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– advertentie –

.van de voorzitter
Ehh…

.www.kngmg.nl
Voor nieuwsberichten, mededelingen, discussie, downloads,
interessante links, ledenlijst etc.
Het wachtwoord voor het beschermde download-gedeelte van het
kngmg-web voor de komende periode is:

Iterson
Iedereen wordt van harte uitgenodigd de Berichtenpagina van de
KNGMG-website regelmatig te bezoeken, omdat hier de meest actuele
mededelingen, aankondigingen en berichten verschijnen, waar u zelf
ook eventueel commentaar kunt leveren en discussies kunt volgen.
Indien u beschikt over de de juist hard- en software kunt u zich bovendien abonneren op de ‘RSS feeds’, zodat u nooit meer belangrijke
berichten kunt missen.

@ Geef uw email-adres door aan het kngmg @
om ons bestand up-to-date te maken. Stuur een mail met uw
naam, adres, woonplaats, en liefst ook geslacht en voornaam naar
kngmg@kiviniria.nl met als onderwerp/subject: “actuele gegevens”.

@ Bij voorbaat hartelijk dank! @
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Na nauwkeurig, intensief en langdurig beluisteren van zeer veel
redevoeringen, preken, lezingen,
interviews en gewone conversaties,
heb ik een nieuwe soort ontdekt,
die ik ‘Homo loquax Ehh’ heb
gedoopt, in gewoon Nederlands:
de ‘Ehh…’- zegger. Men herkent
deze soort aan zijn onmacht om ook
maar één zin uit te spreken zonder
veelvuldig gebruik te maken van de
keelklank ‘ehh…’. Die interjectie,
soms verbasterd tot ‘ehm…’, lijkt
volstrekt dwangmatig en is voor de
toehoorder die daar op gaat letten
zo irritant dat de boodschap, die
zich onder de ‘ehh...’s’ verschuilt,
verloren kan gaan.
“En daarom, ehh…, meneer de
ehh… voorzitter, moet ik u ehh…,
ehh… er toch ehh… op wijzen dat
we, ehh….” En zo ehh...voort. Om
gek van te worden. Een televisiecamera, gericht op zo’n exemplaar,
lijkt het ‘ehh...’gebruik sterk te
bevorderen. Voorlicht(st)ers en
politici zijn dan ook de ongekroonde kampioenen van deze stotteraars. Ooit een zin met minder
dan 20 ehh…’s gehoord van onze
minister van Buitenlandse Zaken?
Waarom doen ze dit? Is het gewichtigdoenerij, aandachttrekkerij, tijdrekkerij, verlegenheid, gebrek aan
concentratie, of gewoon een aangeboren afwijking waarvoor geen
genezing mogelijk is?
Het kan ook anders. In mijn jeugd
was er ene professor I.A. (Ietje)
Diepenhorst, een VU-coryfee, die,
terwijl hij met subtiele verschillen
in toonhoogte de interpunctie aanduidde, zinnen van meer dan 200
woorden vlekkeloos kon uitspreken
zonder ook maar éénmaal te vervallen in ‘ehh...’, zodat het luisteren
bijna een muzikaal genoegen werd,
meegesleept als je was door het
ritme en de perfectie van de zinnen,
die tot een wonderschoon bouwwerk werden bijeen gesmeed.
Ik vertel dit omdat er een merkwaardige analogie in me op kwam
toen ik laatst twee lezingen achter-

een hoorde, waarvan de ene gemaltraiteerd werd door ‘ehh...’ terwijl
de andere me trof door het vloeiende, sobere maar effectieve spraakgebruik, de fraaie intonatie en de
volstrekte afwezigheid van ‘ehh...’.
Die analogie betreft de geologie en
wel met name het contrast tussen
de sedimentaire afzettingen en de
stollingsgesteentes.
Een sedimentaire sectie kan beschreven worden als “een hiaat,
hier en daar onderbroken door een
beetje sediment.” Eindeloos veel
onderbrekingen; slechts zelden
landt er wat zand of klei dat blijvend deel zal uitmaken van het
uiteindelijke sedimentaire pakket.
Dit lijkt erg op het extreme geval
van de Homo loquax Ehh, die zijn
zinnen opbouwt met “ehh…”s, van
tijd tot tijd onderbroken door een
normaal woord. En dat is niet alleen
ergerlijk, maar ook nog lelijk.
Maar dan de mineralen! De mystieke schoonheid van kristallen is
te verklaren uit een lange en evenwichtige groei, het ononderbroken,
bedachtzaam uitkristalliseren,
atoom na atoom, molecuul na molecuul, waar geen ‘ehh...’ tussenkomt,
met zuivere mineralen, de decoratieve pronkstukken van de musea,
als eindproduct.
Zo’n graad van perfectie is in de
spreektaal niet te bereiken, maar er
is naar te streven en ik wil dan ook
alle sprekers-op-congressen, alle
vragenstellers, alle bestuurders en
vooral ook allen die een televisiecamera voor hun gezicht geduwd
krijgen, oproepen het ‘ehh…’ uit te
bannen en zodoende niet alleen
korter, maar ook vloeiender, mooier
en boeiender te spreken, om aldus
het lijden van de luisteraar enigermate te beperken.
Peter de Ruiter

.kngmg
Verslag van de Jaarvergadering van het KNGMG,
op 24 mei 2008 in het Hoflandmuseum Laren
Opening door de voorzitter
De voorzitter, Peter de Ruiter,
opent de vergadering om ca.
11.00 uur en heet de aanwezigen
van harte welkom. Peter spreekt
zijn waardering uit voor de staf
van het museum en de zeer
deskundige rondleiding door het
prachtige, kleinschalige museum.
De opkomst is bedroevend laag, ca.
9 personen. Het bestuur is daarover
ernstig teleurgesteld en wordt opnieuw geconfronteerd met het feit
dat de vereniging als zodanig slecht
functioneert. Zij zal zich beraden
over te nemen maatregelen.
Na afloop van de vergadering zal
de Escherprijs worden uitgereikt
aan Romée Kars. Haar afstudeerscriptie werd door de jury gekozen
als de beste afstudeerscriptie van
2007. Na het ontvangen van de
prijs zal zij een toelichting op
haar werk te geven.
Berichten van verhindering van
Aukjen Nauta, Henk Schalke en
de Kring Noord.
Ingekomen en uitgegane stukken
Er zijn geen ingekomen en uitgegane stukken voor deze vergadering.
Verslag van de jaarvergadering
14 april 2007
Het verslag van de jaarvergadering
van 14 april 2007 wordt goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

Jaarverslag 2007
Het jaarverslag 2007 wordt goedgekeurd. De voorzitter licht toe
dat in dit verslag ook naar de toekomst wordt gekeken als resultaat
van reeds in gang gezette acties.
De Geo.brief is goed in de smaak
gevallen gezien de positieve reacties. De overstap naar het secretariaat van het KIVI voor onze administratieve ondersteuning is een
verbetering, zowel financieel als
voor wat betreft de communicatie.
Met het organiseren van excursies
is het Bestuur gestopt vanwege
ontbrekende belangstelling; die
belangstelling is vaak wel aanwezig binnen bestaande circuits
van bv. de Kringen. Bij enkele
Kringen wordt de mogelijkheid
geboden aan andere KNGMGleden zich in te schrijven. Het
KNGMG is als vereniging onvoldoende bindend om een platform
te zijn voor zoiets gezamenlijks
als een excursie.
Het ledenbestand kalft langzaam
af, ondanks een extra aantal (16)
nieuwe leden dat zich op NAC 9
heeft aangemeld. Ook op het punt
van het afnemend ledental wreekt
zich het gebrek aan belangstelling
voor het KNGMG als vereniging.
De voorzitter vraagt zich af of de
activiteiten van het bestuur niet
beter in een stichting kunnen
worden ondergebracht.

v.l.n.r. Leo van der Vate, Peter de Ruiter en Lydia Marschall.

De Klimaatconferentie die in
najaar 2008 door het KNGMG
wordt georganiseerd in het
Koninklijk Instituut voor de
Tropen krijgt steun van het KIVI
en zoekt steun bij het KNAG.
Studentleden krijgen gratis toegang. Het programma kent diverse toonaangevende sprekers.

Financiën
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers. De afname
van het ledental is zichtbaar in
de begroting; de inkomsten uit
contributies lopen langzaam
terug. Het aantal begunstigers is
bescheiden. De klimaatconferentie wordt gefinancierd met een
subsidie van de stichting Groningen Gas. De uitgaven voor de
Geo.brief zijn gestegen vanwege
o.a. een toename in aantal/
omvang. De bijdrage voor het
NJG was lager dan voorzien. Een
vraag uit de zaal over de uitgave/
inkomsten mbt de Escherprijs
wordt door de penningmeester
verduidelijkt.
Verslag en verkiezing
kascommissie
Namens de kascie (Evert van der
Graaff en Gideon Lopez Cardozo)
deelt Evert van der Graaff mee
dat hij zich kan vinden in wat de
penningmeester zei en herhaalt
wat vorige jaar ook is gezegd,
namelijk: handhaaf een strikte
begrotingsdiscipline!
De commissie adviseert de penningmeester te bedanken voor
het voeren van een duidelijke
boekhouding en een goede verslaglegging en het Bestuur te
déchargeren voor het gevoerde
financiële beleid over het jaar
2007. Aldus geschiedt, na
akkoord van de vergadering.
Voorgesteld wordt de beide kascommissieleden te vragen zich
nog een jaar beschikbaar te stellen. Beiden zijn daartoe bereid.

Bestuursmededelingen
Deze zijn reeds bij de voorgaande
punten aan de orde gekomen.
Rondvraag
Naar aanleiding van de teleurstellende opkomst vandaag wordt
gevraagd of het niet beter is de
algemene ledenvergadering te
houden tijdens het NAC. Dat is op
zich een gezonde gedachte ware
het niet dat het NAC om de 2 jaar
wordt gehouden en voor het
merendeel bestaat uit deelnemers
die geen lid van het KNGMG zijn.
Een vraag over het NJG geeft
aanleiding tot een discussie over
de positie van het NJG. Het tijdschrift klimt in de wetenschappelijke belangstelling op, maar de
belangstelling van de leden is beperkt en wordt verontreinigd door
het gevoel van een aantal leden
dat het een groot beslag op de
contributie legt, hetgeen pertinent
onjuist is (feitelijk ca. 12 euro/jr)
Sluiting
Om ca. 12.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de
leden voor hun aanwezigheid en
inzet.
De bijeenkomst wordt voortgezet
met de uitreiking van de Escherprijs door de voorzitter van de
jury, Gideon Lopez Cardozo en
met een uitgebreide toelichting
op haar scriptie door de winnares
van de prijs Romée Kars.
Tenslotte wordt er onder deskundige leiding van dhr. Klomp een
interessante wandeling gemaakt
over de Gooise heide, met o.a.
een aantal grafheuvels uit het
IJzertijdperk.
L. van de Vate
mei 2008
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Een Skaergaard-intrusie op planetaire schaal

De Smart-1 satelliet en
de geologie van de maan
De Europese satelliet Smart-1, de eerste van een serie kleine satellieten met een revolutionair nieuw aandrijvingssysteem, heeft tijdens zijn banen om en zijn (gecontroleerd) neerstorten op de maan een grote hoeveelheid gegevens verzameld over de chemische samenstelling van het oppervlak van de maan. Die informatie
biedt grote kansen voor het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van dit hemellichaam.
Vijf jaar geleden, op 27 september 2003,
werd de Smart-1 (Smart Missions for
Advanced Research in Technology) door
de Europese ruimtevaartorganisatie ESA
gelanceerd vanaf Kourou in Frans Guyana. Na een reis van veertien maanden –
de langste reis ooit naar de maan – arriveerde de satelliet op 15 november het
jaar daarop. Na ruim 1 jaar en 9 maanden rond de maan, eindigde de missie
op 3 september 2006 met een geplande
crash. De stofwolk die daardoor ontstond
was op aarde te zien en was meteen het
bewijs dat de satelliet werkelijk neergestort was.

Klein
De missie was specifiek gericht op het
uittesten van nieuwe technologieën.
Alles was klein: de satelliet zelf was
slechts één kubieke meter groot, de
zonnepanelen hadden uitgeklapt een
spanwijdte van 14 meter. Voor de voortstuwing werd gebruik gemaakt van ‘solar
electric propulsion’, een techniek die
xenon – geladen en versneld in een elektrisch veld – als brandstof gebruikte voor
de (straal)motor. Het was de eerste keer
dat deze aandrijving gebruikt werd in een
Europese satelliet. De techniek was wel
al toegepast om geostationaire satellieten
in hun baan om de aarde te houden.
Smart-1 had meerdere wetenschappelijke
instrumenten aan boord, al was de missie
niet opgezet voor het verzamelen van
wetenschappelijke informatie. De satelliet
was uitgerust met een infraroodspectrometer (SIR), twee röntgenspectrometers
(D-CIXS die gericht was op de maan, en
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XSM die gericht was op de zon) en een
hoge-resolutie camera (AMIE). Per stuk
slechts enkele kilogrammen of minder in
gewicht.

kunnen meten. Die gegevens moeten ook
aan elkaar gekoppeld worden om absolute
waarden te krijgen.”

Opsmelten
Kalibreren
Technologisch gezien was de missie een
groot succes. Geologisch gezien moet
Smart-1 eigenlijk nog beginnen. Wim van
Westrenen, als experimenteel petroloog
verbonden aan de Vrije Universiteit (maar
eigenlijk wilde hij astronaut worden), ontving in 2006 de Vening Meineszprijs en
een EURYI (European Young Investigator)
Award. Met deze laatste beurs heeft hij
een laboratorium opgezet om onderzoek
te doen naar de oorsprong en de geschiedenis van de maan. “D-CIXS [de ‘C’ als
‘K’ uitspreken], de spectrometer, is voor
ons het belangrijkste apparaat; daarmee
kunnen in principe de concentraties van
de hoofdelementen van het oppervlak van
de maan worden gemeten. Maar de gegevens zijn niet zomaar te gebruiken: ze
moeten gekalibreerd worden om absolute
hoeveelheden te kunnen bepalen. Wij
kunnen nu de spectra van twee verschillende plekken over elkaar leggen en zeggen dat er op de ene plek bijvoorbeeld
twee keer zoveel ijzer zit. Maar de absolute waarden weten we nog niet. Er is
gemeten op plaatsen waar eerder maanstenen verzameld zijn, zodat de spectrometerdata vergeleken kunnen worden
met de samenstelling van de stenen zelf.
De intensiteit van de fluorescentie hangt
ook af van de zonne-activiteit. Smart-1
had daarom twee spectrometers aan
boord om tegelijk de maan en de zon te

De grote vraag bij de maan is hoe zij is
ontstaan. Het antwoord probeert Van
Westrenen te vinden door de gesteenten
die het oppervlak van de maan vormen
‘na te maken’ in het laboratorium. Van
Westrenen: “Het oppervlak van de maan
bestaat grofweg uit basalten en anorthosieten (een anorthosiet bestaat vrijwel
volledig uit plagioklaas), gesteenten
die gevormd zijn door kristallisatie uit
een magma. Wij willen weten hoe en op
welke diepte die processen plaatsvonden.
Weten wij de samenstelling van het
maanoppervlak, dan kunnen we in het
laboratorium uittesten welke smelt, met
welke samenstelling, onder welke druk
en temperatuur de gesteenten oplevert
die op het oppervlak van de maan te vinden zijn. Op aarde zijn die processen
goed bekend. Wij kennen het gedrag van
gesteenten op grote diepte intussen redelijk; onder meer door mantelxenolieten
weten we de samenstelling van het oorspronkelijke mantelmateriaal waaruit
basaltische oceanische korst gevormd
wordt. Maar aarde en maan zijn niet te
vergelijken. In bijna alle aardse systemen
zit water en hebben we te maken met oxiderende milieus; de maan heeft nauwelijks water en het milieu is reducerend.
Water heeft een grote invloed op het
gedrag van gesteenten en magma’s. En
de oxidatietoestand van een element
beïnvloedt het gedrag van dat element

Bron: ESA/SPACE-X Space Exploration Institute

in een smelt. Hoe precies, weten we niet.
We weten ook weinig over het vroegere
temperatuurverloop in de diepe ondergrond van de maan. Erger nog, we weten
eigenlijk niet waar de maan uit bestaat.
Anorthosieten komen ook op aarde voor,
maar niet in die hoeveelheden als op de
maan. Basalten op aarde bevatten minder
dan één gewichtsprocent titaan, op de
maan hebben zij soms 16 tot 17 procent
titaan. Met de gegevens van Smart-1
kunnen we ‘model’ maanstenen maken
en die smelten onder verschillende druken temperatuuromstandigheden. Zo kunnen wij uitzoeken welke magma’s onder
welke omstandigheden de lava’s kunnen
produceren die aan het maanoppervlak
gevonden zijn. Stel bijvoorbeeld dat het
moedergesteente van ‘de’ maanbazalt
een peridotiet is van aardse samenstelling. Stel ook dat de ‘maanse’ basalt
alleen maar gevormd kan worden uit
deze peridotiet bij een temperatuur die
150° hoger is dan in de aardse mantel.
Dan kun je concluderen dat de maan
warmer was dan de huidige aardmantel
ten tijde van de vorming van de lava.”

Seismometers
De voorkant van de maan is relatief
bekend terrein, de achterkant is vrijwel
onontgonnen gebied. Aan de achterkant
ligt het grote Zuidpoolbekken. Veel
wetenschappers hebben het idee dat
dit bekken gevormd is door een enorme
meteorietinslag. Hier zou veel materiaal
weggeslagen zijn, mogelijk zoveel dat er
nu gesteenten van de onderkorst of de
bovenmantel direct aan het oppervlak
liggen. D-CIXS kan over de samenstelling
van de bodem van dit bekken unieke
gegevens gaan leveren. Van Westrenen
beperkt zich in zijn experimenten vooral
tot bazalten van de voorkant van de
maan, maar heeft genoeg andere ideeën.
“Denk aan nauwkeurige zwaartekrachtmetingen. De Japanse missie (Kaguya)
die nu om de maan vliegt, voert die op
dit moment gedeeltelijk uit en de hoop
is op volgende missies van Europa of de
Verenigde Staten. Een net van seismometers op de maan zou helemaal geweldig zijn. De Apollo-missies hebben drie
of vier seismometers neergezet, maar
die staan allemaal aan de voorkant.
Wij weten nu dat er maanbevingen zijn.
Maar met een netwerk over de hele maan,
zou je informatie krijgen over de opbouw
en de samenstelling van het inwendige
van de maan. De maanbevingen die geregistreerd zijn, lijken erop te wijzen dat
er dieper in de maan een laag van dichter

Mozaïek van beelden gemaakt door AMIE op 19 augustus 2006, twee weken voor de impact. Locatie
van de strook: 69° W/11° N links boven tot 41° W/56° Z rechtsonder.
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materiaal zit. Waarschijnlijk heeft de
maan een metalen kern. Maar om daar
zeker van te zijn en om er achter te
komen hoe groot die is, zijn meer seismische gegevens nodig.”

Skaergaard
De vraag naar het vroegste begin van de
maan blijft veel wetenschappers bezighouden. Naast de heersende opvatting
(die van de afgelopen 35 jaar) dat de
maan samengeklonterd is uit de brokstukken van de inslag van een enorme
meteoriet op aarde, zijn Rob de Meijer,
emeritus-hoogleraar nucleaire fysica van
de Rijksuniversiteit Groningen en Van
Westrenen met een nieuwe theorie gekomen. Een extreem verlopen kernreactie

in de aarde op de grens van kern en
ondermantel zou voor zulke hoge temperaturen hebben gezorgd dat een deel van
de mantel omhoog ‘geborreld’ is (als een
luchtbel in kokend water) en uit de aarde
‘geschoten’ is om de maan te vormen.
“De theorie van de botsing van de aarde
met een enorme meteoriet, levert steeds
meer problemen op”, aldus Van Westrenen. “Hoe meer modellen er van de
botsing gemaakt worden, hoe meer blijkt
dat de maan dan niet uit aards materiaal
zou moeten bestaan, maar uit het materiaal van de botser, de meteoriet dus.
Daarmee verleg je het probleem, want
dan zou de botser uit hetzelfde materiaal
hebben moeten bestaan als de aarde.
Als je de maan uit de mantel van de

aarde laat ontstaan, voorkom je dat probleem. Waar de meeste wetenschappers
het wel over eens zijn, is het idee dat
de maan volledig gesmolten moet zijn
geweest: één grote magmakamer dus, een
Skaergaard-intrusie op planetaire schaal.
Die eensgezindheid bestaat door het feit
dat anorthosieten zo’n groot deel van het
maanoppervlak uitmaken. Zoveel plagioklaas (anorthosiet bestaat vrijwel volledig
uit plagioklaas) is alleen mogelijk bij een
hele grote magmakamer, waarin plagioklaas als een van de laatste mineralen
uitkristalliseert. Plagioklaas is lichter
dan de smelt waarin hij groeit en zal naar
het oppervlak drijven. De bazalten op
de maan bevatten veel titaan. Titaan zit
voornamelijk in ilmeniet. Het is een
zwaar metaal en de ilmeniet zal deel uitgemaakt hebben van een laag die zwaarder was dan de magma. Daardoor zal
deze laag zijn gaan zakken en het idee
is dat dat de oorsprong van convectie is
geweest. Hoe snel dat is gegaan, hangt af
van de dichtheid van ilmeniet onder de
omstandigheden die daar toen geheerst
hebben.”

Verlanglijstje
Graag had Van Westrenen een verlanglijstje ingeleverd bij Smart-1 welke elementen hij gemeten had willen hebben.
Maar zo simpel ligt dat niet. “De randvoorwaarden van deze missies komen uit
de technologie. Eerst wordt een superkleine spectrometer gebouwd van 500
gram: een prototype dat een klein aantal
elementen kan meten. Pas daarna, als
veel al vaststaat, komen wij in beeld.
Je zou als wetenschapper zo graag veel
dichter bij de technologen willen zitten
en zeggen dat je bijvoorbeeld kalium wilt
meten op Mars. Zou je een precieze isotopenmeting willen, dan moet je er echt
naar toe om een stuk steen op te halen
en zover zijn we nog niet. Het blijft schipperen tussen wat technologisch mogelijk
en aardwetenschappenlijk wenselijk is,
maar het is al geweldig dat dit kan.”
Aukjen Nauta

ESA’s SMART-1 was een van drie ladingen van de Ariane-vlucht 162. De lancering gebeurde vanaf
het Guiana Space Centre, Europa’s ruimtestation in Kourou, Frans Guyana. SMART-1: Europa‘s eerste
tocht naar de maan.
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Websites
Smart-1: http://www.esa.int/esaMI/
SMART-1/index.html:
Het Nationaal Platform voor Planeetonderzoek
(NPP): www.planeetonderzoek.nl
“De dag dat de aarde de maan baarde”, het artikel
over de theorie van De Meijer en Van Westrenen
staat in Natuurwetenschappen en Techniek,
nummer 12, 2007

.in memoriam
John Ario Katili
Op 19 juni jongstleden overleed
in zijn woning te Jakarta op 79jarige leeftijd prof. dr. John Ario
Katili, ten gevolge van een hartaanval. Hij was de nestor van de
Indonesische geologen en drager
van de Van Waterschoot van der
Gracht Penning van het KNGMG
(1994). De dag er na is hij ter
aarde besteld op de Erebegraafplaats Taman Makam Pahlawan
Kalibata aldaar. Enkele uren voor
zijn dood voltooide hij nog zijn
laatste publicatie en ging accoord
met de uiteindelijke tekst van een
Speciaal Nummer van het Indonesian Journal of Geology, waarvan
hij Chief Editor was. Dit simpele
feit karakteriseert de gedrevenheid van de Mens Katili waarin
een rusteloos onderzoekende
geest met maatschappelijke bewogenheid, tomeloze energie en
geboren leiderschap samengingen.
John Ario Katili werd op 9 juni
1929 geboren in Gorontalo,
N-Sulawesi. Omdat er nog geen
middelbare school bestond in
Gorontalo, moest hij al op jonge
leeftijd van huis. Die vroege zelfstandigheid is ongetwijfeld karaktervormend geweest. Dit alles
speelde zich af tegen de achtergrond van de nadagen van het
koloniaal bestuur, de Japanse
bezetting en de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Weinigen weten dat er in Gorontalo al
in 1942 vijf maanden de roodwitte vlag wapperde in het interregnum dat ontstond na het
vertrek van de Nederlanders.
In Makassar raakte Katili sterk
betrokken bij de onafhankelijkheidsstrijd van zijn land, maar hij
waardeerde ook zijn inspirerende
aardrijkskundeleraar, de Nederlandse bodemkundige Druif, zoals
hij beschrijft in zijn biografie
‘Harta Bumi Indonesia’ (Natuurlijke Hulpbronnen van Indonesia)
die in 2007 verscheen. De zelfde
openheid en waardering karakteriseerde ook zijn relatie met de

Nederlandse staf van het ITB
(Institut Teknologi Bandung) in
de jaren 50 van de vorige eeuw en
is van groot belang geweest
bij de latere wetenschappelijke
samenwerking tussen Indonesië
en Nederland, zoals bij de oceanografische Snellius-II-expeditie.
Katili studeerde geologie bij het
ITB van de Universiteit van Indonesië van 1950 tot 1953. Hij was
bij de eerste lichting studenten
van het pas opgerichte Geology
Department waarvan Prof. Th.H.F.
Klompé de leiding had. Hij studeerde verder aan de Universiteit
van Innsbruck, promoveerde in
1960 Cum Laude bij het ITB op
de dissertatie “Geological Investigations on the Lassi Granite
Mass, Central Sumatera”. (Redactie: Sumatra wordt ook wel als
Sumatera gespeld). Later ging hij
tweemaal naar de Verenigde Staten (Universiteit van Kentucky,
1963; Universiteit van Los Angeles, 1969). Het toen nieuwe concept van de platentektoniek had
zijn grote belangstelling en hij
ontwierp een model voor de toepassing ervan, eerst in Sumatra
en later ook in andere delen van
Indonesië. In dit kader herkende
hij als eerste de Semangko breukzone in de Bukit Barisan van
Sumatra als een grote rechtslaterale transversaalbreuk en bestudeerde soortgelijke breuken in

Sulawesi, Oost-Indonesië (Sorong
breuk) en elders in ZO-Azië. Hij
was een groot pleitbezorger van
de platentektoniek en zelfs toen
hij al ambassadeur in Moskou
was, onderzocht hij nog transversaalbreuken in Kazakhstan op
satellietbeelden en in het veld.
Katili was er zich van bewust dat
de geologische structuur van de
Indonesische archipel niet begrepen kan worden zonder kennis
van de onderzeese gebieden.
Hij maakte zich daarom sterk voor
geïntegreerd aardwetenschappelijk onderzoek, ook buiten de
kustlijnen. Daarom was hij ook zo
geïnteresseerd in de Snellius-IIexpeditie en zette hij zich in voor
exploratie van de onderzeese
minerale hulpbronnen van ZO- en
O-Azië middels internationale en
VN-projecten zoals de CCOP,
IDOE en SEATAR1. Richtsnoer bij
dit alles was voor hem het benutten van natuurlijke hulpbronnen
voor het verhogen van het levenspeil van de bevolking en de
bescherming tegen natuurrampen
zoals vulkaanerupties, aardbevingen en tsunami’s.
Zijn wetenschappelijke carrière
nam al snel een hoge vlucht.
Hij werd docent bij het Geology
Department ITB in Bandung waarvan hij, na het gedwongen vertrek
van de Nederlandse staf wegens
het geschil over Irian Barat, de
leiding overnam. Hij betreurde dit
vertrek in hoge mate en spreekt
in zijn biografie over een “exces
van nationalisatie”. Hij werd
hoogleraar in 1961 en vervolgens
Decaan en Conrector van het ITB
(1961-1965). Al gauw werd hij
ook buiten de universiteit bekend;
hij kreeg vele hoge functies,
zoals Directeur van de Geologische Dienst (1962-1971), Vicepresident van de Indonesische
Raad voor de Wetenschapppen
LIPI (1969-1974), DirecteurGeneraal Mijnbouw bij het
Ministerie Mijnbouw en Energie
(1973-1984), Directeur-Generaal

Geologie en Delfstoffen bij hetzelfde Ministerie (1984-1989).
De groeiende exploratie- en
exploitatieactiviteiten van internationale olie- en mijnbouwmaatschappijen in Indonesië vergden
in die jaren veel van Katili’s werkkracht. Bovendien had zijn werk
landelijk grote waardering gevonden en werd hij gekozen tot Vicevoorzitter van het Indonische
parlement (1992-1997). Hij
besloot zijn ambtelijke carrière
als gevolmachtigd Ambassadeur
van Indonesië in de Russische
Federatie, Kazakhstan, Turkmenistan en Mongolië met standplaats
Moskou (1999-2003).
Dit alles heeft hem echter niet
weerhouden ook op vakgebied
actief te zijn – hij is de auteur
van circa 250 wetenschappelijke
publicaties – en in wetenschappelijke organisaties. Zo was hij
onder meer Vice-President van de
IUGS (1972-1976), de eerste
President van de Geosea Union
(1984) en in verschillende functies betrokken bij het UNESCO/
IGCP-programma, het ESCAP/
CCOP-programma, het ICSU/
IGBP-programma, etc. Hij ontving
vele binnen- en buitenlandse
onderscheidingen voor zijn wetenschappelijke verdiensten waaronder, in 1988, een Eredoctoraat
van de Universiteit van Stockholm. De Van Waterschoot van
der Gracht Penning en zijn benoeming tot Commandeur in de Orde
van Oranje Nassau (1995) hadden voor hem echter een bijzondere betekenis. Met zijn overlijden is een geoloog van wereldformaat heengegaan en heeft de
Nederlandse aardwetenschap, die
hij een warm hart toedroeg, een
goede vriend verloren.
Herman Th. Verstappen
1

CCOP: UN Committee for Co-ordination and
Joint Prospecting of Asian Offshore Areas;
IDOE: International Decade for Ocean
Exploration; SEATAR: SE-Asian Tectonics
and Resources
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Nieuw licht op de
veldspaatklok
De Utrechtse fysisch-geografe
Romée Kars heeft de Escherprijs
2008 gewonnen voor de beste
Aardwetenschappelijke afstudeerscriptie. Op de jaarvergadering
van het KNGMG kreeg ze de prijs
uitgereikt voor haar scriptie: ‘Feldspar IRSL dating of Late Pliocene,
Early and Middle Pleistocene
Rhine fluvial sediments. A new
approach towards the correction of
anomalous fading’. Hierin
beschrijft ze hoe de toepassing
van een fysische procesbeschrijving het mogelijk maakt om de
natuurlijke opbouw van het luminescentiesignaal in veldspaatkristallen te modelleren en het signaalverlies te kwantificeren. Het is
een belangrijke stap in het proces
om veldspaatdatering betrouwbaar
te kunnen toepassen en op deze
wijze oudere sedimenten te kunnen dateren dan met de tot nu toe
gebruikte kwartsdatering mogelijk
is.
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Als onderdeel van haar Masterveldwerk
heeft Romée Kars met twee medestudenten onderzoek gedaan aan een recent herleefde theorie over de aanwezigheid van
een groot smelwatermeer in het Zuidelijke Noordzeebekken gedurende het Elsterien (450.000 jaar geleden). Het meer
zou zijn ontstaan toen smelt- en rivierwater niet naar het noorden kon wegstromen
door de aanwezigheid van een landijsmassa in de drooggevallen noordelijke
Noordzee. Omdat Dover en Calais in die
tijd nog waren verbonden door een rug
van kalksteen, kon het water ook niet
naar het zuiden wegstromen en ontstond
een groot zoetwatermeer met een waterspiegel op ongeveer 30 m + NAP. Kars:
“Als deze theorie klopt, dan zou zand
en grind van de Formatie van Sterksel
in de groeve Hoher Stall, net over de
Duitse grens bij Venlo, niet 600.000 tot
800.000 jaar geleden zijn afgezet op een
vlechtende riviervlakte, maar slechts zo’n
450.000 jaar oud zijn en gevormd als
een fluvio-deltaïsche afzetting aan de
rand van een proglaciaal meer”. Terwijl
haar medestudenten zich concentreerden
op de sedimentologie en polleninhoud
van de sedimenten in de groeve, vroeg
Kars zich af of het niet mogelijk zou
zijn om de absolute ouderdom van de
afzettingen te bepalen en daarmee de
juistheid of onjuistheid van de smeltwatermeertheorie in één keer vast te
stellen. Datering van Vroeg- of MiddenPleistocene sedimenten is echter lastig.
Tot nu toe heeft vrijwel geen enkele
methode in dit tijdsinterval betrouwbare
dateringsresultaten opgeleverd. Recente
ontwikkelingen op het gebied van luminescentiedatering boden echter een aanknopingspunt.

IRSL-datering
Luminescentiedatering maakt het mogelijk het moment te bepalen waarop sediment voor het laatst aan licht (of warmte)
is blootgesteld. Dit staat op een geologische tijdschaal gelijk aan het moment
van afzetting. De methode wordt tot nu
toe vooral toegepast op kwarts, de zgn.
optische gestimuleerde luminescentiemethode (OSL-methode). Afhankelijk
van de aard en samenstelling van het
sediment kunnen met behulp van OSL
sedimenten worden gedateerd met een
ouderdom tot ongeveer 150.000 jaar.
Daarboven raakt het materiaal verzadigd.
“Theoretisch gezien kan door middel van
infrarood-gestimuleerde luminescentie
(IRSL) op veldspaat veel ouder sediment
gedateerd worden. Het probleem is echter

dat in de praktijk in de loop van de tijd
een deel van het luminescentiesignaal
uit de veldspaatkristallen verdwijnt.
Dit wordt ‘anomalous fading’ genoemd
en zorgt ervoor dat de ouderdom van het
sediment onderschat wordt. Bestaande
correctiemethoden konden hiermee tot nu
toe niet goed overweg”, legt de Utrechtse
studente uit. Een recente beschrijving
van ‘quantum mechanical tunnelling’,
het fysische proces dat waarschijnlijk
anomalous fading veroorzaakt, bood
echter soelaas. Onder begeleiding van
dr. Kim Cohen (Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht) en dr. Jakob
Wallinga (Nederlands Centrum voor
Luminescentiedatering, Technische
Universiteit Delft) combineerde Kars de
geologische vraagstelling en methodologisch onderzoek naar luminescentiegedrag tot een gedegen onderzoeksvoorstel.

Onderzoek in het donker
Uitvoering van het onderzoek betekende
vooral in de eerste maanden veel werk
in een donker laboratorium bij rood licht.
“Ik ging in het donker in Utrecht van huis
en bij aankomst in Delft een donker lab
in. Dan kwam ik er om vijf uur ’s middags
weer uit en kon ik in het donker terug
naar huis. Ik zag door de week Utrecht
niet bij daglicht.” Het lukte Kars uiteindelijk om met behulp van de fysische
beschrijving de natuurlijke opbouw van
het luminescentiesignaal in Rijnsediment
te modelleren en het proces van anomalous fading te kwantificeren. Ze heeft
daarmee een grote stap gezet op weg
naar een betrouwbare datering op basis
van de veldspaatklok. Helaas bleek echter
dat haar sediment niet alleen buiten het
bereik van de kwartsdatering, maar ook
van de veldspaatdatering lag. Alle monsters waren verzadigd. Het lukte haar
dus niet om de geologische vraagstelling
(hoe oud zijn de afzettingen en welke van
beide ontstaanstheorieën is juist) op te
lossen. Dat vond Kars weliswaar jammer
(“Als het gelukt was, dan had de geologische wereld misschien op zijn kop
gestaan”), maar ze had er vanaf het begin
al rekening mee gehouden. Bovendien
was ze gaandeweg het onderzoek meer en
meer gegrepen geraakt door de methodeontwikkeling en was de geologische vraag
iets meer op de achtergrond geraakt.

Prijs
Juist de integratie van het traditionele
sedimentair-geologisch veldonderzoek,
fysische methode-ontwikkeling in het lab
en mathematisch modelleerwerk maakte

Groeve Hoher Stall, Duitsland, vlak bij Venlo.

op de jury van de Escherprijs veel indruk.
Daarnaast vond de jury zowel de kwaliteit
van de scriptie als de zorgvuldigheid van
de presentatie voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zeer hoog. De Escherprijs bestaat, naast een oorkonde en een
geldbedrag, uit één jaar gratis lidmaatschap van het Genootschap en een uitnodiging om de resultaten van het onderzoek te publiceren in het ‘Netherlands
Journal of Geosciences’. Kars is inmiddels
cum-laude afgestudeerd aan de Faculteit
Geowetenschappen van de Universiteit
Utrecht en is bij het Nederlands Centrum
voor Luminescentiedatering in Delft
samen met Jakob Wallinga bezig met het
schrijven van een vervolgonderzoek. Ook
dat gaat over het toepasbaar maken van
luminescentiedatering voor oudere monsters. Aanvankelijk had ze haar twijfel
over een carrière in de wetenschap, maar
het plezier en succes dat ze beleefde aan
haar afstudeeronderzoek heeft haar over
de streep geholpen: “Als ik het dan kan,
dan moet ik het maar gewoon doen”.
Jeroen Schokker
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Ardense ‘boudins’ in één van de groeves nabij Bastogne (typelocaliteit); gezien aan de onderzijde van een laagvlak;
de vergelijking met bloedworsten wordt duidelijk.

100 jaar boudin?
Als je aan niet-geologen vraagt wat een boudin is, dan zal je – in België althans – steevast het antwoord krijgen:
een bloedworst, beuling of pens. Als je aan een geoloog – en zeker een structureel geoloog – vraagt wat een
boudin is, dan zal hij of zij u weten te vertellen dat dit een typische structuur is die het resultaat is van het
uiteentrekken van een harde laag in afzonderlijke stukken. Je kunt wellicht vermoeden dat het niet toevallig is
dat het Franse woord voor bloedworst, ‘boudin’, een universeel gebruikte term is geworden binnen de geologie.

Om te achterhalen waarom dat zo is,
moeten we 100 jaar terug gaan in de tijd.
Eind augustus 1908 organiseerde de
Société Géologique de Belgique een
geologische excursie in de omgeving van
Bastogne naar aanleiding van het onderzoek door Xavier Stainier van de metamorfe gesteenten in de omgeving van
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Bastogne. Stainier had immers opgemerkt dat in de Devoonpakketten van
de Hoge Ardennen kwartsaders op een
zeer bijzondere manier voorkwamen.
Op 31 augustus 1908 bezoekt het gezelschap verschillende groeves in de omgeving van Bastogne, waar ze geconfronteerd worden met bijzondere structuren,

die sterk gelijken op een reeks van bloedworsten die naast elkaar liggen: “Lorsque
l’on voit ces segments renflés sur une
surface de stratification étendue, mise à
nu par l’exploitation, on croirait voir une
série d’énormes cylindres ou boudins
alignés côte à côte … sur l’initiative de
M. Lohest on a fréquement utilisé, pour

la facilité du langage, les néologismes de
boudiner et de boudinage”. Dat een eeuw
later deze termen opgenomen zijn in het
geologische jargon, zal Max Lohest wel
nooit beseft hebben.

zijn kinematische definitie zoals we deze
vandaag nog steeds hanteren: “een proces van laagparallelle rek dat aanleiding
geeft tot het uiteentrekken van lagen of
laagpakketten”.

Laagparallelle verkorting

Termenoorlog

Er ontplooit zich tijdens deze excursie
een discussie tussen Lohest en Stainier
over de vormingsgeschiedenis van hun
‘boudins’. Twee aspecten van deze structuren speelden hierbij een centrale rol:
enerzijds de lensvormige kwartsaders,
die enkel terug te vinden zijn in de
zandsteenlagen en steeds loodrecht voorkomen op de gelaagdheid ongeacht de
plooien; en anderzijds het gelobde voorkomen van zowel het bovenliggende als
onderliggende laagvlak van de zandsteenlagen, telkens tussen twee kwartsaders.
Terwijl Stainier van mening was dat de
aders gevormd waren ten gevolge van het
opbreken van de zandsteenlagen voordat
een laagparallelle verkorting aanleiding
gaf tot het gelobde patroon van de laagvlakken, verdedigde Lohest juist het
tegenovergestelde, eerst laagparallelle
verkorting en dan pas adervorming.
Pas een eeuw later zal blijken wie uiteindelijk gelijk had.
In de eerste helft van de 20ste eeuw krijgen deze structuren heel wat aandacht
binnen de internationale geologische
gemeenschap. Naar aanleiding van een
excursie in het kader van het Internationaal Geologisch Congres georganiseerd
in Brussel in 1922, bemerkt Terence T.
Quirke dat “there seems to be nothing
in the arts or in nature which can be
compared in mechanical origin to boudinages, which makes them the more interesting and the more worthy of study.
It is hoped that we shall learn more
about them through the researches of our
Belgian colleagues”. Tachtig jaar later
hebben we dan ook zijn verwachtingen
waargemaakt.
Verschillende vormingsmodellen werden
gepostuleerd. Wat steeds terugkwam
in de beschrijving van deze Ardense
structuren, was dat ze sterk geleken op
de ‘pinch-and-swell’ structuren zoals
beschreven in de kristallijne gebieden in
de Scandinavische en Schotse Caledoniden. Maar ook altijd met de bedenking
dat de verhoudingen (hoogte-breedteverhouding) sterk verschilden, wat moest
wijzen op een andere ontstaansgeschiedenis. De kiem voor verwarring was
geplant. In 1947 maakte Cloos in zijn
overzichtsartikel over boudinage deze
bedenking niet meer. Boudinage kreeg

Maar wat met de originele structuren in
de Belgische Ardennen? De verwarring
werd nog groter toen Pilgers en Schmidt
in 1957 in Dedenborn, net over de Duitse
grens, structuren vergeleken met architecturale elementen uit de Gotiek, met
name ‘mullions’. Zij interpreteerden deze
structuren als het resultaat van een laagparallelle verkorting. Uiteindelijk bleek
dat dergelijke ‘mullions’ zo’n 100 kilometer zuidwaarts, in België, sinds 50 jaar
beschreven werden als ‘boudins’, die
echter sinds het werk van Cloos geïnterpreteerd werden als het resultaat van
laagparallelle rek. De verwarring was
compleet. In een wanhoopspoging om uit
deze verwarring te geraken, doken termen
op zoals ‘L-boudins’ (of ‘auslängungsboudins’) en ‘K-boudins’ (of ‘verkürzungsboudins’). De ‘mullions’ van Dedenborn
werden omgedoopt tot ‘half-boudins’.
Snel besefte men echter dat deze ‘termenoorlog’ het probleem geen stap dichter bij een oplossing bracht. Of met de
woorden van G. Wilson: “Confusion with
regard to the significance of the term
‘boudin’ has undoubtedly arisen in some
countries because of the different ways
in which sausages are displayed in shops.
On the continent of Europe large boudins
are found lying side-by-side on grocers’
slabs; in Britain and America, the smaller
type of sausage is more common, and
these are seen hanging in strings, endto-end”.
Sinds de jaren ’70 bleken twee stromingen de discussie te domineren: een Duitse school die alle structuren in de Ardennen als ‘mullions’ beschouwde en een
Waalse school die de atypische structuren als ‘verkorte boudins’ aanzagen. Het
was echter overduidelijk dat deze discussie, die zich enkel toespitste op de bijzondere geometrische aspecten van deze
structuren, in een doodlopend straatje
terecht gekomen was. De hernieuwde
interesse voor de kwartsaders door de
Leuvense onderzoeksgroep heeft het uiteindelijk mogelijk gemaakt de impasse te
doorbreken. De structuren zijn het resultaat van een laagparallelle verkorting, dus
mullions. De gelobde laagvlakken vormen
zich enkel wanneer de zandsteenlagen
vooraf doorsneden zijn door kwartsaders.
De kwartsaders blijken bovendien het

resultaat te zijn van hydraulisch opbreken
van de zandsteenlagen in een vroegere
fase van de vervormingsgeschiedenis.
De hypothese gepostuleerd door Stainier
in 1907 blijkt uiteindelijk brandend
up-to-date!

Geologisch erfgoed
En wat nu? De structuren die aan de
basis liggen van de termen ‘boudin’ en
‘boudinage’ blijken helemaal niet het
resultaat te zijn van het proces boudinage, zoals we het allemaal kennen.
Betekent dit nu dat boudinage moet
worden geherdefinieerd en dat alle handboeken in de structurele geologie dienen
te worden herschreven? Zeker niet! Uiteindelijk blijven de groeves in de omgeving van Bastogne wel de typelokaliteit
waar de termen ‘boudin’ en ‘boudinage’
voor het eerst gebruikt zijn in een geologische context. Deze termen zijn niet
enkel uniek omdat juist kan achterhaald
worden waar, wanneer en door wie ze
voor het eerst gebruikt zijn in een geologische context, maar ook omwille van
hun universeel gebruik (vergelijkbaar met
mineraal- en gesteentenamen), zeer uitzonderlijk voor een veldgeologische term.
De groeves in de omgeving van Bastogne
maken dan ook deel uit van het internationale geologische patrimonium. Er kan
dan ook alleen maar voor gepleit worden
dat deze sites de nodige bescherming
krijgen als ‘geologisch erfgoed’.
Dit verhaal over hoe een oorspronkelijk
zuiver beschrijvende term gebruikt in
een geologische context een eigen leven
gaat leiden en uiteindelijk weinig meer
gemeen heeft met de oorspronkelijke
structuren, zegt misschien ook iets over
de nonchalance waarmee we met onze
terminologie omspringen. Het boudinageverhaal leert ons inderdaad de noodzaak
van een rigoureus gebruik van een correcte terminologie. En dat we zoveel mogelijk moeten teruggrijpen naar oorspronkelijke bronnen. Niet alleen verdient dit
alle aandacht in de universitaire geologieopleidingen, ook als auteur en recensent
van wetenschappelijke publicaties moeten we steeds waken over het correcte
gebruik van de geologische terminologie.
Prof. Manuel Sintubin
Geodynamics & Geofluids Research Group
Katholieke Universiteit Leuven
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Op 18 en 19 maart vond in Veldhoven het tweejaarlijkse Nederlands Aardwetenschappelijk Congres plaats, NAC9.
Veel lezingensessies, en heel veel posters, 219 in totaal. Drie posters zijn onderscheiden wegens hun goede,
duidelijke informatie en heldere presentatie. Drie uiteenlopende onderzoeken, die samen duidelijk de breedte
van het vak illustreren, van minieme isotopen tot wereldomspannende plate tectonics. In deze Geo.brief staat
de poster van Julia van Winden. De andere twee gelauwerden zullen in volgende nummers verschijnen.

.nac9

posterprijswinnares Julia van Winden

De koolstofcyclus in hoogvenen
Toen ik afstudeerde als geochemicus in Utrecht ben ik vervolgens lekker blijven plakken om ook mijn
promotieonderzoek te doen in Utrecht, zij het over een heel ander onderwerp.

Ik ben nu een jaar bezig als aio met
mijn onderzoek naar de koolstofcyclus in
hoogvenen. De nadruk van het onderzoek
ligt op de recycling van methaan door
methaanoxiderende bacteriën die in het
veenmos leven. Wat dit onderzoek zo
boeiend maakt is dat je je realiseert wat
een enorme invloed microben hebben op
alle geochemische cycli die op aarde van
belang zijn. Of, zoals Bill Bryson stelde in
zijn boek A small history of nearly everything: “The world belongs to the very
small”.

Veenmos
Er is de laatste jaren uiteraard heel veel
aandacht besteed aan de koolstofcyclus.
Koolstofdioxide wordt gezien als een
heel belangrijk broeikasgas, maar, zoals
bekend, is methaan een ongeveer twintig
keer sterker broeikasgas. Het wordt geschat dat ongeveer 80% van de natuurlijke atmosferische CH4 afkomstig is uit
wetlands. Hoogvenen zijn van uitzonderlijk belang, want, ondanks dat ze maar
een klein oppervlak van de continenten
beslaan, herbergen zij 30% van het terrestrische koolstof wat opgeslagen is in de
bodem. Dat is ongeveer drie keer zo veel
als in al het tropisch regenwoud.
Men begint zich steeds meer te realiseren
dat methaanoxiderende bacteriën,
methanotrophen, wel eens een uitzonderlijk belangrijke rol zouden kunnen spelen
in de koolstofcyclus. In bodems wordt
bijvoorbeeld waarschijnlijk ongeveer

90% van het geproduceerde CH4 door
methanotrophe bacteriën omgezet naar
CO2. Recent onderzoek heeft aangetoond
dat methanotrophe bacteriën ook kunnen
leven in de cellen en op de steeltjes van
Sphagnum, ofwel veenmos. Ze gebruiken
zuurstof om CH4 om te zetten naar CO2,
en een deel van die CO2 geven zij weer
door naar de plant, waardoor koolstof
heel efficiënt gerecycled wordt in hoogveen.

Biomarker
We zijn nu aan het onderzoeken hoe
belangrijk deze symbiotische methanotrophen wereldwijd zijn. Samen met een
microbiologe uit Nijmegen, Nardy Kip,
zijn we veenmos aan het verzamelen van
zoveel mogelijk verschillende veengebieden over de wereld, zoals Finland, GrootBrittannië, Estland, Patagonie en Siberië.
Nardy is de methaanoxiderende activiteit
in al die verschillende veenmossen aan
het onderzoeken en methanotrophe bacteriën uit Sphagnum aan het isoleren.
Ondertussen probeer ik een goede biomarker te vinden voor methanotrophe
bacteriën in hoogveen. Een goede biomarker is een organisch molecuul, zoals
een vetzuur of een sterol, dat specifiek is
voor de methanotrophe bacteriën en die
over lange tijd goed bewaard blijft. Ook
de natuurlijke d13C waarde van de moleculen kan hierbij helpen. Methaan dat
geproduceerd is door microben is sterk
verarmd in d13C. Als dat gegeten wordt

door methanotrophen, moet dat een duidelijk signaal geven in de moleculen van
de bacteriën, want je bent wat je eet.
Er zijn biomarkers bekend voor methanotrophen, maar die komen niet voor in alle
soorten en ze lijken vooralsnog niet toepasbaar voor de methanotrophen die
leven in het zeer specifieke milieu van
een hoogveen. Dit komt deels doordat de
methanotrophen in hoogveen waarschijnlijk niet alleen CH4, maar ook CO2 als
koolstofbron gebruiken, waardoor de
d13C waarde niet heel veel lijkt af te wijken van de gemiddelde bacterie. In onze
zoektocht naar specifieke moleculen zijn
we op dit moment Sphagnum aan het
incuberen met gelabeld CH4 (99% 13C).
Vervolgens ben ik aan het analyseren of
het label wordt ingebouwd en in welke
moleculen het precies komt te zitten.
Dit ziet er allemaal veelbelovend uit,
maar de details daarvan verklap ik pas
op mijn volgende poster!
De volgende vraag is natuurlijk wat voor
invloed een veranderend klimaat heeft op
de methanotrophe bacteriën. Wat gebeurt
er met de methaanoxiderende activiteit
bij een stijgende temperatuur en veranderende neerslagpatronen? Met een goede
biomarker zouden we terug kunnen gaan
in de tijd, en kunnen proberen te reconstrueren wat het veranderende klimaat voor
een invloed heeft gehad op methanotrophe bacteriën en de rest van de koolstofcyclus in hoogvenen in het verleden.
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.boekbespreking
The discovery of global warming
Het klimaat en de mens. De laatste jaren lijken die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden te
zijn. Het wordt warmer op aarde
en de mens speelt daarin een
grote rol. Deze boodschap is zo
vaak in het nieuws, dat we er niet
meer bij stil staan welke kennis
nodig is om dergelijke uitspraken
te kunnen doen. Hoe weten we
eigenlijk dat de temperatuur toeneemt en waarom denken wetenschappers dat de mens hierin een
rol speelt? Voor iedereen die zich
dit wel eens afvraagt, is het boek
‘The discovery of global warming’
een aanrader.
Auteur Spencer Weart is een
wetenschapshistoricus, verbonden aan het American Institute of

Physics. Hij schreef een boeiend
en toegankelijk boek over de geschiedenis van het onderzoek
naar klimaatverandering. Dit begint in de 19de eeuw, met laboratoriummetingen aan de stralingseigenschappen van gassen
door Tyndall. Hieruit bleek voor
het eerst dat CO2 en waterdamp
infraroodstraling absorberen.
Een belangrijke motivatie voor dit
vroege onderzoek naar het broeikaseffect was de vraag naar het
ontstaan van ijstijden, een van de
hoofdvragen uit het klimaatonderzoek in die tijd. Lang is getwist
over de relatieve rol van waterdamp en CO2, over de vraag of
variaties in CO2 de stralingsforcering merkbaar zouden kunnen
veranderen en of dit ijstijden zou

• Spencer R. Weart • 2003 • Harvard University Press, Cambridge
(Massachusetts) en Londen (Engeland) • 228 pp. • ISBN (hard
cover) 0674011570 • (soft cover)
9780674011571 • een herziene
uitgave komt dit najaar uit

maakt dat deze (en vele andere)
vragen absoluut niet triviaal zijn.
Om de lezer vervolgens op een
overtuigende manier door een
wetenschappelijke ontwikkeling
van tientallen jaren naar de
oplossing te voeren.

kunnen verklaren of dat Milankovitch het toch bij het rechte eind
had met zijn cyclische variaties
in de instraling. De verdienste
van de auteur is dat hij duidelijk

– advertentie –
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Gaandeweg het verhaal komt de
mens in beeld. Eerst als mogelijke
aanjager van klimaatverandering
(eind 19de eeuw), dan als belanghebbende in het maatschappelijk
debat (midden 20ste eeuw). Alle

.tentoonstelling

Mijn enige kritiek op het boek is
dat er relatief weinig aandacht
besteed wordt aan de Europese
bijdragen en dat de meest recente geschiedenis wat anekdotisch
gepresenteerd wordt, hoewel het
laatste nauwelijks te vermijden is
in een boek dat eindigt met het
derde IPCC-Klimaatrapport uit
2001. Samenvattend: een voorbeeldig boek, vergelijkbaar met
‘Ice Ages’ van Imbrie en Imbrie.
Nanne Weber, KNMI

Foto: Tom Kroeze, Rotterdam

aspecten van het klimaatonderzoek komen aan bod: metingen,
theorievorming en numerieke
modellen. En passant wordt de
lezer ook ingevoerd in de voorlopige ontknoping van het ijstijdenvraagstuk.
Veel thema’s die regelmatig in
de klimaatsceptische literatuur
opduiken, passeren de revue in
deze geschiedenis. Neem bijvoorbeeld de vraag: kan de mens
het klimaat wel veranderen? Callendar kreeg het in de 30er jaren
van de vorige eeuw al te horen
toen hij bij de Royal Meteorological Society in Londen zijn eerste
berekeningen presenteerde van
de invloed van de verbranding
van fossiele brandstoffen op de
temperatuur. Het antwoord is
ondertussen duidelijk, door de
latere CO2-metingen van Keeling
in combinatie met de stralingsmetingen van Tyndall, wereldwijde temperatuurmetingen en
de ontwikkeling van numerieke
klimaatmodellen. Dit boek is
daarom verplichte kost voor
klimaatsceptici die niet in de
valkuil willen vallen om de discussie te beginnen op het punt
waar de wetenschap honderd jaar
geleden was.

.diversen
Bert Geerken nieuwe
directeur Naturalis
(bron: NWO, 7 juli 2008)
Dr. ir. Bert M. Geerken (1952)
is per 1 augustus 2008 aangetreden als directeur van Nationaal
Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Hij volgt daarmee
de vorig jaar onverwacht overleden Ronald van Hengstum op.

Secretariaat
Palynologische Kring

Het Spiegelzeepaviljoen op het strand bij Katwijk is op 18 juli geopend.

Spiegelzee geopend
Zeespiegelstijging is een fenomeen dat de gemiddelde Nederlander zich voorstelt als iets bedreigends voor de verre toekomst.
Door Al Gore’s “An inconveniant
truth” en campagnes zoals
“Nederland leeft met water”, is
het brede publiek inmiddels redelijk doordrongen geraakt van de
koppeling tussen zeespiegelstand
en klimaat, en van de rol van de
mens hierin – zo niet actief, dan
toch passief. Dat het zeespiegelverhaal ook een verleden kent is
echter veel minder goed bekend.
Om dit soort wijsheden over te
brengen heeft de TU-Delft het
paviljoen Spiegelzee ontworpen,
dat op 18 juli op het strand bij
Katwijk is geopend. Spiegelzee
wil een breed publiek informeren
over het verleden, het heden en
de toekomst van de zeespiegel.
Het was oorspronkelijk ingediend
als project voor de Academische
Jaarprijs 2007, maar viel uiteindelijk niet in de prijzen. Het idee
is ‘geadopteerd’ door TNO, die
het als manifestatie binnen het
Internationaal Jaar van de Planeet
Aarde gesponsord kreeg.
Het paviljoen is van binnen in
wezen een trappenhuis dat je via
een deur bovenin betreedt. Het
beginpunt, op een hoogte van ca.
6 m, correspondeert met de highstand van het Eemien; met het
aflopen van de binnentrappen volg

je de gemiddelde zeespiegeldaling
van het Eemien en het Weichselien, en daarna de snelle stijging
van het Holoceen. Onderweg zie je
op verschillende hoogten nadere
informatie, zoals een kim op 6
meter hoogte, een geschematiseerd lakprofiel van het Nederlandse Holoceen en een uitzicht over
een toendra. Het pièce de résistance van Spiegelzee is de zogenaamde spiegelbox op de begane grond
van het paviljoen, die je in een
peilloze diepte laat kijken: een truc
om de zeespiegelstand van –120
m aan het einde van het Weichselien te tonen. De diepte-ervaring
lijkt inderdaad zo’n beetje gelijk
aan een Domtoren naar beneden,
dus het oog wordt hier vakkundig
bedrogen.
Spiegelzee bevindt zich op het
strand van Katwijk aan Zee, net
ten zuiden van de uitwatering van
de Oude Rijn, en staat daar tot
eind oktober. Meer informatie
staat op www.spiegelzee.nl. Meer
informatie over het Internationale
Jaar van de Planeet Aarde is te
vinden op www.mijnaarde.nl.
Michiel van der Meulen
Deltares/TNO Geological Survey of the
Netherlands

Op de jaarvergadering van de
Palynologische Kring (17 juni jl)
is het secretariaat overgedragen
aan dr. Marjolein van der Linden
(p/a BIAX Consult, Hogendijk
134, 1506 AL Zaandam,
tel: 075-6161010, e-mail:
vanderlinden@biax.nl

Website Sedimentologisch
Kring
De Sedimentologische Kring heeft
een website: http://sedi.kring.
googlepages.com/, met nieuws
over aanstaande excursies en
activiteiten. Het e-mailadres is:
sedi.kring@gmail.com

Bakhuys-Roozeboom
medaille 2008
De KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) heeft de BakhuysRoozeboom medaille 2008 toegekend aan de aardwetenschapper
Prof. R.C. Newton (tot 1998 verbonden geweest aan de University
of Chicago, nu werkzaam bij de
University of California, Los Angeles – UCLA). De prijs, een gouden
medaille, wordt eens in de vier
jaar uitgereikt voor buitengewone
prestaties geleverd binnen de
fasenleer. Sinds de uitreiking van
de eerste medaille in 1916 (aan
H.A. Schreinemakers), is de prijs
slecht een keer eerder aan een
aardwetenschapper uitgereikt:
N.L. Bowen in 1954. Prof Newton
zal de prijs persoonlijk in ontvangst nemen op 27 oktober en
zal een voor iedereen toegankelijke lezing geven in het Trippenhuis in Amsterdam.
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.kngmg
KLIMAATCONFERENTIE KNGMG in
samenwerking met KIVI NIRIA en KNAG
20 November 2008 Koninklijk Instituut voor de
Tropen te Amsterdam
Tijdens de Klimaatconferentie
“Onzekerheden en klimaatverandering” van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), gehouden
eind 2007, gaf Prof. J. Oerlemans, de gletsjerkenner, een
helder betoog onder de titel “De
voorspelbaarheid van klimaatverandering is begrensd”. Met een
aantal interessante voorbeelden
werd dit onderstreept. Zo valt de
verontrustend hoge snelheid van
de afname van het zeeijs in de
Arctisch Oceaan ruim buiten alle
voorspellingen.
Hieronder ziet u het gemiddelde
temperatuurverloop van de wereld
sinds 1988. Zal de temperatuur
nu omhoog of omlaag gaan? Allerlei interpretaties zijn denkbaar.
Iedere ketter heeft zijn letter
en iedere klimatoloog heeft zijn
grafiek.
Wat moeten we met de voorspellingen die vrijwel iedere maand in
het nieuws zijn betreffende nog
meer regen, warmte, wind en
ander onheil? Wat moet een politicus met het IPCC rapport in de
hand? Kan hij dat verhaal negeren
met een verwijzing naar onvoorspelbaarheid? Moet Nobelprijswinnaar Al Gore in de hoek van de
fantasten worden gezet? Nee, dat

kan natuurlijk niet. Gelukkig is
Nederland niet in paniek geraakt,
ondanks “Amersfoort aan Zee
scenario’s” Zo hoorde ik laatst,
bij het debat ter gelegenheid van
“Spiegelzee”, voortreffelijke,
evenwichtige bijdragen van een
topambtenaar van Rijkswaterstaat
en van een (vrouwelijke) dijkgraaf.
Die lieten zich in alle geval niet
gek maken.
Over een ding kunnen we het allemaal eens zijn. Er moet meer klimaat gerelateerde wetenschap
bedreven worden, in vele disciplines. Die wetenschap heeft het
moeilijk omdat iedere uitkomst
het risico loopt in een politiek
debat ge- of misbruikt te worden,
want er is een onaangename polarisatie aan de gang. “Gelovigen”
en “ongelovigen” bestrijden
elkaar met een welhaast religieus
animo; ze beschuldigen elkaar,
lachen elkaar uit; kortom de
wetenschap wordt vertroebeld
door emotie. En dat is niet goed.
Het KNGMG wil een bijdrage
leveren aan de redelijkheid en de
wetenschappelijkheid van het
debat door het organiseren van
een Klimaatconferentie onder het
thema ‘Climate change: facts,
uncertainties and myths’. Een
meteoroloog, een geoloog, een

bioloog, een geofysicus, een fysicus en een astronoom zullen het
woord voeren. Tenslotte spreekt
een filosoof die “de ijdelheden,
hier beneden, aanziet met een
lodderoog” Geen van de sprekers
is al “ingedeeld” bij een van de
strijdende partijen. Het zijn eerlijke, objectieve wetenschappers,
allen befaamd in hun veld van
expertise. Ik denk dat dit uw beste kans is om echt geïnformeerd
te worden over de staat van het
klimaat. De onzekerheden zullen

niet worden opgeruimd, maar wel
beter worden toegelicht en in perspectief worden gezet op deze
dag, waar ik u allen hoop te zien.
Het volledige programma vindt u
op de website www.kngmg.nl
Via deze site kunt u zich ook al
laten registreren voor deelname.
Tot ziens dus op 20 november in
Amsterdam.
Peter de Ruiter

.personalia
Adreswijziging
Drs. S.A. Saras
Feits Diepenlaan 78
2497 DL Den Haag
M. Groen
Uilenstede 194-1347
1183 AP Amstelveen

PO Box 19380
WestBay
Doha
Qatar
Dr. A. Speksnijder
Driedistellaan 6
2554 HN Den Haag

Nieuwe leden
H.J. Droste
Locquetstraat 11
B2811 Hombeek
België

Drs. L.C. Pollemans
Burgemeesterpark 3
3971 CT Driebergen-Rijsenburg

Drs. J.Th. Bernard
Bovenover 6
3062 CC Rotterdam

T. Kruijer BSc
Noorddammerlaan 116
1187 AG Amstelveen

Dr. M.A.C. Dam
Waterkersweg 242
1051 PH Amsterdam

Dr. J.H. van Konijnenburg
Shell EXPAT mail
SBRASEP-UT (Rio de Janeiro,
Brasil)
Postbus 245
2501 CD Den Haag

Bron: Hadley Centre for Climate Prediction and
Research

Dr. B.J.H. van Os
Verjaagde Ruiterweg 40
3791 VH Achterveld

Overleden
Dr. J.P.J. Reijs (EPX-A-AUB)
Shell Development (Australia)
Propriety Limited
QV1 Building, Level 28
250 St George’s Terrace
Perth WA 6000
Australia

Wereldtemperatuurverloop van 1988 tot nu.
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Dr. J.P.J. Foeken
Asas Twin Towers
Flat W-603

Dr. D.R. de Vletter
p/a Duinweg 10
3768 BN Soest
24 mei 2008
Prof.dr. C.W. Drooger
Diamantweg 22-C04
3817 GL Amersfoort
19 juli 2008

.unesco

.universiteiten

Bron: Unesco werelderfgoed

Vrije Universiteit Amsterdam
P.A. Lanting (Bachelor Geologie, juli 2008)
R. Iping (Bachelor Geologie, juli 2008)
A.A. Adesanya (Master Geosciences of Basins and Litosphere, juli 2008)
C.H. Spliethoff (Master Paleoclimate and Geo-ecosystems, juli 2008)

TU Delft

Tschingelhoren, deel van het nieuwe Zwitserse werelderfgoed.

Dekblad wordt werelderfgoed
Het Werelderfgoed comitee van
de Unesco heeft op 7 juli 2008
besloten een alpien dekblad op te
nemen op de werelderfgoedlijst.
De ‘Tektonikarena Sardona’, zoals
de naam van het gebied nu luidt,
betreft het Glarnerdekblad, dat
bij vele Nederlandse geologen ook
bekend zal zijn van het spectaculaire, messcherpe overschuivingscontact (met het bekende ‘Martinsloch’) dat zo schitterend te
zien is op de Segnes pas tussen
Flims en Elm.
Al langere tijd, sinds 2004, ijverde Zwitserland voor toekenning
van de werelderfgoed status. Met
het nu genomen besluit bevestigt
het Unesco comite de unieke

waarde die het gebied voor wetenschap en onderwijs in het verleden heeft gehad en ook in de toekomst kan en zal hebben.
Opname op de werelderfgoedlijst
betekent dat de betreffende
gemeentes, kantons en de Zwitserse staat zich verplichten het
‘object’ langdurig te beschermen,
en ervoor te zorgen dat het voor
de komende generaties behouden
blijft. Geologisch gezien zal dat
wel lukken; en dat delen van het
gebied nu ook al aangewezen zijn
als beschermd gebied is voor
natuur- en landschapsbehoud is
zonder meer een goede zaak.
Frederique van Schijndel

K. Boersma (Bachelor, 2 juni 2008)
M.F.T. Bos (Bachelor, 2 juni 2008)
G.S. Groenewegen (Bachelor, 2 juni 2008)
E.H. van Heekeren (Bachelor, 2 juni 2008)
G. van Noort (Bachelor, 2 juni 2008)
S. Slagmolen (Bachelor, 2 juni 2008)
O. Hidayat (Master Petroleum Engineering, 31 maart 2008)
A. Janszen (Master Reservoir Geology, 2 juni 2008)
S.M.H. van de Kruijs (Master Petroleum Engineering, 2 juni 2008)
R.C. Saavedra Velasco (Master Applied Geophysics, 2 juni 2008)

ITC, Enschede

Bron: Wikipedia

Demerew Yirgu Astatikie (Master Earth Resource Exploration, 7 maart 2008)
Shanti Resmi Anggari Sugiono (Master Earth Resource Exploration,
7 maart 2008)
Jamal (Master Earth Resource Exploration, 7 maart 2008)
Kanya Souksakoun (Master Earth Resource Exploration, 7 maart 2008)
Munguntuya Mandshir (Master Earth Resource Exploration, 7 maart 2008)
Frank Namwel Petro Makyao (Master Earth Resource Exploration,
7 maart 2008)
Sentayehu Zewdie Mekonnen (Master Earth Science Data Provision,
7 maart 2008)
Ezeddin Mosbah Maaruf (Master Earth Science Data Provision,
7 maart 2008)
Carlos Andrei Torres Acosta (Master Geo-engineering, 7 maart 2008)
Yonnas Haddish Awaju (Master Geo-engineering, 7 maart 2008)
Asrat Dewo Kekeba (Master Geo-engineering, 7 maart 2008)
Mark Anthony Pernito (Master Geo-engineering, 7 maart 2008)
Sylvanus Tetteh Ahulu (Master Geo-hazard, 7 maart 2008)
Dedy Alfian (Master Geo-hazard, 7 maart 2008)
Sanjaya Devkota (Master Geo-hazard, 7 maart 2008)
Mateeul Haq (Master Geo-hazard, 7 maart 2008)
Dionis Simon Rugai (Master Geo-hazard, 7 maart 2008)
Monton Suriyaprasit (Master Geo-hazard, 7 maart 2008)
Isa Lugaizi (Master Geo-hazard, 7 maart 2008)
Muhammad Shafique (Master Geo-hazard, 7 maart 2008)
Sumbal Bahar Saba (Master Geo-hazard, 7 maart 2008)

Universiteit Utrecht

Tekening van de Glarneroverschuiving door H.C. Escher von der Linth (1812).

L.J.J. Huibers (Master Biogeologie, april 2008)
M. Leenheer (Master Physische Geografie, april 2008)
F. Saulus (Master Geologie, mei 2008)
S. Lodiers (Master Geologie, mei 2008)
K.R. Berendsen (Bachelor Geologie, april 2008)
P.W.J. Lansbergen (Bachelor Geologie, mei 2008)
S. Kok (Bachelor Geologie, mei 2008)
J.S. Claringbould (Bachelor Geologie, juni 2008)
R. van Dorp (Bachelor Fysische Geografie, juni 2008)
T.E. van den Hemel (Bachelor Geologie, juni 2008)
R.R.R. Oerlemans (Bachelor Fysische Geografie, juni 2008)
A.J. van Raaij (Bachelor Fysische Geografie, juni 2008)
M. Verwijmeren (Bachelor Fysische Geografie, mei 2008)
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.agenda
Tot eind oktober 2008
Spiegelzee, het paviljoen op het
strand bij Katwijk waar te zien is
hoe hoog en hoe laag de zeespiegel gestaan heeft in het verleden.
Informatie: www.spiegelzee.nl.
Zie ook pagina 14 van deze
Geo.brief.
Tot en met 21 september 2008
Tentoonstelling “Expeditie Diepzee”, Teylers Museum, Spaarne
16, Haarlem. Informatie:
www.teylersmuseum.nl
Tot en met 9 januari 2009
Tentoonstelling: “Dubois ontdekker van de aapmens”. Informatie:
www.naturalis.nl
19 september 2008
Symposium 100 Jaar Geografie
in Utrecht. Informatie:
http://100jaargeografie.geo.uu.nl/
20 september 2008
Alumnidag voor oud-studenten
geografie in Utrecht ter ere van het
eeuwfeest, zaterdag, van 10.0021.30 uur in het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht
22 september 2008
Symposium Paleobiologische Kring
“Advances in Triassic paleobiology”, Museum Freriks, Winterswijk,
gevolgd door een excursie naar de
groeve Winterswijk. Informatie en
registratie: www.bio.uu.nl/~palaeo/
Paleobiologie/.
1–2 oktober 2008
MineWater 08, Aaken
en Heerlen. Voor informatie:
http://www.minewater08.eu:80/
3–5 oktober 2008
Jaarlijks meerdaagse excursie
van de Sedimentologische Kring
naar Schiermonnikoog. Meer
informatie op de nieuwe website
http://sedi.kring.googlepages.com/
9–10 oktober 2008
Dit jaar vindt op de Pier in Scheveningen de 10e editie plaats
van De Noordzeedagen. Beleidsmakers, beheerders, onderzoekers
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.in memoriam
en gebruikers van de Noordzee
debatteren met elkaar over het
thema het Veranderende Klimaat
van de Noordzee. Informatie en
registratie: www.noordzeedagen.nl

8 oktober 2008
Holland Innovation 2008, beurs
voor onderzoekers en ondernemers met lezingen en uitreiking
Simon Stevinprijzen. Informatie:
http://www.hollandinnovation.nl/
programma/overzicht
27 oktober 2008
Uitreiking van de Bakhuys-Roozenboom medaille aan prof. R.C. Newton van UCLA. Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam.
Informatie: www.knaw.nl. Zie ook
pagina 15 van deze Geo.brief.
20 november 2008
KNGMG-conferentie ‘Klimaat:
Feiten, Onzekerheden en Mythes’.
Informatie: www.kngmg.nl
Tot en met 25 november 2008
Tentoonstelling Natuurhistorisch
Museum Rotterdam ‘Het is
gevaarlijk in het Natuurhistorisch
Museum – de sabeltandtijger in
Rotterdam’. Informatie:
www.nmr.nl
28 november 2008
15de jaarlijkse Symposium van
de NSG (Netherlands Research
School of Sedimentary Geology),
Universiteit Utrecht. Informatie:
http://www.geo.vu.nl/users/nsg/
15–16 januari 2009
Symposium “50 years of petroleum
exploration in the Netherlands
after the Groningen discovery”,
TNO, de Uithof, Utrecht. Informatie: Organisatie-BenO-SecretariaatGEenGI@tno.nl
19-23 april 2009
Meeting ‘Geodiversity, Geoheritage & Nature and Landscape
management’, Assen, Drenthe.
Informatie: www.drenthe.nl/
progeo2009

Dr. D.R. de Vletter
Op 24 mei is Rob de Vletter op
91-jarige leeftijd overleden.
Hij studeerde geologie in Utrecht
en promoveerde er in 1946 op
het proefschrift: “Geology of the
Western part of Middle Oriente,
Cuba”. De gegevens voor het
proefschrift heeft hij in 1939
gedurende de tweede Utrechtse
‘Cuba-expeditie’ in Cuba verzameld. Rob schetste op zijn eigen,
nuchtere en relativerende, wijze
de sfeer van dit bijzondere veldwerk op het platteland van Cuba
(UGV Almanak, 1987) en zeer
typerend voor hem is de zin: “Er
werd hard gewerkt, drie maanden
zonder een enkele vrije dag want
de donkere onweerswolken van de
komende oorlog pakten zich reeds
dreigend boven Europa samen”.
Na zijn promotie trad Rob in
dienst van de Billiton Maatschappij in Suriname waar hij zich
aanvankelijk bezig hield met de
goud- en bauxietexploratie. Deze
activiteiten brachten hem tot diep
in de binnenlanden van Suriname
en zijn eerste tocht door het oerwoud, als pas afgestudeerde geoloog heeft een diepe, blijvende,
indruk op hem gemaakt (Reminiscence of a 10-day journey in
October, 1946 by dugout canoe.
In: Wong et al., 1998, The history
of earth sciences in Suriname).
Later was hij Production Manager
in de bauxietmijn te Onverdacht
waar hij door middel van selectief
mijnen in plaats van het standaard wassen van de bauxiet,
de bauxietreserves significant
vergrootte.
In 1951 werd Rob door de Billiton Maatschappij overgeplaatst
naar Cuba waar hij de geologische
afdeling van het Amerikaanse
bedrijf Nicaro Nikkel moest organiseren. In 1955 trok Billiton zich
terug uit Cuba en de maatschappij stelde Rob voor de keus om
een baan in Indonesië te aanvaarden (gezien het opkomende nationalisme aldaar geen aantrekkelijke optie) of om ontslag te nemen.
Rob koos voor het laatste en vond

toen een baan in Canada als Geological Specialist bij de International Nickel Company of Canada.
Na acht jaren besloot deze werkgever dat Rob kennelijk genoeg
nikkel gevonden had en hij kon
naar een andere baan gaan omzien. Die baan vond hij in Canada
bij de Canadian International
Development Agency, die hem
uitzond naar Ghana waar hij in
Accra de functie van Advisor in
Economic Geology bij het Ministry
of Mines and Mineral Resources
bekleedde. Na vier jaar deze functie te hebben uitgeoefend werd
Rob ingehuurd door de UNDP
(United Nations Develoment
Programme) met als standplaats
Lusaka (Zambia). Het was deze
organisatie opgevallen dat Rob,
als geen ander, de kunst verstond
om zijn ervaring over te dragen en
ruimte te geven voor initiatief, om
zich vervolgens geleidelijk terug
te trekken en als begeleider feedback te geven. Gedurende zijn
7-jarig verblijf in dit land was hij
aanvankelijk directeur en later
adviseur van de Geologische
Dienst van Zambia. In deze periode schreef hij diverse artikelen
over de minerale hulpbronnen van
Zambia hetgeen culmineerde in
zijn co-redacteurschap van het
‘Zambia-issue’ van ‘Geologie en
Mijnbouw’ (vol. 51. no. 3, 1972).
In 1974 aanvaarde Rob een andere ‘assignment’ van de UNDP
als directeur van de Geologische
Dienst van Swaziland. Hij was er
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de laatste buitenlandse directeur
en in 1976 droeg hij deze functie
over aan de locale counterpart
en bleef er zelf nog twee jaar
als adviseur namens de UNDP.
Hierna ging Rob officieel met
pensioen, maar bleef nog zeer
actief als adviseur en redacteur.
Zo ontmoette ik hem voor het
eerst in 1983 in Paramaribo waar
hij de redactie voerde van de te
publiceren “Explanatory Notes to
the Geological map of Suriname”
(Geologisch Mijnbouwkundige
Dienst van Suriname, Mededeling
27, 1984). Zelf heeft hij ook
inhoudelijk aan diverse hoofdstukken over de Precambrische
en economische geologie meegewerkt en het is dan ook begrijpelijk dat hij begin jaren 90 betrokken raakte bij de redactie van een
boek over de geschiedenis van de

geologie van Suriname dat onder
auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen geproduceerd werd.
Ook zijn inzet als auteur en coauteur voor verschillende hoofdstukken was, ondanks zijn gevorderde leeftijd, fantastisch groot
en daarom was hij ook zeer voldaan en trots toen het boek in
1998 verscheen.
Ik beschouw het als een voorrecht
dat ik met deze beminnelijke en
begaafde geoloog heb mogen
samenwerken, waarbij de samenwerking is uitgegroeid tot een
warme vriendschap. Hij leeft voort
in de herinnering van allen die
hem kenden in alle landen waar
hij dierbare jaren heeft doorgebracht.
Theo Wong

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
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Ardense ‘boudins’ in één van de groeves nabij Bastogne (typelocaliteit); gezien aan de bovenzijde
van een laagvlak; de vergelijking met bloedworsten wordt duidelijk.
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