ik wou zelfstandig zijn – was
het vergroten van de schetsen van Joep
voor glas-in-loodramen. Als hij een grote
opdracht kreeg voor ramen in een kerk,
dan maakte hij ontwerpen. Werd een ont-
werp besteld, dan moest dat vergroot wor-
den. Soms waren er kleine schetsen, die
vier meter hoog moesten worden. De
vaardigheid in het tekenen heb ik hier
goed kunnen gebruiken.” [red.: Gisèle
heeft zelf ook glas-in-loodramen gemaakt,
bijvoorbeeld in de kapel van de Engelse
kerk op het Begijnhof in Amsterdam.]

Amsterdam
In 1938 gaat Gisèle op zoek naar eigen
woonruimte in Amsterdam. Ze wil per 
sé op de Herengracht gaan wonen.
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Gisèle d’Ailly bij het portret van haar vader



“Grootvader woonde op nummer 280. 
Er stond een huisje in de tuin waar vader
schilderde. Ik vond het daar zo mooi, dat
ik altijd gezegd heb dat ik aan de Heren-
gracht wilde wonen. Een goede vriend
van ons, de dichter Adriaan Roland Holst,
is met mij meegegaan. Wij zijn vanaf de
Leidse straat tot aan de Amstel gelopen.
Daar zijn wij de brug over gegaan, en
langs de overkant teruggelopen tot aan 
de Brouwersgracht waar de Herengracht
eindigt. Toen zijn wij weer overgestoken
voor het laatste stukje. We waren bijna
terug waar we begonnen waren, toen ik
een bordje vond bij nummer 401 dat 
drie hoog te huur was.”
De paar kamertjes van toen hebben zich
uitgebreid tot de derde en vierde verdie-
ping waar Gisèle woont en haar atelier
heeft. Een verdieping lager is Castrum
Peregrini gevestigd. Dit is een Duitstalige
uitgeverij die haar oorsprong vindt in
Gisèles Duitse vriendenkring die tijdens
de oorlog ondergedoken heeft gezeten in
het pand en hun moreel en geestelijke
gezondheid in stand gehouden hebben
door gedichten voor te lezen en elkaar te
onderwijzen in de cultuur en de filosofie.
Voor haar verzetsactiviteiten heeft Gisèle
in 1998 de Yat Vashem-onderscheiding
gekregen van de staat Israel. 
Gisèles ouders, dan al op leeftijd, vertrek-
ken met de naderende oorlogsdreiging uit
Zuid-Limburg en gaan wonen in het veilige
Bergen, Noord-Holland, ver van de Duitse
grens. Daar krijgen zij niet de rust die zij
gehoopt hadden. Het militaire vliegveld bij
Bergen wordt zwaar gebombardeerd tij-

dens de eerste oorlogsdagen. Vrienden
moeten hun huizen uit en vinden gastvrij
onderdak bij de Van Waterschoot van der
Grachts. Het huis van de familie wordt
later door de Duitsers gevorderd, waarna
het echtpaar terugkeert naar Limburg. 
In 1943 overlijdt Willem van Waterschoot
van der Gracht na een operatie in Roer-
mond. Hij is 70 jaar oud geworden. 

Wat ermee zal gebeuren?
“Mama is overleden toen zij begin 70
was. Ik heb vader en moeder nog geschil-
derd toen zij in Bergen woonden.” Gisèle

haalt de twee schilderijen tevoorschijn en
zet ze naast elkaar neer. Zij zijn prachtig.
Haar ouders lezen allebei een boek, kijken
allebei naar links en zitten in dezelfde
stoel in de huiskamer. Moeder lijkt zich
zorgen te maken; ze heeft een frons tus-
sen haar wenkbrauwen. Ondanks haar
vaders neus is er toch duidelijk een gelij-
kenis te zien tussen moeder en dochter.
“Ik vond het een genot om vandaag over
vader te spreken,” zegt Gisèle naderhand.
“Vader en ik waren zeer verbonden door
de penselen en door de schepping, de
natuur. Wij genoten op dezelfde manier
van de schoonheid van schelpen en din-
gen. Hij heeft mij als klein kind laten
zien welke vormen er in de natuur voorko-
men. Die hebben mij altijd gefascineerd.
Ik zit nu in mijn 96ste jaar; ik ben het
enige exemplaar van mijn generatie dat
nog over is. De goede vrienden die ik had,
zijn overleden. Alle broers zijn al naar de
hemel. Ik ben met een vriend – die doet
dat op een machine – een inventarisatie
aan het maken van alles wat hier is. Elke
la en elk kastje krijgt een nummertje. Wat
ermee zal gebeuren als ik er niet meer
ben? Ik weet het niet. Maar alles heeft
een begin en een einde.”

Aukjen Nauta

Dit artikel is een weergave van een
gesprek dat Bert Boekschoten, Freek van
Veen en Aukjen Nauta in december 2007
met Gisèle d’Ailly gehad hebben. 
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Freek van Veen (links) en Bert Boekschoten (rechts) in gesprek met Gisèle d’Ailly

Het echtpaar Van Waterschoot van der Gracht, geschilderd door hun dochter
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Het Koninklijk Instituut van Inge-
nieurs KIVI NIRIA reikt sinds
1954 jaarlijks de Speurwerkprijs
uit aan een persoon, groep of
organisatie, die op een bepaald
technisch-wetenschappelijk ge -
bied het beste speurwerk heeft
uitgevoerd en hierdoor heeft bij-
gedragen aan de ontplooiing en/of
ontwikkeling van de technische
wetenschappen. Elk jaar wordt 
de Speurwerkprijs uitgereikt op
een ander gebied. Voor 2008 is
gekozen voor Deltatechnologie. 
De jury van de Speurwerkprijs
2008 hanteert de volgende defi -
nitie ten behoeve van de prijs:
“Speurwerk en/of innovaties die op
het gebied ‘deltatechnologie’ lei-
den tot een veilige, schone en
duurzame delta. Het gaat daarbij

.kivi niria

om geavanceerde technologieën op
het grensvlak van civiele techniek
en/of om de zogenoemde door-
braaktechnologieën van de 21e
eeuw zoals, bio-, nano-, sensor-,
geotechnologie en ICT, dan wel om
de inbedding van technologie in
maatschappelijke processen die de
besluitvorming, verband houdende
met een toekomstvaste inrichting
van onze kwetsbare delta, succes-
vol faciliteert.”
Voordrachten van kandidaten voor
de toekenning van de Speurwerk-
prijs kunnen tot 25 februari 2008
schriftelijk worden ingediend bij
de secretaris van de jury, drs. Jas-
per van Alten. De voordracht van
het speurwerk en/of de innovatie
moet op één A4 worden samenge-
vat. In de bijlagen moet een CV

van de kandidaat of kandidaten
zijn opgenomen. Ook kan een 
uitgebreide beschrijving van het
Speurwerk bevatten. De voor-
dracht moet ten minste ingaan op: 
• het doel van het speurwerk of

de innovatie, 
• de relevantie (effect/kwaliteit), 
• de oorspronkelijkheid, 
• het ontwikkelingsstadium en 
• de zwaarte van de technologie-

component. 
In juni 2008 zal de prijsuitreiking
door de president van KIVI NIRIA
plaatsvinden. 

De jury bestaat uit:
prof. dr. ir. J.T. Fokkema, Rector
Magnificus, TU-Delft (voorzitter)
ir. A.J. Baayen, algemeen direc-
teur Deltares

prof. dr. S.A.P.L. Cloetingh, hoog-
leraar aardwetenschappen, VU-
Amsterdam
prof. dr. S.J.M.H. Hulscher, hoog-
leraar waterbeheer, U-Twente
prof. dr. ing. G.R. Teisman, hoog-
leraar bestuurskunde, Erasmus
Universiteit Rotterdam 
prof. dr. Th.A.J. Toonen, hoog -
leraar bestuurskunde, Universiteit
Leiden 
prof. dr. ir H.J. de Vriend, direc-
teur kennis en kwaliteit, Deltares
drs. J.M. van Alten, KIVI NIRIA
(secretaris)

Meer informatie over de Speur-
werkprijs: www.kiviniria.nl/
speurwerkprijs

Geachte redactie,
Geo.brief 8 uit 2007 trok in
menig opzicht mijn aandacht.
Daar was de voorplaat, een sterk
staaltje van moderne reclame,
maar met aardwetenschappen
had hij weinig van doen.
Belangwekkender echter was 
de aantrekkelijke boodschap van
onze voorzitter, Peter de Ruiter.
Die wierp ons een niet te weersta-
ne handschoen toe: wat worden
de nieuwe ontwikkelingen en rich-
tingen van de aardwetenschappen
in de komende 20 jaar? Daar heb
ik wel een idee over.
De aardwetenschappen staan in
de kinderschoenen. Wat weten we
eigenlijk van onze planeet? Wei-
nig. We hebben nog niet de hele
oppervlakte in kaart gebracht, we
kijken in verwondering naar berg-
ketens waarvan we nauwelijks
begrijpen hoe, waar en onder
welke condities ze zijn ontstaan,
een aardbeving weet ons te verras-
sen, het nauwkeurig bepalen van
verblijfplaatsen van delfstoffen is
een tijdrovende en ingewikkelde

.ingezonden

gok, massaverplaatsingen in kern,
mantel, korst, hydro- en atmosfeer
(zeestromen, vloeistoffen tijdens
vervorming en metamorfose, etc.)
stellen ons voor raadsels.
Ook weten we niet veel van wat
zich op een diepte van zo’n 
30 kilometer of meer afspeelt.
Bovenmantel, ondermantel en
kern, maar ook de topografie van
de ‘onderkant’ van continenten
zijn vooralsnog mysteries. Toe -
gegeven, de Utrechtse groep geo -
fysici heeft briljante resultaten
met seismische tomografie be -
haald. Maar voorlopig zijn de
voornaamste geofysische metho-
den gebaseerd op trillingen,
kunst matig opgewekt of van
natuurlijke oorsprong.
Het is mijn overtuiging dat in de
komende 20 jaar, door de resulta-
ten die met deeltjesversnellers
worden bereikt, hele andere ener-
gie-pakketjes (elementaire deel-
tjes) met een veel groter doordrin-
gingsvermogen zullen worden toe-
gepast om kennis van de diepere
delen van de aarde te vergaren.

Mijn verwachting is dat het dan
ook mogelijk wordt om betere
voorspellingen te doen over aard-
bevingen en vulkaanuitbarstingen,
over diamantvoorkomens, geo-
magnetische reversies, verticale
en horizontale differentiaties van
elementen en mineralen en om
meer details te weten te komen
over het mechanisme van plate

tectonics. Als we kijken naar de
verschillende scantechnieken die
de laatste 20 jaar zijn ontwikkeld
en bijvoorbeeld in de medische
wetenschap volop worden toege-
past, dan staat daarmee de aard-
wetenschappen een bruisende
toekomst te wachten.

Leo Minnigh

Meer inzicht in plaatbewegingen door nieuwe technieken?
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KIVI NIRIA Speurwerkprijs ‘Deltatechnologie’
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De traditionele najaarsbijeenkomst van de Sedimentologische Kring heeft
in 2007 wegens overvolle congres-, symposia- en promotie-agenda’s niet
plaatsgevonden. Hij vindt nu plaats op woensdag 20 februari 2008 in het
Van Unnik Gebouw op de Uithof, Utrecht (zaal 517). 

Programma
15:30 – 15:45 u Ontvangst met koffie en thee

Lezingen
15:45 – 16:15 u Ronald van Balen (VU-Amsterdam) – Saale glacio -

tektoniek, stand van zaken en uitdagingen
16:15 – 16:45 u Aleid Bosch (Deltares) – Blijft de vorming van de

diepe Elsterien geulen het ‘Raadsel van het Noorden’?
16:45 – 17:15 u Andrea Moscariello (TU-Delft) – Tunnel Valleys (titel

nog niet definitief)

Jaarvergadering Sedimentologische Kring
17:15 – 18:00 u Mededelingen bestuur, overzicht activiteiten 2007,

financieel overzicht, vooruitblik naar 2008

Na afloop van de jaarvergadering is er in de zaal een borrel. De jaar -
vergadering is gratis toegankelijk voor leden van de Sedimentologische
Kring. Voor niet-leden bedragen de kosten € 6,– waarbij het lidmaat-
schap voor 2008 automatisch is inbegrepen. 

Bestuur Sedimentologische Kring

.sedimentologische kring

20 februari 2008: ‘Najaarsbijeen-
komst’ Sedimentologische Kring 

.universiteiten

Universiteit Utrecht
Faculteit Aardwetenschappen
J.D. Assink (masters geofysica, 15-11-2007)
M. van den Boogaard (masters geofysica, 6-11-2007)
M.S.P. van Dienst (masters geologie, 14-11-2007)
E.J. Flinterman (masters fysische geografie, 29-11-2007)
C.M. Hadziioannou (masters geofyisca, 7-11-2007)
R.H. Kars (masters fysische geografie, 13-11-2007)
E.I. Lammertsma (masters fysische geografie, 30-11-2007)
P. Ortega Mendez (masters geofysica, 13-11-2007)
W. Versluis (masters fysische geografie, 15-11-2007)
E.J. Wiarda (masters geofysica, 16-11-2007)

.nwo

Nieuwe ronde MEERVOUD 
in 2008

Het programma MEER VOUD (MEER Vrouwelijke Onder zoekers als UD)
beoogt de doorstroming te bevorderen van vrouwe lijke postdocs naar
UD-posities. In 2008 is er één ronde: de deadline voor indiening is 6
mei 2008. 

Kandidates krijgen tijdens de duur van het project een tijdelijke UD-
positie, gekoppeld aan een vaste positie na afloop van het project.
MEERVOUD is een initiatief van twee NWO-gebieden: Aard- en Levens-
wetenschappen (ALW) en Exacte Wetenschappen (EW). Bij deze gebie-
den kunnen onderzoekers aanvragen indienen. De subsidie wordt toege-
kend voor minimaal twee en maximaal vier jaar. De betrokken gebieds-
besturen beslissen in oktober/november 2008 over de aanvragen. 

Meer informatie vindt u op www.nwo.nl/meervoud

Het Nederlands Aardwetenschap-
pelijk Congres – NAC wil alle
onderzoeksvelden van de aardwe-
tenschappen bij elkaar brengen.
Zij wil een interdisciplinair forum
vormen voor discussie en jonge
onderzoekers de kans bieden om
hun resultaten aan een breed
publiek te presenteren. 

Dit jaar wordt het congres voor 
de negende keer gehouden. Oor-
spronkelijk opgezet door NWO
(Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek) en
het KNGMG, wordt het congres
dit jaar georganiseerd door het
Darwin Centrum voor Biogeologie
en het onderzoekscentrum ISES
(Integrated Solid Earth Science). 
NAC9 heeft geen specifiek thema.
Het organiserend comité wil met
name zoveel mogelijk aardweten-
schappers uit alle disciplines bij
elkaar te brengen. 
Deze filosofie is duidelijk terug te
vinden in de sa menstelling van
het organiserend comité. Vrijwel
elk Nederlands instituut en elke
aardwetenschappelijke discipline
zijn er in vertegenwoordigd.
Bovendien worden onderzoeks-
groepen en instituten etc. aange-
moedigd om hun symposium of

jaarvergadering te houden tijdens
of parallel aan NAC9. Het KNGMG
draagt niet alleen financieel bij,
met een bedrag van € 10.000,–,
maar op ons initiatief zal er ook
een sessie “Science & Society”
deel uitmaken van het congres.
Aan de orde zullen ko men de kool -
stofcyclus, de klimaat vera n dering,
biomassa, biofuels en de opslag
van CO2.
Het congres zal ’s ochtends en 
’s middags beginnen met een ple-
naire lezing, gevolgd door paral-
lelle sessies. In het programma is
tijd vrijgemaakt voor de posters
presentaties. 

Tijdens het congres zullen de
Posterprijs voor de beste poster,
de Escherprijs voor de beste Mas-
terscriptie van 2007, en de
Vening Meineszprijs voor de
meest veelbelovende jonge aard-
wetenschapper, uitgereikt worden. 

Informatie: www.nac9.nl

.nac9 
18–19 maart 2008, Koningshof, Veldhoven 

Nederlands Aardwetenschappelijk
Congres – NAC9
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za 20 – di 23 september 2008

KNGMG-excursie Nördlingen/Solnhofen

(volledig bedrag of minstens borgsom gelijk met inschrijving voldoen. 

Eventuele restbetaling uiterlijk 10 augustus 2008)

Mevr./de heer

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Schrijft in op de KNGMG-excursie naar Nördlingen/Solnhofen 20 t/m 23 sep-

tember 2008. De kosten zijn: € 460,00 bij minimaal 25 deelnemers. 

Kosten worden proportioneel verlaagd vanaf 30 deelnemers. 

□ wenst (zolang de voorraad strekt en op volgorde van aanmelding) een 
eenpersoonskamer tegen meerkosten van € 70,00

□ deelt een tweepersoons kamer met
(kamergenoot aangeven, anders wordt willekeurig ingedeeld)

□ wil met ….… persoon/personen deelnemen aan het parallelle partner -
programma 

□ heeft het aanbetaalbedrag van € 260,00 p.p. per heden voldaan op 
rekening 459992686 t.n.v. penningmeester KNGMG, o.v.v. september -
excursie KNGMG, aanbetaling, respectievelijk slotbetaling

□ neemt deel op eigen risico; stelt de organisator op geen enkele manier 
aansprakelijk 

□ heeft een eigen annulerings -, reis- en ongevallenverzekering

Verklaart alles hierboven volledig en juist te hebben ingevuld

Handtekening, plaats, datum: 

Ingevuld inschrijvingsformulier opsturen naar:
T. J. A. Reijers , Gevelakkers 11,  9465 TV Anderen

De aantrekkelijke Middeleeuwse
‘Reichsstad Nördlingen’ in Bei-
eren is volledig ommuurd en
vrijwel ongeschonden gebleven
on danks al het oorlogsgeweld van
de afgelopen vijf eeuwen. Wat
weinig toeristen weten is dat het
plaatsje midden in de impactkra-
ter ligt van de meteoor ‘Nördlin-
ger Ries’, die ongeveer 15 miljoen
jaar ge leden insloeg. Niet ver van
Nördlingen ligt Solnhofen, het
Mekka van paleontologen, met de
be roemde lithografische kalksteen
met spectaculaire fossielen.
Het KNGMG organiseert in samen -
werking met Geo-Training en 
Travel een vierdaagse excursie
naar Nördlingen en Solnhofen,
met museumbezoek, lezingen en
excursies. Voor partners is er een
alternatief programma.

Excursieprogramma:
zaterdag 20 september. Reis
Utrecht - Nördlingen (635 km;

vertrek 9 uur; aankomst 17 uur).
Introductielezing door lokale des-
kundige.
zondag 21 september. Bezoek aan
museum en dagexcursie in de om -
geving van Nördlingen o.l.v. lokale
deskundige van het museum. Des-
gewenst parallel partnerprogramma
in Nördlingen 
maandag 22 december. Retour
busrit naar Solnhofen; rondleiding
in museum en bezoek aan groe-
ven o.l.v. lokale museumdeskun-
digen.
dinsdag 23 september. Terugreis
naar Utrecht (680 km).

Geo-Traing en Travel heeft een
optie bij hotel Klösterle (dichtbij
het museum) voor accommodatie
voor 40 personen. Deze optie moet
snel worden bevestigd, dus vroege
aanmelding is zeer gewenst, uiter-
ste datum is 31 maart.
De excursie gaat door bij minimaal
25 deelnemers. De borgsom/aan -

be taling van € 260,00 wordt
alleen teruggegeven als de excur-
sie niet doorgaat. (Als iemand zich
later terugtrekt, wordt de borg niet
terugbetaald. Het afsluiten van een
annulerings verzekering en reis- en
on gevallenverzekering wordt aan-
bevolen, maar is voor eigen ver-
antwoordelijkheid). 
De excursie is op basis van volle-
dig pension (evt. veldlunch, lunch
tijdens heen- en terugreis op
eigen kosten) en tweepersoons -
kamers. Er is een beperkte hoe -
veelheid eenpersoonskamers be -
schikbaar voor €70 extra. Iedere
deelnemer krijgt een veldgids. 
De kosten van de excursie zijn 
€ 460,00 pp. Bij deelname van
meer dan 30 deelnemers wordt
een proportioneel bedrag terug -
gegeven. Het partnerprogramma
gaat door bij meer dan 10 geïnte-
resseerden (die niet lid van het
KNGMG hoeven te zijn).

.excursie
Zaterdag 20 t/m dinsdag 23 september 2008

Vierdaagse KNGMG-excursie naar
Nördlingen en Solnhofen, Beieren

De impact krater waarbinnen de Middeleeuwse stad Nördlingen ligt

(Potentiële) deelnemers aan deze
excursie worden verzocht onder-
staand inschrijfformulier zo spoe-
dig mogelijk in te vullen en op 
te sturen naar opgegeven adres. 
De borgsom – de bevestiging van
deelname – dient gelijk met
inschrijving te worden betaald 
op het KNGMG rekeningnummer
459992686, t.n.v. penningmees-
ter KNGMG, te Den Haag, o.v.v.
“aanbetaling excursie september
2008”. Het resterende bedrag
dient uiterlijk op 10 augustus te
zijn betaald op hetzelfde nummer.

Het inschrijfformulier is ook te
downloaden via de KNGMG-
website.
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.wetenschap

Enorme zoetwatertoevoer veranderde
8400 jaar geleden binnen 20 jaar het
Europese klimaat 

(Bron: NIOZ, 6 december 2007)
Europa heeft zijn relatief milde
klimaat te danken aan de oceaan-
circulatie in de Noord-Atlantische
Oceaan met aanvoer van warm en
zout water vanuit de subtropen
via de Golfstroom. Door een ver-
hoogde afsmelting dreigt nu de
Groenlandse ijskap instabiel te
worden. Dit zou kunnen leiden tot
een plotselinge toevloed van veel
zoet water naar de oceaan. Vlak
na de laatste ijstijd was er een
enigszins vergelijkbare situatie
toen Lake Agassiz, een enorm
meer ten zuiden van de toen nog
aanwezige Noord-Amerikaanse ijs-
kap, leegstroomde in de Hudson
Baai (Canada). Een groep weten-
schappers uit Noorwegen, Frank-
rijk en Nederland (NIOZ, Texel)
vond bewijzen voor gelijktijdige
veranderingen in de oceaancircu-
latie. Dit leidde binnen 20 jaar
tot een afkoeling van 1,5˚C aan
het zeeoppervlak. Deze abnormale
situatie duurde ongeveer een
eeuw. Deze resultaten zijn op 
6 december in Science gepubli-
ceerd. 

Wetenschappers hebben vaak
gespeculeerd over een verband
tussen de uit stroming van Lake
Agassiz en veranderingen in de
grote oceaan stromingen. Door
aanvoer van zoetwater neemt het
zoutgehalte van het oceaanwater
af en daarmee ook de dichtheid.
De Noord-Atlantische Oceaan is
echter op wereldschaal een uniek
gebied, omdat juist hier relatief
koud en zout water door zijn eigen
gewicht vanaf het zeeoppervlak
naar de oceaanbodem op 3-5 km
diepte zinkt. Dit Noord-Atlantisch
Diepwater (figuur: NADW) stroomt 
vervolgens over de oceaanbodem
richting Antarctica. Het NADW
wordt aan het zeeoppervlak aan-

gevuld via de Golfstroom. Als
gevolg van een afnemende dicht-
heid door verzoeting van het
oppervlaktewater, zal er minder
water naar de diepzee zinken en
als gevolg hiervan wordt er dan
ook minder warm water uit het
zuiden aangevoerd.

Een menselijke generatie
Nieuwe resultaten van de inter -
nationale groep onderzoekers,
gebaseerd op zuurstof- en kool-
stofisotopen in de kalkskeletjes
van foraminiferen uit een 4 meter
lang stuk van een sedimentkern
ten zuiden van Groenland, beves-
tigen deze hypothese. Sommige
soorten leven aan het zeeopper-
vlak, andere komen in diepzee
voor. Deze kunnen aan de hand
van hun schelpvorm worden 
ge determineerd. Na hun dood 
zinken de kalkschelpjes naar de
zeebodem. De samenstelling van
de kalk levert informatie over de
temperatuur en de chemie van 
de wateren waarin zij ooit leefden.
Het diepe water op de plek van de
onderzochte kern was gedurende
de laatste 10.000 jaar vrijwel al -
tijd afkomstig van recent gevormd
Noord-Atlantisch Diep Water uit
het noorden. Echter, tijdens een
korte periode, die 8400 jaar gele-
den begon, werd dit water volledig
vervangen door veel ouder diep
water uit het zuidpoolgebied.
Tegelijkertijd koelde het zeeop-
pervlak af met tenminste 1,5ºC.
Beide veranderingen gebeurden
binnen enkele tientallen jaren;
het duurde vervolgens ongeveer
een eeuw voordat de oceaan
terugkeerde naar zijn eerdere toe-
stand. Deze veranderingen tonen
aan dat grote veranderingen in de
oceaancirculatie binnen één men-
selijke generatie wel degelijk
mogelijk zijn, al moet hierbij 

worden aangetekend dat de ver-
wachte zoetwaterpuls uit de
afsmeltende Groenlandse ijskap

geleidelijker in de oceaan terecht
zal komen dan die van Lake Agas-
siz.

Lake Agassiz, de loop van de voornaamste diepzeestromingen in de Noord-

Atlantische Oceaan en de plaats van de onderzochte bodemkern (rode stip)

op een diepte van 3440 m. ADW=Atlantisch Diepwater (NW=Noordwest

etc.). OW=Overflow Water (bodemwater dat over ondiepere bergruggen 

op de zeebodem naar het zuiden stroomt)

(bron: UU en NIOZ, 2 januari 2008)
Een natuurlijke kettingreactie was
de oorzaak van een zeer snelle
toename van de CO2-concentratie
in de atmosfeer 55 miljoen jaar
geleden (de overgang Paleoceen/

Eoceen). Dit blijkt uit onderzoek
van wetenschappers van de Uni-
versiteit Utrecht en het NIOZ
(Koninklijk Nederlands Instituut
voor Zeeonderzoek) op Texel, dat
op 20 december 2007 gepubli-

Nederlands paleoklimaatonderzoek 
in Nature 

Migratie van de subtropische algensoort Apectodinium richting de polen 

is het eerste teken van Global Warming tijdens de broeikasramp van 

55 miljoen jaar geleden.
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Krijtperiode, ca. 91 miljoen jaar
geleden, 3–8°C hoger waren dan
op dit moment. Deze hoge tempe-
raturen leken uit te sluiten dat er
in die tijd grote ijskappen beston-
den.

Oerthermometer
De auteurs analyseerden de 
isotoopverhouding van zuurstof -
atomen in fossiele resten van
foramaniferen, die afkomstig zijn
van 92 miljoen jaar oud sediment
uit een kern die geboord is voor
de kust van Suriname in het
kader van het internationale
Ocean Drilling Program (ODP). 
De isotoopverhouding in deze 
skeletjes wordt beïnvloed door de
temperatuur van het zeewatertem-
peratuur en de hoeveelheid ijs in
de poolgebieden. Uit de analyses
van de kalkschelpjes blijkt dat 
er gedurende een korte periode
van ongeveer 200.000 jaar een
duidelijke verandering in de iso-
toopsamenstelling is geweest.
Metingen aan dezelfde kern met
de Texelse ‘oer-thermometer’ (die
gebruik maakt van de samenstel-
ling van membraanvetten van 
oerbacteriën die veranderen met
temperatuur) hebben laten zien
dat de lokale zeewatertempera-

tuur in hetzelfde tijdvak niet noe-
menswaardig veranderde, zodat
de verandering in isotoopsamen-
stelling alleen kan zijn veroor-
zaakt door de opbouw van een
flinke ijskap.

Kortstondige ijskappen
De berekeningen suggereren dat
de fossiele ijskap een grootte van
mogelijk tot wel 60% van de hui-
dige Antarctische ijskap heeft
gehad. Voor een ijskap van derge-
lijke afmetingen lijkt de Zuidpool
de meest waarschijnlijke plaats,
aangezien het land daar in die tijd
mogelijk hoge bergketens bevatte.
De resultaten van het onderzoek
zijn ook consistent met andere
gegevens waaruit blijkt dat in de
betreffende periode de zeespiegel
met 25-40 meter is gedaald. Het
onderzoek geeft nog geen uitsluit-
sel waarom er gedurende een,
geologische gezien, korte periode
zo’n relatief grote hoeveelheid ijs
kon worden gevormd, die vervol-
gens ook weer snel verdween.

Publicatie
A. Bornemann, R.D. Norris, 
O. Friedrich, B. Beckmann, 
S. Schouten, J.S. Sinninghe
Damsté, J. Vogel, P. Hofmann, 
T. Wagner. Isotopic evidence for
glaciation during the Cretaceous
super-greenhouse. Science, 
11 januari 2008.

De locatie van de kern (leg 207 van ODP)

IJskappen in fossiele broeikasperiode

(Bron: NWO-Onderzoeksberich-
ten, 8 januari 2008)
Wetenschappers van het NIOZ
(Koninklijk Nederlands Instituut
voor Zeeonderzoek) hebben
samen met collega’s uit Amerika,
Duitsland en Engeland voor het
eerst aanwijzingen gevonden dat
er kortstondig ijskappen waren 
tijdens de broeikasperiode in het
Krijt. Zij combineerden hiervoor
de Texelse ‘oer-thermometer’ 
met de analyses van fossiele kalk-
schelpjes van ééncellig dierlijk
plankton. De onderzoeksresulta-
ten leveren een beter inzicht in de

natuurlijke klimaatvariatie en de
mogelijke gevolgen van het broei-
kaseffect. Het onderzoek is begin
januari gepubliceerd in Science.

Algemeen wordt aangenomen dat
de eerste substantiële ijskappen
op de Zuidpool pas circa 33 mil-
joen jaar geleden ontstonden.
Voor deze tijd was de Aarde een
broeikaswereld met hoge tempe-
raturen die de vorming van ijs op
de Noord- en Zuidpool tegenhiel-
den. Eerder onderzoek van het
NIOZ liet al zien dat temperatu-
ren van tropische oceanen in de

ceerd is in Nature. Het is de eer-
ste keer dat een kettingreactie 
bij een fossiele broeikasramp is
aangetoond. De P/E klimaatveran-
dering kan als model beschouwd
worden voor de huidige opwar-
ming van de aarde. 

Uit het nieuwe onderzoek naar
mariene gesteenten die in de
buurt van New York zijn opge-
boord, blijkt dat intens vulkanis-
me 55 miljoen jaar geleden voor
een toename van de CO2-concen-
tratie in de atmosfeer zorgde,
waardoor het warmer werd. 
Dit leidde tot het smelten van
methaanhydraten – ijskristallen
waarin methaan zit opgeslagen –
die in de zeebodem zaten. Dit
methaan kwam in de atmosfeer
terecht en versterkte daarmee de
opwarming, die mondiaal onge-
veer 6°C bedroeg. De huidige
opwarming door het verbranden
van fossiele brandstoffen zal in de
toekomst waarschijnlijk ook lei-
den tot het smelten van methaan-
hydraten, doordat dezelfde ket-
tingreactie in gang wordt gezet. 

Geen realistisch beeld
Dezelfde groep onderzoekers van
UU en NIOZ toonde vorig jaar in
Nature aan dat de Noordelijke

IJszee tijdens de fossiele broei -
kasramp van 55 miljoen jaar 
geleden een temperatuur van
24°C bereikte en dat er tropische
algensoorten naar toe migreerden.
Een belangrijk aspect van dit
onderzoek is dat de huidige gene-
ratie klimaatmodellen niet in
staat is een realistisch beeld te
geven van de hoge temperaturen
in de broeikaswereld van 55 mil-
joen jaar geleden. Dit heeft
belangrijke gevolgen voor een
betrouwbare voorspelling van ons
toekomstige klimaat. In aanvul-
ling op de film ‘An Inconvenient
Truth’ van Al Gore, laat dit type
onderzoek zien hoe een broeikas-
wereld eruit ziet, inclusief kroko-
dillen en palmbomen op de
Noordpool. 

Publicatie
Appy Sluijs (UU), Henk Brinkhuis
(UU), Stefan Schouten (NIOZ),
Gert-Jan Reichart (NIOZ), Jaap
Sinninghe Damsté (NIOZ en UU)
et al. Environmental precursors to
rapid light carbon injection at the
Palaeocene/Eocene boundary.
Nature, 20 december 2007.
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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/

3 maart 2008
Umbgrove Lecture door Prof. Ken-
neth Nealson van de University 
of Southern California, Los Ange-
les. Kleine Collegezaal, Aardwe-

tenschappen, de Uithof, Utrecht,
aanvang 15.30 uur.

13 - 14 maart 2008
Integrated Geodynamics seminar
(Vening Meinesz School of Geo -
dynamics) “Paleomagnetism 
and tectonics”. Informatie:
http://www.geo.uu.nl/~vmsg/

17 maart 2008
Darwin Day(s), Koningshof, Veldho-
ven. Informatie: www.darwincenter.nl

.agenda

.personalia

.kngmg

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 
Geologie prof. dr. B.G. Escher
(1885-1967), is de bevordering
van innovatief onderzoek en een 
gedegen 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, multidiscip-

linaire 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 2500 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

Oproep Escherprijs

Adreswijziging
Drs. Th.A.M. (Thomas) de Groot
Blauwmaad 29
8431 VA  Oosterwolde

Drs. P.W. (Paul) Huibregtse
P/a Horizon Energy Partners
Prinses Margrietplantsoen 81
2595 BR  Den Haag

F.C. (Frans) van der Meulen
Verweystraat 11
3333 VP  Zwijndrecht

Drs. C.L. (Chris) Tielenburg
73 Rue Sadi Carnot
92800 Puteaux
France

Drs. W.M.G. (Wilfred) Pool
p/a NAM
EXP-ES
Postbus 28000
9400 HH  Assen

Prof. Drs. F.R. (Freek) van Veen
Dorpsstraat 2
9957 ND  Saaxumhuizen

Dr. N. (Nicole) van Vugt
Eli Heimanshof 56
2341 PH  Oegstgeest

Drs. L. (Laurens) Bouwer
p/a Inst. voor Milieuvraagstukken
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1087
1081 HV Amsterdam

Dr. J. (Ko) van Huissteden,
Wentholtweg 1
7214EE Epse

Drs. M. (Marcel) van Dasselaar
Drapiersteeg 1
2801 VX Gouda

Drs. M. (Marietta) Vroon – ten Hove
Luchtenburgplein 37
2548 RC Den Haag

Drs. E. (Esther) van Assen
Grimberghoek 106
7546HH Enschede

P. (Pieter) Pauw
Antillenstraat 28 II
1058 HB Amsterdam

Nieuw lid
Ir. M.E. van de Stadt
Groenkampen 1
9481 JJ Vries

Drs. F. (Femke) Davids
Aberystwyth University
Institute of Geography & Earth
Sciences
Penglais Campus, Llandinam
Building
SY23 3DB
Aberystwyth
United Kingdom

Mevrouw A. Asschert MSc.
Willem Barentszstraat 30
3572 PK Utrecht

Hans de Moel ontving de Escher-

prijs in 2007
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18–19 maart 2008
NAC9, Nederlands Aardweten-
schappelijk Congres, Koningshof,
Veldhoven. Informatie: www.nac9.nl

Tot en met 24 maart 2008
Tentoonstelling Naturalis ‘Earth -
songs’. Luchtfoto’s van Bernhard
Edmaier. Zie ook pagina 17 van
Geo.brief 5 (2007). 

7 april 2008
Umbgrove Lecture door Prof.
Gareth Davies van de VU Amster-
dam. De Uithof, Utrecht, Kleine
Collegezaal, Aardwetenschappen,
aanvang 15.30 uur.

11 april 2008
Symposium ‘Natuurlijke dynamiek
en duurzame veiligheid in de delta:
Wie houdt Nederland veilig in een
veranderend klimaat’, georganiseerd
door GAIA en NIMF. 
Locatie: Naturalis, Leiden. 
Informatie www2.vrouwen.net/gaia/
en www.stichtingNIMF.nl/deltaveilig
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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

Tot en met 4 mei 2008
Tentoonstelling Naturalis, Leiden
‘Verdwenen tropen van Europa –
fossielen uit de Messelgroeve’.
Informatie: www.naturalis.nl

Tot en met 24 augustus 2008
Tentoonstelling Museum Volken-
kunde Leiden ‘Als het ijs smelt –
gevolgen voor de bewoners van de
Noordpool’. Informatie: www.rmv.nl

20 november 2008 
KNGMG-conferentie ‘Klimaat:
Feiten, Onzekerheden en Mythes’. 
Locatie: Kon. Int. v.d. Tropen
Amsterdam
Informatie: www.kngmg.nl

Tot en met 25 november 2008
Tentoonstelling Natuurhistorisch
Museum Rotterdam ‘Het is ge -
vaarlijk in het Natuurhistorisch
Museum – de sabeltandtijger 
in Rotterdam’. 
Informatie: www.nmr.nl



Vroeg-Miocene sectie Tres Islas (Caqueta Rivier), stroomafwaards van Araracuara, het basiskamp

Foto: C. H
oorn, eerder gepubliceerd in P

alaeo-3, 109 (1994) 1-54



De geologie van Amazonia

Gisèle d’Ailly

AAPG-conferentie in Athene

KNGMG-excursie naar Nördlinger Ries en
Solnhofen
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