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In het Cantabrisch Gebergte (NW-
Spanje), waar vele Leidse studenten
geologie hun verplichte karteringen
uitvoerden, zijn vrijwel horizontale,
later isoclinaal verplooide over-
schuivingen goed aantoonbaar dank
zij de overzichtelijke stratigrafie 
en de goede ontsluitingsgraad. De
daaruit voorvloeiende ‘oud-op-jong’
stratigrafie was ook de enthousiaste
Spaanse amateurgeoloog, die ik op
een van mijn veldtochten ontmoette,
opgevallen. Uiteraard probeerde ik
hem uit te leggen wat mijn leer-
meesters me hadden voorgekauwd,
maar mijn nieuw verworven Spaanse
vriend bleef volhouden dat hier
slechts één verklaring mogelijk
was: La Virgen, De Heilige Maagd
Maria, zat hier achter.
Ik moest hieraan terug denken toen
ik het boek ‘Schitterend ongeluk of
sporen van ontwerp?’ van Cees Dek-
ker et al. over ‘Intelligent Design’
las (2005, ISBN 90 259 5483 9).
Dit boek, geschreven door eminente
wetenschappers, is niet makkelijk
samen te vatten door een leek; dat
zou aanmatigend zijn. Niettemin, als
de auteurs aan het eind van weten-
schappelijke betogen het bijltje er
bij neergooien en buiten de weten-
schap treden, mag iedereen, dus
ook ik, meepraten, want in het On -

bekende zijn alle mensen even dom.
De redenering is dat de ongehoorde
complexiteit en het schijnbaar (of
blijkbaar) planmatige en doelge-
richte van de verfijnde anatomie en
chemie van het Leven, van eenvou-
digste bacterie tot Mens, niet uit-
sluitend door het toeval van Natuur-
lijke Selectie te verklaren is. Geen
van de auteurs twijfelt aan de reali-
teit van Natuurlijk Selectie, maar
allen vinden het ondenkbaar dat dit
het enige mechanisme zou zijn bij
het ontstaan der soorten, of het ont-
staan van het Leven zelf. Intelligent
Design moet de lacune tussen waar-
neming en begrip dan opvullen. 
Wie of wat deze ID is blijft obscuur.
Een Sturende Kracht, een Grote
Bedenker? Of toch La Virgen?
Al lezend ben ik wel onder de indruk
gekomen van de kracht van hun argu  -
menten voor de stelling dat Na tuur -
lijke Selectie als énig mechanisme
niet bevredigend is. Te ge mak kelijk
en routineus wordt de natuurlijke
selectie zonder uitzondering (‘one
size fits all’) gebruikt voor het ont-
staan van al wat leeft, zonder speci-
fieke bewijsvoering. Ik deel hun twij-
fel aan de wetenschappelijkheid van
die be nadering. Toch blijf ik wel met
enige vragen zitten:
Waarom niet gewoon zeggen dat 

.van de voorzitter

ID, een goed idee?

– advertentie –

.klimaatconferentie

Op 20 november 2008, in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in
Amsterdam, organiseert het KNGMG, samen met KIVI NIRIA en KNAG
de conferentie 

“Klimaatverandering: 
Feiten – Onzekerheden – Mythes”

Thema’s: 
• Klimaat in het recente en het verre verleden
• Zeespiegel en ijsmassa’s 
• De kwaliteit van onze modellen
• De invloed van de zon

Voor details en registratie, zie de bijgesloten flyer, of kijk op www.kngmg.nl 
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.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: 

Hinsley

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 boven-
dien 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! @

we iets niet begrijpen en dan verder
onderzoeken? 
Is het niet hoogmoedig om te con-
cluderen dat er een Hogere Macht
nodig is omdat wij, mensen, iets
(nog) niet begrijpen? M.a.w is alles
wat ons verstand te boven gaat, 
per definitie bovennatuurlijk?
Begrijpen betekent slechts dat je
iets kunt herleiden naar een onder-
liggende wetmatigheid die weten-
schappelijk is aangetoond. Voldoet
het ID-concept aan deze eis?
De conclusie van de geniale Darwin
was dat hij natuurlijke selectie als
mechanisme voor het ontstaan van
de soorten zag. Maar mag dit tot 
het énig denkbare mechanisme ver-
heven worden? Dekker c.s. denken
van niet en wellicht hebben ze een
punt. Briljante overkoepelende
visies en gedachten kunnen ontplof-
fen als ze te ver worden opgeblazen.
Voorbeelden zijn de Biogenetische
Grondwet van Haeckel of de muta-
tieleer van Hugo de Vries, en in de
sociale wetenschap denk ik dan
aan de klassenstrijd van Marx.

Op maandag 3 november 
(kleine collegezaal, dep. Aard -
wetenschappen, Fac. Geoweten-
schappen, Universiteit Utrecht)
organiseren de Paleobiologische
en Palynologische Kring het 
symposium ‘Ice Ages through
Geological Time’. 
Verschillende ervaren sprekers
laten hun licht schijnen over 
de ijstijdperiodes die de aarde
gekend heeft (tijdens het Protero-
zoicum, toen de gehele aarde een
aantal keren bedekt zou zijn
geweest met ijs: ‘Snowball Earth’,

.symposium

Ice Ages through Geological Time

Laat-Ordovische glaciale afzettingen en turbidieten bij Checa, Teruel, Spanje.

De glaciale sedimenten bevatten soms enorme dropstones (zie inzet).

Foto: Jan Sm
it

het Laat-Ordovicium en het Laat-
Carboon – Perm).
Het programma bevat een discussie
die geleid zal worden door Peter
Westbroek, waarin enerzijds de ijs-
tijden naast elkaar gezet zullen wor-
den in termen van duur, oorzaak en
biotische respons, anderzijds in de
toekomst zal worden gekeken. De
maandelijkse Umbgrove-lezing zal
dit keer in het teken staan van het
symposium en zal gegeven worden
door Dr. Bill diMichele van het
Smithsonian’s National Museum 
of Natural History, Washington.

Het programma:
13.00 u Welkom namens de twee kringen (Hanneke Bos, Jan van Dam)
13.05 u Jan Smit (Vrije Universiteit Amsterdam), From Snowball Earth

to our own Ice Age: Regularly recurring events or all unique?
13.35 u Thijs Vandenbroucke (Universiteit Gent), The Early Palaeozoic

Icehouse: a review 
14.05 u Henry Hooghiemstra (Universiteit van Amsterdam), Three 

million years ice ages in the tropics; a pollen-based document
from a Colombian basin

14.35 u Koffie/thee
15.00 u Roderik van der Wal (Universiteit Utrecht), From the last ice

age to the next ice age
15.30 u Algemene discussie onder leiding van Peter Westbroek 

(Universiteit Leiden)
16.00 u Umbrove lecture, Bill DiMichele (Smithsonian’s National

Museum of Natural History, Washington), Dynamics of the
Permo-Carboniferous Ice Age Earth and the Ecological-
Evolutionary Responses of Tropical Vegetation

16.45 u Afsluitende borrel

Informatie en registratie (voor 24 oktober):
http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/

De recente, onvoorstelbaar interes-
sante ontwikkelingen in de palaeon-
tologie, de biologie en de biochemie
rechtvaardigen m.i. de conclusie dat
we veel minder weten dan we dach-
ten te weten en dat er dus veel meer
te ontdekken valt dan we ooit konden
hopen. Ons open stellen voor nieuwe
feiten en concepten is dus geboden.
Echter, het introduceren van het
begrip ‘Intelligent Design’ is niet
meer dan een verbale oplossing. Het
is ook een luie oplossing, want het
maakt verder studeren over bodig.
Intelligent Design: discussie geslo-
ten. Want wie kan zich met argumen-
ten keren voor of tegen het Onbeken-
de? Wie kan datgene onderzoeken,
dat per definitie nog onbegrijpelijker
is dan wat het probeert te verklaren?
Het wijzen op de onvolledigheid van
een hypotheses is goede wetenschap
en zou juist een stimulans moeten
zijn om verder te onderzoeken, niet
om met nadenken op te houden.

Peter de Ruiter
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1000 jaar weer, wind en
water in de lage landen
Voor de ene onderzoeker gaat het klimaat over ijskernen, anderen richten zich op gletsjers, koralen, pollen of

de zuurgraad van oceaanwater. Historisch geograaf Jan Buisman gebruikt historische bronnen in alle mogelijke

vormen om het weer van de afgelopen duizend jaar in Nederland en wijde omtrek te reconstrueren. De delen 1

tot en met 5 van zijn reeks ‘Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen’ zijn al uitgegeven – deel 1

begint in het jaar 764, deel 5 eindigt bij 1750. Aan de delen 6 (tot 1825), 7 (tot 1900) en 8 (tot nu) wordt

nog gewerkt. 

St. Elisabethsvloed, november 1421. Links een gezicht op Dordrecht met de Grote Waard, rechts het ogenblik van doorbraak bij het Hollands Diep.



In de vijf boeken die al zijn uitgegeven,
wordt alleen maar het pre-instrumentale
tijdperk (voor ±1750) behandeld. Harde
gegevens zijn er niet voor deze periode.
Buisman maakt gebruik van administratie-
ve bronnen (oorkonden, akten, notulen,
journalen, stadsrekeningen, particuliere
dagboeken), verhalende bronnen (annalen,
kronieken, biografieën, memoires, pamflet-
ten, tijdschriften, romans, vroege weten-
schappelijke werken), niet-schriftelijke
bronnen (gravures, kaarten en schilderijen,
vloed- en peilmerken, archeologische 
resten van woningen en nederzettingen) 
en geologisch/biologische bronnen zoals 
inundatiegegevens en groeiringen. 

IJsgang en vorstverlet
Per periode is de kwaliteit van de gere-
construeerde weersgesteldheid natuurlijk
afhankelijk van de aard en de betrouw-

baarheid van de bronnen. Buisman be -
spreekt zijn bronnen in detail. Ook heeft
hij gebruik gemaakt van indirecte gege-
vens, zoals de hoeveelheid en de kwaliteit
van de wijn en het succes van graan- en
ooftoogst voor het zomerhalfjaar (april-
september), en gegevens over het loof
aan de bomen; de groei van het gras 
en de hooioogst voor het winterhalfjaar
(oktober-maart). Melding van ijsgang,
rekeningen van watermolens, riviertollen
en trekvaarten, gegevens over vorstverlet,
of opvallende gebeurtenissen tijdens 
processies, bid- en vastendagen kunnen
informatie geven over extreme weers -
situaties. Waarlijk een monnikenwerk! 
Buisman presenteert de weersgesteldheid
in winter- en zomerblokken. De gegevens
zijn per jaar statistisch bewerkt en worden
in tabellen getoond met de categorieën
temperatuur en sneeuw, temperatuur en
hagel, noodweer, natte en droge perioden,
rivieroverstromingen, zware stormen en
stormvloeden. Alleen in het zomerblok
worden gegevens vermeld over de graan-
en wijnoogst. Verder worden temperatuur,
vochtigheid en windinformatie samengevat
en per halfjaar geclassificeerd. Er staan
zelfs komeetwaar nemingen, aardbevingen,
dijkdoorbraken en noodweer in de boeken. 
Naast deze zuiver weerkundige gegevens
wordt ook veel aandacht besteed aan de
cultuurhistorische context waarin dat
weer zich manifesteert en wordt de wis-
selwerking beschreven tussen het weer en
het verloop van de (plaatselijke/regionale)
geschiedenis. Juist dat aspect tilt Buis-
mans boeken ver uit boven een eenvoudig
weerkundig relaas, en maakt ze historisch
interessant en belangrijk, zoals uit de 
volgende voorbeelden blijkt. 

Milleniumzorgen
In het jaar 1000 (deel 1) doet zich op
Goede Vrijdag 29 maart een zware aard-
beving voor en op 14 december is een
komeet te zien. Buisman bespreekt de
grote eschatologische belangstelling – 
het idee dat het einde der tijden aan-
breekt – en de vrees daarvoor nu het 
eerste millennium afloopt. Dat plaatst 
hij in de context van invallen vanuit het
noorden door de Noormannen (de laatste
inval was in Utrecht in 1007), vanuit het
oosten (de Magyaren en de bedreigende
Slavische volkeren) en vanuit het zuiden
(de Saracenen). Ook bespreekt hij de
algemene natuurkundige gesteldheid 
van de Lage Landen aan het begin van
het nieuwe millennium, de staat van 
het kustgebied en de menselijke invloed
daarop door veenontginning. 

Deel 2 behandelt de catastrofale 14e
eeuw met haar rampzalige kringloop van
slecht weer, misoogsten, honger, ziekte
en alweer slecht weer. De Zwarte Dood
(1348-1351) oogstte een derde deel 
van de Europese bevolking, waardoor de
economische groei tientallen jaren stag-
neerde. In de Lage Landen – samen met
Noord-Italië het volkrijkste deel van 
Europa – is steeds meer landbouwgrond
nodig, wordt er veen ontgonnen en wordt
er ontbost. Dat veroorzaakt wateroverlast,
waardoor waterbeheersingswerkzaam -
heden nodig zijn die veel overleg vergen.
Dit ‘polderen avant la lettre’ zou één 
van Nederlands culturele kernwaarden
worden. Vanaf de 15e eeuw wordt het 
klimaat ruwer en begint de kleine ijstijd.
Er treden herhaalde stormvloeden op,
met als meest bekende de St.-Elisabeths-
vloed van 1421. Tijdens die overstroming
zijn in Holland en Zeeland vele dijken
doorgebroken, eilanden weggeslagen en
nieuwe eilanden weer gevormd. De storm-
vloeden hebben vrij spel in de zeegaten
tussen de zich vormende eilanden en
slaan eerdere bouwgronden weg. Zo vormt
zich ook de Waddenzee. Buisman be -
spreekt de gevaren in die tijd: vooral in
strenge winters kunnen reizigers door
wolven aangevallen worden; op zee zijn
de stormen onvoorspelbaar; in de steden
zijn veelvuldig stadsbranden en er komen
regelmatig plagen voor. 

Ertsen en industrie
Deel 3 staat stil bij het toenemende
inzicht dat niet de aarde het middelpunt
is van de kosmos. Het gedrukte woord
verspreidt zich zo snel dat gesproken kan
worden van het eerste informatietijdperk.
In de Lage Landen krijgen de hertogen
van Bourgondië de touwtjes in handen,
gevolgd door de Habsburgers. Ze smeden
de bonte reeks onderling onafhankelijke
gewesten tot een eenheid. In heel Europa
gonst het van de bouwactiviteiten. Op
veel plaatsen wordt natuursteen gewon-
nen, de resten van duizenden Middel-
eeuwse groeven, bijvoorbeeld in de
Ardennen, laten dat nog steeds zien. 
De wapenwedloop en de vele oorlogen
maakt ertswinning steeds belangrijker. 
In de Duitse Middengebergten wordt op
grote schaal naar zilver, lood, koper en
tin gezocht, en in de Oberpfalz zorgen 
de vele hoogovens voor vroege industrie. 
Het smelten van ertsen gaat ten koste
van de bossen; ook toen al ging de kapi-
talistische expansie ten koste van het
milieu. In Nederland slaan stormvloeden
de zeegaten verder open en de verzilting
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van de Zuiderzee neemt toe. De binnen-
wateren breiden zich uit door afkalvende
oevers: de Haarlemmermeer nadert 
Leiden. Haarlem krijgt steeds minder 
zoet water uit het IJ en valt, evenals 
Den Haag, terug op duinwater. De Noord-
Hollandse kustbescherming bij Schoorle
en Camperduin wordt verstevigd met een
barrière van paalwerk versterkt met Vil-
voordse (Lutetien, Eoceen) natuursteen.
Er vinden steeds meer scheepsrampen
plaats: een teken dat de moedernegotie –
de belangrijke graanhandel met de Oost-
zee en de hoogwaardige ‘straatvaart’ naar
de Middellandse Zee – belangrijker wordt.
Sommige Zuid-Hollandse en Zeeuwse
eilanden worden overspoelen; delen van
de kuststrook kalven af, zodat bij Katwijk
de Romeinse vesting Brittenburg zo nu en
dan zichtbaar of zelfs toegankelijk wordt
(1520, 1552, 1562). 

Instrumentele tijdperk
Deel 4 staat grotendeels in het teken 
van de Nederlandse tachtigjarige en 
de Midden-Europese dertigjarige oorlog.
Beslissende militaire manoeuvres worden
in belangrijke mate beïnvloed door het
weer. Zo waren, door langdurige droogte,
de IJssel en de Rijn op tientallen plaat-
sen doorwaadbaar, waarvan de legers van
Lodewijk XIV in 1672 (het land leek red-
deloos, de bevolking redeloos en de staat
radeloos) dankbaar gebruik maakten. De
Nederlandse staat werd gevormd en, niet
zonder partijstrijd, bestuurd door politiek
dominante reformatorische groeperingen.
Rijk geworden reformatorische vluchtelin-
gen uit de Zuidelijke Nederlanden vinden
een gastvrij onthaal in de grote Hollandse
handelssteden. Met het geld verdiend
door de moedernegotie worden schepen
gebouwd en expedities uitgerust die 
leiden tot de grote Indiëvaart. Tijdens 
de oorlogs- en bestandsjaren is de zich
vrijvechtende Republiek een land van
dominees, kooplieden, kolonisten en
kapers. Economie en kunsten bloeien 
ten noorden van de grote rivieren, maar 
in Brabant, Oost- en Noord-Nederland
strijden Staatse- en Spaanse troepen 
nog lang. Grote delen van het land komen
braak te liggen, raken ontvolkt en worden
jachtgebied van wolven. 
Onder zulke oorlogsomstandigheden wor-
den dijken en kustwering slecht onder-
houden. Bij extreem hoge waterstand en
stormweer vinden regelmatig doorbraken
plaats. En dan zijn er de regelmatig
terugkerende oorlogsinundaties. In deze
periode begint ook de systematische
inpoldering van de Hollandse veenmeren.

De grote winsten van de Indiëvaart wor-
den geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe
landbouw- en veeteeltgronden, en kort
ook in tulpenbollen met opmerkelijke
prijzen als gevolg. 
Vroeg in de Gouden Eeuw worden de 
eerste ‘Drebbeliaanse’ meetinstrumenten
en ‘donderglazen’ gemaakt om luchtdruk
en temperatuur te meten. In 1643 wordt
de kwikthermometer geboren nadat eerde-
re experimenten van Toricelli met water en
wijn onpraktisch lange stijgbuizen vereis-
ten. Descartes bestudeert het klimaat en
beschrijft de kristalstructuur van sneeuw.
Er komen almanakken met astrologische,
astronomische, weer- en landbouwkundige
opmerkingen, naast medische adviezen en
dienstregelingen, etc. In Frankrijk, Enge-
land en Duitsland worden academies en
sterrenwachten opgericht. Er zijn regelma-
tig waarnemingen van kometen, meteoriet-
inslagen en zonnevlekken. We naderen het
instrumentele tijdperk. 

De gewone man
Deel 5 laat drie extreme stormvloeden,
veel abnormaal koude winters en droge
zomers zien aan de hand van authentieke
citaten. De weersgesteldheid beïnvloedt
het verloop van de vier grote oorlogen
waar de Lage Landen bij zijn betrokken.
De wetenschap buigt zich steeds meer
over natuurfenomenen en probeert ze te
verklaren. Economisch gaat het goed met
de inmiddels onafhankelijke Republiek,
al worden wij steeds meer ingehaald door
Groot-Britannië (met toenemende wereld-
wijde hegemonie) en Frankrijk (met West-
Europese hegemonie), terwijl Pruisen en
Oostenrijk ook belangrijker worden. De
staatkundig-economische gebeurtenissen
worden hier geschetst door de ogen van
de gewone man. 
Buismans werk wijkt af van de standaard
geschiedschrijving. Het verleden is per
definitie ongrijpbaar; maar toch slaagt
Buisman erin de lezer deelgenoot te
maken van het wel en wee in de 17e en
18e eeuw met haast ieder jaar voedsel-
schaarste, verstoorde verbindingen,
brand, storm en wateroverlast. Over -
stromingen zijn vaak het gevolg van
slecht onderhouden dijken en kustwerin-
gen, maar ook van zeer heftige stormen.
Die beïnvloeden ook het verloop van 
de zeeoorlogen tegen de Britten. Vanaf 
ongeveer 1700 beginnen landmeters en
waterstaatsingenieurs (o.a. Cruquius)
steeds meer aandacht te schenken aan
de loop van de grote rivieren: barrières 
in tijden van oorlog, maar commerciële
wegen tijdens vrede. 

Wezenlijk verschillend?
Het volgende deel uit de reeks zal voor
het eerst een periode beslaan waarvan
meetgegevens beschikbaar zijn. Zij die
Buismans werk tot hier hebben gevolgd,
wachten gespannen af. Historici, genea -
logen, heemkundigen en waterstaatsmen-
sen zullen met dit deel toegang krijgen
tot exotisch materiaal dat zeer nuttig kan
zijn voor hun specifieke werkzaamheden.
Klimatologen (binnen enkele weken in
conferentie bijeen) vinden in deze serie
veel kwalitatieve (meet)gegevens, waar-
mee een steeds betrouwbaarder beeld
geschetst kan worden van het klimaat -
verloop in het afgelopen millennium. 
Al deze boeken doorlezend is het duidelijk
dat het weer van nú vaak niet wezenlijk
verschilt van toen. Vroeger werden land-
schappen even ingrijpend beïnvloed door
overstromingen als vijfenvijftig jaar gele-
den gebeurd is door de watersnoodramp. 
Buisman benadrukt dat hij de schrijver
van alle boeken is om stijlbreuken te
voor komen. Wel heeft hij hulp gehad bij
het samenstellen van tabellen, kaarten en
referentielijsten. Die vormen een indruk-
wekkende bron van gegevens voor een
ieder die dieper in deze materie wil 
doordringen. De eerste vijf delen vormen
een ‘weergaloos werkstuk’ met ‘uniek
materiaal’ en een ‘buitengewoon staaltje
van historisch detectivewerk’ (besprekin-
gen van NRC/Handelsblad, Elsevier en
Volkskrant, respectievelijk) dat hartgron-
dig wordt aanbevolen.

T. J. A. Reijers
Geo-Trainig & Travel, Anderen.

Duizend jaar weer, wind en water in de lage 
landen, door Jan Buisman, onder redactie van 
A. F. V. van Engelen, KNMI. Uitgeverij Van Wijnen,
Franeker. Ingebonden met harde omslag, per 
deel € 39,50.
Deel 1 (763-1300) 656 pp., ISBN 90 5194 075 0
Deel 2 (1300-1450) 690 pp.,ISBN 90 5194 1412
Deel 3 (1450-1575) 808 pp., ISBN 90 5194 1420
Deel 4 (1575-1675) 767 pp., ISBN 90 5194 1439
Deel 5 (1675-1750) 998 pp. ISBN 5: 90 5194 1900
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Op 24 juli 2008 werd het leven -
loze lichaam van Akiho Miyashiro
gevonden onderaan een klif bij 
de Glen Doone Overlook in John
Boyd Thacher State Park in de
staat New York, VS. Hij werd al
twee dagen vermist. Miyashiro is
87 jaar geworden. Met hem ver-
liest de geologie iemand die ons
begrip van gebergtevorming in
belangrijke mate veranderd heeft.
Miyashiro verkreeg zijn doctoraat
aan de Universiteit van Tokyo in
1953. Hij arriveerde in 1969 bij
de Columbia University, NY, om
snel daarna hoogleraar te worden
aan de State University of New
York (SUNY) in Albany, waar in
dat jaar een zelfstandige geologie-

faculteit opgericht was. Hij zou er
tot zijn pensionering in 1991 blij-
ven. Aan deze universiteit, met
haar pionierspublicaties van J.
Dewey, J. Bird en K. Burke op het
gebied van de geologische conse-
quenties van de opkomende theo-
rie van de plaattektoniek, koppel-
de Miyashiro metamorfose aan
gebergtevorming. Hij plaatste in,
wat zonder twijfel zijn magnum
opus mag heten, Meta morphism
and metamorphic belts (1973),
de metamorfe petrologie in de
context van de plaattektoniek.
Miyashiro begon zijn tocht door
de metamorfe wereld in het
naoorlogse Japan van 1947, 
in samenwerking met ondermeer

F. Shido, S. Banno en Y. Seki.
Zijn vroege werk omvat ondermeer
de voor de metamorfe petrologie
zo belangrijke relatieve stabiliteit
van de drie aluminosilicaten
andalusiet, kyaniet en sillimaniet
(1949), de ontdekking van het
mineraal osumiliet in vulkanische
gesteenten in 1953 (een mineraal
dat later een belangrijk indexmi-
neraal voor zeer hoge-temperatuur
metamorfose zou worden) en de
variatie van de chemische samen-
stelling van granaat (1953) en
amfibolen (1959) met metamorfe
graad. Miyashiro had de gave
microscopische waarnemingen 
te koppelen aan grootschalige
processen. Al snel realiseerde hij
zich dat zijn waarnemingen niet
overeen kwamen met de klassieke
opeenvolging van regionale meta-
morfose, zoals geschetst in Har-
ker’s Metamorphism. Miyashiro
schreef: ‘However, such ‘normal
regional metamorphism’ did not
exist in Japan. Thus, my main
problem was to clarify how and
why the regional metamorphism
in Japan differs from Harker’s
normal regional metamorphism’.
De beantwoording van deze vraag
resulteerde in Miyashiro’s Evolu-
tion of metamorphic belts dat in
1961 in het toen net opgerichte
Journal of Petrology verscheen;
een tijd waarin, zoals hij zei, 
‘petrology had little connection 
to tectonics’. In dit artikel docu-
menteerde hij verschillende P–T-
paden voor een reeks metamorfe
gebieden en relateerde deze aan
geologische processen. Zijn latere
werk Metamorphism and meta-
morphic belts kondigde zich aan.
Hoewel later is gebleken dat de
veld- en tijdsrelaties tussen de
hoge-temperatuur metamorfe
Abukuma-Ryoke en de hoge-druk
metamorfe Sambagawa terreinen
in Japan niet zijn zoals Miyashiro
ze in 1961 verondersteld had, en
beide metamorfe terreinen niet

genetisch aan elkaar gerelateerd
zijn, had zijn interpretatie van
P–T–t-paden in termen van plaat-
tektoniek en zijn concept van
‘paired metamorphic belts’ een
duidelijke impact. In Europa
kwam H. Zwart met de ‘duality of
orogenic belts’ (1967). Beiden
herkenden in de jaren ’60 dat de
aard van de magmatische activi-
teit in een orogeen varieerde met
het soort metamorfose. De meta-
morfe blik op orogenese vertaalde
zich in het reeds genoemde Meta-
morphism and metamorphic
belts. Het boek zou generaties
petrologen beïnvloeden. ‘Modern
petrology owns its integration of
chemical and tectonic processes
in no small part to his pioneering
work’, aldus W.G. Ernst in een
lezing voor de American Philosop-
hical Society in 1998. Miyashiro
zou nog een tweede boek publice-
ren, Metamorphic petrology
(1994). Hoewel gepresenteerd als
een opvolger, was het veel meer
een klassiek tekstboek dan een
boek met een nieuwe blik.

De erkenning die Miyashiro vond,
bleef achter bij de impact van zijn
Metamorphism and metamorphic
belts. In Japan ontving hij pas in
2002 de Japan Academy Prize;
eerder, in 1977, kreeg hij wel de
Arthur L. Day Medal van de Geolo-
gical Society of America. Op het
eervolle gebeuren dat één van zijn
studenten een mineraal naar hem
had genoemd, miyashiroiet, rea -
geerde hij met de opmerking: ‘Un -
fortunately very rare’. Inmiddels is
de mineraalnaam vervallen.

Timo G. Nijland

.in memoriam

Akiho Miyashiro

– advertentie –
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Dit onderzoek is een voortzetting van
mijn afstudeerscriptie in de Geofysica
over de mantel onder de Amerika’s,
dat ik verricht heb onder begeleiding
van Wim Spak man aan de Universiteit
Utrecht. Aange moedigd door een
soort ‘Terra Incognita-gevoel’, het
nader bestu deren van onontdekt ge -
bied, het wetenschappelijke poten -
tieel en de M.C. Escherprijs voor mijn
doctoraal scriptie in 2002, heb ik dit
onder zoek naderhand parttime
voortgezet.

Vooral sinds 2005 is er sprake van kruis-
bestuiving met mijn regionale exploratie-
baan bij Shell, doordat observaties uit de
mantel worden aangevuld met informatie
over de vorming van bekkens met
olie/gas. Recent heb ik met nieuwe data
de analyse aangescherpt en uitgebreid
naar de rest van de wereld in samenwer-
king met mijn co-auteurs. 

P06-model
Verschillende technieken zijn in de 
afgelopen eeuw ontwikkeld om paleo -
geo grafische of plaattektonische recon-
structies van de aarde te maken, zoals
paleoklimaatzones, paleomagnetisme 
en hotspot reference frames. Echter 
met toenemende ouderdom, neemt de
toepasbaarheid en nauwkeurigheid van
de meeste bovenstaande technieken af.
Paleo-longitudes kunnen slechts beperkt
worden bepaald en door de afwezigheid
van oudere hotspots is er geen controle
verder terug dan het Krijt. 
In ons onderzoek passen we een nieuwe
techniek toe door de onderliggende 
mantel nader onder de loep te nemen.
Hiertoe interpreteren we tomografische
modellen van de driedimensionale struc-
tuur van de aardmantel die verkregen
worden uit een analyse van seismogram-
gegevens. In ons geval maken we gebruik

Tomografische modellen van de
3-D structuur van de aardmantel

.nac9 posterprijswinnaar Douwe van der Meer

van het P06-model van Maisha Amaru 
en Wim Spakman. 
De tomografische mantelstructuur bestaat
uit lokale variaties in de voortplantingsnel-
heid van seismische golven, variaties die
een gevolg zijn van verschillen in tempera-
tuur en compositie in de mantel ter plek-

ke. ‘Snelle gebieden’ worden geïnterpre-
teerd als compacter en kouder; in de
bovenmantel worden deze geassocieerd
met Cenozoïsche gesubduceerde oceani-
sche platen (‘slabs’). De ondermantel is
vrijwel ongeïnterpreteerd, maar een drietal
voorgaande studies duiden op een Meso -
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zoïsche ouderdom van ondermantel slabs,
afkomstig van subductie van de Farallon,
Tethys en Mongol-Okhotsk lithosfeer. 

Tijd-diepte curve
Deze eerdere Utrechtse interpretaties zijn
door ons aangescherpt door de dieptes

van de bodem en de top van deze slabs
in het tomografisch model én de tijd van
start en einde van subductie op basis van
tektoniek te kwantificeren. Afhankelijk
van de resolutie van het tomografisch
model en de beschikbaarheid van nauw-
keurige tektonische literatuur, was deze

De tweede winnende poster die een prijs kreeg op NAC9, het tweejaarlijkse Nederlands Aardwetenschappelijk

Congres, dat op 18 en 19 maart j.l. plaatsvond in Veldhoven, is van Douwe van der Meer. De poster van Julia

van Winden stond in Geo.brief 5. De poster van Ivo van Duinstee zal in een volgend nummer te lezen zijn. 

kwantificatie toepasbaar voor een dertig-
tal slabs. Uit deze informatie kunnen 
we een tijd-diepte curve samenstellen,
waaruit blijkt dat de neergaande compo-
nent van mantelconvectie een snelheid
van ±1 cm/jaar heeft. Dit is een heel
belangrijk nieuw resultaat, waarvan nog
uitgezocht moet worden wat dit betekent
voor de viscositeitsopbouw van de man-
tel. Opmerkelijk genoeg worden geen
oudere slabs dan Perm-Trias waargeno-
men, wat suggereert dat ouder materiaal
is geassimileerd nabij de kern in de 
D”-laag, dan wel is opgestegen in de
vorm van mantelpluimen (het onderwerp
van een tweede poster). 
De interpretatie van het tomografisch
model op verschillende dieptes geeft een
duidelijk beeld van de globale evolutie
van subductie en laat een erg dynamisch
beeld zien van het starten, migreren en
uitsterven van subductie zones. Dankzij
de koppeling met de geschatte slab-
ouderdommen blijkt dat er teruggaande
voorbij het Boven-Krijt een verschil in
longitudes ontstaat met Scotese’s plaat-
tektonisch model dat gradueel oploopt,
tot een 40 graden meer westelijke locatie
van Laurazië in het Perm. Afhankelijk van
de interpretatie van de locatie van Gond-
wanaland, blijkt een mogelijke Pangea-B
configuratie over te gaan gedurende het
Perm-Trias in de welbekende Pangea-A
configuratie in het Trias-Jura. In de
nabije toekomst zal een uitgebreide
publicatie over onze gedetailleerde kwan-
tificering van het wegzinken van oceaan -
lithosfeer in de diepe mantel de weg
voorbereiden voor een aantal verbeterin-
gen van globale en meer lokale plaat -
tektonische reconstructies, alsook ope-
ningen bieden voor diverse andere geo -
dynamische applicaties.



Het Nederlandse Nationale Comité heet
‘MijnAarde’. Het is druk bezig met het
uitdenken en uitdragen van haar pro-
gramma. Dat gebeurt met medewerking
van de Stichting Planet Earth Foudation
te Gouda, die begin dit jaar werd opge-
richt. Er hebben al wetenschappelijke
symposia en workshops plaatsgevonden
waar MijnAarde bij betrokken was. Het
programma kent verder educatieve activi-
teiten voor scholen, zoals de Geotruck en
publieksgerichte acties, zoals Spiegelzee
in Katwijk. Maar de grootste uitdaging
zien de twee voortrekkers van ons Neder-
landse jaar, voorzitter Johan Meulenkamp
(geoloog) en vice-voorzitter Jan Stuip
(bouw- en waterbouwkundige) in het
bewerkstelligen van een omslag in het
denken over de geowetenschappen. Want
geowetenschappen, de kennis van het
Systeem Aarde, is veel meer dan de
harde geologie alleen: het is een vak 
dat midden in de maatschappij staat en
naast de techniek van bouwen zelf van
grote betekenis is voor een duurzame
inrichting van de ruimte boven en onder
het aardoppervlak.

Veiliger, gezonder, welvarender
Het idee voor een Internationaal Jaar van
de Planeet Aarde is ontstaan binnen de
International Union of Geological Scien-
ces (IUGS, met Ed de Mulder als Neder-
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Nederland en het 
Internationale Jaar 
van de Planeet Aarde
Op 1 januari 2007 begon het Internationale Jaar van de Planeet Aarde (IYPE). Een lang jaar van drie 

banen om de zon, want het eindigt op 31 december 2009. De officiële opening was in februari van 

dit jaar in het hoofdkwartier van Unesco in Parijs. De nationale aftrap vond plaats op 3 juni in het 

Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

landse voorzitter). Het is opgepakt door
de Verenigde Naties en verder vorm gege-
ven door twaalf ‘founding partners’, waar-
van TNO er een is. Het doel van het jaar
is om de kennis en ervaring van 400,000
geo-wetenschappers, samen met die van
bouwers en ruimtelijke ordenaars, te ge -
bruiken om een veiliger, gezonder en wel-
varender wereld te creëren voor de gene-
raties na ons. Uitgangspunt daarbij is een
integrale aanpak: het benaderen van de
aarde als één systeem. Combinatie van
diverse kennisdomeinen is dan een voor-
waarde.
Om dat doel te bereiken zijn internatio-
naal tien thema’s opgezet waaromheen
wetenschappelijke en publieksgerichte
evenementen worden georganiseerd.
Johan Meulenkamp (emeritus-hoogleraar
Stratigrafie en Paleontologie aan de Uni-
versiteit Utrecht en oud wetenschappelijk
interim-directeur van het koninklijk
NIOZ): “Wij hebben in Nederland ieder
publieksgericht thema gekoppeld aan een
regio die past bij dat specifieke onder-
werp. Van daaruit gaan we dat thema uit-
diepen en toekomstscenario’s ontwikke-
len. Dat willen we zo doen, dat de kennis
die we opdoen in die regio ook gebruikt
kan worden in andere delen van het land
en op een andere schaal. Een van de 
thema’s is ‘Mainport Ontwikkeling’. 
Rotterdam natuurlijk: het Nederlandse

visitekaartje als het gaat om de ontwikke-
ling van havens. Er zijn scenario’s opge-
steld voor het gebied. Wat de mogelijk -
heden zijn, waar ze liggen, hoe dit gebied
zo optimaal mogelijk ontwikkeld kan 
worden. ‘MijnAarde’ spreekt nadrukkelijk
over scenario’s; we bieden geen kant-en-
klare oplossingen. Over scenario’s moet
worden nagedacht. Dat vergt kennis. Die
is niet altijd genoeg aanwezig bij degenen
die de beslissingen moeten nemen over
het gebruik van onze ruimte, onze aarde.
Soms moet die kennis nog worden ont-
wikkeld en daar heeft MijnAarde ook aan-
dacht voor. De scenario’s, de mogelijke
ontwikkelingen, willen wij neerleggen bij
de beleidsmakers, maar ook bij de bur-
gers, de bewoners van onze aarde, zodat
zij goed geïnformeerd zijn en weten wat
er speelt. Zij kunnen zien welke mogelijk-
heden er zijn, welke consequenties die
hebben, wat nog onzeker is, welke afwe-
gingen zij moeten maken, en wat zij wel
en niet aantrekkelijk vinden. Wij schrijven
niet voor: wij zijn geen goeroes die wat
schreeuwen.”

Vitale bodems
Naast de klassieke thema’s als ‘Zeespie-
gelverandering’ en ‘Energie, klimaat en
milieu’ zit er ook een stevige maatschap-
pelijke ondertoon in het programma en de
evenementen. Het thema ‘Verstedelijking’



wordt getrokken door Utrecht, een regio
met grote problemen op dit gebied: oude
probleemwijken, een enorme Vinex-wijk
(Leidsche Rijn), en een wegennet dat een
groot deel van de dag verstopt zit. De
stad heeft nog een polder die volgebouwd
mag worden – Rijnenburg – en daar is nu
de discussie over losgebarsten. Meulen-
kamp: “Ook dit soort problemen verdie-
nen onze aandacht. Oude stadswijken
maken deel uit van het systeem Aarde 
en de menselijke beleving daarvan. ‘Mijn-
Aarde’ ziet het als een belangrijke taak
om geowetenschappers zich te laten
realiseren dat zij met hun werk midden 
in de maatschappij staan, dat zij hun 
vak ook moeten uitdragen naar en tegelijk
open moeten staan voor andere discipli-
nes. En dat zij dit alles in de juiste maat-
schappelijke en politiek context samen
weten te brengen. Het gaat niet om die
ene specialisatie, dat kleine stukje vakge-
bied, het gaat om kennis over een totaal
stuk aarde waarin alle processen die er
zich afspelen – fysisch, biologisch en
menselijk – effect op elkaar hebben. En
mensen zijn daarin geïnteresseerd. Op de
Dag van de Bouw in mei van dit jaar, de
publieksdag van de bouwers, kwamen bij
de nieuwe (ondergrondse) Noord-Zuidlijn
in aanleg in Amsterdam meer dan 22
duizend bezoekers. Vrijwel iedereen is
nieuwsgierig hoe het er onder de grond
uitziet, wat daar gebeurt en al gebeurd
is.” 
Andere speerpunten in het programma
van ‘MijnAarde’ zijn ‘Biodiversiteit’ en
‘Ecologie en Bodems’, de ondiepe onder-
grond dus. Bodems worden zwaar onder-
schat. Meulenkamp en Stuip zijn het
helemaal met elkaar eens. Iedereen praat
over de gevolgen van zeespiegelstijging,
maar de gevolgen van bodemdaling in het
veenweidegebied van West-Nederland,
bijvoorbeeld, zijn wellicht op kortere ter-
mijn nog belangrijker. Bij bodemdaling
verandert ook de grondwaterspiegel.
Stuip: “Veranderingen in de waterhuis-
houding, maar ook al kleine klimaatwijzi-
gingen hebben een grote uitwerking op
het leven in de bodem, in het bijzonder
op de microstructuren en de biodiversi-
teit. Biodiversiteit in de bodem is vele
malen groter dan die daarboven. Het is
onze ‘leeflaag’, waaruit wij voedsel
betrekken en waarin de natuur om ons
heen groeit en bloeit. Ingenieurs hebben

vaak het idee dat de bodem dood is,
maar het bodemleven is heel uitbundig
èn ook uitermate gevoelig. De hoogste
tijd dus om de kenniswerkers vanuit
diverse disciplines met elkaar kennis te
laten maken”.

Driepoot
‘MijnAarde’ is opgezet in een stevige
structuur waarin (bouwend) bedrijfsleven,
overheid (ruimtelijke inrichting in breed-
ste zin) en geowetenschappen (ook in de
breedste zin) kijken naar Nederland en
dat doen over de grenzen van hun bedrijf-
stak, wetenschappelijke specialisatie of
politieke overtuiging heen. De activiteiten
rusten ook op drie poten: wetenschappe-
lijk, educatief en publieksgericht. De
acties zijn divers: van geologische ten-
toonstellingen, een fossielenwandeltocht
door Amsterdam, het uitgeven van een
nieuwe aardkundige waaier, tot het mee-
denken over de ontwikkeling van het bui-
tengebied van een gemeente in de Ach-
terhoek, compleet met een concert van
de plaatselijke harmonie met de Planeet
Aarde als thema.
“Gemeenten komen zo bij elkaar. Wat in
een dorp begint, breidt zich uit over een
hele streek”, aldus Meulenkamp en
Stuip. “Hetzelfde gebeurt in Brabant. Die
provincie heeft een pioniersfunctie in een
Europees programma over biodiversiteit
(Countdown 2010). De belangstelling
voor biodiversiteit is vanuit de mensen
zelf gekomen, aangemoedigd door zeer
geïnteresseerde lokale en provinciale
overheden. Dat is precies wat wij met
‘MijnAarde’ proberen te bereiken. Dat de
bevolking zelf ideeën ontwikkelt, zich
bezighoudt met wat er in hun omgeving
speelt. Beslissingen moeten niet eenzij-
dig van bovenaf opgedrongen worden. En
dit Brabantse project zet Nederland
meteen internationaal op de kaart.”

Na ‘Mijn Aarde’
En dan is eind 2009 het Internationale
Jaar van de Planeet Aarde en het bijbeho-

rende programma afgelopen. Beide heren
hopen dat de beweging die hun ‘MijnAar-
de’ nu in gang gezet heeft, doorloopt op
de band van de Stichting Planet Earth
Foundation. “We moeten echt een omslag
in het denken krijgen. Overheid, bedrijfs-
leven (nu al is er veel steun vanuit de
ONRI, de Orde van Nederlandse Raadge-
vende Ingenieurs) en wetenschap moeten
met inbreng van betrokken eindgebrui-
kers, de burgers, structureel met elkaar
samenwerken. Een samenwerkingsver-
band dat de grenzen van bestaande 
kennisdisciplines en politieke en maat-
schappelijk belangen overschrijdt. Multi-
disciplinair werken is niet voldoende –
dan blijven mensen nog vaak in hun
eigen specialisatie steken. Het gaat om
het zich werkelijk verdiepen in die andere
kennisdisciplines en de betekenis van je
eigen discipline duidelijk kunnen maken
voor de ander; het gaat om ‘cross boun-
dary science and technology’. Er moet
een platform komen, een beweging op
gang komen, waarin overheid, weten-
schap, bedrijfsleven en maatschappij
samenwerken aan het onderkennen en
oplossen van de problemen waar Neder-
land en de hele wereld in de komende
decennia mee geconfronteerd gaan wor-
den. Onze ruimte wordt steeds intensie-
ver gebruikt, onze Aarde wordt bedreigd
door uitputting en klimaatveranderingen.
Nederland heeft veel specialistische 
toppers, in het bedrijfsleven en in de
wetenschap. Gaan die nog hechter
samenwerken, dan zal Nederland daar
niet alleen zelf, maar ook internationaal,
zeker van profiteren. De (nieuwe) Delta-
commissie spreekt in haar rapport dat zij
3 sept. jl. aan de minister-president over-
handigd heeft ook over samenwerken.”

Aukjen Nauta

Website MijnAarde: www.mijnaarde.nl
Website Deltacommissie: www.deltacommissie.com
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De thema’s en hun regio’s van het Internationaal Jaar van de Planeet Aarde
Ruimtelijke ordening – Bouwen met de Natuur IJsselmeer en Zuid-Holland
Zeespiegelverandering en klimaat Zuidwestelijke delta, Wadden en

stroomgebied Rijn/Maas/Waal
Vitale bodems Drenthe en Limburg
Ondergronds bouwen Amsterdam
Geo-biodiversiteit en ecologie Brabant en Veluwe
Mainport ontwikkeling Rotterdam
Verstedelijking Utrecht
Leven onder zeeniveau/bodemdaling Zuid-Holland, westelijk Utrecht
Landelijk gebied, landbouw en recreatie Achterhoek, Drenthe en Brabant
Energie, klimaat, milieu Groningen, Noord-Holland Noord
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.historisch

Pieter Harting (1812 – 1885)

De granietrots van Urk
Naast bekende negentiende eeuwse geologen als Staring, Molengraaff en Van Waterschoot van der Gracht, kende

Nederland in die tijd meer gerenommeerde aardwetenschappers. Een daarvan was Pieter Harting, behalve voor-

speller van een ideale toekomst (zie Geo.brief 4 voor dat verhaal), ook een vooruitziend natuurgeleerde, waarbij 

de geologie zijn speciale belangstelling had. Na een aanstelling in 1841 als hoogleraar geneeskunde aan het

Atheneum van Franeker werd hij in 1843 benoemd als hoogleraar plantenfysiologie, farmacologie, dierkunde, 

wiskunde en proefondervindelijke wijsbegeerte aan de universiteit van Utrecht.

Een doorsnede door de afkoelende en daardoor krimpende aarde, met gebergtevorming als resultaat.



Hij beschreef vervolgens de ‘Laag van 
Harting’ in het door hem mede-opgerichte
tijdschrift Album der Natuur, ‘een werk
ter verspreiding van natuurkennis onder
beschaafde lezers van allerlei stand’.
Naast zijn vele bijdragen aan dit populai-
re tijdschrift, publiceerde hij in 1857 
een interessant boek “De voorwereldlijke
scheppinge”’, met ‘4 steendrukplaten en
168 glyptographische figuren in den
tekst, bevattende de inhoud eener reeks
van twaalf voorlezingen gehouden in den
winter van 1854-55 voor een beschaafd
gehoor van beiderlei sekse’. 
Hierin behandelde hij o.a. de bodem -
daling van ons land, gebaseerd op onder-
zoek van ‘de sedert 1700 des daags en
des nachts om het uur in Amsterdam
gemeten waterstanden’. In een fraai
gekleurde afbeelding toont hij een door-
snede door de afkoelende aarde, die 
volgens hem krimping van de aardkorst
veroorzaakt, die de vorming van geberg-
ten kan verklaren. Ook bespreekt hij de
stelling dat ‘alle soorten van organische
wezens op den weg der ontwikkeling uit
andere vooraf bestaande hunne oorsprong
hebben genomen…. eene vernuftige gis-
sing welke voor mij evenmin een grondig
bewijs als eene afdoende wederlegging
toelaat’. Hij besluit met de opmerking: 
‘of de wetenschap immer zulke grote vor-
deringen maken zal, dat zij daaromtrent
tot eenen eindbeslissing zal komen, laat
zich niet voorzien, maar vermoedelijk 
zullen noch de lezers noch de schrijver 
van dit boek zulks beleven’.

Zuiderzee
Als adviseur van de minister van Binnen-
landse Zaken wijst Harting in 1875 op
het belang van geologisch onderzoek van 
de diepere ondergrond in verband met
inpolderingsplannen voor de Zuiderzee:
‘bij beantwoording der vraag of men met
hoop op goed gevolg door de Zuiderzee
een dijk kan leggen, zonder gevaar dat
het zeewater als kwelwater in den droog-
gelegde polder onder den grond zoude
voortgaan te dringen’. Hij zond deze
Memorie eveneens aan de hoofdingenieur
P. Caland, die met het ontwerpen van
een definitief plan belast was.
In een geheime brief stelde de minister
hem in 1874 de vraag, ‘met het oog op
de plannen voor vergrooting der gebou-
wen van ’s Rijksmuseum [van Natuurlijke
Historie] te Leiden, of in den tegenwoor-
digen staat der wetenschap het behoud
van zulke groote museën nog wenschelijk
was te achten’. Uit die brief bleek vol-
gens Harting ‘dat boven onze prachtige

Rijksverzameling het zwaard van Damo-
cles hing, en dat men het liefst een
advies zoude ontvangen om de geheele
inrichting, zoo niet op te heffen, dan toch
aanmerkelijk te besnoeien’. In zijn ant-
woord schetste hij de grote verdiensten
door het museum aan de wetenschap
bewezen en noemde het een der weinige
inrichtingen waarop ons vaderland trots
mocht zijn. Hij concludeerde dat het
museum, verre van besnoeid te worden,
nog gewichtige diensten aan de weten-
schap kon bewijzen, mits zijn ruimte en
het personeel de vereiste uitbreiding
ondergingen. Uiteindelijk werd aan zijn
advies gevolg gegeven en het gaf hem
voldoening dat ook twee van zijn oud-
leerlingen een aanstelling kregen.
Harting schreef 125 publicaties, zijn
populair- wetenschappelijke niet inbe -
grepen. De Leidse universiteit verleende
hem in februari 1875, ter gelegenheid
van het driehonderdjarig bestaan van 
de hogeschool, een eredoctoraat in de
Wis-en Natuurkunde. 
Tijdens de herdenking in september
1875 in de Waalse kerk te Delft van Van
Leeuwenhoeks 200-jaar geleden gedane
ontdekking van microscopische wezens,
hield hij een toespraak die weer tot grote
beroering leidde. De daarbij aanwezige
minister van Binnenlandse Zaken, J.
Heemskerk, bezwaarde zich omdat Har-
ting Darwins ontwikkelingshypothese had
vastgeknoopt aan Van Leeuwenhoeks ont-
dekking. Ook de Kuilenburgse Jezuïten-
paters roerden zich weer, ditmaal in een
onder pseudoniem geschreven schimp-
schrift.

Harting ging met emeritaat in 1882 en
vestigde zich te Amersfoort aan de
Utrechtseweg 2. Zijn laatste onderzoekin-
gen van de ondergrond betroffen het doen
van temperatuurmetingen in een 369 m
diepe put te Utrecht, waarover hij verslag
deed op de Koninklijke Akademie in
1879. Hij overleed in 1885 te Amersfoort.

Frederik van Veen
f.r.vanveen@gmail.com

Bronnen
P.Harting. Mijne Herinneringen, een Autobiografie.
Amsterdam, 1961
P.Cleveringa et al. Pieter Harting, arts en geoloog.
Grondboor en Hamer.1994, 48/6
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Vanaf 1844 hield Harting zich intensief
bezig met geologische onderzoekingen
onder andere naar de verschillende
grondsoorten in ons land, veenvorming,
de ondergrond van Amsterdam, en de 
vorming van de korst der aarde. Hij hield
een groot aantal lezingen over deze
onderwerpen voor het Physisch Gezel-
schap. Hij werd dan ook benoemd als
correspondent van de eerste Commissie
voor de geologische kaart van Nederland,
die in 1852 door Thorbecke was inge-
steld met Van Breda als voorzitter en 
Staring als secretaris. 
Op 29 maart 1852 bracht hij ‘met drie
jongelieden, een waterpas, landmeet-
werktuigen en een grondboor uit Utrecht
ontboden’ vanuit Enkhuizen, met een 
af gekeurd beurtschip, een driedaags be -
zoek aan het eiland Urk ‘omdat het te
weinig bezocht is door natuurkundigen’.
Het eiland werd destijds door velen be -
schouwd als een granietrots. Volgens een
rapport uit 1834 was het strand bezaaid
met zware stenen, ‘waarvan sommige met
goud en zilverdeeltjes bezwangerd, echter
niet rijk genoeg om ze daaruit te halen’.
Harting concludeerde dat men glimmer -
blaadjes had aan gezien voor zilver. Hoe-
wel zijn boorcampagne ‘onder toezicht
van de vuurtorenwachter’ weinig succes-
vol verliep – de boor kon niet dieper dan
3,5 el komen en was ‘na enige boringen
in de zeer vaste leemgrond geheel on -
bruikbaar geworden’ – staan in zijn goed
gedocumenteerde publicatie “Het eiland
Urk, zijn bodem, voortbrengselen en be -
woners” een aantal gedetailleerde dwars-
doorsneden afgebeeld en worden de
afzettingen als Diluvium beschouwd. 
Urk heeft na Hartings’ expeditie zijn 
status als granietrots voorgoed verloren.

Suyver water
Harting gebruikte zijn geologische kennis
van de ondergrond van Amsterdam om te
zoeken naar ‘suyver water’ voor de stad.
Hij wordt dan ook wel beschouwd als de
grondlegger van grondwaterhydrologie in
Nederland. Harting correleerde boorgege-
vens van de befaamde Oudemanhuisput
uit 1605 met recentere waterboringen in
Amsterdam, waarbij hij gebruik maakte
van fossiele schelpen en diatomeeën. 
Die laatste werden microscopisch gede-
termineerd. Hij definiëerde het Eemstel-
sel, dat hij had aangetroffen in boringen,
van Amsterdam via de Eemvallei tot aan
Amersfoort en Putten. Over zijn onder-
zoek naar de geologische gesteldheid 
van het Eemdal hield hij in 1874 een
voordracht voor de Koninklijke Akademie.



I am in Kuala Lumpur for a few months
on the invitation of the department of
Geology at the University of Malaya (UM).
I have been asked to contribute to the
course they give in Petroleum Geology
and investigate whether it answers to the
needs of the local community. My wife
and I arrive in Kuala Lumpur (known as
‘KL’ to everyone in the east) just in time
for the start of what we thought would be
the dry season. We had lived in Malaysia
before – many years before – in the
sleepy little town of Miri in Sarawak, so
coming to KL felt like returning to an old
friend whose habits we knew intimately.
Alas, KL has changed dramatically in the
past 30 years or so, from the heart of the
romantic and mystic east to a dynamic
modern city with all the modern conve-
niences you can imagine (and more!) and
a rainy season that had apparently shifted
to welcome us.

Chinese New Year
Of all the countries in the world, Malaysia
has perhaps the greatest mix of races –
Malays, of course, ethnic Chinese, North
Indians, Bengalis, Tamils, Dayaks, Ibans,
Europeans, Orang asli, and many other
indigenous minorities. Managing this and
maintaining social cohesion is a gargan-
tuan job requiring the government’s 
continuous attention, and the subject
dominates the newspapers on a daily
basis. Our stay corresponded with the
run-up to a complicated general election
in which racial, religious and economic

issues were prominent. Although the 
government was given a bloody nose by
the electorate, both at federal level and
in the individual states (which retain
quite considerable autonomy in many
areas of administration), most people
attributed this to recent cost-of-living
increases and it all passed off in a very
civilized manner. From an expatriate’s
point of view, the racial and religious 
mix creates a wonderful variety – not
least thanks to the abundance of public
holidays. Accordingly, we arrived just in
time for the Chinese New Year celebra-
tions: Spectacular, brilliantly coloured
acrobatic lion dances all over the city,
accompanied by deafening drums and
cymbals….It was time to seek the peace
of the university campus!
The University of Malaya is the oldest
and most prestigious in the country, born
in 1905 and with an enviable tradition 
of producing the country’s leaders. 
It occupies a large and extraordinarily
beautiful tropical garden campus a short
distance from the city center, with its
own jungle-covered hill, one of KL’s 
‘natural lungs’. The geology department
is housed in its own building complex
with its own museum and research labo-
ratories and incorporating the office of
the Geological Society of Malaysia. It has
somewhat of an air of the 1950’s, but is
altogether a very attractive and peaceful
environment. Getting there from the city
center, where my wife and I found a very
comfortable flat, minutes walk from

China Town, Little India and the main
city office/shopping areas of Bukit 
Bintang and KLCC, is a nightmare if you
drive, but relatively painless via the Putra
LRT, a busy, hugely efficient unmanned
rail connection and a short taxi ride.

Course structure
Immediately after Chinese New Year, 
I start lecturing to the MSc students, 
a diverse group comprising geologists,
engineers and natural scientists, all inter-
ested in getting a job in the petroleum
industry (though not necessarily as geo -
logists). I talk them through the concept
of petroleum systems and how they relate 
to stages in sedimentary basin evolution;
then discuss examples from around the
world. I have the increasing impression
that several of the students have difficul-
ty in absorbing this kind of information,
lacking as they do some of the basic con-
cepts that underpin this kind of analysis
– probably largely a consequence of their
multiple backgrounds, and something
that will certainly need to be addressed
in the future.
In fact this is linked to a major concern
for the department and one that turns 
out to be my main task during this ‘mini-
Sabbatical’. I am asked to review the
course structure and content and advise
the organizers whether it needs to be
altered or improved and, if so, how. 
Why am I, a stranger to the course and 
an orang putih, asked to do this? Well, 
largely because no one else has the time
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.zaken overzee

Kuala Lumpur
“Nasi Lemak, Rendang, grilled chicken fish, satay, claypot mie”…. and the smell of breakfast cooking is all

over town, from cafes and restaurants to makeshift stalls and open carts, even from the temporary expedience

of car boots. The cries of the stall-holders mingle with the shouts of bus touts and with the deafening throb of

power drills on the building sites: It is morning in Kuala Lumpur and the city is waking up. Is there a lull after

breakfast? No, the pounding sounds of construction, as well as the belching fumes and traffic din continue 

all day and the Malaysian people continue throughout the day and night to indulge in their three favourite 

pastimes – eating, eating and eating.



apparently, but primarily probably
because as an old industry man I have
much easier access to the local petro -
leum geological community than do 
the members of the university faculty.
Here was a new challenge for me, and 
I approached the problem from two main
directions:
Picking good ideas on course objectives,
contents and administration from other
petroleum geoscience MSc courses, espe-
cially, of course, those that I consider 
to be successful. Among those I looked 
at were universities in the UK, US, The
Netherlands, Norway, Australia and
Brunei. Most of what I needed proved 
to be easily downloadable from internet
sites.
Interviewing representatives of the petro-
leum industry in KL, from oil and gas
companies, service companies and
research institutes. Many companies
explore for and produce oil and gas in
Malaysia and the local scene is quite
dynamic, with its own informal geo-
science group, the KLEX.

Basic training
Interviewing industry exploration man-
agers and their staff proved to be one of

the greatest pleasures of my time in KL.
For one thing, I met very many people 
I either knew or knew of, but primarily
because I was hugely gratified by the 
universal cordiality I was met with and 
by the abundant willingness to help with
developing the course (several senior
industry technical staff pointed out that
their job descriptions include a provision
of time to contribute expertise to the
wider community). Over a period of 
several weeks I found myself repeatedly
in company offices high above the city in
the famous Twin Towers, talking to senior
staff from Petronas (the state oil compa-
ny, which dominates the local energy
scene) and others. Their endorsement of
the course and suggestions for improve-
ment allowed me to develop a plan that
envisages expansion of the course to
meet many of their basic training needs
in the coming years. 
So, what else did I do in the time? Well, 
I encountered an almost inexhaustible
appetite for guest lectures and I found
myself visiting all sorts of places
expounding my prejudices on the petro -
leum geology of sedimentary basins in
general and of Southeast Asia in particu-
lar. Highlights were visits to Shell in

Sarawak and Brunei, to the Universiti
Technologi Petronas, a magnificent new
campus hidden away in the jungle near
Ipoh in the state of Perak, where an old
colleague of mine, Bernard Pierson, is
Shell professor. I was also asked by the
UM Geology department and the Geologi-
cal Society of Malaysia to deliver a short
course on world petroleum systems.
Accordingly, towards the end of my stay 
I found myself for three and a half days
in front of an audience of about 35 staff
from industry and academia teaching one
of the things that interest me the most,
the link between sedimentary basin evo-
lution and petroleum system develop-
ment. Most industry staff barely get the
opportunity to review either basins or
petroleum occurrence from such a broad
perspective and they were very enthusias-
tic and attentive listeners. It was not sur-
prising therefore, though very gratifying,
that their post-course evaluation gave
high marks for interest, value and rele-
vance to their job. 

Gigantic
All in all, our visit to KL was a great 
experience. Malaysia really is ‘truly Asia’
and there is so much to see and enjoy
there. It is a country where one can feel
very much at home, whatever style of 
life you are looking for, rich thanks to the
industrious and intelligent, gentle and
welcoming people. For myself, to be able
to mix with people of my own size makes
a welcome change from constantly being
lost between gigantic Dutchmen, and to
be confronted with an almost limitless
choice of delicious foodstalls to dine 
at a trifling cost is richness indeed. 
How the local manage to remain slim, 
I cannot imagine (some don’t, of course,
including presumably the clients of the
aptly named Fatman Steamboat mobile
kitchen). The Malays themselves claim
that they eat only one meal per day: 
The only thing is this meal lasts from
early morning until late at night…
Hopefully, we shall be returning next year
to work further with the university and
local industry and perhaps travel some
more in this captivating part of the world:
Thanks to the new and excellent low-cost
airline AirAsia, you can now visit
enchanting places like Laos and Vietnam
cheaply and safely, with a minimum of
fuss.

Harry Doust
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Harry Doust voor het geologisch instituut in Kuala Lumpur.
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1949. Gedurende de periode
1948–1957 was Cor verbonden
aan de toenmalige subfaculteit
Geologie van de Rijksuniversiteit
Utrecht, eerst als (hoofd)assistent
en later als wetenschappelijk
(hoofd)ambtenaar met onderwijs-
taken in de paleontologie. Een
beoogd promotieonderzoek bij
S.G. Trooster ging niet door van-
wege diens vroege dood in 1950.
Op aanraden van M.G. Rutten
begon hij een promotieonderzoek
naar de Miogypsinidae van 
Centraal-Amerika. Hij promoveer-
de snel, in 1952, bij G.H.R. von
Koenigswald die inmiddels hoog-
leraar Paleontologie in Utrecht
was geworden. Na zijn promotie
specialiseerde Cor zich verder in
de micropaleontologie en strati-
grafie (voornamelijk van het Ter-
tiair) en werd spoedig benoemd 
in diverse internationale commis-
sies. In 1961 werd hij gewoon
lector met als leeropdracht de

Micropaleontologie, in 1966 en
1968 gevolgd door een benoe-
ming tot bijzonder en gewoon
hoogleraar Stratigrafie en Paleon-
tologie. In 1988 ging Cor met
pensioen. 

Cor Drooger was één van de meest
vooraanstaande en gerespecteerde
micropaleontologen en stratigra-
fen van zijn tijd. Zijn invloed op
het vakgebied was groot en reikte
ver. Zijn kwantitatief morfome-
trisch onderzoek naar de evolutie
van de Amerikaanse Miogypsini-
dae in 1952 was het eerste in 
zijn soort en heeft ook in andere
groepen van complexe radiale
foraminiferen wereldwijde navol-
ging gevonden. Door het concept
van embryonische en nepionische
acceleratie in de evolutie van
radiale foraminiferen te objective-
ren via morfometrie en statistiek,
is het belang van deze groep in
het correleren en dateren van

– advertentie –

Op 19 juli j.l. is Cornelis Willem
Drooger overleden op de leeftijd
van 85 jaar. Cor en zijn vrouw
Tine verhuisden eind 2005 naar
een verzorgingshuis in Leusden
waar Tine korte tijd later overleed.
Voor Cor volgden twee heel moei-
lijke jaren. Zijn ernstige benauwd-
heid door longemfyseem veroor-
deelde hem tot een eenzaam
bestaan op zijn kamer waar de
Volkskrant en de TV zijn enige
vensters op de wereld waren. Bij
onze maandelijkse bezoeken bleef
hij steeds vaker op zijn bed liggen
en de gesprekken speelden zich
in toenemende mate af in het ver-
leden. Eind juni van dit jaar werd
Cor opgenomen in het ziekenhuis.
Er werd een tumor ontdekt. Drie
dagen voor zijn overlijden werd

Cor overgebracht naar een hospi-
cium in Harderwijk.

Cor Drooger werd in 1923 gebo-
ren in Den Helder. Hij bezocht de
Rijks-HBS (B) in Utrecht, maar
kreeg vanwege zijn weigering de
loyaliteitsverklaring te tekenen
geen renteloos voorschot van 
het rijk om te kunnen studeren.
Hij begon daarom met tegenzin 
in 1942 aan een opleiding tot
chemisch analist. In de periode
1944–1945 zat Cor ondergedo-
ken en deed hij actief mee aan
het verzetswerk tegen de Duitse
bezettingsmacht. Direct na de
bevrijding begon hij in Utrecht 
aan de studie Wiskunde & Natuur-
kunde (richting i) en behaalde het
doctoraalexamen Geologie al in

.in memoriam

Prof. Dr. C.W. Drooger 
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ondiep-watersedimenten signifi-
cant toegenomen. Na zijn pensio-
nering heeft hij veel van zijn
ideeën over de evolutie van radia-
le foraminiferen samengevat in
een provocerend, maar uiterst
scherpzinnig, boek (‘Radial Fora-
minifera: morphometrics and 
evolution’ 1993, Verhandelingen
der KNAW, Afd. Natuurkunde,
Eerste Reeks, deel 41, 242 blz.).
Een grondige en scherpe analyse
van het wetenschappelijke pro-
bleem vormde steeds de basis
voor vaak heel goed geschreven,
maar niet altijd simpele, artikelen
en boeken. Het is niet overdreven
om Cor Drooger hierin te zien als
één van de grondleggers van de
kwantitatieve benadering in het
moderne micropaleontologische
onderzoek. Eén van de eerste stu-
dies waarin tellingen aan recente
benthonische foraminiferen wer-
den gekoppeld aan type sediment
en waterdiepte, is de studie die
hij in 1958 met J.P.H. Kaas-
schieter in opdracht van Shell 
uitvoerde aan materiaal afkomstig
van de Orinico-Trinidad-Paria
shelf. Voor deze studie werden 
in ieder monster alle soorten
gestandaardiseerd geteld en deze
kwantitatieve benadering werd de
norm binnen Droogers afdeling.
Statistische methoden waren hier-
bij onontbeerlijk en met de komst
van de eerste centrale computer
werden de simpele uni/bivariate
analyses uitgebreid met multiva-
riate methoden. Cors zoon, de
wiskundige Max Drooger, heeft
een belangrijke rol gespeeld in
het ontwikkelen en schrijven 
van de computerprogramma’s.
Behalve op het gebied van de
kwantitatieve micropaleontologie
heeft Cor ook belangrijke bijdra-
gen geleverd op het gebied van 
de chronostratigrafie en biostrati-
grafie. Zijn micropaleontologische
inventarisaties (samen met pro-
movendi) van type-secties en
type-gebieden van de klassieke
Tertiaire étages in België, Frank-
rijk en Italië zijn klassiek en heb-
ben bijgedragen aan nauwkeuriger
chronostratigrafische correlaties

en standaardisatie van de chrono-
stratigrafische eenheden op de
moderne Geologische Tijdschaal.
Met de opkomst van de ‘boundary
stratotypes’ ter vervanging van het
aloude ‘body stratotype’ concept
werd voor Cor de vraag actueel in
hoeverre bio stratigrafische corre-
laties echte tijdscorrelaties zijn.
Dit probleem werd deel van een
breed opgezet multidisciplinair
projectvoorstel – het ‘Accuracy 
in Time’ project – dat in 1974 
als het eerste IGCP-project 
(IGCP: International Geo science
Programme) door de IUGS 
(International Union of Geological
Sciences) werd geadopteerd. Op
grond van zijn wetenschappelijk
werk werd Cor Drooger in 1969
benoemd tot lid van de KNAW, in
1982 tot lid van de Hollandse
Maatschappij der Wetenschappen
en kreeg hij in 1991 de prestigi-
euze Joseph A. Cushman Award
for excellence in Foraminiferal
Research. 

Cor was niet alleen een excellent
wetenschapper en manager, maar
ook een inspirerende docent. 
De hoorcolleges over chronostrati-
grafie, stratigrafische principes,
en evolutie waren ondanks de een-
voudige middelen als krijtje en dia
uitermate boeiend. Niet alleen
door zijn woordspelingen, grappen
en anekdotes, maar vooral omdat
hier iemand stond die een heel
eigen mening had over het vakge-
bied en die kon laten zien waarom
vigerende opvattingen en ideeën
van collega’s onjuist waren. Met
zijn colleges en excursies zijn hele
generaties studenten en promo-
vendi gevormd en het is niet toe-
vallig dat een aantal van zijn leer-
lingen belangrijke bijdragen heeft
geleverd aan de constructie van de
moderne Geologische Tijdschaal
(o.a. Hardebol, Gradstein, Hilgen,
Lourens). Meer dan 40 studenten
hebben een proefschrift onder zijn
leiding geschreven. 

Drooger was een markant figuur:
wars van uiterlijk vertoon en 
ongevoelig voor vleierij. Hij was

iemand die zijn kritiek niet ver-
zweeg en vaak ongezouten uitte.
Hij maakte zich daarmee niet
altijd even geliefd, maar daar had
hij lak aan: hij hoefde niet aardig
gevonden te worden. Als socialist
van geboorte en overtuiging, was
hij tot op het bot solidair met zijn
personeel. Het is mede te danken
aan de enorme inzet van Cor
Drooger dat de door de minister 
in de jaren zeventig van de vorige
eeuw opgelegde landelijke her-
structurering van de Aardweten-
schappen heeft geleid tot een
aantal sterke concentraties voor
aardwetenschappen in Nederland.
De minister wilde oorspronkelijk
slechts één concentratie, maar

dat werden er twee, Utrecht en
Amsterdam. Mede door zijn inzet
is de Utrechtse concentratie uit-
gegroeid tot een internationaal
centrum van betekenis. De Uni-
versiteit Utrecht, zijn promovendi
en oud-studenten zijn hem dank 
verschuldigd voor zijn inzet en
werkkracht. Nederland verliest
een scherpzinning en markant
wetenschapper.

Jan Willem Zachariasse, 
Bert van der Zwaan, 
Universiteit Utrecht

Cor Drooger
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Tot eind oktober 2008
Spiegelzee, het paviljoen op het
strand bij Katwijk waar te zien is
hoe hoog en hoe laag de zeespie-
gel gestaan heeft in het verleden.
Informatie: www.spiegelzee.nl

Tot en met 9 januari 2009
Tentoonstelling: “Dubois ontdek-
ker van de aapmens”. Informatie:
www.naturalis.nl

8 oktober 2008
Holland Innovation 2008, beurs
voor onderzoekers en onderne-
mers met lezingen en uitreiking
Simon Stevinprijzen. Informatie:

.agenda

http://www.hollandinnovation.nl/
programma/overzicht

9–10 oktober 2008 
Dit jaar vindt op de Pier in Sche-
veningen de 10e editie plaats 
van De Noordzeedagen. Beleids-
makers, beheerders, onderzoekers
en gebruikers van de Noordzee
debatteren met elkaar over het
thema het Veranderende Klimaat
van de Noordzee. Informatie en
registratie: www.noordzeedagen.nl

16 oktober 2008 
Inaugurele rede Pier Vellinga, 
leerstoel Klimaatverandering, water

.symposium

Wanneer wordt weersverandering
klimaatverandering? Is het nu echt
warmer aan het worden dan ooit in
de menselijke geschiedenis? 
Om U goed beslagen ten ijs te
doen komen op de KNGMG-
klimaatconferentie op 20 novem-
ber, is hier een aantal boeken.
Aan U de keuze. 
Informatie over de conferentie kunt
u vinden in de flyer en op de web -
site van het KNGMG: www.kngmg.nl

Lydia Marschall-Wesselingh

Climate Change, human and biolo-
gical aspects. Johnathan Cowie,
2007, Cambridge University Press.
ISBN 978-0-0521-69619-7.
Global Environments through the
Quarternary. Exploring environ-
mental change 2007. D.E.
Anderson, A.S. Goudie, A.G. Par-
ker, 2007. Oxford University
Press. ISBN 978-0-19-874226-5
Climate change in prehistory, 
the End of the Reign of Chaos.
W.J. Burroughs, 2005. Cam-
bridge University Press. 
ISBN 0-521-82409-5

Na de ontdekking van het Gronin-
genveld in 1959 met de boring
Slochteren-1, veranderde de olie-
exploratie in Nederland. Dit jubi-
leum kijkt terug op alles wat er
gebeurd is in deze vijftig jaar. 
De eerste dag van het symposium,
15 januari, richt zich op 50 jaar
olie- en gasexploratie in Neder-
land, met ruimte voor persoonlijke
verhalen over de vroegste periode
van exploratie. ’s Avonds zal de
Petroleum Geologische Kring
(PGK) haar 30-jarig bestaan 
vieren. Op 16 januari is er een
workshop over 50 jaar onderzoek
aan het Nederlandse Rotliegend. 

Iedere deelnemer van het sympo-
sium krijgt een CD-ROM met alle
presentaties en achtergrondinfor-
matie. Het is de bedoeling om ook
herinneringen van mensen die ge -

werkt hebben tijdens deze periode
van verkenning van de Nederland-
se ondergrond vast te leggen op
de CD ROM. 

Hierbij een oproep aan de lezers
van de Nieuwsbrief om ook hun
persoonlijk relaas met betrekking
tot de verkenning van de diepe
ondergrond van de afgelopen 
50 jaar in te sturen. 

Informatie:
Het symposium wordt gehouden
bij TNO, Princetonlaan 6, Utrecht 
Tel: 030-2564610; 
fax: 030-2564605 
Organisatie-BenO-Secretariaat-
GEenGI@tno.nl 
Kosten bij vooraf registreren zijn
50 euro (tot 1 december 2008)
Registratie ter plekke: 100 euro
Betaling: ING 68 94 93 061

.kngmg

Klimaatconferentie

The rough guide to climate chan-
ge. The symptoms, the science,
the solutions. Robert Henson,
2006. ISBN 978-1-84353-711-3.

The chilling stars. A cosmic View of
climate change. Henrik Svensmark,
Nigel Calder, 2007. Icon Books
UK. ISBN 978-18404866-3.
Cool it. Bjørn Lomborg, 2007.
Marshall Cavendish editions.
ISBN 978-0-462-09912-5.
The long summer. How climate
changed civilisations. Brian
Fagan, 2004.Granta Books. 
ISBN 1-86207-644-8.

Van Ane Wiersma, klimaatonder-
zoeker bij Deltares drie extra titels.
The Weather Makers: How man is
changing climate and what it means
for life on Earth. Tim Flannery,
2005. ISBN 978-0-8021-4292-4
Climate Change 2007 - The 
Physical Science Basis. IPCC.
ISBN 978-0-521705967
The Discovery of Global Warming.
Spencer R. Weart, 2004. ISBN
978-0-674016378 (Door Nanne
Weber in Geo.brief 5 besproken)

en veiligheid, aan de Wageningen
Universiteit. Aanvang: 16.00 uur,
aula Wageningen Universiteit.
Titel: ‘Hoogtij in de Delta’. 

27 oktober 2008
Uitreiking van de Bakhuyzen-
Roozenboom medaille aan prof.
R.C. Newton van UCLA. Trippen-
huis, Kloveniersburgwal 29, Amster-
dam. Informatie: www.knaw.nl.

3 november 2008
Symposium ‘Ice Ages through
Geological Time’, georganiseerd
door Paleobiologische Kring 
en Palynologische Kring. 

Info: http://www.bio.uu.nl/~palaeo/
Paleobiologie/. Zie ook pagina 3
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

Symposium 15-16 januari 2009, TNO, De Uithof, Utrecht

Fifty years of petroleum exploration in the
Netherlands after the Groningen discovery

EBN (Energie Beheer Nederland) en TNO Geo-energie organiseren, 
in samenwerking met de Petroleum Geologische Kring, op 15 en 
16 januari een symposium ter ere van 50 jaar Slochteren. 
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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 petro-
leum exploration in the Nether-
lands after the Groningen 
discovery’, TNO/NITG, de Uithof,
Utrecht. Informatie: Organisatie-
BenO-SecretariaatGEenGI@tno.nl

19-23 april 2009
Meeting ‘Geodiversity, Geoheritage
& Nature and Landscape manage-
ment’, Assen, Drenthe. Informatie:
www.drenthe.nl/progeo2009
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