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Het wordt weer Darwinjaar. In 1859,
honderdvijfitg jaar geleden kwam
zijn boek ‘The Origin of Species’ 
uit en de daarin beschreven theorie
heeft veel van het denken in de
anderhalve eeuw daarna gedomi-
neerd. “Onze 19de eeuw sterft weg
onder de hypnose van het Evolutie-
dogma”, zegt Abram (De Geweldige)
Kuyper, oprichter van de VU, als
openingszin in zijn afscheidsoratie
als rector magnificus in 1899.
Er was, en er is nog steeds, veel
weerstand tegen de evolutietheorie,
merendeels op gronden van niet-
wetenschappelijke aard. Het klas-
sieke Scheppingsverhaal, waarin
wordt beschreven hoe in 6 dagen
alle leven ontstond, verhield zich
slecht met Darwins theorie, en tot
op de huidige dag zijn er zeer veel
mensen die dan ook niets van de
evolutietheorie geloven. Zo is meer
dan 30% van de Noord-Amerikanen
overtuigd van het letterlijke bijbelse
gelijk; en denk vooral niet dat deze
fundamentalisten alleen maar
domme ongeletterden zijn. 
Een voornaam struikelblok, zo niet
het voornaamste, was en is de
afstamming van de Mens. De Mens
wil uniek zijn, de lieveling van God,
ver boven, en zeker niet geparen-
teerd aan, de apen. Dit is en was de
laatste verdedigingslinie van de
creationisten en aan hen verwante
groepen. Evolutie? Nou ja, des -
noods, ok, als God op die manier
het leven geschapen heeft dan zij
dat zo, maar de Mens staat apart.
Het interessante is dat een van de
twee bijbelse scheppingverhalen,
dat van het Paradijs, de appel en 
de slang, juist een vrij nauwkeurige
weerspiegeling is van het idee dat
de Mens wel degelijk voortkomt uit
het Dierenrijk. Die interpretatie ver-
eist geen intellectuele acrobatiek,
maar ligt eigenlijk voor de hand.
Selectief samengevat gaat het ver-
haal als volgt:
Allereerst is daar het Paradijs1.
“Een mooie tuin met heerlijke
vruchten.”

Adam kan gewoon van de natuur
leven, zoals de dieren.
“Alle in het wild levende dieren en
vogels bracht hij (God) bij de mens
om te zien welke namen de mens ze
zou geven: zoals hij elk levend we -
zen zou noemen, zo zou het heten.”
Intellect was er dus al wel; Adam
als Linnaeus avant la lettre, de
intelligentste onder de Mensapen.
De enige beperking is dat Adam niet
alles mag eten wat in het Paradijs
groeit, want:
“Van alle bomen in de tuin mag je
eten, maar niet van de boom van de
kennis van goed en kwaad; wan-
neer je daar van eet zul je onher-
roepelijk sterven.”
Goed en kwaad, ethiek dus, was nog
niet aan de orde. Vervolgens schept
God Eva uit een rib van Adam.
“Beiden waren ze naakt, de mens
en zijn vrouw, maar ze schaamden
zich niet voor elkaar.”
De voorgangers van de huidige
mens, te oordelen naar onze naaste
verwanten zoals de chimpansee,
waren zeer sterk behaard, zodat
naakt niet bloot was. Dit gold ken-
nelijk ook nog voor Adam en Eva.
Dan komt de slang die Eva over-
haalt om toch van de verboden
“boom van de kennis van goed 
en kwaad” te eten. Adam eet een
hapje mee. Duizend maal afgebeeld
op schilderijen, gravures en wand-
kleden. Want nu gebeurt het: de
menswording; het alleenrecht van
de mens om goed en kwaad van
elkaar te onderscheiden, een we -
zenlijk onderscheid met de dieren,
is een feit. De Mens is geboren. 
En dan begint de ellende. Eerst
krijgt de vrouw er van langs: 
“Je zwangerschap maak ik tot een
zware last, zwoegen zul je als je
baart.”
“Je zult je man begeren en hij zal
over je heersen.”
Het moeizame baren bij mensen-
vrouwen is het resultaat van twee
anatomische feiten: allereerst de
rechtopgaande gang die, zoals al
lang geleden is aangetoond, bij het
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Van Aap tot Mens

baringsproces een duchtig pro-
bleem oplevert2 en ten tweede, het
grote hoofd van de mensenkinde-
ren, noodzakelijk voor de grote her-
seninhoud en de daardoor mogelijk
gemaakte intellectuele capaciteit,
die de mens van zijn voorvaderen
onderscheidt. De pijnlijke bevalling
is niet zo zeer de straf voor, maar
wel de consequentie van de mens-
wording.
De man ging ook niet vrijuit:
“Je hebt geluisterd naar je vrouw,
gegeten van de boom die ik je had
verboden. 
Vervloekt is de akker om wat jij
hebt gedaan, zwoegen zul je om
ervan te eten, je hele leven lang.
Dorens en distels zullen er groeien,
toch moet je van zijn gewassen
leven.
Zweten zul je voor je brood, totdat
je terugkeert tot de aarde, waaruit
je bent genomen: stof ben je en tot
stof keer je terug.”
Het einde van het vruchtenplukken,
het eten wordt vanaf nu niet meer in
de schoot geworpen. Land bebouwen,
hard werken, tegenslagen ervaren en
tenslotte doodgaan, dat is het men-
senleven. Wie zal dit ontkennen?
“God, de HEER, maakte voor de
mens en zijn vrouw kleren van die-
renvellen en trok hun die aan.”
De nu vrijwel haarloze Mens heeft
kleren nodig, afkomstig van zijn
behaarde voorgangers.
Het lijkt erop alsof de auteur van dit
verhaal, die waarschijnlijk eeuwen-
oude mondelinge overleveringen,
sages, mythes en legendes heeft
samengevat, putte uit een collectief

geheugen of vermoeden dat de oor-
sprong van de mens een natuurlij-
ke, ofwel evolutionaire gebeurtenis
was geweest. Het verhaal vertelt
ons wat de mens van de mensaap –
de paradijs-Adam – onderscheidt:
spreken, rechtop lopen, grote her-
senen, weinig beharing, zelf aan
het werk (Homo habilis) en bovenal
kennis van goed en kwaad (Homo
sapiens). 
Het bijbelverhaal is naar onze nor-
men niet helemaal politiek correct,
vooral waar het de vrouw betreft.
Haar onderdanige rol, hoewel feite-
lijk en historisch een volstrekt juis-
te observatie, mag nu niet meer zo
benoemd en geaccepteerd worden.
Haar ontstaan uit een rib van Adam
is in zekere zin een biologische
misser, maar vertelt wel dat Eva
‘gekloond’ is uit Adam (“mijn eigen
gebeente, mijn eigen vlees,...”) en
dus dat de vrouw geen aparte soort
is, maar, biologisch gesproken,
gelijk is aan de man.
Ik wil de overeenkomsten tussen
Genesis en Darwin niet te ver door-
trekken, maar verwonderlijk is wel dat
deze opvallende concordanties tussen
wetenschap en bijbelvertelling bij
mijn weten, vanuit bijbels fundamen-
talistische hoek niet is opgemerkt.

Peter de Ruiter

1 Alle bijbelteksten (in cursief) zijn
geciteerd uit de Nieuwe Bijbel 
Vertaling, Genesis 2 en 3

2 K. de Snoo, 2de druk 1947 Het 
probleem der menschwording. 
Uitg. Bohn, Haarlem
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Met de column ‘van de voorzitter’
confronteert Peter de Ruiter ons
in de Geo.brief van het Genoot-
schap regelmatig op spitsvondige
en onderhoudende wijze met de
actualiteit door vanuit een verras-
sende hoek het een of andere
aspect van ons – of een aanver-
want vakgebied – te bekijken. 
Zijn column draagt in belangrijke
mate bij aan de lezenswaardig-
heid van het tijdschrift.
In Geo.brief nr. 7 van november dit
jaar valt onze voorzitter (willens en
wetens?) deze keer op met een uit-
dagende stelling waarop ik hier
graag wil ingaan. (Tussen haakjes,
een goede stelling bij een proef -
schrift, zo leerde ik destijds, in mid -
dels lang geleden, moet zodanig
zijn geformuleerd dat de stel ler, 
in dien aldus ge vraagd, ook de
‘tegen’stelling kan verdedigen).
Onder verwijzing naar de KNGMG-
klimaatconferentie stelt de voorzit-
ter in “Al onze medewerkers...”:
“Omdat het Genootschap niet ge -
bonden is aan enig economisch of
ander belang en daardoor met ob -

jectiviteit een programma kan sa -
menstellen dat het gepolariseerde
debat ruimschoots overstijgt, zal 
het een unieke bijdrage leveren aan
de toekomst van het klimaat” en –
dan komt het: “Wij zijn geen partij,
maar proberen de wetenschap ruim -
te te geven zonder vooroordeel”.
Die ‘Wij’ dat is het ‘Genootschap’,
een collectief van Aard(e)weten -
schappers, Geologen en Mijnbou-
wers, die zich bij uitstek inspan-
nen en hebben ingespannen om
het Systeem Aarde te doorgron-
den en (daardoor) in belangrijke
mate meewerken en hebben mee-
gewerkt aan het opsporen en ont-
ginnen van energiedragers en
delfstoffen. Als het waar is dat
antropogene uitstoot van broei-
kasgassen bijdraagt aan opwar-
ming van de Aarde dan hebben
‘Wij’ daar een belangrijke rol in
gespeeld; ook waar anderen het
fikkie hebben gestookt, hebben
wij de brandstof geleverd. We
kunnen ons niet onttrekken aan
onze verantwoordelijkheid. We
zijn ‘mede’plichtig. Die verplich-

ting dienen wij serieus te nemen;
we zijn wel degelijk partij: we are
accountable.
Ontegenzeggelijk, dankzij de
inspanningen van geologen en
mijnbouwers werd het industriële
tijdperk met daaraan gekoppelde
economische groei en welvaart
mogelijk. Dat neemt niet weg dat
onze planeet daardoor ook werd
opgezadeld met de afvalproduc-
ten van de mijnbouw- en energie-
generatie, met de rotzooi die de
atmosfeer is ingepompt, met de
groeves en puinhopen die het
landschap ontsieren en met de
vervuiling van bodem, van grond-
en oppervlaktewater. 
Ik daag het Genootschap (en haar
voorzitter) uit mijn ‘tegen’stelling
“Wij zijn partij” te verdedigen.
Collega’s die de ‘Climate change’-
conferentie bezoeken verzoek ik
consequenties te verbinden aan
de ‘tegen’stelling en vooral aan-
dacht te schenken aan de moge-
lijkheden om het ‘on’tij te keren.
Zelfs met de onzekerheden, zo 
die bestaan, over de schadelijke

gevolgen van klimaatverandering
is het verstandig om voorzichtig te
zijn: “It is better to be safe, than
to be sorry”. Behalve uitstekende
opspoorders en ontginners van
delfstoffen en energiedragers zijn
wij, geologen en mijnbouwers, ook
het best in staat om afval onder-
gronds op te slaan, geochemisch
onschadelijk te maken en te 
verwerken. Dat kan, zo hebben
William Mcdonough & Michael
Baumgart’s in hun “Cradle to
cradle” (North Point Press, New
York, 2002) mij overtuigd, ook
zeer economisch (profijtelijk).

Tenslotte, om met Mary Hunter
Austin (1868 – 1934) te spreken:

“Man is not himself only...
He is all that he sees;
all that flows to him from a
thousand sources...
He is the land, the lift of its
mountain lines, the
reach of its valleys.”

Willem J.M. van der Linden

In zijn brief onder de titel “Wij
zijn partij…”, waarvan ik met
name de eerste alinea met genoe-
gen las, stelt de schrijver dat wij,
aardwetenschappers, wel degelijk
partij zijn en mede schuld hebben
aan de menselijk uitstoot van
CO2, met als gevolg de opwar-
ming van de Aarde. Ik wil opmer-
ken dat hij me niet geheel juist
citeert: ik stelde dat het KNGMG
geen partij is in de discussie over
de toekomst van het klimaat. 
Hierbij kan ik ook nog onthullen
dat ik serieus ben gemaand door
klimaat‘sceptici’, die juist eisten
dat we wel (hun) partij zouden
kiezen en de conferentie in hun
richting moesten ombouwen. 
Maar de vraag van de schrijver

verwijst naar een andere issue,
dat ik als volgt formuleer: “Stel
dat inderdaad de wereld ernstig
schade gaat lijden aan klimaat -
opwarming door uitstoot van CO2,
veroorzaakt door het gedrag van
de mensen, zijn dan de opspoor-
ders en producenten van olie,
gas en kolen een schuldige par-
tij?” Naar andere vakgebieden
vertaald: “Is de alcoholproducent
schuldig aan het misbruik van
zijn product; zijn de wapenfabri-
kanten te veroordelen voor de 
oorlogen die zij voeden; zijn de
autofabrikanten de oorzaak van 
de verkeersongelukken etc.” 
Tijdens de bezetting van Neder-
land in WO II was dan ook de
vraag: “Mag je brood leveren aan
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de Duitsers, mag je versjes voor
ze zingen, hun auto’s repareren, 
hun bunkers bouwen?”
Hoewel het hier om serieuze vra-
gen gaat kan ik toch niet nalaten
wijlen onze nationale humorist/
moralist Godfried Bomans aan te
halen. In het boekje “Kopstuk-
ken” (1959) behandelt hij de
vraag of Sinterklaas ook aan Duit-
se kindertjes cadeautjes had
gegeven. Ja, dat had hij, maar 
de Zuiveringscommissie “heeft,
gezien de hoge leeftijd van den
Delinquent en voorts aannemende
dat de door Hem geleverde
speelgoederen den geallieerden
op marsch niet merkbaar vertraagd
hebben, gemeend met een beris-
ping te moeten volstaan.”

Ethisch vluchtgedrag is gemakke-
lijk, schijnheiligheid troef, oppor-
tunisme courant en de werkelijk-
heid taai en weerbarstig.
Ik vrees dat een discussie over de
vraag die Willem van der Linden
in ons midden werpt geheel langs
voorspelbare paden zal verlopen,
met argumenten die de lezers van
dit stukje ook zelf kunnen beden-
ken. Maar als iemand een werke-
lijk nieuwe, verfrissende kijk heeft
op deze belangrijke ethische
kwestie dan hoop ik dat de kolom-
men van de Geo.brief voor hem
(m/v) beschikbaar zijn. Zelf kom
ik er niet uit.

Peter de Ruiter

Zijn wij partij? (Antwoord aan Willem van der Linden)

“Wij zijn partij ...”
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Oproep Escherprijs voor beste Masterscriptie

Het KNGMG reikt jaarlijks een
prijs uit voor de beste afstudeer-
scriptie van studenten van een
Masteropleiding Aardwetenschap-
pen, de Escherprijs. Het doel van
de prijs is de bevordering van
innovatief onderzoek en een gede-
gen verslaggeving hiervan.
Bij een scriptie over een funda-
menteel onderwerp zijn originali-
teit en hypothesevorming de
belangrijkste criteria; bij een toe-
gepast onderwerp kijkt de jury
vooral naar het vernieuwende en
probleem-oplossende karakter; en
bij onderwerpen die gebaseerd
zijn op een interdisciplinaire aan-
pak wordt met name gelet op
innovatieve ideeën.

het secretariaat van het KNGMG.
In beide gevallen dient de inzen-
ding voorzien te zijn van een korte
inleiding van de scriptie begeleider.
De sluitingsdatum voor inzendin-
gen is 1 maart 2009.
De jury hoopt weer een ruim aan-
tal scripties te mogen ontvangen!

Het adres van het secretariaat is:
KNGMG
p/a KIVINIRIA
Postbus 30424, 
2500 GK Den Haag
Prinsessegracht 23, 
2514 AP Den Haag
Email: kngmg@kiviniria.nl

.nieuwjaarswens

De voorkant van de Geo-brief
staat een foto waar de hele glet-
sjer in Nepal goed op te zien is
met een gelaagdheid in wit en
zwart die zich als jaarringen laat
ontleden. Toen mij collega Jasper
Griffioen, de maker van de foto,
deze en andere recent liet zien,
kwam er een vraag die je vroeger
zelden hoorde: zijn daar de glet-
sjers ook aan het krimpen? Een
teken dat we ons steeds vaker
afvragen wat er met de verstilde
ijswereld om ons heen aan het
gebeuren is. Ook in China, waar
de grote kanalen van de Zuid-
Noord Transfer te zijner tijd het
water van onder meer Shangri-La
en het Tibetaans plateau naar het
droge noorden moeten transporte-
ren, kijkt men bezorgd naar de
zich terugtrekkende ijsmassieven. 
Recentelijk vond in het Konink-
lijk Instituut voor de Tropen een
uiterst geslaagde klimaatdag
plaats, georganiseerd door ons
eigen KNGMG. Er waren goede tot
uitmuntende sprekers met over het
algemeen heldere verhalen. Verha-
len die zich afspeelden op de zon,
in voorbije tijden toen er op de
Noordpool hippo’s en crocs rond-
zwommen, maar ook verhalen
waarin de meetbare trends en de
betrouwbaarheid ervan onder de
loep werden genomen. Voor details
verwijs ik u naar de speciale uitga-
ve van het Netherlands Journal of
Geology/Geologie en Mijnbouw die
u ongetwijfeld al ontvangen hebt. 
Er zijn me een aantal zaken bijge-
bleven van die dag. Ten eerste de
vele manieren waarop je naar de
klimaatproblematiek kunt kijken,
de rijkdom aan informatie die er
is van tientallen meetsystemen en
stations en de vele vragen die we
nog steeds moeten beantwoorden
voor we iets definitiefs over oor-
zaak en gevolg, veroorzaker en
oplossing kunnen zeggen.
Ten tweede was ik blij verrast dat
niet alleen de leeftijdopbouw van
de sprekers van jonge onderzoe-

kers tot emeritaat-professoren
liep, maar dat ook het publiek,
bijna 400 man sterk diezelfde
breedte liet zien. Niet alleen de
grijze hoofden van oud-Shellers
en RGD-ers, maar ook studenten,
jonge Deltarianen en ervaren rot-
ten uit de oliewereld.
Met het prettige gevoel dat ons

KNGMG in staat is dit soort ge -
slaagde bijeenkomsten te organise-
ren, dat er zoveel KNGMG-ers zijn
die interesse tonen in dit grote
vraagstuk dat de wereld bezig
houdt, wens ik u allen namens de
gehele redactie fijne Kerstdagen
(met misschien wel sneeuw en ijs
om de statistiek weer eens een

hick-up-je te laten zien) en een
goed 2009 waarin we met onze
gebundelde geo-wetenschappelijke
kennis de klimaatdiscussie mis-
schien een duwtje in de juiste
richting kunnen geven.

Dick van Doorn
Hoofdredacteur 

Beste KNGMG-ers,

De klimaatconferentie in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.

Naast een geldbedrag van 2500
euro ontvangt de winnaar een oor-
konde, een jaar lidmaatschap van
het KNGMG en een uitnodiging om
te publiceren in The Netherlands
Journal of Geosciences. Het prij-
zengeld van de Escherprijs wordt
beschikbaar gesteld door Shell.
Denkt u zelf in aanmerking te ko -
men voor de prijs of begeleidt u
een student wiens/wier scriptie
bovengemiddeld is, stuur dan de
scriptie (in het Nederlands of En -
gels) digitaal (als word of pdf file)
naar het secretariaat van het
KNGMG, onder vermelding van
´Escherprijs´. 
Indien niet digitaal, stuur 
2 kopieën van de scriptie naar 
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Het Bestuur van de Stichting 
Dr. Schürmannfonds roept bij
deze gegadigden op voor een sub-
sidie voor het jaar 2009. De sub-
sidie is bij voorkeur bedoeld voor
Nederlandse geologen, teneinde
hen in staat te stellen onderzoek
te doen met betrekking tot de
evolutie van de Aarde in het 
Precambrium (Hadaeïcum, 
Archaeïcum en Proterozoïcum). 
In principe komen alleen de kos-
ten van veldwerk voor subsidie in

aanmerking. Bijbehorend labora-
toriumonderzoek kan in beperkte
mate voor subsidiering in aanmer-
king komen, maar hoogstens als
aanvulling op de bijdrage (finan-
cieel of in natura) van het onder-
zoeksinstituut of de instelling
waaraan de aanvrager verbonden
is. Het Fonds neemt geen salaris-
kosten en sociale lasten van per-
soneel voor zijn rekening. 
De voorkeur van het Bestuur gaat
uit naar substantiële probleem -

gerichte onderzoeksprojecten. 
De goed gemotiveerde aanvraag,
vergezeld van de nodige bijlagen,
dient een gespecificeerde be -
groting te bevatten. Subsidie 
van congresbezoek kan slechts 
bij ho ge uitzondering toegekend
worden.

Een genummerd aanvraagformu-
lier voor subsidie is bij de secreta-
ris van de Stichting verkrijgbaar.
Het formulier moet, volledig inge-

vuld en voorzien van de nodige
bijlagen, vóór 1 januari 2009 in
zesvoud worden ingeleverd bij 
de secretaris van de Stichting:

Dr Charles E.S. Arps
h.t. Secretaris Stichting 

Dr. Schürmannfonds
Starkenborglaan 4

2341 BM  Oegstgeest
E-mail: charps@planet.nl

Op 16 juni 2008 is overleden
Leendert Japhet Pons, in 1965
opvolger van Prof. C.H. Edelman
aan de Universiteit van Wagenin-
gen en daarmee de erfgenaam
van diens school van landschap -
pelijk gerichte of regionale bo -
dem kunde. De nadruk op land-
schap en fysiografie maakt dat
deze school, behalve kennis van
de bodem als wortelmilieu voor
(landbouw)gewas, ook aan de geo -
grafische wetenschappen in het
algemeen bijdraagt. 
Pons, een boerenzoon geboren en
getogen in het hart van het zoet-
watergetijdengebied (deel van het
Rijn/Maas estuarium), begon zijn
studie in Wageningen in 1939 en
studeerde bij Edelman. In 1947
werd hij medewerker van Edel-
mans Stichting voor Bodemkarte-
ring. Hij had daar onder andere
de leiding over de overzichts -
bodemkartering van Nederland,
schaal 1:200000 (de NEBO-
kaart), en werkte ook een paar
jaar in de kustvlakte van Surina-
me. Leen Pons richtte zich met
name op de geomorfologische

(fysiografische) genese van de
Nederlandse rivier- en kustvlakte
en pedogenetische, initiële bo -
demvorming (rijping) in alluviale
gronden. Hij kreeg internationale
bekendheid met zijn studie naar
‘acid sulphate soils’ (katteklei).
Hij was jarenlang lid van de Na -
tuurwetenschappelijke Commissie
van de Natuurbeschermingsraad
en zette zich intensief in voor de
natuurbescherming in de Donau-
delta in Roemenië. 

Ik heb het genoegen gehad om
met Leen te mogen samenwerken
in de wetenschap en de natuurbe-
scherming. In 1943 kwamen wij
beiden als onderduiker terecht in
de Biesbosch, zonder elkaar overi-
gens destijds te ontmoeten; hij 
bij de boer die later mijn schoon -
vader zou worden. Dat droeg, sa -
men met onze liefde voor het boe-
renland en de natuur in het alge-
meen, bij aan onze interesse voor
het zoetwatergetijdengebied, een
unieke geografische regio en onze
eigen bakermat. Dit gold met
name voor de ontwikkeling van de
neolithische Vlaardingencultuur,
via de zoetwatergetijdenvolken van
de IJzertijd en de Middeleeuwen,
tot de huidige generatie.
Ons laatste gesprek ging dan 
ook over zijn recente publicatie
(2006) die handelt over resten
van de oorspronkelijke verkave -
lingen langs de zoete estuarium -
armen van de Rijn (Lek) in de
Alblasserwaard en Vijfherenlan-
den, maar ook over onze stelling
dat het zoete deel van het Rijn/
Maas estuarium de bakermat is

van de Hollandse beschaving.
Deze kreeg vorm in en rond de
twee oudste steden van Holland,
Dordrecht en Vlaardingen, en
bloeide op na de uitvinding van
de ‘klepduiker’ (reeds voor de
jaartelling bij Vlaardingen), samen
met de veredelde roofridderprak-
tijk van tol- en stapelrechten. 
We bespraken toen ook de nega-
tie, zelfs door sommige geografen,
van het zoetwatergetijdengebied
als een unieke geografische regio.
Dit mede door de op overzichts-
kaarten gebruikte term ‘Zeeklei’
voor alle door Pons en mij als
‘getijdengronden’ bestempelde
gebieden, inclusief de zoete.

Op 24 juni hebben wij met zijn
kinderen en kleinkinderen de graf -
kuil, met op zijn kist zijn onaf-
scheidelijke grondboor, dicht 
ge schept. “Met boor en spade”,
zoals het een groot veldbodemkun-
dige past, die in zijn hart zowel
boer als natuurbeschermer was.

Ies Zonneveld met medewerking 
van Marc Hijma

.in memoriam

...zie ik grote rivieren door oneindig laagland gaan.....(vrij naar Marsman)

In Memoriam Prof. DrIr. Leendert Japhet Pons (1921 - 2008)

.dr. schürmannfonds

Subsidie Dr. Schürmannfonds 2009

Leendert Pons (met blauw overhemd)



Natuurlijke bodemdaling, waar de mens
geen enkele verantwoordelijkheid voor
draagt, vindt plaats. Maar vergeleken 
met daling door menselijk handelen is de
natuurlijke daling in Nederland bijna te
verwaarlozen. De belangrijkste oorzaken
van bodemdaling waar de mens verant-
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Nauwkeurige en lange meetreeksen van de bodemdaling in Nederland, met name in Noord-Nederland, zijn

belangrijk om de snelheid van de beweging te controleren en om te achterhalen waardoor de daling optreedt.

Ligt de oorzaak op een paar kilometer diepte door de winning van gas, in de bovenste tientallen meters van de

bodem door bemaling, of komt het door zoutwinning. Karakteristieken van een gasveld worden gebruikt om een

schatting te maken hoe snel en over wat voor oppervlakte de bodem zal dalen. Maar met de grote hoeveelheid

gegevens uit waterpassingen en satellietwaarnemingen die nu beschikbaar zijn, wordt het steeds aantrekkelij-

ker andersom te werken: bodemdaling als bron van informatie om de karakteristieken van een gasreservoir te

bepalen. Je rekent als het ware achteruit.

Inversie: achteruit modelleren

Wat bodemdaling laat
zien over een gasveld

.achtergrond

woordelijk voor is, liggen voor de ondiepe
ondergrond in bemaling, waardoor er
klink en oxidatie optreedt in klei- en
veenlagen. En in de klassieke zoutwin-
ning op enkele honderden meters diepte,
zoals al meer dan honderd jaar in Twente
gebeurt. In de diepe ondergrond zijn de

winning van gas of zout (bij Harlingen
wordt zout gewonnen op een diepte van
2500 meter) oorzaken van bodemdaling.

Waterpasnet
Peter Fokker, natuurkundige bij TNO
Bouw en Ondergrond: “Om bodemdaling
te meten zijn vanaf begin jaren 60 van de
vorige eeuw systematisch waterpasmetin-
gen verricht met behulp van ongeveer
vierduizend vaste peilmerken – bouten 
in bruggen of huizen – die geacht worden
stabiel te zijn. Sinds de jaren negentig
worden ook metingen verricht met behulp
van satellieten, wat zorgt voor een hogere
meetdichtheid. Het waterpasnet heeft 
1 tot 2 peilmerken per vierkante kilome-
ter; satellieten maken in landelijk gebied
gebruik van 0 tot 10 stabiele reflectoren
(het dak van een huis, de bazaltblokken
van een dijk), tot meer dan 100 in stede-
lijke gebieden. Ook zijn de metingen veel
frequenter. De waterpasmetingen worden
eens in de twee tot vijf jaar uitgevoerd, de
satellieten komen iedere 35 dagen over.
De omgeving van Alkmaar is een goed
voorbeeld van wat satellietgegevens laten
zien. Daar wordt gas tijdelijk opgeslagen
in uitgeputte gasvelden. Bij piekbehoefte

Bodemdaling is het 

resultaat van diepe 

en ondiepe compactie



Inversie – achteruit modelleren
Vernieuwend is om via inversie – achteruit
modelleren – bodemdaling te gebruiken
als bron van informatie voor de on der -
grond, zoals de karakteristieken van een
gasveld. “Denk aan Newton die, volgens
de overlevering, de zwaartekracht ontdekte
doordat er een appel uit een boom viel op
zijn hoofd. Weet je dat massa’s elkaar aan-
trekken en weet je hoe groot de zwaarte-
kracht van de aarde is, dan kun je, als je
weet hoe hoog een appel in een boom
hangt, uitrekenen met welke snelheid hij
op je hoofd komt en hoe lang hij daar over
doet. Is het fenomeen zwaartekracht nog
duister, dan is met een serie ‘appel valt uit
boom’ -proefjes vast te stellen dat er zoiets
als zwaartekracht bestaat, dat die een 
constante waarde heeft, en hoe groot die
dan wel is. Precies zo krijgen we een beter
inzicht in de opbouw van de ondergrond.
Waterpas- en satellietgegevens geven ons
de kans om toekomstscenario’s beter door
te rekenen.”
Naast het achteruit, of invers modelleren
van gasvelden, wordt bij TNO gewerkt aan
het verzamelen van aan bodemdaling
gerelateerde data en het maken van een
serie historische kaarten waarin de bo -
demdaling vanaf 1955 in perioden van
vijf jaar verwerkt wordt. In de jaren 70,
80 en 90 springt de bodemdaling in Gro-
ningen sterk in het oog. Maar er valt meer
op. Vanaf de jaren 80, toen de bemaling
in Zuid-Limburg om de steenkolenmijnen
droog te houden gestopt was, is het ge -

bied waar steenkool gewonnen werd weer
aan het stijgen. Het grondwater stijgt, 
de mijngangen lopen vol met water, 
de waterdruk in het gesteente neemt 
toe en het gebied komt omhoog. 

Expertisecentrum
Fokker: “De historische kaarten met de
onderliggende gegevens, de toepassing
van inversie-methodes en het doorreke-
nen van toekomstscenario’s zijn de drie
belangrijkste activiteiten op het moment.
Er gebeurt heel veel in Nederland, bij
Deltares, bij TNO, bij de TU-Delft, in de
olie- en gasindustrie, bij de waterschap-
pen. Dat moet tegen de achtergrond van
klimaatverandering en nog intensiever
gebruik van de ondergrond op elkaar af -
gestemd worden. Het gaat het over veilig-
heid, toekomstig gebruik en over grote
bedragen die nodig zijn om schade door
bodemdaling te vergoeden. Het is belang-
rijk om te weten wat er gebeurt met dij-
ken, wat de effecten zijn van veranderin-
gen in de grondwaterstand. In Nederland
speelt deze problematiek sterk. Interna-
tionaal is er aandacht voor, maar Neder-
land loopt voorop met onderzoek, kennis-
ontwikkeling en gegevens verzamelen. Al
die kennis en ervaring zou in een experti-
secentrum gebundeld moeten worden,
waar het onderzoek samenkomt en ge -
coördineerd wordt, zodat we onze kennis
ook internationaal kunnen inzetten.”

Aukjen Nauta
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Bodemdaling boven het Groningen gasveld, gemeten met PS-InSAR.
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is dat gas dan snel beschikbaar. Aan de
satellietmetingen is duidelijk te zien wan-
neer de velden vol zitten of leeg zijn.”
“We weten van welke factoren bodemda-
ling afhankelijk is,” gaat Fokker verder,
“maar we weten vaak niet hoe belangrijk
elke factor is op elke plek. Om dat te ont-
rafelen hebben wij een model gebouwd
dat de bijdrage van de verschillende com-
ponenten combineert. In dit model heb-
ben we ons beperkt tot de belangrijkste,
namelijk bodemdaling in de eerste tien-
tallen meters van de ondergrond en bo -
demdaling door gaswinning. Iedere factor
wordt fysisch beschreven. Voor de oxida-
tie van veen zijn we uitgegaan van een
constante oxidatiesnelheid met een bijbe-
horende compactie van de veenlaag. We
hebben een bekende relatie gebruikt tus-
sen het verlagen van de grondwaterstand,
bijvoorbeeld door een peilbesluit, en de
mate van compactie van het sediment.
Uitgangspunt was verder dat ondiepe
compactie direct, zonder vertraging, aan
het oppervlak leidt tot bodemdaling en
dat die bodemdaling alleen lokaal
optreedt.”

Vierkant gasveld
Bodemdaling door gaswinning wordt 
veroorzaakt door compactie van de gas-
houdende laag doordat de druk in het
gesteente afneemt door de winning van
gas. Het ‘zetten’ van de laag wordt direct
doorgegeven naar het aardoppervlak on -
der een hoek van zo’n 45 graden weg van
het gasveld. Hoe groter het veld en hoe
dieper, des te groter dus het oppervlak
dat daalt. Fokker: “Wij zijn begonnen met
het bouwen van een simpel model met
een uitwiggende veenlaag en een vierkant
gasveld. Daarna hebben we een model
gebouwd dat de bodemdaling beschrijft
gebaseerd op een echt gasveld. We heb-
ben alle fysische factoren verwerkt die
invloed hebben op de bodemdaling –
druk, dikte van de gashoudende lagen,
etc. Wij hebben ook de invloed die de
factoren op elkaar hebben meegenomen.
Er zitten altijd fouten in meetgegevens,
maar door dat te doen, is het model veel
nauwkeuriger geworden. Hoe dieper bij-
voorbeeld het veld ligt, hoe compacter
het gesteente is, en hoe minder samen-
drukbaar. Of hoe groter de permeabiliteit,
hoe sneller het gas geproduceerd wordt,
hoe sneller de druk in het veld zakt. Als
het gas gemakkelijk stroomt, kan het
water dat zich onder het gasveld bevindt
sneller omhoogkomen, waardoor ook on -
der het gasveld de druk zakt. Dat draagt
weer bij aan de daling.”
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Wat de gletsjers 
ons vertellen
Van het verleden kun je leren. Kennis van het vroege klimaat geeft ons informatie over de variabiliteit van 

het klimaat en kan ook dienen als calibratie van de huidige modellen. In zijn promotieonderzoek richt Paul

Leclercq zich op de wereldwijde temperatuurveranderingen van de laatste drie eeuwen. 

De temperatuur wordt tegenwoordig over
de hele aarde gemeten. Dit gebeurt ech-
ter nog niet zo lang. In veel onherberg -
zame gebieden van de wereld is de reeks
van gemeten temperaturen korter dan 
60 jaar. Om toch een indicatie van de
temperatuurveranderingen over de gehele
aarde te krijgen, kan men naar indirecte
temperatuursignalen, proxies, kijken. 
Een veelgebruikte methode is de bepaling
van de dikte van boomringen. Voor mijn
promotieonderzoek gebruik ik een andere
proxy: de lengteveranderingen van glet-
sjers. Gletjsers reageren op een volledig
fysisch te beschrijven en relatief ‘recht
toe recht aan’ manier op veranderingen 
in temperatuur. 

Temperatuur versus neerslag
Grof gezegd: wordt het warmer, dan zal
de gletsjer zich terugtrekken, wordt het
kouder dan wordt de gletsjer langer. Glet-
sjers reageren traag op externe invloeden,
en filteren zo automatisch een klimaat-
signaal uit de schommelingen van het
weer. Bijkomend voordeel van het gebruik
van gletsjers als thermometer is dat deze
zich veelal op onherbergzame plekken
bevinden. Juist hier zijn er weinig directe
metingen van de temperatuur gedaan. 
De berekende temperatuurvariaties uit
gletsjerstanden vullen zo de directe me -
tingen aan. De afgelopen eeuw trokken
de meeste gletsjers over de gehele wereld
zich terug. Dat vormt een sterke aanwij-
zing voor een algehele opwarming van 
de aarde. 
Gletsjers reageren niet alleen op tempera-

tuurfluctuaties, maar ook op fluctuaties
in neerslag. Uit modellen blijkt echter 
dat gletsjers veel gevoeliger zijn voor 
temperatuurverandering dan voor een ver-
andering in neerslag: als de gemiddelde
temperatuur met 1°C stijgt, moet de ge -
middelde neerslag met 25 procent toe -
nemen om de gletsjer dezelfde lengte te
laten behouden. Dergelijk grote verande-
ringen in neerslag zijn voor langere tijd-
schalen en grote ruimtelijke schalen on -
waarschijnlijk. Daarom gaan we er bij dit
onderzoek van uit dat de lengtevariaties
alleen veroorzaakt worden door tempera-
tuurvariaties. We rekenen de lengtefluc-

tuaties van een gletsjer zo eenvoudig mo -
gelijk om in temperatuurveranderingen.
Er bestaan wel geavanceerde gletsjer -
modellen, maar deze vereisen ook veel
inputgegevens, zoals de bodemtopografie
onder het ijs. Van verreweg de meeste
gletsjers op aarde is dit soort informatie
onbekend.

Twee parameters
De meest basale aanpak verbindt de snel-
heid van de lengteverandering als gevolg
van een temperatuurverandering aan de
temperatuurverandering zelf en de reeds
plaatsgevonden lengteverandering. Deze

Een overzicht van alle gletsjers wereldwijd waarvan de gegevens over de lengteverandering terug-

gaan tot ten minste 1945; elke stipje is ten minste één gletsjer.



en tekeningen gaat zelfs terug tot 1534.
In de overige berggebieden van de wereld
zijn de data schaarser. Desalniettemin
lukt het om een redelijk globale dekking
te krijgen van de meeste berggebieden.
Tot nog toe hebben we 270 bruikbare
lengtereeksen en de zoektocht blijft ver-
der gaan. In december ga ik naar Moskou
om daar met de hulp van een Russische
PhD in de archieven te duiken. 

Betrouwbaarheid
De verscheidenheid aan bronnen geeft
ook een grote variatie in de betrouwbaar-
heid van de gegevens. Dit werkt uiteraard
door in de onzekerheidsmarge van de
temperatuurveranderingen die we uitein-
delijk berekenen uit de veranderingen in
gletsjerlengte. Om een uitspraak te kun-
nen doen over deze onzekerheid zijn we
een project begonnen om bij alle gege-
vens de bron terug te zoeken en die in te
delen in een aantal categoriën. We heb-
ben een studentassistent aangesteld om

ons daarbij te helpen. Zo kan ik als AIO
ook tijdelijk aanschuiven aan de werk -
geverstafel.
Ik werk nu ruim een jaar aan mijn promo-
tieonderzoek. Ik heb zojuist mijn eerste
ronde dataverzameling afgesloten en heb
inmiddels een beter idee van wat er nog
te doen is. Het belangrijkste werk is het
maken van een verbeterde schatting van
de twee parameters, klimaatgevoeligheid
en reponstijd. Dit is mogelijk door meer
geometrische eigenschappen van de glet-
sjers in deze bepaling te gebruiken dan
tot nu toe gebeurt. De verkregen resulta-
ten zouden eventueel aan bestaande tem-
peratuurmetingen gecalibreerd kunnen
worden. Daarnaast zal ik onze resultaten
gaan vergelijken en mogelijk combineren
met de resultaten die uit andere proxy-
methoden komen.’

Paul Leclercq
p.w.leclercq@uu.nl 
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Paul Leclerq houdt een staak, gebruikt om het afsmelten van de gletsjer te meten, omhoog op de

tong van de Sultztalferner in Oostenrijk.
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aanpak is gebaseerd op twee karakteris-
tieke parameters die per gletsjer verschil-
lend zijn. Dit is het makkelijkste voor te
stellen als je uitgaat van een gletsjer 
die in evenwicht is met zijn omgeving. 
Bij een klimaatverandering zal de lengte
van de gletsjer veranderen totdat hij op -
nieuw in een, ander, evenwicht is met de
nieuwe condities. De eerste parameter,
de klimaatgevoeligheid, geeft de grootte
van de lengteverandering tussen de twee
evenwichtstoestanden. 
De tweede parameter, de responstijd, 
is een maat voor de snelheid waarmee 
dit nieuwe evenwicht bereikt wordt. 
Het effect van deze twee parameters 
op de waargenomen lengtefluctuaties is 
lastig uit elkaar te trekken. Een relatief
grote verandering in een bepaalde korte
periode kan veroorzaakt zijn door zowel
een grote klimaatgevoeligheid (het is het
begin van een grote lengteverandering)
als door een kleine responstijd (de uit -
eindelijke verandering is klein, maar hij
heeft snel plaatsgevonden). Met behulp
van de responstijd en de klimaatgevoelig-
heid wordt per gletsjer de temperatuur
teruggerekend. Uit alle gevonden tempe-
ratuurreeksen berekenen we een globaal
gemiddelde temperatuur voor de afge -
lopen drie eeuwen. 

Historie
Maar het onderzoek begint uiteraard met
het verzamelen van historische gegevens
over de lengte van gletsjers. Hier is mijn
begeleider prof. Oerlemans al meer dan
tien jaar geleden mee begonnen. Mijn
promotieonderzoek maakt dan ook deel
uit van zijn project ‘Extracting climatic
information from glacier-length records’
dat met steun van NWO-ALW wordt uit -
gevoerd. Ik breid zijn dataset verder uit.
Het hoofdbestanddeel van de gegevens is
afkomstig van het WGMS (World Glacier
Monitoring Service), een VN-organisatie
belast met de inventarisatie van gletsjer-
gegevens. Additionele informatie is af -
komstig uit verschillende bronnen, zoals
publicaties van geologische datering van
gletsjermorenes, oude (vakantie)foto’s,
kaarten van pioniers, etc. In de Europese
landen (de Alpenlanden, Scandinavië en
IJsland) is een ware schat aan gegevens
voorhanden. Sinds ±1900 worden er
veelal jaarlijkse metingen aan tientallen
gletsjers gedaan. Bovendien is er veel
historisch materiaal om de gletsjerstan-
den uit eerdere tijden te herleiden. De
reconstructie door Zumbühl van de lengte
van de Untere Grindelwald gletsjer in
Zwitserland aan de hand van schilderijen



De eerste kilometers van onze woestijn-
tocht gaan gewoon over de weg, met
langs de kant geel gekleurde zandduinen.
Dan gaan we de weg af, langs een lange
ommuurde woning en daarna langs een
kamelenfarm. Na enige tijd bereiken we
een gebied met nog hogere duinen en

met zachter zand. Het zand is duidelijk
roder van kleur. De auto’s in onze ‘kara-
vaan’ driften over de toppen van de dui-
nen. Over het algemeen houden ze zich
goed. We hebben wat zorg over één van
de auto’s waar koelvloeistof uit lekt. Nog
geen minuut later zit een ‘Landcruiser’

vast op de top van een zandduin. Het
zand is hier muller dan gedacht en de top
blijkt breder dan hij vanaf beneden leek!
De bestuurder had het duin wellicht met
iets meer vaart kunnen nemen, nu zit de
auto tot op de bodemplaat vast in het
mulle zand. Zowel het rechter voor- 
als achterwiel spinnen lustig rond...

Gelukkig hebben we de hulptroepen zelf
meegenomen: een doodgewone schep,
een trekband met D-harp en een andere
‘4-wheel drive’ met flink vermogen! 
Er wordt een plan van aanpak gesmeed:
eerst de twee andere wielen vrij van zand
scheppen en dan met behulp van de trek-
band lostrekken. Ons bezoek graaft lustig
mee. De gestrande auto wordt zo in een
mum van tijd losgetrokken. Het hoogte-
punt van deze tocht is ‘Fossil Rock’, een
puntige zandsteenpiek die wordt omringd
door rode zandduinen. Dat we nog wat
kilometers te gaan hebben, zien we in
onze ‘Offroad explorer’. Daarin is deze
route compleet met GPS-coördinaten
beschreven. Handig, want navigeren op
alleen de zon en je kompas is lastig met
al die zandduinen die op elkaar lijken. 
En hoe vaak je deze route ook doet, de
zandduinen lijken telkens anders!

Van sabkha en palmplantage tot
zanderige woestenij
Als we een paar uur later de top van 
‘Fossil Rock’ bereiken, blijkt het uitzicht
fenomenaal! Zandduinen zorgen voor een
glooiend landschap zover het oog reikt.
De zon werpt een rode gloed op het zand.
Een enkel bosje helmgrasachtig groen
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.zaken overzee | De woestijn ontdekt

In het zakencentrum 
van het Midden-Oosten
Eind 2004 maakte Marije van der Straaten, geohydroloog bij TNO, en haar man Jaap Bruinsma, ingenieur, 

de overstap naar Dubai, ‘het zakencentrum van het Midden-Oosten’. Een beknopt verslag van hun verblijf.

Marije van der Straaten en Jaap Bruinsma.
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Het Hajar-gebergte Dubai Zonsondergang aan de Perzische Golf

steekt er kleurrijk tegen af. We maken
foto’s van onze ‘karavaan’ en de snack-
plek. Naar goed Arabisch gebruik hebben
we een kleed uitgespreid op het zand en
genieten we van wat water en het platte,
Arabisch brood met hummus.
Bij tochten buiten Dubai zie je het land-
schap snel veranderen. Nabij de zee zie
je kustvlakten met wit tot geel gekleurd
zand. Op plekken waar water geweest 
is zie je soms zoutkristallen schitteren,
echte sabkha. Hoe verder je van de kust
komt, hoe hoger en muller de duinen.
Hoe roder van kleur ook. Dit wordt veroor-
zaakt door een hoger ijzergehalte. Als je
nog verder doorrijdt richting Oman, gaan
de zandduinen opeens over in bergen, 
het Hajar-gebergte. Een mekka voor geo-
logen, want in deze streek hebben bergen
bijna geen begroeiing! In de wadi’s zie 
je regelmatig palmplantages die door een
‘falaj’ worden voorzien van water. Dit sys-
teem van waterkanalen kan vrij uitgebreid
zijn. Als je vanaf de Omaanse kust weer
richting Dubai terugrijdt, zie je dat de
kuststrook hier veel smaller is dan aan 
de Dubai-kant. Het landschap met de
wadi’s en palmplantages verandert snel
in bergen en dan zijn we terug in de
zand duinen die tussen de Hajarbergen 
en Dubai liggen!
Wanneer je door de woestijn rijdt, zie je,
als je goed kijkt, toch nog verrassend veel
vegetatie. De helmgrasachtige bosjes, 
de zogenaamde ‘sodom’s apple’ en een
soort bodembedekker die groene, ronde
pompoenachtige vruchten heeft: ‘desert
squash’. Waar halen deze planten het
water vandaan in de op het oog gortdroge
woestijn?

Water, dadels en kamelen
Water is een wezenlijk onderdeel van 
het leven hier. Het wordt uit zeewater
geproduceerd met behulp van ‘Reverse
Osmosis’ ofwel ontziltingsapparatuur. 

Er zijn meerdere RO-fabrieken aan de
kust van de Verenigde Arabische Emira-
ten. Deze voorzien zo’n 96% van de in -
woners van drinkwater. Grondwater wordt
in Dubai niet gebruikt voor drinkwater.
Grondwater hier ontstaat nadat regenwol-
ken, die zijn ontstaan boven de Arabische
Golf, boven de woestijn opwarmen en
zuidoostwaarts tegen de Hajarbergen om -
hoog worden gestuwd. De zo gevormde
regen vult het zoute water (met een ‘Total
Disolved Solids’ gehalte van soms meer
dan 10.000 mg/l) in de aquifers onder 
de duinen aan. Grondwater wordt wel ge -
bruikt om de dadelplantages te irrigeren
of de kamelen te drenken. Zowel dadel -
palmbomen als ka me len zijn de eerste
paar keer heel kenmerkend om te zien en
versterken het ‘Arabische gevoel’. Ik weet
nog goed hoe we dat een van de eerste
keren dat we de ‘Fossil Rock’ route re -
den, net uit een duindal omhoog kwamen
en een stukje over de duinkam reden.
Tegen de lichte lucht stak het silhouette
van de kameel af met zijn gekromde nek,
lange knokige poten en natuurlijk de 
kenmerkende bulten!

Retail therapy of koopziekte
Dubai residents en reisgidsen over deze
cosmopolis waarschuwen er al voor. 
Er zijn twee duidelijk seizoenen voor
koopjesjagers in Dubai: het Dubai Shop-
ping Festival (DSF) in de winter en de
Dubai Summer Surprises (DSS) in de
zomer. Het eerste jaar dat we in Dubai
woonden dachten we nog dat het maar
een marketingactie was. Nu weten we 
dat je met gericht onderzoek mooie 
kortingen kunt krijgen!
Terug thuis in ons huis dichtbij de kust
nemen we een aperitiefje. Jaap een Hei-
neken en ik een glas witte wijn. Dat je in
dit land een alcoholpaspoort nodig hebt
om dit te kunnen kopen, mag de pret niet
drukken. Al napratend met ons be zoek

over de woestijntocht en onze andere uit-
stapjes van die week, worden we het eens
dat het een hele ervaring is om zo een
tijdje in het buitenland te wonen. Natuur-
lijk moet je over de mindere kanten van
het leven hier, zoals bijvoorbeeld het heel
drukke verkeer met de vele ongelukken,
de lange hete (boven 45°C) en vochtig-
warme zomers, de klassenmaatschappij
en het weinige groen, heen kunnen kij-
ken. Maar ook: je verbreedt je blik, leert
nieuwe culturen en mensen kennen en
gaat ook anders tegen Nederland aankij-
ken.We blijven niet eeuwig in Dubai
wonen, ook al omdat we ons dochtertje
‘Nederlands’ willen laten opgroeien. 
Maar voor nu noemen we Dubai thuis!

Marije van der Straaten

Internet
Er is tegenwoordig al veel meer informatie bekend
over Dubai dan toen wij verhuisden. Kijk eens op:
www.dubaitourism.ae of www.uaeinteract.com
Sommige werkgevers zijn aangesloten bij een
expat-netwerk zoals Global Connection:
www.global-connection.info

Literatuur
Ook een tijdje als expat naar het buitenland? 
Een goede voorbereiding is het halve werk, zie 
bijvoorbeeld: Het Expathandboek. Dit uitgebreide
boek (2002) geeft veel info over het leven als
expat, het is geschreven in het Nederlands en 
is uitgegeven door KIT publishers onder 
ISBN-13: 9789068325683.
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.carrièresprongen

Isotopen-Kwartair -
geoloog ‘Down-Under’
Henk Heijnis studeerde begin jaren tachtig fysische geografie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 

en haalde daar zijn kandidaatsexamen (wat vergelijkbaar is met het bachelor nu). Door zijn interesse 

in palynologie en zeespiegelstudies koos hij voor zijn doctoraal de richting Kwartairgeologie en 

Laaglandgenese. Helemaal standaard ging zijn studie niet. Hoe een carrière kan lopen. 

Henk in de “Wadi Rum” Jordanië, in een door de UN-IAEA gesponspord veldwerk om de effecten te onderzoeken van natuurlijke radioactiviteit 

van aeolisch sedimenten in de Golf van Aqaba.



december 2008 Geo.brief 13

Ik was tijdens mijn doctoraal nieuwsgierig
hoe moderne getijdensedimenten eruit -
zagen en zocht contact met Doeke Eisma
van het Koninklijk NIOZ (Nederlands
Instituut voor Onderzoek der Zee). Dit
was een succesvolle greep. Mijn onder-
zoek aan de sedimenten van de Dollard
werd binnen een jaar gepubliceerd. Het
was een van de eerste studies die isoto-
pendateringen vergeleek met pollenstu-
dies in mariene sedimenten.

West-Ierland en Groningen
Om toch eens buiten de landsgrenzen 
te kijken, heb ik daarna contact gelegd
met University College Galway in West-
Ierland. Hier heb ik de stratigrafie be -
studeerd van Blanket Bogs en heb ik me
met name gericht op het voorkomen van
boomstronken. Het resultaat was een re -
contructie van de locale hydrologie aan
de hand van macro-resten. Na de ver-
plichte doktoraalveldwerken (want die
had ik nog niet gedaan) in Bay du Mont-
St-Michel en in Vlaardingen studeerde ik
af en moest ik op zoek naar een baan.
Toevallig was Prof. Wim Mook in Gronin-
gen op zoek naar een kwartairgeoloog 
met isotopen-ervaring. Na een sollicitatie-
gesprek dat drie uur duurde, vroeg ik
voorzichtig hoeveel kandidaten er wel 
niet waren. Ik bleek de enige voor deze
OIO-positie. Krap vier jaar later in 1992,
ben ik gepromoveerd op het dateren van
interglaciale afzettingen in Noordwest-
Europa met behulp van uranium/thorium
isotopen.
De volgende stap kwam al snel in de
vorm van een baan bij de Australische
Nucleaire Onderzoeksorganisatie in Syd-
ney. Hier werk ik nu alweer vijftien jaar
en ik heb me verder kunnen specialiseren
in het dateren van recente sedimenten.
Baanbrekend waren de onderzoeksresul-
taten van het effect van UV-B-straling 
op kustdiatomeeën in Antarctica, wat in
1994 resulteerde in een publicatie in
Nature. Ik heb deelgenomen aan de ver-
volgstudies op Antarctica en ik maakte
deel uit van de 1995 Australian National
Research Expedition.

Galapagos
Meer recent onderzoek waar ik me mee
bezighoud, richt zich op de menselijke
invloed op het ecosysteem. Met name het
onderzoek op de Galapagos-eilanden wekt
grote interesse. Gedurende een veldwerk

van tien weken zijn vele sedimentaire
archieven verzameld. Mijn verantwoorde-
lijkheid ligt in het voorzien van de palyno-
logische studies aan de Australian Natio -
nal University in Canberra van een chro-

nologie met behulp van natuurlijk voor -
komende lood- en koolstofisotopen. 
Het Institute for Environmental Research
van de Australian Nuclear Science and
Technology Organisation heeft de be -
schik king over twee Accelerator Mass
Spectrometers en uitgebreide faciliteiten
voor het meten van omgevingsradioacti -
viteit met behulp van gamma- en alfa -
straling.
Sinds 1998 ben ik Australisch staatsbur-
ger. Ik woon in de Blue Mountains nabij
Sydney en heb een zomerhuisje in de
bos sen met een lapje grond van 64 hec-
taren. Ik ben regelmatig in Nederland 
om lezingen te geven aan de Universiteit
Leiden (Archeologie) en aan de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam. Ik was van 2003 tot
2008 de President van de Australasian
Quaternary Association en in die functie
medeverantwoordelijk voor het organise-
ren van het International Quaternary 
Congress in Cairns, Queensland in 
Augustus 2007.

Gelamineerde afzettingen uit de kust lagune,

Santiago Island , Galapagos

Veldwerk in Salt Mine Crater , Santiago Island Galapagos. Mei 2006.



14 Geo.brief december 2008

Sinds het boekje van Zagwijn
‘Nederland in het Holoceen’ uit
1986 is er veel nieuw onderzoek
uitgevoerd. Na ruim twintig jaar
wordt ge werkt aan een nieuwe
serie paleo geografische kaarten
van Nederland met toelichting. 

Wierden of terpen
In veel van ons denken en doen
met betrekking tot de inrichting
en handhaving van de Nederland-
se delta wordt uitgegaan van de
huidige status quo. Deze dient te
worden gehandhaafd. Maar conti-
nu passen kustgebieden zich aan
aan de veranderende randvoor-
waarden die worden opgelegd
door de natuur en door de mens.
Ook over langere tijdschalen 
vonden grote landschappelijke
veranderingen plaats. 
Aan het begin van het Holoceen –
de warme tijdperiode waarin wij nu
leven die ca. 11.000 jaar geleden
begon – verplaatsten de kustgebie-
den zich onder invloed van de snel
stijgende zeespiegel landinwaarts.
In het Midden-Holoceen kenterde
deze ontwikkeling als ge volg van 
de afnemende zee spiegelstijging 
en bouwde de kust zich (in West-
Nederland) zeewaarts uit. Vanaf het
ontstaan van het Holocene rivier-
en kustlandschap woonde en werk-
te de mens in deze natte delta.
Aan vankelijk paste de mens zich
aan aan het verdrinkende kust- en
rivierenlandschap en zocht – als
het gebied te nat werd – nieuwe
droge gebieden om zich te vestigen,
zoals bijvoorbeeld op de donken
(rivierduinen) in de Rijn-Maasdelta.
Later – vanaf de IJzertijd – trok de
mens zich niet altijd meer terug op
de hogere gronden maar vrijwaarde
men zich tegen mariene
overstromingen door de aanleg van
ver hoog de woon niveaus. De hoger
op geslibde gronden in het kustge-
bied (kwelders) werden op deze
wijze bewoond. In de kweldergebie-
den van Noord-Nederland heten de
woonheuvels terpen (Friesland) of

wierden (Groningen). Weer later –
vanaf de Late Middeleeuwen – be -
veiligde men zich tegen over stro -
mingen van de zee en rivieren door
de grootschalige aanleg van dijken.

De mens onderbelicht
Zagwijn beschreef in ‘Nederland in
het Holoceen’ de vorming van het
landschap door middel van tien
paleogeografische reconstructies
van Nederland. Het publieksvrien-
delijke boekje is nog altijd een
stan daardwerk. Maar er is veel
nieuw geologisch/sedi men tolo gi -
sch, archeologisch en historisch-
geografisch onderzoek uitgevoerd.
Een daarvan is Rijkswaterstaats
baanbrekende studie uit het begin
van de jaren ’90 over de lange-ter-
mijnontwikkelingen van de Neder-
landse kust, waarin veel belang
wordt gehecht aan regionale facto-
ren en processen, zoals zeespiegel-
stijging, geometrie van de getijde-
bekkens, sedimentbronnen en ‘-
putten’, het getij-volume en de
getij-slag in de mariene bekkens
en last but not least de mens. 
Het gegeven dat het boekje van Zag-
wijn na 20 jaar trouwe dienst verou-
derd is, en het feit dat de rol van de
mens in de landschapsvorming
onderbelicht is gebleven, vormden
de belangrijkste redenen om een
nieuwe serie paleogeo gra fische
kaarten van Nederland met toelich-
ting samen te stellen. Doelgroepen
en werkvelden voor deze nieuwe
kaarten zijn de geologie (o.a. lange-
termijn kustontwikkeling en inzicht
zoet/zout voorkomens in de Neder-
landse ondergrond), de archeologie
(o.a. archeologische prospectie),
landschapsbeleid en inrichting
(‘klankbord’ voor toekomstige ingre -
pen in het landschap; aan bevelin -
gen van de commissie Veerman),
het onderwijs (hoger on derwijs en
middelbare scholen) en het geïnte-
resseerde Nederlandse publiek.

Paleogeografische reconstructies
De nieuwe serie paleogeografi-

sche kaarten laat 9000, 5500,
3850, 2750, 1500 en 500 voor
Christus zien en 100, 800, 1500
en 2000 na Christus. Ook zijn er
twee kaarten waarop de top van
de Pleistocene afzettingen is
weergegeven. Het betreft één
kaart met Holocene getijgeulen
(aangegeven als aparte eenheid)
en één kaart waar de Holocene
getijgeulen zijn weggelaten. De
laatste kaart is de reconstructie-
kaart van het Pleistocene opper-
vlak aan het begin van het Holo-
ceen. Deze top-Pleistoceenkaar-
ten behoren tot de belangrijkste
basiskaarten voor de paleogeo -
grafische reconstructies.
In de toelichting bij de kaarten
zal ingegaan worden op de wijze
waarop de kaarten zijn samen -
gesteld en welke bronnen zijn
gebruikt. De gebruikte karteer-
schaal speelt daarbij een belang-
rijke rol. De kaarten zullen de

komende tijd steeds aangepast 
en verbeterd worden op basis van
nieuwe gegevens en inzichten,
iets wat in het digitale tijdperk
relatief eenvoudig is. Het betreft
dus een ‘dynamisch bestand’
waarvoor een goed kaartversie -
beheer een eerste vereiste is. 
De definitieve conceptkaarten
(‘versie 0’) zijn in oktober 2008
gereed gekomen. Na de beoorde-
ling van de kaarten door experts
en de verwerking van de kritiek
zullen de kaarten definitief ge -
maakt worden (‘versie 1’). Deze
kaartversie 1.0 zal pas officieel
naar buiten gebracht worden (via
het net en publicatie) wanneer 
de toelichting op de kaarten – ‘de
verantwoording’ – klaar is; en dat
is naar verwachting begin 2009.

Peter Vos
TNO – Deltares

.tno-deltares

Nieuwe paleogeografische kaarten van Nederland

Paleogeografische reconstructie van Nederland 100 jaar na Christus.
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Het boekje ‘De aarde voor in je
binnenzak’ van Henk Leenaers
past inderdaad in je binnenzak.
Het boekje is 1 cm dik en meet
verder 9 bij 19 cm. En in deze
kleine ruimte worden heel veel
onderwerpen betreffende de
aarde, de bodem en het agrarisch
bodemgebruik behandeld. Zoals
in het voorwoord staat, gaat het
zowel over de allergrootste krach-
ten als het allerkleinste leven op
aarde: wat doen we op, in en met
de aarde en wat doet de aarde
terug voor ons.
Het idee voor het boekje was van
de auteur zelf en het wordt gesub-
sidieerd door tal van instellingen
waaronder TNO Bouw en Onder-
grond Geological Survey of the
Netherlands en Deltares. Het doel
is om ‘de Aarde’ meer bekend te
maken bij het grote publiek. De
publicatie past mooi in het kader
van ‘Het Jaar van de Planeet
Aarde’. 

In het boekje worden verspreid
over acht hoofdstukken 40 ver-
schillende thema’s op een licht-
voetige manier behandeld en zo
voor een groot publiek toegankelijk
gemaakt. Er worden per the ma
veel feiten en getallen genoemd
die vooral niet-aardkundigen een
idee geven van het be lang van de
aarde voor ons bestaan.
Het boekje sluit af met een han-
dig trefwoordenregister en met
zestien kaartjes van Nederland
over thema’s als aardbevingen,
bodemverontreiniging, bodem -
gebruik landschapsvormen en
gasleidingen. 
In het boekje zitten maar weinig
illustraties. Dat is jammer, vooral
voor een populair boekje dat over
de aarde gaat. Maar ook voor vak-
genoten is de verwijzing naar tien-
tallen websites, vakverenigingen
en boeken bijzonder handig.

Wim de Gans

.boekbespreking

De aarde voor in je binnenzak

Henk Leenaers • Fontaine Uitge-
vers • 2008 • 147 blz. • ISBN
978 90 5956 265 3 • € 12,50

Tijs Goldschmidt, Leiden – Tem-
porary and perpetual effects of
unplanned and calculated intro-
ductions

De sessies:
Evolution in Island Systems
(J. Miller / L. Chatrou) – What are
evolutionary islands, why are they
good model systems for evolution-
ary studies, and what was Dar-
win’s role in developing island
evolutionary biology?

Evolutionary ecology of isolated
ecosystems (M. Schilthuizen / F.
Berendse) – How do isolated eco -
systems function and how do they

evolve in the face of extinction
and invasion?

Evolutionary islands through time
(F. Wesselingh / H. Hooghiemstra)
Island ecosystems are of all times
and the nature, context and
extent of evolutionary processes
on islands can be gleaned from
the fossil record

Human perspectives of evolution-
ary islands (M. van Oijen/ K. Rijs-
dijk)
Is there a future for evolutionary
islands? How do island ecosys-
tems respond to the pressures
from human society and how does
human society respond to the
demise of island ecosystems?

Registratie (tot 28 januari)
Vóór 15 januari 2009: 
€ 150 (regular participants); 
€ 100 (students)
Na 15 januari 2009: 
€ 175 (regular participants); 
€ 125 (students)
Bij de kosten inbegrepen zijn het
boek met abstracts, toegang tot
het museum, lunch, diner, drank-
jes, receptie ter ere van de ope-
ning van het Darwin Jaar

Voor meer informatie en registra-
tie: http://www.naturalis.nl/ 
darwin2009

Op 12 en 13 februari 2009 
organiseert Nationaal Natuur-
historisch Museum Naturalis in
Leiden, in samenwerking met 
het Darwin Centrum voor Biogeo -
logie in Utrecht, het internationale
congres ‘Eiland-evolutie, 150 jaar
Darwin’.
Honderdvijftig jaar na Darwins
‘On the Origin of Species’ gaat
eilandevolutie een nieuwe fase 
in. Door het opbreken van habi-
tats hebben wij mensen meer en
meer ‘eilanden’ gecreeërd, maar
ook, door dieren uit hun natuur -
lijke habitat te halen, barrières
ge slecht die habitats geïsoleerd
hielden. 

Key-note sprekers:
Mark Lomolino, New York Univer-
sity – On the origin, evolution and
preservation of island life: an his-
torical and prospective overview
Robert Whittaker, University of
Oxford – Dynamic oceanic island
biogeography: development and
initial evaluation of a general
model
Peter J. Morin, Rutgers University
– The ecology and evolution of
island communities in a changing
world
Matthias Harzhauser, Natural His-
tory Museum Vienna – Evolution-
ary lessons from ancient long-
lived lakes

.aankondiging

Naturalis, Leiden

Eiland-evolutie, 150 jaar na Darwin

Charles Darwin
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– advertentie –

Vrijdag 7 november is de Sedi-
mentologische Kring op excursie
gegaan naar de archeologisch-
sedimentologische ontsluiting in
de Vlaamse kustvlakte bij Oosten-
de (Prins Rose laan). Een inter -
nationaal gezelschap van drie
Nederlandse en twee Belgische
geologen werden door de dienst-
doende archeoloog rondgeleid
langs een stel proefsleuven. Daar-
in was een uit slijk-plaggen opge-
worpen structuur te zien, geasso-
cieerd met inheems-Romeinse
leef- en afvallagen, ingeschakeld
in pre- en post-Romeinse natuur-
lijke schorafzettingen. Een opge-
graven paal is mogelijk de hoek
van een bouwwerk – andere palen
zaten niet in de proefsleuven – of

is een individuele paal bij wijze
van orientatiebaken (zoals heden
ten dage op de kwelders van
Schiermonnikoog te vinden zijn).
De schorafzettingen betroffen
begroeide slikkige platen en uit -
lopertjes van getijdegeulen in 
het intergetijde en supragetijde
gebied – dat in de Vlaamse kust-
vlakte interessant is vanwege de
wat grotere getijamplitude (rond 
5 m) dan in Holland en de Wad -
denzee. Duidelijk wa ren be groei -
ingshorizontjes, opslibbing en
ondiepe geultjes met ge laagde
slikkige opvulling en talloze scro-
bicularia in leefpositie te zien.
De opgeworpen structuur leek een
poging om springvloeden of iets
dergelijks te keren. Aan de zuid-

zijde van de archeologische site
heeft een ondiep, jonger geultje
dit deel van de schor omgewerkt.
De site zelf is door de post-
Romeinse getijde-opslibbing
prachtig bewaard gebleven. 
Gesproken is onder andere over
oevererosie in dit soort slikkige
ge bieden en over de mogelijkhe-
den die een electro-magnetische
survey zou bieden om de ondiepe
geultjes in de bovenste één tot
anderhalve meter rondom de site
in kaart te brengen.
Het is vooralsnog onduidelijk of
de opgeworpen structuur een dijk,
een terp of een dammetje was, 
of dat het een nederzetting betrof, 
of bewoning/satelietactiviteiten
van tijdelijker aard. De betrokken

archeologen zetten zich in om 
de site degelijk te gaan opgraven.
Oorspronkelijk zou deze plek
bouwrijp gemaakt gaan worden,
maar de kredietcrisis heeft die
activiteit een paar jaar bevroren,
wat tijd biedt voor verder onder-
zoek.
Ons bezoek werd zeer op prijs
gesteld. Het was een goede reden
om de sleuven wat langer open te
houden en te verdiepen. Zo is de
houten paal bijvoorbeeld pas in
de ‘SedKring’-verlenging gevon-
den. 

Kim Cohen

.sedimentologische kring

Excursie naar de Vlaamse kustvlakte bij Oostende



Barry Cunliffe • Yale University
Press • New Haven • London •
2008 • 518 pp. • € 45,21 
(ingebonden) • ISBN
978030011923-7
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Europa kent door zijn geologische
opbouw een groot aantal geografi-
sche ‘niches’ die al vanaf de pre -
historie worden bewoond door men -
sen met een verassend ge varieerd
mozaïek aan culturen. Barry Cunlif-
fe bespreekt ze vanaf het afsmelten
van de ijskappen tot de onderzoe-
kingstochten van de Vikingen: een
adembenemend brok geschiedenis.
Eerst geeft Cunliffe een inleiding
over Europa gezien in tijd, geogra-
fische ruimte en verscheidenheid
aan volken. Daarna gaat hij dieper
in op onderwerpen als de autoch -
tone Paleo- en Mesolithische
jager-verzamelaarculturen en de
overgang naar landbouwculturen.
Die verandering vond plaats door
de migratie van kleine groepen
allochtonen langs twee wegen:
van de Kleinaziatische ‘vruchtba-
re halve maan’, via het Donaudal
naar Noord-Europa, en via de
noordkust van de Middellandse
Zee naar het ‘Atlantische front’.
De grootschalige assimilatie van
migranten en inheemse bevolking
deed Europa veranderen in een

voor Christus waarin de Scythen
vanuit Centraal-Azië Europa bin-
nentrokken en waarin de Griekse
en Romeinse culturen de Europese
wereld rond de Middellandse Zee
ingrijpend veranderden. Tenslotte
worden de bloei en het verval van
het Romeinse Rijk besproken, het
opkomende Frankische Rijk en de
hernieuwde in vallen in Europa van
de Vikingen en de Magyaren.
Het boek heeft honderden illustra -
ties die variëren van (voor) histo ri -
sche kaarten en afbeeldingen van
voorwerpen, tot landschapsbeelden
en verhelderende diagrammen. Er is
goed papier gebruikt en een pret tig
leesbaar lettertype. Het boek ein-
digt met een uitgebreide lijst van
referenties per hoofdstuk, en enkele
gedetailleerde zakenregisters. Op
dit buitengewone boek wachtte
iedereen die geïnteresseerd is in
een breed overzicht van de pre- en
protohistorie en de archeologie van
Europa. Het wordt hartgrondig aan-
bevolen en is in deze feestelijke
periode een ideaal geschenk. 

Tom Reijers 

.boekbespreking

Europe between the Oceans 9000 BC- AD 1000

agrarische gemeenschap: het
begin van het Neolithicum.
Daarna beschrijft Cunliffe het neo -
lithisatieproces tussen 2800 en
1300 voor Christus, het bronstijd-
perk met de opkomst van de
Noord-Alpine Atlantische Kelten-
culturen en de periode 800-500

Op 6 februari 2009 zal voor de
zesde maal de Aardwetenschap-
pelijke Loopbaandag plaatsvinden
op de campus van de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam. Deze Loop-
baandag is een initiatief van 
studievereniging GeoVUsie, in
samenwerking met het KNGMG.
De Loopbaandag is bedoeld voor
studenten en AIO’s van alle Aard-
wetenschappelijke en daaraan
gerelateerde opleidingen in Neder-
land. De doelgroep varieert dan
ook van geologen en fysisch geo -
grafen, tot hydrologen, geo-archeo-
logen, milieuwetenschappers en
studenten Aarde en Economie.

Het doel van deze dag is het leg-
gen van contacten tussen studen-
ten en Ph.D’s enerzijds, en aan
Aardwetenschappen gerelateerde
bedrijven en instellingen ander-
zijds. Ook is de Loopbaandag de
ideale dag om studenten en Ph.D’s
kennis te laten maken met ver-
schillende bedrijven en hun werk-
veld. Bewustmaking van de grote
variëteit aan loopbaanmogelijkhe-
den binnen de Aardwetenschappen
speelt hierbij een sleutelrol.
Ruim 30 nationale en internatio-
nale bedrijven en instellingen zul-
len aanwezig zijn uit de meest uit -
eenlopende werkvelden en on der -

zoeksgebieden. Zij zullen zich pre-
senteren op een informatiemarkt
en met workshops. De ochtendses-
sie zal bestaan uit een serie lezin-
gen gegeven door een aantal zeer
grote namen uit de onderzoeks- en
bedrijfswereld, die zullen spreken
over hun eigen loopbaan en over
de mogelijkheden en kansen die
hier voor ‘de nieuwe generatie’
Aardwetenschappers liggen. De
dag wordt afgesloten met een net-
werkborrel met avondbuffet.

Deelname is gratis (inclusief kof-
fie/thee, lunch, borrel en avond-
buffet). Voor deelnemers uit

.aankondiging

6 februari 2009: Aardwetenschappelijke Loopbaandag

Het hoofdbestuur van het KNGMG
heeft besloten de Van Water-
schoot van der Gracht penning
toe te kennen aan Prof. Dr Wolf-
gang Schlager. Prof. Schlager is
verbonden aan de Vrije Universi-
teit Amsterdam, de Universiteit
van Salzburg, en de Rosenstiel
School of Marine and Atmosphe-
ric Science van de Universiteit
van Miami. 
Wolfgang Schlager heeft een grote
bijdrage geleverd aan de carbo-
naatsedimentologie, in het bijzon-
der aan de plek van carbonaten
binnen de sequentiestratigrafie.
Zijn in 2005 verschenen boek
“Carbonate Sedimentology and
Sequence Stratigraphy” laat nieu-
we concepten zien en geeft daar-
mee de aanzet tot nieuw onder-
zoek. De uitreiking van de Van
Waterschoot van der Gracht pen-
ning zal plaats vinden in maart
2009. Nadere informatie over
datum, locatie en het programma
verschijnt in het volgende num-
mer van de Geo.brief.

.kngmg

Van Waterschoot van 
der Grachtpenning

Wageningen en Delft wordt bij
voldoende inschrijvingen boven-
dien het vervoer volledig verzorgd
met touringcars. Meer informatie
over de deelnemende bedrijven,
de workshops en de lezingen is te
vinden op www.aardwetenschappe
lijkeloopbaandag.nl

Inschrijven voor deze dag is ver-
plicht (vóór 6 februari) via de
website.
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Tot en met 4 januari 2009
Schilderijen van Zdenek Burian:
reconstructies van prehistorische
landschappen en fossielen.
Natuurmuseum Rotterdam. 
Informatie: www.nmr.nl

12 januari 2009
Umbgrove lezing door Prof. Celal
Sengör (Istanbul Technical Uni-
versity, Faculty of Mines, Istan-
bul, Turkey) “Eastern Turkey:
what does it tell us about the
Eastern Mediterranean and 
mountain-building in general”.
Instituut voor Aardwetenschappen
Utrecht, Kleine collegezaal, 
aanvang 15:30 h.

15–16 januari 2009 
Symposium ‘50 years of petroleum
exploration in the Netherlands
after the Groningen discovery’,
TNO/NITG, de Uithof, Utrecht.
Informatie: Organisatie-BenO-
SecretariaatGEenGI@tno.nl

6 februari 2009
Zesde Aardwetenschappelijke
Loopbaandag, Vrije Universiteit
Amsterdam, in samenwerking 
met GeoVUsie en KNGMG. 
Informatie en aanmelden:
www.aardwetenschappelijkeloop
baandag.nl. Zie ook pagina 17
van deze Geo.brief.

12-13 februari 2009
Symposium ‘Eilandevolutie 150
jaar na Darwin’, nationaal natuur-
historisch museum Naturalis, 
Leiden. In samenwerking met het
Darwin Instituut voor Biogeologie
van de Universiteit Utrecht. Infor-
matie: www.naturalis.nl. Zie ook
pagina 15 van deze Geo.brief. 

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

.agenda.universiteiten

Vrije Universiteit Amsterdam
Master
Ingrid Arts (Palaeoclimatology and Geo-ecosystems, 12 november 2008)
Hylke Beck (Earth Sciences, 12 november 2008)
Annemieke Hurks (Palaeoclimatology and Geo-ecosystems, 
12 november 2008)
Annelies Storme (Geoarcheology, 12 november 2008)
Nina Huwald (Geology, 12 november 2008)

TU-Delft
Master, derde kwartaal 2008
N.P Binay (Petroleum Engineering)
K. Boersma (Resource Engineering)
D. Brinkgreve (Resource Engineering)
A.P. A. van Duinen (Petroleum Engineering)
M.A. Gaya Florez (Petroleum Engineering)
O.K. Genoni (Applied Geophysics)
G.A. Gonzales Uribe (Reservoir Geology)
F.R. van Gool (Petroleum Engineering)
J. Haan (Engineering Geology)
P. Haffinger (Applied Geophysics)
T. Hamonangan (Petroleum Engineering)
J.J. van Hinthum (Engineering Geology)
A. Hogeweg (Resource Engineering)
N.C.G. Hoogerheide (Petroleum Engineering)
F.P. Hurter (Applied Geophysics)
M.B. Kloet (Petroleum Engineering)
M.J.G. van Koppen (Resource Engineering)
R. van der Linden (Petroleum Engineering)
A. Mahdad (Applied Geophysics)
M. Mahmoodi Nick (Petroleum Engineering)
M.A. van der Most (Petroleum Engineering)
W.P. Munsterman (Engineering Geology)
N. Nupilov (Reservoir Geology)
H.D.G.T. Oey (Engineering Geology)
A.W. Prahlandsingh (Petroleum Engineering)
J.H.C. Reichwein (Petroleum Engineering)
M.A. Rijnks (Petroleum Engineering)
A. Schuler (Applied Geophysics)
P.F. Smits (Petroleum Engineering)
A.I.J. Sitorus (Reservoir Geology)
G. Strijker (Petroleum Engineering)
G.T. Visser (Petroleum Engineering)
A. Von Wussow (Applied Geophysics)
A. Weijmans (Resource Engineering)
K.P. van der Wielen (Resource Engineering)
W.C. van Wijngaarden (Applied Geophysics)
T.P.M. van de Winckel (Resource Engineering)

Universiteit Utrecht
Master 
M.S. Goudeau (Biogeologie, 6 oktober 2008)
M.J. van Hees (Fysische geografie, 29 september 2008)
M.E. Houben (Geologie, 30 september 2008)

Tot en met 8 maart 2009 is in
het Museon in Den Haag de ten-
toonstelling ‘Waarom ijsberen
geen pinguïns eten, poolfotografie

.tentoonstelling

Fototentoonstelling Museon, Den Haag

Waarom ijsberen geen pinguïns eten

van Jan Vermeer’ te zien. Onlangs
bezocht hij de beide polen en wist
deze overweldigende landschap-
pen adembenemend vast te leg-
gen. Zijn foto’s tonen Antarcti-
sche roofmeeuwen die recht op
de fotograaf afkomen om hem te
verjagen, koningspinguïns die
onverstoorbaar doorgaan met hun
liefdesspel, moederijsberen zon-
der het minste spoor van agressie
spelend met hun jong. Het groot-
se decor van sneeuw, ijs en rotsen
leidde eerder tot twee fotoboeken
die samen de basis vormen voor
deze tentoonstelling. 

Openingstijden en prijzen
Het Museon is van dinsdag t/m
zondag geopend van 11.00 tot
17.00 uur. 
Informatie: www.museon.nl

Pinguïns gefotografeerd 

door Jan Vermeer
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