.van de voorzitter
Merkwaardige producten
U kent ze nog wel van de eerste
klas Middelbare School, de Merkwaardige Producten: een aantal
nuttige, algemeen geldige algebraïsche vermenigvuldigingen, zoals:
(a + b) × (a – b)=a2 – b2 of
(a + b)2=a2 + 2ab + b2
Het bespaarde je heel wat gecijfer
als die merkwaardige producten
goed in je hoofd zaten.
Buiten de algebra heeft bijna iedereen wel een aantal van deze ‘merkwaardige producten’ in zijn eigen
intellectuele repertoire. Die staan
bekend als vooroordelen. Dat zijn
ook algemene, handige, tijdbesparende redeneringen en oordelen.
Antilliaan × Achterstevoren petje ×
Minderjarig = Boefje
Vrouw × Hoogopgeleid × Kinderen
= Probleem
Leiden × Rechten × Minerva = Bal

Op mijn reizen naar minder fortuinlijke landen, gebruikte ik zo’n algemene tijdbesparende formule om
snel het Nationaal Inkomen per
Capita van het land te schatten.
Het was een eenvoudige vermenigvuldiging van (a) de hoeveelheid
afval die je zag rondslingeren, (b)
de kwaliteit van het drukwerk, en
(c) de kwaliteit van de lucifers.
Arme landen produceren vrijwel
geen afval, want er wordt niets
weggegooid; het lezen van een
krant of het invullen van een douaneformulier resulteert in inktzwarte
vingers, en bij het aansteken van
een lokaal gefabriceerde lucifer
worden er rondvliegende brokjes
gloeiende fosfor gelanceerd die een
aanslag op je ogen doen. Tsjaad en
Bangladesh waren belangrijk kalibratiepunten bij deze stelling.

– advertentie –

Maar er zijn ook meer kwalitatieve,
intuïtieve methodes die tot een snel
oordeel leiden. Bij mijn bezoeken
aan de burelen van concurrenten,
partners, staatsmaatschappijen en
ministeries, bekeek ik altijd eerst
het prikbord. Als daarop nog een
aankondiging van het kerstbal van
vorig jaar te lezen was, als de
receptioniste mij pas te woord
stond na een half uur, en als dan
mijn afspraak ‘helaas niet aanwezig’ was en de vervanger geen idee
had waarover het ging of wie ik
was, dan wist ik het wel. Met zulke
mensen doe je geen zaken.
Bij verenigingen en stichtingen
wordt het lastiger. Naar (mijn)
schatting heeft Nederland ongeveer
tien belangenverenigingen, hobbyclubs, idealistische stichtingen,
beroepsgenootschappen en broederschappen per vierkante kilometer. Ze worden vrijwel allemaal
bestuurd door gemotiveerde, idealistische vrijwilligers met vaak
grote en soms botsende ego’s,
en dat maakt hen een volstrekt onoverzichtelijke en onvoorspelbare
groep. Ze hoeven geen winst te
maken (mogen dat zelfs niet) en het
sterftecijfer is daardoor laag, want
dóórsudderen kost niets.

Bij gebrek aan het ordenend
principe van de winst- en verliesrekening is het moeilijk om eenvoudige regels te formuleren waarmee
je hun kwaliteit kunt inschatten.
Ons Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap
is een enigszins merkwaardig product van geologen en mijnbouwers,
nu al bijna 100 jaar geleden op
sterke aandrang van de Koninklijke
Shell tot stand gekomen. Intussen is
het woord Mijnbouw geheel uit Delft
verdwenen en is Geologie slechts
één van de facultatieve vakken
geworden van de studie Aardwetenschappen. Maar we heten
nog steeds KNGMG. Hoe kan dat?
Maar vooral: hoe staan we er
voor en hoe moet dat verder?
Het bestuur heeft de dringende
wens om daar met u over te spreken
op de komende Algemene Ledenvergadering, 6 mei a.s. Uw aanwezigheid is meer dan zeer gewenst.
Kom dus in grote getale. Borrel om
5 uur, vergaderen vanaf 6 uur.
Voor meer informatie en agenda
zie de volgende pagina van dit blad
of de website www.kngmg.nl
Tot ziens, Peter de Ruiter

.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:

Schlager
Iedereen wordt van harte uitgenodigd de Berichtenpagina van de
KNGMG-website regelmatig te bezoeken, omdat hier de meest actuele
mededelingen, aankondigingen en berichten verschijnen, waar u zelf
ook eventueel commentaar kunt leveren en discussies kunt volgen.
Indien u beschikt over de de juist hard- en software kunt u zich bovendien abonneren op de ‘RSS feeds’, zodat u nooit meer belangrijke
berichten kunt missen.
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Jaarvergadering KNGMG – KIVI NIRIA, Den Haag, 6 mei 2009
Agenda
Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van
het genootschap op 6 mei 2009, in het KIVI-gebouw in Den Haag.
De vergadering begint om 18.00 u (borrel om 17.00 u).

‘Old Harry’, aan de kust van Dorset

Plaats:
KIVI NIRIA – Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Prinsessengracht 23, 2514 AP Den Haag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Vaststelling agenda
Ingekomen en uitgegane stukken
Verslag jaarvergadering 24 mei 2008*
Jaarverslag 2008*
Financiën*
Bestuursmededelingen algemene discussie
Het bestuur hoopt op een discussie over de volgende punten:
- Ledenaantal
weinig jongere leden
weinig leden van de TU-Delft
gebrek aan academische belangstelling
- Relatie Genootschap en Kringen
band tussen beide wordt steeds losser
wederzijdse lidmaatschap is eerder uitzondering dan regel
- Netherlands Journal of Geosciences
band NJG–KNGMG ontmoet weerstand
de onjuiste mening, dat het NJG ons veel geld kost, heeft post
gevat
- Geringe betrokkenheid van de leden
- Moeten we van het Genootschap een Stichting maken?
- Congres
willen wij vaker een groot congres voor een breed publiek
organiseren met als voorbeeld de succesvolle klimaatconferentie
van 2008?
De leden worden van harte uitgenodigd ook hùn vragen en suggesties te berde te brengen.

PROGRAMMA

8. Bestuurswisseling
Drs. P.A.C de Ruiter treedt af als voorzitter
Dr. M.J. de Ruig wordt benoemd tot nieuwe voorzitter
9. Rondvraag
10. Sluiting

17.00 u Ontvangst, borrel
18.00 u Jaarvergadering

* Het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar, het jaarverslag over 2008, de verslagen van de
Kringen en het verslag van de penningmeester kunnen na 25 maart worden gelezen op de website
(www.kngmg.nl) of worden opgevraagd bij ons secretariaat bij KIVI NIRA, tel. 070-3919892.

.vwvdg penning
Donderdag 26 maart 2009, VU Amsterdam

Uitreiking van de Van Waterschoot van der Grachtpenning 2009
Op donderdag 26 maart 2009 zal de Van Waterschoot van der Grachtpenning van het KNGMG worden uitgereikt aan Dr W. Schlager.

Carbonate Sedimentation in the Indian Ocean:
The Interaction between Sea Level and Climate

Plaats: VU University Amsterdam, FALW – Faculteit van Aard- en
Levenswetenschappen, Instituut voor Aardwetenschappen, Sectie
Sedimentologie en Marine Geologie, De Boelelaan 1085, 1081 HV
Amsterdam

Verdere informatie in Geo.brief no 1 van 2009 en:
http://www.geo.vu.nl/~sedimar/sedimar/Welcome.html
en bij het secretariaat Sectie Sedimentologie en Marine Geologie,
Els Ufkes: tel: 020 – 598 9953

Ter omlijsting van de uitreiking wordt een lezingenmiddag georganiseerd
waar drie gastsprekers zullen ingaan op het thema:
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.achtergrond ‘Antarctica is de thermostaat van de aarde’
Op uitnodiging van NWO oriënteerden Zijne Koninklijke Hoogheid prins Willem-Alexander en prinses Máxima zich
samen met minister Ronald Plasterk op polair onderzoek. Hoe is dit bezoek aan de Zuidpool hen bevallen?

Willem-Alexander en
Máxima op de Zuidpool
4
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“Op Rothera wordt iedere onderzoeker
die naar beestjes komt kijken ongelooflijk
ondersteund met een vijfsterrenservice.
Het is erg lastig om er als onderzoeker
een plaats te krijgen, want dat kost veel
geld. Maar zit je er eenmaal, ook al is het
maar voor een paar weken, dan heb je de
zekerheid dat je experiment ook de rest
van het jaar blijvend wordt gemonitord.”
Aan het woord is prins Willem-Alexander,
zojuist teruggekomen van een intensief
driedaags bezoek aan het Britse onderzoekstation Rothera op de Zuidpool. Op
uitnodiging van NWO verdiepte hij zich
samen met prinses Máxima en minister
Ronald Plasterk (OCW) in polair onderzoek op de Zuidpool en bij de Tyndallgletsjer aan de zuidkant van de Andes.
In een reeks weblogs deed de prins dagelijks verslag van zijn bevindingen. Onbeantwoord bleef daarbij de vraag of dit
bezoek aan zijn verwachtingen voldeed.
“Eigenlijk had ik geen idee. Op de Zuidpool was de situatie veel ruiger dan ik
ooit had kunnen vermoeden. Bijvoorbeeld
dat je zeventien liter brandstof nodig hebt
om één liter brandstof op de juiste plek
op Antarctica te krijgen. Alles is daar
schaars. Iedereen beseft dat hij op een
van de duurste onderzoeksplekken werkt
en er heerst een mentaliteit om er het
beste van te maken. Gasten zijn ze niet
echt gewend. Er zijn geen ondersteunende diensten. Iedereen zit in een schema
en moet af en toe afwassen. Er is een
dokter, maar die is ook tandarts, hij zorgt
voor de winkel en stempelt de post in het
postkantoor. Maar de sfeer en de mentaliteit zijn prima.”

Hoe ervaart u het onderzoek
op Antarctica?
“Antarctica is een unieke plek, de thermostaat van de aarde. Veranderingen in het
milieu van Antarctica gaan heel langzaam.
De temperatuur schommelt hooguit een
half graadje in een hele reeks van jaren.
Dat lijkt heel weinig, maar het is voldoende om het voortbestaan van micro-organismen te stressen, waardoor er toch grote
schade ontstaat. Onze onderzoeker Ad
Huiskes doet bij Rothera onderzoek naar
het ecosysteem van Antarctica. Dat is een
heel simpel systeem, en daardoor heel
goed te bestuderen. Het mooie is dat dit
systeem alle elementen bevat waardoor je
het als model voor mondiale ontwikkelingen kunt gebruiken.”
“Minister Plasterk heeft aangegeven
dat Nederland ook op langere termijn
betrokken blijft bij het poolonderzoek.
Niet alleen omdat wij onderzoek op topniveau leveren, maar ook omdat wij op
de langere termijn een goede tussenrol
kunnen blijven spelen als mediator tussen alle landen die zich op Antarctica
willen bewegen. Daarbij geldt natuurlijk:
voor niets gaat de zon op en ik begreep
van professor Jan Stel dat er goede
kansen zijn om samen te werken met
andere landen, die wel over een eigen
poolstation beschikken.”

heeft vooral kansen als kennisindustrie en
daaraan moet je in het onderwijs veel aandacht besteden. Zelf was ik op het VWO
geen talent op het gebied van natuur- en
scheikunde, maar ik heb er helemaal geen
spijt van dat ik die vakken toen toch
gedaan heb. Anders had ik nooit een carrière bij de marine kunnen maken.”

En het blog, viel het mee, om dat
elke dag te schrijven?
“Ja, dat schrijven viel wel mee. Ik schrijf
wel vaker verslagen en het is eenvoudig:
wat willen je lezers weten? Dat tikken
vergde tien minuten, maar je loopt er
natuurlijk wel een halve dag mee rond
in je hoofd. Het overseinen van de foto’s
was veel ingewikkelder. Een weblog is
natuurlijk iets heel persoonlijks.
Maar het geeft je toch de kans om duidelijk te maken naar wat je kijkt en wat je
ervan vindt. En dat is toch wat anders
dan sommige media die vooral schrijven
over welke kleren Máxima nu weer aanhad. Ik heb duidelijk kunnen maken dat
wij deze zeer interessante reis, die uitstekend was georganiseerd door NWO, mede
te danken hebben aan de gastvrijheid van
Chili in Torres del Paine en Engeland op
Rothera. Als ik nog eens de kans zou krijgen, dan zou ik zeker geen nee zeggen.
Ik vond het, samen met Máxima, een
unieke ervaring.”
Hein Meijers

Welk belang hecht u overigens
aan wetenschappelijk onderzoek?
“Als je als land mee wilt draaien in de
moderne maatschappij, dan moet je duidelijk investeren in zowel toegepast als
fundamenteel onderzoek. Onze industrie

Dit artikel is eerder gepubliceerd
in NWO Hypothese.
Meer informatie: www.nwo.nl/ipy

Minister Plasterk over toekomstig Nederlands poolonderzoek:
‘Geen achtenhalfjes, maar negentjes’
“Ik hoef niet overtuigd te worden van het nut van
wetenschappelijk onderzoek op Antarctica, want
anders zou ik niet op werkbezoek zijn gegaan.
Vroeger stak ons land heel weinig in het poolonderzoek. Dankzij het IPY – International Polar
Year – nu een paar jaar iets meer. Ik zie graag
het masterplan van NWO tegemoet dat aangeeft
hoe dit onderzoek in de toekomst in meer uitgebreide vorm ingericht zou moeten zijn. Ik streef
niet naar een eigen Nederlands poolstation. Je
bent al een paar miljoen kwijt om een landingsbaan, gebouwen en allerlei voorzieningen neer te
poten en dan heb je nog geen onderzoeker in
dienst. Maar aan de andere kant, op de lange ter-

mijn kunnen en willen we niet voor een free ride
blijven gaan. Dus ik kan me wel voorstellen dat
de landen die hun infrastructuur ter beschikking
stellen voor Nederlandse onderzoekers daar op
een gegeven moment een vergoeding voor moeten
vragen.”
“Ik adviseer NWO om in haar masterplan uit te
gaan van een competitie op basis van kwaliteit.
Het gaat om de beste onderzoekers die ook internationaal iets toevoegen. Programmatisch zou
NWO daar wel uit moeten kunnen komen. Want
dat is hun core business. Ik plaats nu alvast één
kanttekening bij het komende masterplan. Het

gaat om heel kostbaar onderzoek, per onderzoeker vele malen duurder dan pakweg op Texel. En
daarom moet het ook hier om het beste onderzoek
gaan. Geen achtenhalfjes, maar negentjes. Ik zou
me wel hard willen maken voor de extra kosten.
Maar dat moet dan ook met een inbreng van andere ministeries die daar belang bij hebben. De
voortrekkersrol wil ik wel bij mijn ministerie
oppakken. En ik verwacht natuurlijk ook een grotere bijdrage van NWO voor de realisering van het
masterplan met een duidelijke kwaliteitsinsteek,
het handelsmerk van NWO.”
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Knielend bij zogenaamde ‘gryphons’ (cf Hovland et al, 1997) in de caldera van de Dashgil moddervulkaan, Azerbeidjan, 2006.
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.voetlicht De uitdagingen van de Kaspische Zee

Menno de Ruig wordt
de nieuwe voorzitter
van het KNGMG
Menno de Ruig zal op de komende jaarvergadering van 6 mei benoemd worden tot de nieuwe voorzitter van het
KNGMG. Hij volgt hiermee Peter de Ruiter op die drie jaar aan het hoofd van het Genootschap heeft gestaan.
Plannen voor drastische koerswijzigingen of ingrijpende veranderingen heeft hij nog niet. Eerst wil hij zijn oor
te luisteren leggen bij de achterban: wat willen de leden, wat vinden zij goed gaan, en wat missen ze in het
Genootschap.

De Ruig is zich al druk aan het inwerken.
De komende en gaande voorzitter waren
samen aanwezig op de zesde Loopbaandag op de Vrije Universiteit. De Ruig
heeft studenten gesproken, is collega’s
en oud-studiegenoten tegen gekomen –
hij heeft lang in het buitenland gewoond
– en heeft nieuwe contacten gelegd met
het bedrijfsleven. Hij hoopt meer aardwetenschappers te betrekken bij de
activiteiten van het genootschap. Dat is
gezond voor de organisatie, maar ook
hard nodig. Als exploratie manager bij
Shell in Rijswijk is hij verantwoordelijk
voor de exploratie-activiteiten van dit
bedrijf in het gebied rond de Kaspische
Zee en dat zijn er vele.

“Dat halen jullie nooit”
Geboren halverwege de jaren zestig in hartje Amsterdam, opgegroeid met de grachten en de IJ-haven als speelterrein, ging
De Ruig naar het Barleus gymnasium.
Samen met twee klasgenoten besloot hij
geologie te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn leraar Duits
had dit ooit geprobeerd en sprak weinig
bemoedigend: “Jullie gaan geologie
studeren? Dat lukt je nooit.” De Ruig:

“Ik wilde absoluut iets praktisch gaan
doen. Ik heb nog getwijfeld over biologie,
maar na ‘Nooit meer slapen’ van Hermans
raakte ik geïntrigeerd door veldwerk.
Al is dat boek misschien niet de beste
aanbeveling. Het is een goede keus
geweest; ik vind geologie nog steeds boeiend: op vakantie fossielen verzamelen,
kijken hoe een landschap eruit ziet en
nadenken hoe het gevormd is. Klachten
van vrouw en kind? Nee, dat valt wel
mee.”
Na zijn studie structurele geologie bij
dr. Otto Simon en dr. Harm Rondeel, ging
De Ruig promoveren aan de Vrije Universiteit bij Professor Cloetingh. Zijn onderzoek richtte zich op de Miocene plooiingsgordel bij Alicante, Zuid-Spanje.
Dit gebied ligt in het Prebeticum, de
buitenste (externe) zone van de Betische
Cordilleren, de noordoost-zuidwest lopende Alpiene bergrug, waar de Afrikaanse
plaat tegen de Iberische plaat is gebotst.
“Het Prebeticum bestaat hier voornamelijk uit carbonaten. Deze afzettingen zijn
in het Mioceen heel ondiep, min of meer
aan het oppervlak, geplooid. Je ziet in
het veld dat de toppen van de anticlines
afgesneden worden. Boven de carbona-

ten, gescheiden door de discordantie liggen jongere, ondiep mariene sedimenten.
Je kunt in het veld volgen waar ondiepe
afzettingen overgaan in diepwatersedimenten met slumps en turbidieten.
Volgens mij moet het er uitgezien hebben
zoals de Dalmatische kust nu: langgerekte eilanden gescheiden door dunne zeestraten. Die relatie tussen tektoniek en
sedimentologie vind ik buitengewoon
interessant.”

Londen, Perth
Eenmaal gepromoveerd twijfelde De Ruig
tussen een wetenschappelijke carrière en
een baan in de olie-industrie. Het werd
de Shell (“om een paar jaar te proberen”); hij werkt er nu zeventien jaar.
Londen werd zijn eerste standplaats,
Peter de Ruiter was daar zijn baas.
“Ik was geoloog / seismic interpreter voor
de Centrale Noordzee. Dat betekent concessiegebieden analyseren, zoeken naar
nieuwe prospects, voorstellen schrijven
voor exploratieputten en boringen plannen. Drie van mijn boorvoorstellen zijn
uitgevoerd. Twee waren succesvol, waarvan één ‘technisch succes’ zoals dat heet
– wat betekent dat een boring volgens
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plan en planning verloopt, maar dat de
vondst niet economisch is.”
Na Londen volgde Perth aan de westkust
van Australië, met als ‘inleesboeken’ de
Fatal Shore van Robert Hughes en The
Song Lines van Bruce Chatwin. Er zijn
grote gasvoorraden in Noordwest-Australië. Het continentale plat loopt daar ver
naar het noorden in de richting van de
Indische Oceaan, met reservoirs in het
Trias en de Jura. De Ruig heeft daar
onder andere op grond van regionale studies nieuwe gasvondsten gedaan in het
Joseph Bonaparte Basin (de broer van),
een Paleozoïsch bekken tussen Arnhem
Land en Kimberley in Noord-Australïe.

Wenen
Daarna werd het Wenen. De Oostenrijkers
zijn er nog steeds trots op dat zij begin
20ste eeuw een van de grootste olieproducenten ter wereld waren. De Ruig:
“Toen bestond het Habsburgse rijk nog;

Oostenrijk bezat Hongarije en Roemenië.
De olie-industrie bestaat hier dus al heel
lang en het gebied is intensief geboord.
Ten noorden van Wenen pompen jaknikkers nog steeds olie op. RAG, de
Oostenrijkse oliemaatschappij waar Shell
een belang in had, bezit een concessie
in het Molassebekken ten noorden van
de Alpen. Daar zitten een veertig kleinere
gasvelden in Oligocene diepwatersedimenten en er is ook olie aanwezig in
Eocene afzettingen. In dit gebied wordt
geproduceerd sinds de jaren 50 van de
vorige eeuw. Toen ik hier kwam, was er
net een grootschalige 3-D seismische survey afgerond. Alle boringen in dit gebied
zijn vanaf het begin uitgebreid gekernd,
goed gedocumenteerd, degelijk gecatalogiseerd en netjes opgeslagen in een grote
loods bij een man die zijn eigen schnaps
nog stookt. Er had maar zelden een sedimentoloog naar gekeken. Wij hebben een
promovendus van de Stanford University

Posterpresentatie aan vertegenwoordigers van staatsoliebedrijven, Almaty, Kazakhstan 2007
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op de kernen gezet. Hij heeft de sedimentologische faciës van de gesteenten
beschreven terwijl ik die kenmerken terug
trachtte te vinden in seismische karakteristieken. En dat lukte. Samen hebben
we een nieuw sesimostratigrafisch model
voor de Molasse gebouwd en nu zijn de
seismische karakteristieken ook voorspellend te gebruiken.”

Kaspische bekkens
En nu is De Ruig weer ‘thuis’. Hij heeft
met veel genoegen in het buitenland
gewerkt, zou dat op termijn weer willen
gaan doen, maar op het moment liever
niet. Zijn zoon zit op de middelbare
school en hij gunt hem die jaren graag
op een vaste plek. De Ruig woont in
Den Haag, vlak bij Scheveningen, op
een paar minuten van duinen en strand.
Een heerlijke plek vindt hij.
Zijn verantwoordelijkheden liggen ver
naar het oosten, bij de Kaspische Zee,

een van de meest fascinerende plekken
op de wereld, vindt hij. “Het gebied valt
uiteen in drie elkaar overlappende sedimentaire bekkens. In het noorden ligt
het Prekaspische Bekken, dat zich verder
naar het noorden uitstrekt dan de huidige
Kaspische Zee. In dit bekken ligt een
pakket sediment van 25 km dik, maar het
diepste deel van het bekken is natuurlijk
nooit aangeboord. Langs de randen van
het bekken zitten olie- en gasvoorkomens
in Paleozoïsche rifcarbonaten die onder
een dik pakket zout uit het Perm liggen.
De reservoirs liggen diep, 3,5 tot 5 km,
en staan onder hoge druk. Het gaat om
velden van vele miljarden barrels olie
en gas, zoals Kashagan en Tengiz.
Ze zijn gigantisch groot, maar moeilijk te
ontwikkelen door de locatie, de politiek,
het gebrek aan infrastructuur en het
klimaat.”
De Ruig legt verder uit: “Het ZuidKaspische Bekken – het zuidelijk deel
van de Kaspische Zee – is een van de
diepste bekkens ter wereld. Het ligt vol
met Laat-Miocene en Pliocene sedimenten die niet ouder zijn dan 5 miljoen jaar.
Er zijn boringen gezet tot meer dan zeven
kilometer diep en nog is de basis van het
Plioceen niet aangeboord. Het zijn allemaal fluviatiele en deltasedimenten van
onder andere de vroegere Wolga, die toen
verder naar het zuiden uitstroomde in de
Kaspische Zee. Dit enorme pakket sediment is tijdens de Kaukasus orogenese
geplooid. Het is een bizar landschap
met moddervulkanen waar gas uitkomt.
Ook hier komen grote olie- en gasvoorkomens voor, maar die zijn geologisch
niet te vergelijken met die in het noordelijke bekken. Het middelste bekken is
gevuld met Mesozoïsche sedimenten
vergelijkbaar met die in de Noordzee.
Het zijn ondiep mariene sedimenten.
Shell heeft daar de afgelopen jaren olie
en gas gevonden. Wij zijn nu bezig de
velden te ontwikkelen. Plaattektonisch
heeft dit gebied een buitengewoon complexe geschiedenis. Het Zuid-Kaspische
Bekken bijvoorbeeld bestaat uit een
stukje oceanische korst dat niet gesubduceerd is. Rivieren als de Wolga, Koera
en Amoe Darya hebben hier zulke grote
hoeveelheden sedimenten afgezet, dat
de oceanische korst onder het gewicht
verder is gaan zinken. Waarom dat stukje
oceanische korst bewaard is gebleven,
blijft gissen.”

Uitdaging
Als exploratie-manager is De Ruig tegenwoordig minder met ‘echte’ geologie

Op veldwerk in Zuid-Kazakhstan bij 42 graden hitte (de Paleozoische carbonaten in het Bolshoi
Karatau gebergte zijn een analoog voor olie & gas reservoirs in de Kaspische zee)

bezig. Hij moet strategieën uitzetten,
financiën bewaken, keuzes maken uit
interessante structuren, bepalen welke
velden het eerst ontwikkeld gaan worden
en hoe ze ontwikkeld gaan worden. Hij
wil het optimaal mogelijke voor het
bedrijf bereiken, maar moet ook rekening
houden met de belangen van de lokale
overheden. Dat betekent veel overleg en
dat is niet altijd even gemakkelijk. “Er
zijn grote cultuurverschillen. Daar probeer je je zo goed mogelijk op voor te
bereiden door bijvoorbeeld met mensen
te spreken die het gebied goed kennen.
Het onderhandelen met de overheden
gaat altijd via een tolk. Dat maakt het
extra moeilijk. Veel zakenmensen daar
verstaan Engels en spreken het ook. Zij
begrijpen dus veel, terwijl wij alles moe-

ten raden. Ik heb deze functie nu een
jaar; ik heb een ‘learning curve’ die bijna
over de kop gaat, zo steil. Ik heb met
zoveel aspecten te maken waar een geoloog met seismische kennis niet voor is
opgeleid. De grootste uitdaging van deze
functie vind ik het zoeken naar mogelijkheden en kansen om toegang te krijgen
tot nieuwe gebieden. Nationale oliemaatschappijen trekken tegenwoordig steeds
meer naar het buitenland. Chinese, Russische en andere staatsoliemaatschappijen kunnen op regeringsniveau onderhandelen. Wij niet. Wij moeten concurrerend
zijn met onze technische kwaliteiten, met
vaardigheden die andere maatschappijen
niet bezitten.”
Aukjen Nauta
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.promotie Satelliet radar interferometrie
Gini Ketelaar is op 30 september 2008 gepromoveerd aan de Technische Universiteit Delft op een nieuwe
manier om bodemdaling in Groningen te meten. Promotoren waren prof. Peter Teunissen en prof. Ramon
Hanssen.

Het monitoren van
bodemdaling veroorzaakt door gaswinning
houdende laag, waardoor er bodemdaling
optreedt aan het aardoppervlak. De
bodemdaling heeft ruimtelijk gezien
de vorm van een gelijkmatige schotel.

Het meten van bodemdaling
Mijnbouwondernemingen in Nederland
zijn wettelijk verplicht metingen uit te
voeren naar bodemdaling, onder andere
vanwege het effect op de waterhuishouBron: R.F. Hanssen, TU Delft

In de ondergrond van Nederland bevindt
zich een aantal olie- en gasvelden.
Eén daarvan is het Groningen gasveld.
Met een oorspronkelijke gasvoorraad van
2700 miljard m3 behoort het tot de
grootste gasvelden ter wereld. Het heeft
een oppervlakte van 900 vierkante kilometer. Het gas bevindt zich in het Rotliegendes. De gaswinning sinds de jaren
zestig zorgt voor compactie van de gas-

Snelheden (mm/jaar) van Persistent Scatterers in de periode 1993-2000 in Noord-Nederland, na
integratie van onafhankelijke overlappende tijdseries uit zes ERS banen. De zwarte lijnen zijn de
contouren van de gasvelden. Zie ook het artikel over het modelleren van bodemdaling in Geo.brief 8
van vorig jaar
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ding. Vanaf het begin van de gaswinning
in Groningen is de daling bepaald door
de hoogteverschillen te meten tussen
vaste peilmerken, gemeten tijdens de
zogenaamde waterpascampagnes. Vanaf
de jaren negentig zijn radarsatellieten in
staat de vervorming van het aardoppervlak, bijvoorbeeld als gevolg van aardbevingen, te meten. De deformatie wordt
geschat uit de faseverschillen tussen
twee opnames die op verschillende tijdstippen vanuit dezelfde satellietbaan
gedaan zijn. Deze techniek heet satelliet
radar interferometrie (InSAR).
Een radaropname bestrijkt een gebied
van 100 bij 100 kilometer; de golflengte
is 5.6 centimeter (voor de satellieten
ERS en Envisat).
De kern van het promotieonderzoek was
de vraag of InSAR een geschikt middel
is om bodemdaling door gaswinning te
bepalen, toegespitst op het Groningen
gasveld. Het onderzoek is uitgevoerd van
2003 tot 2008, in een samenwerkingsverband tussen de Radar remote sensing
groep van Prof. Ramon Hanssen (TUDelft) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het werk vond plaats in
het kader van de Regeling Technologische Samenwerking en werd financieel
ondersteund door SenterNovem. Er was
in dit samenwerkingsverband een uitstekende wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en toepassing van de
resultaten in de praktijk.
De toepasbaarheid van InSAR in Groningen was aan het begin van het onderzoek
twijfelachtig. Een voorwaarde is namelijk

de aanwezigheid van coherent reflecterende objecten op het aardoppervlak.
De provincie Groningen, grotendeels
bestaande uit landelijk gebied, is in dit
opzicht erg veranderlijk in de tijd. Verder
zijn de bodemdalingsnelheden klein (in
de orde van millimeters per jaar) en uitgestrekt over een groot oppervlak.
De precisie en betrouwbaarheid van
de schatting van foutenbronnen, zoals
atmosferische verstoringen, zijn daarom
essentieel. Bovendien klinkt het gebied
van nature in, wat de satelliet niet kan
onderscheiden van bodemdaling door
gaswinning.

Persistent Scatterers
Essentieel voor satellietwaarnemingen
is de aanwezigheid van meetpunten in
het terrein. Tijdseries van radaropnamen
van de ERS en Envisat satellieten zijn gebruikt om objecten te detecteren met een
consistent reflectie patroon in de tijd, de
Persistent Scatterers (PS). Ondanks het
landelijke karakter van Groningen zijn
er voldoende PS, variërend van 0 tot 10
per vierkante kilometer in het landelijke
gebied, tot meer dan 100 PS per vierkante kilometer in stedelijke gebieden.
De PS vormen een geodetisch netwerk
van meetpunten. Zij zijn vaak gerelateerd
aan gebouwen, maar ook dijken met
basaltblokken kunnen als PS fungeren.
De ruimtelijke PS-dichtheid bleek aanmerkelijk hoger dan de 1-2 peilmerken
per vierkante kilometer in de waterpasnetwerken.
Uit het onderzoek is gebleken dat de
satelliet bodembewegingen tot 3 mm kan
waarnemen. Naast de precisie, is ook de
betrouwbaarheid van de schattingen van
de deformatie uit InSAR-gegevens onderzocht. Daartoe is de ‘multi-track datum
connectie procedure’ ontwikkeld. Deze
procedure integreert en toetst deformatieschattingen uit tijdseries vanuit onafhankelijke, overlappende satellietbanen
(ERS-tracks). Het Groningen gasveld is
in de periode 1992-2005 (deels) waargenomen door zes onafhankelijke ERStracks. Deze procedure leverde een overzicht op van de bodembewegingen over
een zeer groot gebied, meer dan 200
vierkante kilometer. InSAR toont zelfs
de grensoverschrijdende bodemdaling:
twee tracks bevatten ook een gedeelte
van Duitsland.

De toekomst
Voor het operationele gebruik van InSAR
is overeenstemming met de waterpascampagnes essentieel. Daarom zijn in

Voorbeelden van Persistent Scatterers: een dak van een gebouw en een dijk bedekt met basaltblokken.

dit onderzoek de deformatieschattingen
berekend uit InSAR en uit de waterpassen. De correlatie-coëfficiënt bleek 0.94,
wat vergelijkbaar is met de theoretisch
haalbare correlatie-coëfficiënt voor herhaalde waterpascampagnes (0.94–0.97).
Vergeleken met waterpasmetingen is
InSAR een relatief goedkope en veilige
techniek om de bodemdaling te monitoren. Bovendien verkrijgen we door InSAR
meer inzicht in het gedrag van een reservoir: bodemdaling door gaswinning en
bodemstijging als gevolg van de ondergrondse gasopslag worden gemeten.
InSAR is een veelbelovende techniek voor
het monitoren van de bodembeweging
door gas- en oliewinning en ondergrondse
opslag. Omdat bodemdaling door gaswinning een langere termijn bestrijkt dan een
satellietmissie duurt (5-10 jaar), is het
van belang dat de continuïteit gewaar-

borgd wordt. Qua satellietmissies ziet
de toekomst er gunstig uit: de satellieten
ALOS, TerraSAR-X, Cosmo-Skymed,
Sentinel-1 en RADARSAT-2 zullen in de
komende decennia operationeel worden.
Bovendien houdt de toepassing van
InSAR niet op bij het monitoren van
bodemdaling door gaswinning. Aan de
TU- Delft wordt bijvoorbeeld ook de
bruikbaarheid van deze techniek onderzocht voor het monitoren van bewegingen
langs breuklijnen in Nederland.
Gini Ketelaar
Proefschrift: Monitoring Surface Deformation
induced by hydrocarbon production using satellite
radar interferometry.
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.ontsluiting Australië 21°8’41.40”S / 119°20’7.30”E (ongeveer)

Grote stromatolietdome aan de linkerkant, waar het “Mickey Mouse oortje” op groeit boven het midden van de foto.
http://pilbara.mq.edu.au/wiki/Trendall_Locality

Trendall, de Pilbara

3,420 miljard jaar
oude stromatolieten
De ‘oudste fossielen op aarde’ bezorgen je de rillingen over je lijf en als je daar in de
regen bovenop mag staan, voel je je toch heel gelukkig!

12

Geo.brief maart 2009

In het kader van de gezamenlijke mastercursus ‘From Lifeless to Living’ van de
Universiteit van Leiden en de VU-Amsterdam, ondernam begin juni 2008 een
enthousiaste groep van twaalf Nederlandse en zes Australische studenten (van de
Macquarie University) met twee begeleiders – Jan Wijbrans en ondergetekende –
èn een vijftal half- en geheel gepensioneerde geologen de ‘Eendracht-expeditie’
naar de Pilbara in Australië. Dit met het
nobele doel om de alleroudste fossielen
op aarde, 3,490 miljard jaar oude
stromatolieten, met eigen ogen te
aanschouwen en te bestuderen.

river! Er staat op het web een mooie
virtuele geologische tour naar deze ontsluitingen van de Macquarie University
(zie onderaan artikel voor website).
Om op de terugweg niet in het donker te
stranden, kregen we maar een half uur
om deze wonderschone ontsluiting te
bestuderen. Maar je krijgt waar voor je
geld. Een 5-m-dikke verticale laag van
meestal sterk verkiezelde stromatolieten
in de Strelley Pool Chert staat dwars op
de Shaw rivier. Een kort stukje van een
paar meter is gespaard gebleven voor
verkiezeling en bestaat uit de (?)oorspronkelijke dolomiet, die echter sterk gerekristalliseerd is.

vormgetrouw. Dat zou je ook als tektonische vervorming kunnen uitleggen, maar
daarmee zijn die conische ‘egg-carton’
vormen weer niet te verklaren. Evenmin
zijn de ‘Mickey Mouse oortjes’, een
uitgroeisel op de flank van een grote
stromatolietdome, eenvoudig als iets
tektonisch of abiotisch te verklaren.
Ik hou het op biotische bouwsels.
Helaas klonk al gauw “we need to move
on!!”. Deze schitterende, goed gepreserveerde ontsluiting verdiende veel meer
aandacht!

Het debat in de literatuur gaat er over of
dit nu abiotische of biotische structuren
zijn. De gefossiliseerde bacteriën die Bill
Schopf dacht waar te nemen zijn er niet
te zien, en die liggen toch al stevig onder
de houwdegen van Martin Brasier (onderaan dit artikel staat de website waar Brasiers artikel te lezen is). De sterkste argumenten voor een biologische oorsprong
liggen in de driedimensionele aansneden
van de bouwsels. Sommige zijn bolle
opgestapelde vormen: ‘egg-carton’ stromatolieten. Abiotisch zou je verwachten
dat alle gelamineerde aangroeisels ‘isopachous’ aangroeien (vormgetrouw), zoals
de opbouw van agaten of cement in carbonaatholten. In de stromatolieten van
Trendall zijn alle opgebouwde laminae

Meer fotos van de eendracht-expeditie
staan op: http://www.geo.vu.nl/~sedimar/
Eendracht_expedition/
Berichten over het slechte weer:
http://www.abc.net.au/news/stories/2008/06/15/2275192.htm
Virtuele geologische tour van de
Macquarie University naar de Trendall:
http://pilbara.mq.ed.au/wiki/Main_Page
(click Trendall)
Het artikel van Martin Brasier et al.:
http://rstb.royalsocietypublishing.org/
content/361/1470/845.full

Jan Smit,
Vu Amsterdam

Regen
De expeditie werd genereus gesteund
door de Geological Survey of Western
Australia, met name door Kath Grey,
die een grote reputatie op het gebied
van stromatolieten heeft. In de aanloop
reisden we van Perth naar de Pilbara,
een stevige rit van meer dan tweeduizend
kilometer, in twee stuggeveerde, vierwielaangedreven Isuzu-busjes. Onderweg
bestudeerden we de recente stromatolieten van Lake Thetis bij Cervantes en
de beroemde levende stromatolieten van
Shark Bay aan de westkust.
Na Shark Bay sloeg het noodlot toe: eerst
vlogen de tenten in Carnarvon de lucht
in en in de weken daarna – terwijl er in
dit deel van Australië maar een paar millimeter regen per maand valt – kregen we
meer dan 25 cm om de oren. Het gevolg:
de meeste onverharde wegen werden
gesloten (800 dollar per wiel boete voor
overtreders en we hadden daar nogal wat
van) en de Nullagine river overstroomde.
De stemming leed er allerminst onder;
ik heb zelden een reis met zo weinig
geklaag onder de deelnemers meegemaakt. Plan B moest uit de kast, en later
plan C en D. Maar als fossielen-fetishist
moest ik natuurlijk de oudste fossielen
hebben. Ik was twee jaar eerder al naar
de iets oudere Buick locality geweest
(3,490 Ga) maar door de regen konden
we daar nu niet komen.

Weblog van de excursie:
http://www.vublogs.nl/student/2008/06/
eendracht-exped.html

Verkiezelde stromatolieten
Toch gingen we op weg naar de bijna
oudste stromatolieten: tegen het eind van
de dag en in de stromende regen. Van de
drie vehikels raakten er regelmatig twee
vast. Tot de Normay Gold mine midden
op de North Pole dome ging het goed,
daarna moesten de studenten graven.
Noodkamp langs de Shaw rivier, de hele
nacht regen. Toch ‘s ochtends te voet
naar de Trendall locality langs de Shaw

Vormgetrouwe stromatoliet cones. Volgens Kath Grey is het stuk linksboven door vandalen
meegenomen. De site is een natuurmonument, dus geheel beschermd!
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.boekbespreking
Worlds before Adam: the Reconstruction of Geohistory in the age of Reform
M. S. J. Rudwick • 2008 • University of Chicago Press • ISBN
13-0-226-73128-5, 614 pp.,
ingebonden • € 44,45
De ontdekking van ‘diepe tijd’
in ‘Bursting the Limits of Time’
(BLT; Geo.brief maart 2008) is
binnen twee jaar vervolgd met
‘Worlds before Adam’ (WBA).
Samen zijn die boeken een verslag van de reconstructie van de
aardgeschiedenis in de 19e eeuw.
Dat was een buitengewone prestatie die nauw verbonden was met
de speurtocht naar een verklaring
van de verscheidenheid van het
leven en naar de plaats van de
mens in de natuur. Het doorbrak
de grenzen van de tijd waardoor
de werelden vóór Adam konden
worden beschreven.
Deel 1 (1815-1820). Met Cuvier
menen velen dat catastrofes de
loop van de aard- en levensgeschiedenis onderbreken. Het
besef breekt door dat bepaalde
stratigrafische intervallen gekenmerkt worden door het verschijnen of verdwijnen van vreemde
reptielen. De levensgeschiedenis
van de aarde verraadt diepe,
vreemde werelden waarin de
mens nog niet paste.
Deel 2 (1820-1830). Het idee
van een krimpende aardkern die
de aardkorst verplooit, vormt de
basis van de nieuwe discipline
structurele geologie. Tertiaire
bekkens (zoals die van Parijs),
uitgedroogd, zoet geworden en
bevolkt met exotische planten en
dieren, worden voor een geïnteresseerd publiek uitgebeeld in
een voorwereldlijk landschap.
Het ‘anders’ zijn van vroege tijden
wordt benadrukt. Tertiaire fossiele
mollusken fauna’s blijken statistisch in een vaste verhouding te
staan tot recente organismen.
Het Tertiair wordt in overlopende
intervallen verdeeld. U-vormige
dalen, enorme verplaatste
gesteenteblokken en sedimenten
met ingespoelde beenderen van
uitgestorven reuzendieren vormen
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“Duria antiquitor”; een van de eerste cartoon - achtige reconstructie
van vroeg leven in Dorset. Getekend
door Henry de la Beche (1830).

het bewijs van de “Vloed van
Noah” op de overgang Diluvium
en Alluvium. Grote vraag is hoe
de mens daarin past. Immers, in
de Languedoc waren menselijke
beenderen gevonden tussen
potscherven en beenderen van
‘anti-diluviaanse’ dieren. Lamarck
oppert de mogelijkheid van evolutie van soort tot soort. Cuvier
spreekt dat tegen, maar meldt
weinig over het ontstaan van nieuwe soorten. Na Hutton benadrukt
Lyell dat de aardgeschiedenis
cyclisch ‘richtingloos’ was. Dit is
het uitgangspunt van zijn bekendste boek (Principles of Geology).
Deel 3, (de jaren 1830). Lyells
boeken verschijnen. Deel 1 beschrijft een wereldwijd toepasbaar
actualistisch aardsysteem dat
dynamisch-evenwichtig is. In deel
2 stelt hij dat soorten willekeurig
ontstaan en verdwijnen onafhankelijk van catastrofes. Het verdwijnen is milieubepaald; het verschijnen is een raadsel voor Lyell.
In deel 3 handhaaft hij zijn visie
dat catastrofes een illusie zijn;
het is een schijnbaar gevolg van
incomplete fossielopeenvolgingen.
Immers, de statistisch gedefinieerde delen van het Tertiair
lopen wel vloeiend van verleden
naar heden.

Het Plioceen wordt door een ‘vermeende catastrofale disconformiteit’ gescheiden van het heden,
maar Lyell bestrijdt die ‘catastrofe’ met veldvoorbeelden uit Sicilië
en de Auvergne. Hij probeert,
analoog met het Tertiair, ook het
Secundair te verklaren. Maar het
gebrek ‘van een begin’ maakt het
hem onmogelijk de aardgeschiedenis verder terug te reconstrueren. Lyell is ervan overtuigd dat
het grotendeels nog onbekende
Primair bestaat uit metamorfe
(oorspronkelijk sedimentaire) en
plutonische gesteenten.
Deel 4 (1830-’40). Lyell’s provocatieve actualistische synthese
van een richtingloze aardgeschiedenis roept heftige reacties op.
Actualisme wordt met open armen
verwelkomd, maar Buckland is er,
in tegenstelling tot Lyell, wel van
overtuigd dat het leven richting
toont. De rol van de mens is nog
onduidelijk. De Fransman Tournal
verdeelt het menselijke deel van
de aardgeschiedenis in een lange
vóórhistorie en een korte geschiedenis. Bij Luik worden menselijke
fossielen en gebruiksvoorwerpen
gevonden die sceptisch worden
bezien, totdat er onmiskenbare
vondsten gerapporteerd worden
van menselijke fossielen in diverse delen van de wereld.
Wetenschappers gaan zich realiseren dat Krijt, Jura en Carboon
mogelijk wereldwijd voorkomen.
De ‘Transitional Beds’ onder het
Carboon worden door Murchison
(Siluur) en Sedgwick (Cambrium)
bestudeerd. Fossielen blijken zich
aan te passen aan wisselende
milieuomstandigheden.
Het ‘Devoon’ wordt een nieuwe
Periode. Het Perm wordt het afsluitende epoch van het Primair.
Na diepgaande conflicten wordt
het Ordovicium ingevoerd als
compromis (zie Rudwicks ‘The
Great Devonian Controversy”.
De Zwitsers Ignaz Venetz, Charpentier en Agassiz poneren een
ijstijdtheorie die lang controversieel blijft. De argumenten wor-

den stap voor stap geaccepteerd,
vooral als ook ver buiten het
Alpengebied gletsjer- en ijssporen
worden waargenomen. Parallel
aan de ontwikkeling van de ijstijdtheorie, concluderen paleontologen dat de aardgeschiedenis in
Paleo-, Meso- en Cenozoïcum kan
worden verdeeld, een indeling die
tot op de dag van vandaag standhoudt.
Hier eindigt Rudwicks beschrijving van de “Werelden voor
Adam” vrij plotseling.
Rudwick benadrukt zijn specialisme paleontologie, maar het boek
is breder. Hij beschrijft het internationale karakter van de geologie
die, niet gebonden door staatsgrenzen, over heel Europa en
de hele wereld wordt beoefend.
In ‘BLT’ en ‘WBA’ is de vooruitgang van de wetenschappelijke
studie van de aarde het richtsnoer
met het actualisme als belangrijk
hulpmiddel. Aan het begin van
‘BLT’ wordt Freud geciteerd die
de plaats van de mens in de
natuur beschrijft met drie grote
omwentelingen. Copernicus
plaatste de mens op een nietige
planeet excentrisch in het zonnestelsel. Darwin plaatste de mens
laat in een lange reeks van zoogdieren, en Freud zelf heeft de
mens van zijn rationele pretenties
ontdaan. Rudwick richt zich op
de plaats van de mens in de tijd.
Hij heeft er twee boeken aan
besteed. In dit goed uitgevoerde,
uitbundig geïllustreerde en royaal
van voetnoten voorziene werk
wordt de mens stevig neergezet
als ‘een flikkerende vonk’ op een
zeer lange tijdlijn. Om dat besef
te verwerven wordt lezing van
Rudwicks boeken nadrukkelijk
aanbevolen.
Tom Reijers

.ingezonden brief
Spraakmakende toren van Babel
Onze voorzitter Peter de Ruiter
denkt in Geo.brief 1, 2009 aan
de toren van Babel als hij als
nuchtere aardwetenschapper naar
het klimaatdebat kijkt en luistert:
langs elkaar heen praten van
‘Goreanen’ en sceptici en de
hoogmoed van velen die denken
dat het klimaat regelbaar is met
een aantal afspraken.
En u weet, Noachs nakomelingen
gingen een toren bouwen. Die
toren zou tot in de hemel reiken
en een toevluchtsoord kunnen zijn
bij mogelijke nieuwe zondvloeden.
Bovendien moest de toren dienen
als herkenningspunt in het landschap, opdat de mensen elkaar
niet kwijt zouden raken. Kortom,
de multifunctionele toren was
als poort van God (Bab-Iloe) een
baken van eenheid. Deze hoogmoedige gedachten werden gestraft: de toren kwam nooit af en
de eenheid werd verbroken door
verwarring van de taal. Sindsdien
zijn volkeren verspreid over de
hele aarde en door de meertaligheid kunnen zij elkaar niet meer
verstaan.
Ik vertelde onze voorzitter dat
Bruegel dit beeld op prachtige
wijze heeft vastgelegd in het
beroemde schilderij dat in het
museum Boymans-Van Beuningen
hangt. De hoogte van de hemel is
redelijk eenvoudig af te leiden en
de spraakverwarring is op meesterlijke wijze verborgen. Hij nodigde mij uit hierover in de Geo.brief
te schrijven. Het is een onderwerp
dat u hier misschien niet verwacht, maar hopelijk u wel interesseert. Bovendien kan de afbeelding als voorbeeld gebruikt
worden in lezingen en colleges
om twist en onenigheid te illustreren, iets wat redelijk vaak voorkomt.
De Babyloniërs wilden dus hun
toren in de hemel laten uitkomen.
Aan de hand van Bruegels schilderij is een redelijke schatting te
maken hoe hoog de hemel is gedacht. De menselijke figuurtjes
die op het schilderij zijn te zien,

geven een indicatie voor de
schaal van de afbeelding. Aannemende dat indertijd de lengte
van de mensen 1,75 m was,
is de hoogte van een verdieping
(de verticale afstand tussen twee
omlopen) ca. 35 m. Met een toren van 15 verdiepingen, wordt
de totale hoogte ruim 500 m (de
piramide van Cheops is 146 m
hoog). Een niet gering bouwwerk,
dat zich kan meten met de torens
gebouwd of in aanbouw in Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten!
Maar de hemel en de hoogmoed
had ik me natuurlijk toch wat
hoger gedacht.
Die prachtige cumuluswolk
suggereert een imposante hoogte.
Navraag bij wolkenexperts leert
dat de hoogte van dergelijke wolken bepaald kan worden met een
factor 125 en het verschil in
neushoogte-temperatuur en dauwpunt-temperatuur. In Nederland
is dat verschil vaak rond de 4 graden, in Irak daarentegen kan dat
gauw het dubbele zijn. In Nederland is dus de gebruikelijke hoogte van de basis van cumuluswol-

Detail waaruit de schaal van het
bouwwerk is af te leiden.

Toren van Babel (ca. 1563) door Pieter Bruegel de Oude. Het schilderij
hangt in het Museum Boymans-Van Beuningen. De horizon als referentielijn maakt duidelijk dat een verdieping bij een halve omloop precies één
verdieping stijgt. De toren is een dubbele helix.

ken rond de 500 m, in het Midden-Oosten gaat dat al snel naar
de 1000 m. Volgens mijn inschatting hangt de wolk van Bruegel op
ongeveer 175 m. Het is overigens
hoogst onwaarschijnlijk dat een
cumulus tegen een gebouw aan
hangt. Er bestaat wel een afbeelding van een wolk tegen een
gebouw, maar die wolk is van een
ander type. Vermoedelijk heeft
Bruegel zich hier een artistieke
vrijheid gepermitteerd.
Maar nu de spraakverwarring.
Hoe is dit onderwerp te verbeelden? Bruegel heeft een briljante
oplossing gevonden: de dubbele
helix. De toren die hij heeft geschilderd bestaat uit twee in elkaar gedraaide spiralen. Dit is te
achterhalen door de horizon als
referentie te nemen. Duidelijk is
te zien dat een verdieping in het
zichtbare deel van de toren (een
halve omtrek) precies één verdieping stijgt. Dit wil dus zeggen dat
bij een hele omloop een verdieping twee etages stijgt. Er bevindt
zich dus een etage tussen. Twee
werelden die in elkaar zijn ge-

draaid, maar niet met elkaar
kunnen communiceren. Er wordt
letterlijk langs elkaar heen gepraat. Ik ben er van overtuigt dat
Bruegel dit niet per ongeluk heeft
geschilderd. Hij was een meester
in het perspectief. Bovendien
heeft hij wel meer perspectivische
grapjes gebruikt. Denk maar aan
de bekende ekster op de galg,
een van de eerste ‘onmogelijke’
figuren waar later M.C. Escher
beroemd om is geworden.
Naar mijn weten is de dubbele
spiraal nog niet eerder beschreven. Geo.brief heeft hiermee een
wereldprimeur.
Ik wil graag dr. E. Gramsbergen
(TU-Delft), Prof. dr. A.P. Siebesma (KNMI / TU-Delft) en prof. dr.
B. Holtslag (hoogleraar Meteorologie, Wageningen Universiteit) hartelijk danken voor hun informatie
over hoge gebouwen en wolkenvorming.
dr. Leo D. Minnigh
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.www.darwin2009.nl
Darwinjaar in musea en dierentuinen
In het Darwinjaar 2009 wordt Charles Darwin herdacht, de grondlegger van de evolutietheorie, die 200
jaar geleden is geboren. Activiteiten in het kader van
het Darwinjaar zijn te vinden op www.darwin2009.nl

Naturalis, Leiden, 13 februari
2009 – 3 januari 2010

Expeditie Darwin –
Originele Darwinvinken en
uitgestorven olifantsvogel
Eilanden zijn geïsoleerde stukjes
natuur, waar de evolutie snel
gaat. Wat betekent het om geen
vijanden te hebben of om één van
de eerste dieren te zijn op een
nieuw eiland? Er ontstaan bijzondere vormen zoals dwergolifanten,
reuzenmaraboes en de Dodo.
Uitgestorven, net als de olifantsvogel en verschillend van hun
verwanten op het vasteland.
Hoe dat zit wordt in de tentoonstelling duidelijk.
Expeditie Darwin laat extreme
vormen in de natuur zien. Het is
een kennismaking met de evolutietheorie van Charles Darwin,
die geïnspireerd werd door zijn
bezoek aan eilanden. Op de tentoonstelling zijn de originele
Darwinvinken te zien die Darwin
zelf verzamelde op de Galápagoseilanden. Normaal gesproken

De schedel van het ‘Grand Animal de Maestricht

Een model van de Dodo

liggen ze achter slot en grendel
in de collectietoren.
Meer informatie: www.naturalis.nl

Natuurhistorisch Museum Maastricht, 8 maart – 21 juni 2009

Darwin, Cuvier en het
‘Grand Animal de
Maestricht’
Het ‘Grand Animal’ is de schedel
van de Mosasaurus die rond 1770

in de St. Pietersberg bij Maastricht gevonden werd. Sinds 1794
bevindt dit fossiel zich in Parijs,
waar het bestudeerd werd door
Cuvier. De bevindingen van Cuvier
speelden een rol bij de theorie
van Darwin.
In juni zal er in de tuin van het
museum aandacht besteed worden aan de experimenten van
Darwin met planten en wormen.
Informatie: www.nhmmaastricht.nl

Museon, Den Haag, tot eind 2009

Ontdek Darwin in het
Museon!
Met een speciale Darwin-speurtocht richt de bezoeker zich op
Darwin en de evolutie in de vaste
opstelling van het Museon.
In het speurtochtboekje staan
ook spannende experimenten
over de evolutie, die thuis gedaan
kunnen worden.
Informatie: www.museon.nl

Artis, Amsterdam, alle tentoonstellingen zijn tot en met
31 december 2009

De dierentuin: Door de
ogen van Darwin

Darwinvinken uit de collectie van Naturalis
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Een wandeling door Artis langs
evolutiepanelen met een spannende kijk op Darwins evolutietheorie. Welke aanpassingen
hebben dieren in de loop van

miljoenen jaren evolutie gekregen
en wat kun je daarvan in Artis
zien?
Artis Geologisch Museum: Ik zie,
ik zie, wat jij niet ziet
Interactieve kindertentoonstelling
over de evolutie van het oog.
In de honderden miljoenen jaren
dat er leven op aarde is, zijn er al
heel lang cellen geweest die licht
waar kunnen nemen – zelfs bij
bacteriën. Later ontwikkelden
deze cellen zich in de verschillende diergroepen tot verschillende
soorten ogen. De tentoonstelling
laat zien hoe dieren zien, of ze
kleuren zien of niet, en hoe de
diverse soorten ogen werken.
Zoölogisch Museum in Artis:
De sporen van Darwin
Deze expositie gaat over de
wetenschappelijke betekenis
van Darwins Evolutietheorie voor
allerlei wetenschapsgebieden.
In interviews vertellen zowel bètaals menswetenschappers hoe het
werk van Darwin hen inspireerde.
Darwins correspondentie met
Artis
Darwin wilde weten hoe de groene
Javaanse pauw en de blauwe Indiase pauw in ontwikkeling verschilden
en wist dat Artis beide diersoorten
bezat. Deze expositie gaat over de
correspondentie van Darwin met
Artis over deze en andere onderwerpen. Darwin gebruikte de antwoor-

den van Artis voor zijn theorie over
sexuele selectie, een onderdeel van
de evolutietheorie.
Van luipaard tot lynx
Deze expositie toont fraaie katachtigen van verschillende continenten. Variatie van nauw verwante diersoorten op verschillende
eilanden en continenten opende
Darwins ogen voor een mogelijk
gezamenlijke voorouder.
Informatie:
www.science.uva.nl/ zma,
www.artis.nl, www.artis/Darwin

Teylers Museum, Haarlem, van
30 mei tot en met 6 september
2009

stelling tot uiting. Maar de rode
draad is de lange weg tot het besef dat soorten kunnen uitsterven.
Informatie: www.teylersmuseum.nl
Museum Boerhaave, Leiden,
tot eind 2009

Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam, tot en met 12 april 2009

Van Aap tot Mens: De
evolutietheorie in het
onderwijs
Info: www.onderwijsmuseum.nl

De wereld voor Darwin
Geleid door een digitale gids kunnen de bezoekers van Museum
Boerhaave kennis nemen van de
ideeën over het ontstaan van het
leven op aarde en de variëteit
der soorten in de 17de, 18de
en 19de eeuw, dus voordat Darwin zijn evolutietheorie poneerde.
Informatie: www.museumboer
haave.nl

Science Center Nemo, Amsterdam, vanaf 25 april 2009

Zoeken naar leven - van
oersoep tot alien
Informatie: www.e-nemo.nl

Charles Darwin

De Ark van Noach
Teylers Museum besteedt aandacht aan zijn belangrijkste
topstuk: de Homo Diluvii testis,
het fossiel waarvan men dacht
dat het de mens was die de Zondvloed had aanschouwd en overleefd. Tot ver in de 18e eeuw
werd het zondvloedverhaal letterlijk opgevat en zag men hierin een
verklaring voor het ontstaan van
fossielen. Wetenschappers uit de
17de en 18de eeuw probeerden
zelfs de ark zo in te vullen dat
alle dieren daarin pasten. Hun
plattegronden staan als introductie centraal. Ook de verbeelding
van de ark komt op de tentoon-

Universiteitsmuseum Groningen,
tot en met 10 januari 2010

Darwins wereld

.aankondiging

Informatie: www.rug.nl/museum.

Vrijdag 17 april, TU-Delft
Universiteitsmuseum Utrecht, tot
en met 31 januari 2010

De evolutie draait door
Informatie: www.uu.nl/universiteitsmuseum

Dierentuin Blijdorp, Rotterdam,
van 25 april tot eind van het jaar

Darwin DOEMEE – Ontdek
zelf evolutie in Blijdorp
Informatie: www.blijdorp.nl
Museum Industrion, Kerkrade,
9 juni 2009 t/m 3 januari 2010

Evolutie
Informatie: www.industrion.nl

Symposium Nederlands Centrum
voor Luminescentiedatering – NCL
Programma
14.30 u
Alastair Cunningham (NCL–TU-Delft)
Dating of storm surge sediments: a test case from the Netherlands
14.50 u
Ingwer Bos (UU)
Filling gaps – dating lake sediments
15.10 u
Martijn Manders (RACM)
Optical dating: potentially a valuable tool for underwater
cultural heritage management
15.30 u
Tea Break
15.45 u
Noortje Hobo (UU / WUR)
Reconstruction of recent sedimentation rates in the Rhine
embanked floodplains using OSL-dating
16.05 u
Candice Johns (NCL–TU-Delft)
When did lightning strike; dating fulgurite associated
with a Roman pot with coins
16.25 u
Jakob Wallinga (NCL–TU-Delft)
Expected developments in luminescence dating
methodology and applications
16.30 u
Drinks
Plaats: CITG-gebouw, kamer CT 0.96, Stevinweg 1, 2628 CN Delft
Informatie: http://www.ncl-lumdat.nl/
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.geoheritage NL
12 thema’s en 50 vensters

‘Canon van het Nederlandse landschap’
Begin december werd op de
KNAG-onderwijsdag de ‘Canon
van het Nederlandse landschap’
uitgereikt aan de aanwezigen.
Deze canon geeft aardrijkskundeleraren in het middelbaar en
voortgezet onderwijs een prachtig
overzicht van de mooiste landschappen van Nederland.
Omdat ook de ontstaansgeschiedenis van de diverse landschappen op begrijpelijke wijze wordt
uitgelegd, kun je met de canon
in de hand heel goed zelf een
geologische excursie in de eigen
woonstreek plannen. De reactie
van veel leraren was dan ook:
“hier willen we mee aan de slag”
en “waar kunnen we nog meer
informatie vinden op een website”.
De Nederlandse landschappen
worden behandeld in een twaalftal thema’s met namen zoals
‘Nederland beweegt’ waarbij

breuken en aardbevingen aan bod
komen, of ‘Uitslijpen en opvullen’
dat over ijstijdrivieren en terrassenlandschappen gaat. Ook delfstoffen zoals olie en aardgas,
maar ook zand en mergel komen
ter sprake in ‘De stenen uitgewrongen’. De canon is prachtig
geïllustreerd met duidelijke
tekeningen en goede foto’s.
De werkgroep ‘Canon’ van Geoheritage NL heeft op basis van
‘liefdewerk nieuw papier’ een
pracht publieksproduct neergezet
dat uitstekend past in de activiteiten van het Jaar van de Aarde.
Het grote publiek kennis te laten
maken met de aardwetenschappen is een belangrijke doelstelling
van het Jaar van de Aarde.
De ‘Canon voor het Nederlandse
landschap’ levert daar een bijdrage aan!

16 april 2009, Reehorst, Ede

Isotopen in milieuonderzoek:
relevantie en toepassingen
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12 thema’s & 50 vensters is
binnenkort via de boekhandel
te bestellen (distributie: Buijten
en Schipperheijn, ISBN nr. van
de canon is 9789074980203).
Voor € 5,95 heeft ook U een
exemplaar van de ‘Landschaps
canon’ in huis (NB bij afname van
100 exemplaren of meer geldt

een aanzienlijke korting). Daarmee kunt U dan zelf in het nieuwe voorjaar naar buiten om met
nieuwe ogen naar het Nederlands
landschap te gaan kijken.
W.J. Evert van de Graaff
KNGMG-vertegenwoordiger
in Geoheritage NL

. internet

Belangstelling? Het ontstaan van
het Nederlandse landschap, in

.aankondiging

Isotopen spelen een steeds grotere rol bij het bestuderen van het
milieu. De instrumentaria zijn
steeds beter geworden; hierdoor
kunnen allerlei processen beter
en nauwkeuriger bestudeerd worden.
De Milieuchemische sectie en de
sectie Radio- en Stralingschemie
van de KNCV (Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging)
organiseert samen met de Milieutoxicologen van de Nederlandse
Vereniging Toxicologie (NVT),
de Geochemische Kring van de

De vorming van stuwwal en keileemplateau.

KNCV en het KNGMG de bijeenkomst “Isotopen in milieuonderzoek” op de Voorjaarsbijeenkomst
van de KNCV. De bijeenkomst
vindt plaats op 16 april 2009.
Het thema is: “Wat kun je met
nieuwe technieken meer te weten
komen?”
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Meer info en programma:
www.kncv.nl/vjb, www.milieuchemtox.nl, www.kngmg.nl

Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: www.geo.uu.nl
Aardwetenschappen Universiteit van Amsterdam: www.studeren.uva.nl/
aardwetenschappen
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: www.falw.vu.nl
Bodem, Water en Atmosfeer: www.weksite.nl/bsc/bodem_water_tekst.html
Centre for Technical Geoscience - Graduate Courses in
Technical Geoscience: www.ctg.tudelft.nl
Darwin Centrum voor Biogeologie: http://www.darwincenter.nl
Darwinjaar: www.darwinjaar2009.nl
GAIA: www2.vrouwen.net/gaia/
Geochemische Kring: www.kncv.nl/website/nl/page313.asp?color=3
Geologisch tijdschrift van de NGV: www.grondboorenhamer.
geologischevereniging.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: www.itc.nl/%7Eingeokri/
INQUA Nederland committee: www.geo.uu.nl/inqua-nl
IODP – Intergrated Ocean Drilling Pogramme: www.iodp.org/
KNGMG: www.kngmg.nl/
Mijnbouwkundige Vereeniging TU-Delft: www.mv.tudelft.nl/
Nederlandse Kring Aardse Materialen: www.nkam.nl
Palynologische Kring: www.palynologischekring.nl
Petroleum Geologische Kring: www.pgknet.nl
Paleobiologische Kring: www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/index.htm
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl-lumdat.nl/
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: www.geologischevereniging.nl
Sedimentologische Kring: sedi.kring.googlepages.com/
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): www.svgaos.nl

.agenda
Tot eind 2009
Veel musea en dierentuinen besteden dit jaar aandacht aan het Darwinjaar. Een lijst van activiteiten
en tentoonstellingen is te vinden
op pagina 16 en 17 van deze
Geo.brief.

(CE-DiatoM), TNO, De Uithof,
Utrecht. Deze bijeenkomst heeft
als thema het European Water Framework Directive. Informatie: Marjolein Mullen, e-mail: m.mullen@
uu.nl of Saskia Gaartman, e-mail:
saskia.gaartman@tno.nl

26 maart 2009
Uitreiking Van Waterschoot van
der Grachtpenning aan Wolfgang
Schlager en lezingenmiddag. VUAmsterdam. Voor meer informatie
zie Geo.brief 1, www.kngmg.nl
of http://www.geo.vu.nl/~sedimar/
sedimar/Welcome.html

6 en 7 april 2009
Tweedaags symposium “De Darwin Dagen”, georganiseerd door
het Darwin Centrum voor Biogeologie. Locatie: NH Koningshof,
Veldhoven. Informatie:
www.darwincenter.nl

26-29 maart 2009
40ste vergadering van de Nederlandse-Vlaamse Kring van Diatomisten (NVKD) en 3de CentraalEuropese Diatomeeën Congres

8 april 2009
Bèta Career Event 2009, in
Science Center Nemo, Amsterdam. Informatie:
http://www.falw.vu.nl/nl/nieuwsagenda/agenda/index.asp

16 april 2009
Geochemie voorjaarsbijeenkomst
van de KNCV (Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging),
de NVT (Nederlandse Vereniging
Toxicologie) en het KNGMG, in
de Reehorst in Ede. Zie ook pagina 18 van deze Geo.brief.
17 april 2009
Symposium Nederlands Centrum
voor Luminescentiedatering –
NCL, TU-Delft. Zie ook pagina 17
van deze Geo.brief.

25 mei 2009
Bessensap, het evenement waar
wetenschappers en journalisten
elkaar ontmoeten. Nemo, Amsterdam. Info: www.nwo.nl
18–25 juli 2009
Geologische excursie georganiseerd door Tom Reijers naar het
Cantabrische Gebergte. Informatie: www.mpreizen.nl/pgk,
www.marcopoloreizen.nl/pgk

19-23 april 2009
Meeting ‘Geodiversity, Geoheritage & Nature and Landscape
management’, Assen, Drenthe.
Zie ook Geo.brief 4, 2008.
Informatie: www.drenthe.nl/
progeo2009
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‘Egg Carton’ stromatolieten, conische structuren die noch abiotisch, noch tektonisch te verklaren zijn.
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