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Biogenetische grondwet:
Haeckel en Bolk

Een hydrogeoloog in de Himalaya

Planetair karteren
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Toen ik zo’n jaar of 20 was en dacht
dat ik àlles kon, besloot ik de verza-
melde werken van Immanuel Kant te
gaan bestuderen. Echter, voordat 
ik tot aanschaf van, ruw geschat, 
15 kilo drukwerk overging, besprak
ik mijn plan met een medestudent
van hoger intellectueel ge halte dan
ik zelf en dat was een ge lukkige
greep. “Kant is doodsimpel,” zei hij.
“Hij heeft zijn levenlang met drie
vragen geworsteld en is niet tot
begrijpelijke antwoorden gekomen
dus bespaar je de moeite.” 
“Maar wat waren dan die vragen?,”
wilde ik nog weten. “Als dat je 
nu nog interesseert zal ik het voor

je samenballen,” sprak de intellec-
tueel. “De eerste vraag was: wat
kunnen we weten? De kennisvraag.
De tweede: wat mogen we hopen?
De religievraag. Tenslotte: wat moe-
ten we doen? De ethische vraag.”
Tot op de dag van vandaag weet ik
niet of mijn vriend deze wijsheid
had verkregen door lange en nauw-
gezette studie van Kant of door het
lezen van de destijds in omloop
zijnde serie ‘How to bluff your way
through…’, ‘aflevering philosophy’,
maar hij is me er niet minder om.
Nu ik afscheid neem als voorzitter
van ons Genootschap wil ik u ver-
rassen met een Kantiaanse invulling

.van de voorzitter

Kanttekening
van het KNGMG, en wel met name
het GMG-deel daarvan, omdat die
drie grote Kantiaanse vragen van zo
eminente betekenis zijn voor onze
beroepsgroep. Allereerst de G van
Geologie. De grote vraag van iedere
geoloog is: wat kunnen we te weten
komen? Van het binnenste van de
Aarde; van de gesteentes die zich
verschuilen onder een dikke bodem
van planten, bomen, sneeuw of 
diep water; van de fossielen, die
vaak vervormd zijn en waarvan 
de interessante binnenkant allang
vergaan of versteend is? Hoe vinden
we uit waar de delfstoffen zijn: 
ertsen, olie, gas, steenkool? Maar
ook: wat weten we van de aardse
geschiedenis? 
En dan de M van Mijnbouw. Daar
wordt de vraag gesteld: wat moeten
we doen en waarmee? Van eenvou-
dige pulsboringen tot kolossale
diepzee-boorinstallaties, van on -
diepe keuterolieveldjes tot mega-
projecten in onherbergzame oorden
als Sachalin. Van dagbouw tot

diepe, warme, gevaarlijke mijn-
schachten. Het gaat om ‘doen’.
“Can you handle it? Then get after
it!” is de veelgehoorde strijdkreet
van de ingenieurs.
Tenslotte: wat mogen we hopen 
en vrezen? Heel veel, maar het 
verschilt nogal per persoon. 
Ik heb altijd op olie en gas gehoopt,
anderen op winstgevende ertsvoor-
komens. Maar ook zoet water en
sinds kort ook weer heet water 
vallen hieronder. We vrezen daar-
entegen blow outs, dure mislukte
projecten, droge putten op het 
‘Golden Block’, nationalisaties, 
lage grondstofprijzen, verdwijnende
markten en hoge belastingen.

Kortom, de wijsbegeerte van Kant
omhelst, ja overheerst, het leven
van de leden van het KNGMG. 
Laat u dus van nu af aan door deze
wijsgeer leiden en zet de rest maar
aan de kant.

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: 

Stufken

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

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

Eén van de allergrootste bijeen-
komsten van geologisch belang 
in Europa vindt dit jaar plaats 
in Amsterdam. Van 8 tot en met 
11 juni organiseert de EAGE
(European Association of Geo -
scientists and Engineers) de
71ste EAGE Conferentie en 
Tentoonstelling, in samenwerking
met de SPE (Society of Petroleum
Engineeers). De EAGE is een van
de grootste geologische genoot-
schappen van Europa, al staat het
lidmaatschap open voor iedereen
van over de hele wereld. 
De conferentie en tentoonstelling
vinden plaats in de RAI om plaats
te bieden aan ongetwijfeld duizen-
den deelnemers en exposanten. 
De afgelopen jaren (in Londen en
Rome) schommelde het aantal
geregistreerde deelnemers rond de
6000. Het thema van dit jaar is:
“Balancing Global Resources”, 
dat zich niet alleen richt op de

.aankondiging

8 tot en met 11 juni 2009, RAI Amsterdam

EAGE Conferentie en Tentoonstelling 
conventionele fossiele brandstof-
fen, maar op alle hulpbronnen op
aarde waar geologen, mijnbouwers
en geotechnici aan te pas komen. 
Traditioneel en historisch ligt de
nadruk bij EAGE-conferenties op
geofysische toepassingen (vooral
seismiek), maar de laatste jaren
komen meer en meer geologische
onderwerpen aan bod. Dit jaar wordt
een veelbelovende sessie gewijd aan
mijnbouw, geothermie en het leef-
milieu, alsook aan het beheer van
water als natuurlijke hulpbron. 

Deelname aan deze bijeenkomst
kan van alleen een dagbezoek aan
de tentoonstelling tot het bijwonen
van het gehele programma ge du -
rende vier dagen. Nadere in lich -
tingen kunnen worden gevonden
op de website http://www.eage.org. 
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Jaarvergadering KNGMG
KIVI NIRIA, Den Haag, 6 mei 2009

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).

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

PROGRAMMA

17.00 u Ontvangst, borrel
18.00 u Jaarvergadering

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen en uitgegane stukken
4. Verslag jaarvergadering 24 mei 2008*
5. Jaarverslag 2008*
6. Financiën*
7. 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 sugges-
ties te berde te brengen.

8. Bestuurswisseling
Drs. P.A.C de Ruiter treedt af als voorzitter 
Dr. M.J. de Ruig wordt benoemd tot nieuwe voorzitter
Dr. J. de Coo en drs. F. van Schijndel worden herbenoemd

9. Rondvraag
10. Sluiting

* 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.

Klimaatjournalist Bernice Noten-
boom is 31 maart 2009 met 
haar team de expeditie ‘KplusV
Himalaya Alert!’ in Nepal gestart.
Het doel van deze expeditie is 
om de gevolgen van klimaatver -
andering voor mens en natuur in
het gebied rond de Mount Everest
in beeld te brengen. Hoogtepunt
van de expeditie is de beklimming
van Mount Everest. De expeditie
vindt plaats van 1 april tot 1 juni
2009. 
Het Museon in Den Haag zal de
voortgang volgen in de tentoon-
stelling ‘Basecamp Himalaya
Alert!’. Bezoekers worden door
middel van teksten, foto’s en
filmfragmenten van Bernice
Notenboom in de expositie 
geïnformeerd over de stand van

zaken tijdens het traject naar 
de top van de Mount Everest.
Daarnaast wordt informatie 
geboden over de klimaatproble-
matiek en krijgen bezoekers uitleg
over de oorzaken van het smelten
van de gletsjers en wordt het 
achtergelaten afval getoond dat
hierdoor vrijkomt. 

De tentoonstelling, op 16 april
2009 geopend door Minister 
Cramer, is te zien tot en met 
1 november 2009 en de 
expeditie is online te volgen via
www.kplusv-himalaya-alert.nl.

persbericht Museon, 7 april 

.tentoonstelling

Minister Cramer van Ruimte en
Milieu opent ‘Basecamp Himalaya
Alert’ in Museon

Mount Everest



4 Geo.brief mei 2009

Deze zomer wordt uitgebreid stil-
gestaan bij het 50-jarig jubileum
van het Groningen-gasveld. Het
jubileum, onder de overkoepelen-
de naam G50, is een initiatief 
van NAM, Gasunie en GasTerra,
in samenwerking met de gemeen-
te Slochteren en de Provincie
Groningen. 
Het jubileum wordt onderstreept
door een internationale conferen-
tie op 17 juni in Martiniplaza,
Groningen. 

Conferentie
Topsprekers uit de hele wereld
presenteren tijdens de G50-
conferentie “Natural Gas, key 
to a sustainable energy future”
hun visie op de toekomst van 
de energievoorziening. 
Na het congres is er in de avond -
uren gelegenheid om de Onder-
grondse Gasopslag van de NAM 
of een productiecluster van het 
Groningen-veld te bezoeken.

Aanmelding
U kunt zich via 
www.groningengas50.nl 
aanmelden voor de conferentie 
op woensdag 17 juni in Martini -
plaza te Groningen.
(zie ook achterpagina)

Programma 17 juni 2009
8.00–9.00 u Registration 
9.00–9.15 u Opening Morning 

- Chair Dave Lawrence (Shell EVP Global Exploration) 
9.15–9.45 u Western European Energy Security & Global Giant 

Gas Fields 
- Rob Franklin (ExxonMobil VP Europe, Russia, 

Caspian Regions)
9.45–10.15 u Global giant oilfields with emphasis on Saoudi Arabia 

- Matt Simmons (Simmons Investments, Houston) 
10.15–10.45 u Break 
10.45–11.15 u How technology transfer will expand the development

of unconventional gas worldwide 
- Steve Holditch (Texas A&M) 

11.15–11.45 u Gas Hydrates: Threat or Opportunity? 
- David Scott (Geological Survey of Canada) 

11.45–12.15 u Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian
Basin Area - Project overview 
- Hans Doornenbal (TNO/NITG) 

12.15–13.30 u Lunch 
13.30–13.45 u Re-opening 

- Afternoon Chair Rien Herber (vice MD NAM) 
13.45–14.15 u Carbon Capture and Storage 

- Philippe Lacour-Gayet (Schlumberger) 
14.15–14.45 u The renewables: vision versus reality 

- Jeremy Leggett (Solar Century London) 
14.45–15.15 u Shell Energy Scenarios 

- Jeremy Bentham (Shell) 
15.15–15.45 u Break 
15.45–16.45 u Forum Discussion: How can we meet the energy

demand? 
- All speakers 

17.00 u Drinks and walking dinner 
Evening Excursions to Groningen field locations, Underground

Gas Storages

.aankondiging Congres, 17 juni 2009, Groningen

Groningen gasveld 50 jaar: 
een jubileum van formaat
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Cluster Slochteren 1 waar de eerste gasvondst is gedaan
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Planeetonderzoek, en

dan vooral gericht op de

planeet Mars, is de laat-

ste jaren steeds populair-

der geworden vanwege de

vele succesvolle NASA

en ESA missies.
Ook de Geological Survey of the
Netherlands (GSN), met mede-
werkers van TNO en Deltares,
houdt zich sinds kort bezig met
planeetonderzoek. Waar aan uni-
versiteiten vooral fundamenteel
planetair onderzoek plaats vindt,
wil de GSN zich richten op plane-
tair karteren en het faciliteren van
universitaire wetenschappers. Dat
laatste kan door middel van advi-
seren, het ontwikkelen van soft-
ware en het processen van remote
sensing data.

Planetaire projecten bij de GSN
Op dit moment worden twee pla-
netaire projecten binnen de GSN
uitgevoerd. Het eerste project is
een samenwerking met de British
Geological Survey (BGS). In dit
pilot project wordt planetair geo-
logisch karteren uitgevoerd in
opdracht van ESA. Het project
heeft als doel het belang van geo-
logisch karteren aan te tonen voor
de selectie van het landingsge-
bied van de ESA ExoMars rover
die in 2016 naar Mars zal gaan.
In de VS is de United States Geo-

kartering van het Nederlandse
continentale plat. De software
leent zich echter zeer goed voor
de SHARAD interpretatie. Een
belangrijke functionaliteit is
namelijk de mogelijkheid om ook
satelliet foto data te laden gedra-
peerd over een hoogte model.
Zodoende is het mogelijk om een
echt 3D GIS systeem te maken
waarin de interpretatie plaats
vindt. In samenwerking met dr. T.
Zegers van de Universiteit Utrecht
zal een interpretatie worden uitge-
voerd.

De Maan
Alhoewel op dit moment de
nadruk ligt op de planeet Mars is
de verwachting dat ook Maan
onderzoek een steeds belangrijke-
re rol zal gaan spelen. De hoe-
veelheid satellieten rond de Maan
is namelijk explosief gestegen.
Sinds 2005 zijn er succesvolle
missies van de Europeanen,
China, Japan en India naar de
Maan geweest. De eerstvolgende
maanmissie is een Amerikaanse,
de Lunar Reconnaissance Orbiter.
Ook de commerciële marktpartij-
en beginnen geïnteresseerd te
raken in Maan exploratie. Neem
bijvoorbeeld de Google Lunar X-
Prize, een prijs van 20 miljoen
dollar voor de eerste privaat
gesponsorde groep die een robot

op de Maan laat landen, deze
500 meter laat afleggen en foto’s
en data terug laat sturen. Een van
de mededingers is het Amerikaan-
se bedrijf Odyssey Moon Limited.
Op de eerste missie van dit
bedrijf in 2011 wil TNO de minia-
tuur Raman/LIBS spectrometer
van TNO Industrie en Techniek
mee laten vliegen voor weten-
schappelijk onderzoek. 
De Raman/LIBS werd ontwikkeld
als payload voor de ESA ExoMars
rover. De verwachting is dat 
de GSN bij de downstream van 
de Maan data een rol zal gaan
spelen.

Tot slot
Op dit moment speelt planeeton-
derzoek bij de GSN geen grote
rol. De hoop is echter dat nieuwe
ontwikkelingen in het buitenland
(de Google Lunar X Prize, de ESA
ExoMars rover en andere planetai-
re missies) en in het binnenland
(bijvoorbeeld de oprichting van
een Netherlands Space Office)
meer duidelijkheid zullen schep-
pen omtrent de rol die de GSN zal
kunnen gaan vervullen in het
kader van planeetonderzoek. Voor
meer informatie over planeet
onderzoek in Nederland: zie
www.planeetonderzoek.nl.

Jelmer Oosthoek

.gsn

Planeetonderzoek bij de Geological Survey of the Netherlands

Voorbeeld van de gecombineerde SHARAD en HRSC data gedrapeerd over

een hoogtemodel (MOLA) in een 3D GIS omgeving

Een ontwerp concept van de ExoMars uit 2006 

bron: ESA

logical Survey (USGS) sinds de
Apollo maanlanding missies
betrokken bij planetair geologisch
karteren in opdracht van de
NASA. Voor ESA zal de ExoMars
echter de eerste rover zijn die op
een andere planeet gaat landen.
Voor dit project zal voornamelijk
gebruik gemaakt worden van de
data van de ESA Mars Express
satelliet maar indien nodig zullen
ook NASA gegevens gebruikt wor-
den. 
Het tweede project omvat de 3D
visualisatie en interpretatie van
Shallow Radar (SHARAD) onder-
grond radar data van Mars. De
SHARAD radar is aan boord van
de NASA Mars Reconnaissance
Orbiter en sinds 2006 actief. Het
radarsignaal is vooral in staat
gelaagheid en structuren tot
500m in de poolkappen van Mars
te detecteren. Een andere radar
genaamd MARSIS (Mars Advan-
ced Radar for Subsurface and
Ionosphere Sounding) aan boord
van de ESA Mars Express pene-
treert juist dieper en is in staat de
basis van de maximaal ongeveer 
2 km dikke poolkappen te detec-
teren.
Voor de visualisatie en interpreta-
tie van de SHARAD data wordt
gebruik gemaakt van seismische
interpretatie software. Deze soft-
ware wordt binnen de GSN nor-
maliter gebruikt voor het inter -
preteren van seismiek en boringen
ten behoeve van de geologische
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Illustratie van de foetalisatie theorie van Bolk (zie tekst)

Onder hen bevindt zich een aantal door de
geschiedenis weggeselecteerde geleerden
die in hun tijd wel degelijk grote faam had-
den, maar in vrijwel totale vergetelheid zijn
geraakt en zijn uitgestorven door het toene-
mend geweld van de opkomende geneti-
sche, micro-anatomische en biochemische
wetenschappen. Twee van deze figuren
kwam ik weer tegen toen ik op de vliering
stuitte op mijn doctoraalscriptie ‘Het
begrip Evolutie’, die ik in 1963 van Prof.
A. Brouwer mocht schrijven. Die geleerden
zijn Ernst Haeckel en Louis Bolk.

‘Biogenetische Grondwet’
Haeckel (1834-1919) was een zeer groot
bioloog die veel schitterend werk heeft
nagelaten, maar die misschien wel het
meest bekend is geworden door zijn ‘Bio-
genetische Grondwet’. Deze luidt zeer kort
samengevat: “De ontogenie (dat wil zeg-
gen de ontwikkeling van bevruchte eicel
tot volgroeid exemplaar) is een versnelde
herhaling van de fylo genie (de evolutionai-
re ontwikkeling van de soort vanuit de 
oercel)” (ref. 1). Deze ‘wet’ kreeg over -
tuigingskracht door suggestieve reeksen
plaatjes (ook veel in schoolboeken afge-
drukt) die laten zien dat, bijvoorbeeld, 
het mensen-embryo stadia doorloopt die
opmerkelijke overeenkomsten in vorm 
vertonen met die van andere soorten.
Haeckels theorie was omgeven door wijs-
gerige concepten die nu verder niet ter
zake doen, maar die in die tijd wel dege-
lijk een rol speelden en die zelfs door de
Nazi’s dankbaar werden gebruikt in hun
abjecte theorieën over Untermenschen en
natuurlijke selectie. Niettemin, een theorie
van een bioloog van zo’n eenzame klasse
als Haeckel trok de aandacht, ook van 
collega-onderzoekers, die zijn ‘Grondwet’
aan een nader onderzoek onderwierpen.

‘Hersenen en Cultuur’
Louis Bolk (1866-1930) was een van
hen. Een zeer begaafd en veelzijdig 
hoogleraar in de Anatomie van de Mens

.darwinjaar

Haeckel en Bolk: 
vergeten genieën?

Schedel van volwassen gorilla  Schedel van volwassen mens

Schedel van gorilla baby 

Foetus van Chimpansee

Schedel van mensen baby

Foetus van mens

Het Darwinjaar is in volle gang en er is al veel geschreven over Darwins

invloed op het religieuze, filosofische, maatschappelijke en zelfs politie-

ke denken in de jaren rondom de overgang van de 19de naar de 20ste

eeuw. 

Het is echter ook interessant om te kijken naar de invloed die Darwin

heeft gehad in de puur wetenschappelijke wereld. Wie waren de tegen-

sprekers, de supporters en de denkers die, door Darwins theorie geprik-

keld, verder en dieper gingen doordenken over het wezen van het leven,

in zowel biologische als in filosofische zin?



aan de Gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam, tevens notaris (!). Er is naar
hem een straat vernoemd in Amsterdam
en dat verdient hij zonder twijfel. 
Vooral door zijn ongeëvenaarde prepareer-
technische vaardigheid heeft hij zich
grote roem verworven.
Het werkje dat hem bekendheid gaf, 
ook buiten de kring van medische vakge-
noten, is getiteld: ‘Hersenen en Cultuur’
(ref. 2). Het is een latere versie van zijn
Diës-rede, als Rector Magnificus uitge-
sproken op 5 december 1917, uitgebreid
met een gedetailleerde biologische ver-
handeling. Hij neemt daarin de Biogene-
tische Grondwet van Haeckel onder de
loep en maakt ons deelgenoot van inte-
ressante observaties, waarvan ik er een
aantal hier heb geselecteerd.
1. De mens loopt rechtop en dat heeft
consequenties voor de verbinding tussen
wervelkolom en schedel. Terwijl bij vier-
voetige apen die overgang een schuin
naar voren hellend vlak is, ziet men dat
het bij de Orang Utan, die nog aarzelt
tussen rechtop lopen of viervoeter zijn, al
naar het horizontale neigt, terwijl bij de
mensen dit vlak horizontaal of zelfs iets
naar achteren hellend is. Dit is anato-
misch en mechanisch goed te verklaren.
Echter, zo schrijft Bolk, “volgens de
inhoud der biogenetische grondwet zou
men mogen verwachten dat dit fylogene-
tische verschijnsel zich bij de ontwikke-
ling van het individu, zij het dan ook in
verkorten vorm, zou herhalen”. Echter,
niets is minder waar. Reeds in een zeer
jong stadium van de foetale ontwikkeling
van de Mens is de verbinding wervelko-
lom/schedel vrijwel hetzelfde als bij het
volwassen individu. Bij de jonge Gorilla,
Chimpansee en Orang Utan treft men
eerst een voorbijgaande ‘menselijke’ toe-
stand aan, die later weer verdwijnt. Een
omgekeerde wereld dus. 
2. Ook als men de embryonale ontwikke-
ling van de schedelvorm in beschouwing
neemt, blijkt deze omkering van zaken te
bestaan. Als je mag aannemen dat de
grote herseninhoud, met het daarvoor
noodzakelijke hoge voorhoofd van de
mens, een evolutionair kenmerk is dat
laat is ontstaan zou je mogen verwachten
dat tijdens het begin van de foetale ont-
wikkeling het mensen embryo een sche-
del zou hebben die lijkt op die van de
mensapen, namelijk plat, zonder voor-
hoofdwelving en met een krachtig ontwik-
kelde beenkam boven de oogkassen. 
Het tegendeel is waar. Al in een zeer jong
embryonaal stadium heeft een mensen-
kind een echt mensenhoofd, evenals het

foetus van de mensapen, maar bij deze
laatste verdwijnt dit ‘mensachtige’ hoofd
en groeit het later, na de geboorte, uit
tot een afgeplatte, van dikke beenkam
voorziene schedel. De mens blijft na zijn
geboorte de essentie van zijn foetale, 
infantiele schedelvorm behouden. 
3. Tenslotte, en dit was een belangrijk
moment, kon Bolk een chimpansee-
foetus bestuderen en wat hem het meeste
opviel was dat het lichaam – behalve het
hoofd – geheel onbehaard was, dus net
als bij de mens. Dit is merkwaardig om -
dat de chimpansee bij de geboorte reeds
geheel en al behaard is. Dus, simpel
gesteld, ontwikkelt het dier zich – althans
in het opzicht van beharing – van mens-
achtig tot aapachtig in de laatste fase 
van zijn ontogenese. Ook in de andere
kenmerken van de chimpansee-foetus
zijn veel overeenkomsten te zien met het
mensenembryo. De grote verschillen ont-
staan pas vlak voor en na de geboorte, als
de chimp opgroeit naar volwassenheid. 

Kinderschoenen
Deze observaties (Bolk beschrijft er vele
meer) zijn intrigerend. Foetale kenmerken
die bij de mensapen verder uitgroeien –
zoals schedelvorm en beharing – worden
in een vroeg foetaal stadium bij de mens
al gefixeerd. De conclusie zou kunnen
zijn – althans volgens de biogenetische
grondwet van Haeckel – dat de mensapen
van de mens afstammen en niet anders-
om. Voor sommigen wellicht een gerust-
stellende gedachte.
Bolk liet een goed onderbouwde theorie
achter die bekend staat als de foetalisatie-
of retardatietheorie. Kort gezegd komt die

hierop neer dat de mens een geslachtsrijp
geworden apenfoetus is. Mooi gevonden en
uit de mond van een van de grote anato-
men van die tijd ook wel indrukwekkend.
Maar wat moet je er mee?
Terwijl de filosofie, die in de vroege
natuurwetenschappen een grote rol speel-
de, geen beperkingen kende en met nieu-
we woorden en concepten telkens weer 
de mensheid kon verblinden, zijn we nu 
in de beta-wetenschappen afhankelijk van
de beschikbare onderzoeksmiddelen en
methodes. Rondom 1900 stond de geneti-
ca in de kinderschoenen, was de microsco-
pie nog elementair en was de biochemie
maar net in opkomst. Kortom, men kon
voornamelijk de buitenkant van het leven-
de zien en moest van daaruit redeneren.
En dan bloeien de ‘wetten’ en regels, de
filosofieën en systemen die noch bevestigd
noch tegengesproken kunnen worden.
Deze briljante gissingen, fantasieën en
abstracties, worden uit eindelijk alle opge-
haald door de bezemwagen van het snel
groeiende analytisch vermogen van de
natuurwetenschappen. Het meest recente
voorbeeld hiervan is de Intelligent Design.
Maar toch. Stellige theorieën roepen
weerstand op en stimuleren daardoor
nieuwe onderzoekingen, die leiden tot
nieuwe ontdekkingen en ideeën, en zo
tenslotte weer tot een beetje meer begrip.
En daar gaat het uiteindelijk om.

Peter de Ruiter

Ref.1. Haeckel, E., 1899, Riddle of the Universe
(Welträtsel).
Ref.2. Bolk, L., 1918, Hersenen en Cultuur.
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De ontwikkeling van een vis, salamander, schildpad, kip, varken, rund, konijn en mens



Een dokter kan tenminste met zijn
patiënt praten over de verschijnselen 
die hem teisteren; het gesteente zwijgt in
alle talen, hoe luid het ook beklopt wordt.
Een dierenarts moet die diagnose overi-
gens ook zonder nader overleg stellen,
een grauw of een schop niet meegere-
kend. Het is vast niet voor niets dat de
geesten binnen het brede spectrum van
medicijnenstudies, via de biologie tot 
de geologie, vaak verwant zijn. Een broer
als veterinair en idem als bioloog, plus
een zus die huisarts is, bewijzen dit 
voor mij.

Bevroren klont
Bijgaande foto van een ontsluiting in de
Zanden van Sterksel (groeve te Wemb,
Duitsland) projecteerde ik af en toe bij
een van de eerste colleges over strati -
grafie en sedimentologie als voorbeeld
van de relatie tussen gesteenteproduct 
en processen. De vraag was dan of ze in
deze ontsluiting een bijzonderheid kon-
den waarnemen en of ze dat verschijnsel
zouden kunnen verklaren. Oftewel, wat
trekt nou de aandacht van de met een
troffel gewapende student? De meeste
studenten hielden hun mond, wat wil
deze docent nou. Na enige uitdaging 
staken er toch een paar hun vinger op. 
De een wees op de grootschalige scheve
gelaagdheid. “Goed gezien, maar is er
iets nog meer bijzonder”. En jawel, een
volgende wees op de grote klont fijner
zand temidden van het grindrijke zand
met grootschalige scheve gelaagdheid.
“Ja, uitstekend, maar probeer nu eens te
bedenken hoe en onder welke omstandig-
heden je een fijnere soort zand tussen dit
grindrijke rivierzand kunt krijgen”. En zo
ontwikkelde zich al gauw een dialoog die
uiteindelijk uitkwam op een bevroren
klont zand die van een ijsschots kukelde
en nog in bevroren toestand (dus kort
daarna) werd opgenomen in een zich 
snel uitbouwende zandplaat in de rivier-
bedding. Een mooi voorbeeld van diep -
gevroren transport, maar nog geen echte
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Dropstone in de Orea Shales langs de weg tussen Orea en Checa

.ontsluiting

Dropstoned

Bij de opleiding tot aardwetenschapper hoort ook kennis van de 

sedimentaire processen en hun producten. Zoals een arts aan 

de hand van waarneembare ziekteverschijnselen een diagnose 

zal willen stellen over de ziekte die deze verschijnselen veroorzaakt, 

zo probeert de veldgeoloog de zichtbare structuren in het sediment 

te herleiden tot het achterliggende proces.



dropstone. Dat zijn steenbrokken die uit
afsmeltende ijsbergen in zee vallen, wel-
bekend uit diepzeekernen van de hogere
breedtes en vele oude ijstijden. 

Orea Shales
De vermoedelijk mooiste glaciomariene
dropstone van Spanje dateert uit het
Laat-Ordovicium. Dat wil zeggen, het feit
dat deze ontsluiting sinds enkele jaren 
is verheven tot een beschermde site, 
doet een bijzondere schoonheid vermoe-
den. Vrouwe Fortuna heeft beschikt dat
de schrijver dezes zich de gelukkige 
ontdekker van deze afgezonken steen
mag noemen. Het is 1983, de tweede
zomer dat ik studenten begeleid bij 
hun veldwerk in de Sierra de Albarracin. 
We lopen een wegsectie tussen Orea 
en Checa. Ineens staan we voor wackes
(‘vuile’ kwartszandstenen) die vol zitten
met kleinere en grotere gesteentefrag-
menten, in de literatuur bekend als de
Orea Shales. ‘Ontstaan onbekend’ vol-
gens de hooggeleerde die me de zomer
ervoor dit spul even in het voorbijgaan
liet zien. Maar nu sta ik daar voor het
eerst met studenten die mij vragen wat
dit betekent. Kan het een slumpafzetting
zijn, wordt voorzichtig gesuggereerd? 
Die opvatting bleek de gangbare, zo had
ik van de prof vernomen. Slumping? Geen
enkele aanwijzing te vinden voor intensie-
ve menging door sedimentverglijding.
Neen dus. Meer mogelijkheden passeren
de revu om vervolgens snel afgeserveerd
te worden. Maar ineens flitst het door me
heen: de enige passende mogelijkheid 
is mariene tilliet (tilliet: ongesorteerd
sediment van glaciale oorsprong). 
Een mij totaal onbekend gesteente, maar
het kan niet anders. Ik bedenk me dat ik
niet lang ervoor de nieuwste publicatie
heb gelezen die de nauwe relatie van 
Iberia in Ordovicische tijden aantoont
met Gondwanaland. En komen er geen
beroemde laat Ordovicische tillieten in 
de Sahara voor? Het kwartje is gevallen
en mijn veldboekje van 23 juni van 
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dat jaar bevat de triomfantelijke kreet
“Evidence for a Late Ordovician glacia-
tion in Spain”. Dit is een steekhoudende
interpretatie, die geboekstaafd moet 
worden, zo bevestigt mijn oudere collega-
docent enthousiast. Op vrije momenten
volgen aanvullende waarnemingen en 
zo verschijnt het paper een jaar later 
(zie ‘Palaeogeography, Palaeoclimatology
Palaeoecology’).

Bijenkast
De top van de Orea Shales blijkt het
mooist ontsloten op een bijna onmoge -
lijke plek: er staat een luid van insecten-
leven gonzende bijenkast boven deze ca.
5 meter hoge ontsluiting. Toch maar erop
af. Het bijenvolk blijkt volgens verwach-
ting absoluut niet blij met de indringer.
In elkaar gedoken schuifel ik voetje voor
voetje voort tot direct onder de aanvlieg-
route. Een aanval blijft uit. En ja, ruim
twee meter onder de kast prijkt een 

fraaie dropstone. De camera klikt.... 
Voldaan schuifelt de eerlijke vinder weg.
De afbeelding ervan in het paper heeft
dus gevolg gehad, ongetwijfeld mede
dankzij collega’s in Zaragoza, want daar
zetelen de echte Ordovicium-Siluur spe-
cialisten van Spanje.

Anne Rutger Fortuin



10 Geo.brief mei 2009

Bergpiek van 6230 m zonder naam direct ten westen van Amphu Lhatse La pas tussen Makalu base camp en Sherpaland



Op naar Base camp
Na een dag in Kathmandu, die deels in
beslag werd genomen met het huren of
kopen van een halve uitrusting voor onze
Belgische deelnemer, vertrokken we de
volgende dag met een binnenlandse
vlucht naar Tumlingtar. Vanaf hier 
zouden we in twaalf dagen naar het base
camp lopen van de Makalu, met 8463 m
de op vier na hoogste berg ter wereld. 
De eerste dagen liepen we over een berg-
kammetje door het vertrouwde terrein 
van rijstvelden, dorpjes en loofbossen.
Het verwonderde mij weer dat de dorpjes
vooral op de kam gelegen zijn en niet in
het dal zoals in de Alpen. Dit komt waar-
schijnlijk doordat de hellingen bij de
rivier meestal behoorlijk steil zijn en het
reliëf bij de kam wat vlakker is. Dat je
wat meer moeite moet doen om water 
te krijgen, nemen de bewoners blijkbaar
voor lief. 
Na een paar dagen staken we de Arun
Nari over, die in de Ganges uitstroomt 
en zo een groot stuk van Oost-Nepal 
ontwatert. Nu gingen we ons opmaken
voor de eerste passen van ca. 4100 m.
Dit zijn mooie acclimatisatiepasjes voor-
dat we via het hoofddal naar het base
camp en hoger zouden lopen. Het laatste
dorpje hadden we inmiddels achter ons
gelaten en we liepen nu veel door bos

met rododendrons. Niemand had last 
van hoogteziekte en mijn ogen gaven ook
geen problemen. Ik kon inmiddels weer
met beide ogen mijn fotocamera scherp
stellen. De eerste dagen moest ik met
mijn linkeroog scherpstellen, hetgeen
hoogst merkwaardig is als je rechts
gewend bent. 

Alle veertien
De hoogste van de drie passen was de
Shipton La, vernoemd naar een Brit die
hier anderhalve eeuw geleden de boel
heeft lopen verkennen. De twee andere
passen heten Keke La en Tutu La, 
vernoemd naar zijn twee dochters. 
Deze namen suggereren dat deze Brit aar-
dig geacclimatiseerd is geraakt in Nepal
en India. Op de pas onder andere de
Kanchenjunga gezien. Dat is de op twee
na hoogste berg ter wereld op de grens
van Nepal en Sikkim, en vanaf dat
moment kan ik erop bogen dat ik alle
veertien 8000-ers gezien heb. Niet zo’n
fraaie prestatie als ze allemaal beklim-
men, maar toch een leuk wapenfeitje.
Het is fascinerend dat de Himalaya zo’n
enorm groot gebergte is, terwijl al die
8000-ers en hoogste 7000-ers vanaf
Bhutan tot de westpunt van Nepal toch
op één lijn liggen, die niet breder is 
dan 40-50 km. Voor de Karakoram in

Pakistan geldt iets vergelijkbaars met 
uitzondering van de Nanga Parbat, die als
een eiland ten zuiden van de Indus ligt.
Na een afdaling tot 3400 m liepen we
met enkele grote slingers verder door het
hoofddal in noordwestelijke richting. Het
landschap werd ruiger en kaler en om ons
heen stonden de besneeuwde 6000-ers.
Veel gneiss om ons heen. Het zicht 
werd gedomineerd door de Hunku Chuli,
die we met prachtige zonsopgangen- of
ondergangen hebben mogen bewonderen.
Onderweg kwamen we enkele klimmers
tegen die de Makalu op wilden. Voorlopig
werden ze echter geveld door verkoud-
heid: twee klimmers waren naar 4400 m
afgezakt om aan te sterken. 
De Makalu kregen we eindelijk in volle
glorie te zien toen we in de ochtend de
hoek omdraaiden op weg naar het base
camp: een 3600 meter berg voor je met
de top binnen 10 horizontale kilometers.
Het is niet de mooiste, maar hij is wel
zeer ongenaakbaar. De death rate is met
één dode op drie klimmers die de top
halen, hetzelfde als van K2; alleen K2 
is als op een na hoogste berg natuurlijk
veel beruchter en beroemder. Hier namen
we afscheid van twee deelnemers en 
25 dragers. Voor onze onervaren Belg had 
de tocht niet in zich wat hij verwachtte: 
overdag afzien was geen probleem, maar
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Traverse van Makalu Base Camp naar Sherpaland

Een hydrogeoloog tussen
steen en bevroren water
Op 9 oktober 2008 vertrok ik voor de vierde keer naar Nepal om een wandeltrektocht te gaan maken.

Deze keer zou het voor mij spannender worden dan eerder. Ten eerste ging het om een trektocht met

twee passen boven de 6000 m en zes nachten boven 5000 m. Ten tweede was ik net hersteld ver-

klaard van een dubbele virale ooginfectie en zijn er vast geen oogartsen te bespeuren op de Nepalese

bergpaden als het onverhoopt toch niet voorbij mocht zijn.



’s avonds moet er wel een biertje en een
douche zijn. Tsja. Aan het begin van de
avond werd een puja gemaakt, ofwel 
het buddhistische offerritueel voor de
zegening van het komende zware stuk 
van de trek.

Hoogteziekte
Wij gingen verder met ruim 50 deelne-
mers, gidsen, koks en dragers richting 
de passen. We liepen nu door een stuk
bergwoestijn: veel kale puinhellingen en
geen plukje vegetatie meer te bespeuren.
Dit stuk zag er Tibetaans uit en de grens
is natuurlijk ook binnen handbereik. We
verlieten het hoofddal en het echte werk
zou nu dan (eindelijk) gaan beginnen.
Nog één rustdag op 5700 m aan de voet
van de East Col en dan in één dag over
de East (6100 m) en West Col (6150 m). 
Twee jaar geleden had HT Wandelreizen
deze tocht voor het eerst gedaan en had
men kamp gemaakt op 6000 m tussen
deze passen. ’s Nachts hadden twee 
dragers verschrikkelijke hoogteziekte
gekregen en hadden zij met hulp van
Sherpa’s en reisbegeleider in het donker
de oversteek over de West Col moeten
maken. De volgende dag waren ze beiden
geëvacueerd door een legerhelikopter,
nadat deze met de satelliettelefoon was
gemobiliseerd. Zij hebben dus geluk
gehad, zeker als je bedenkt dat Nepal
slecht één helikopter heeft die op 
6000 m kan vliegen.
Het landschap om ons heen was de
komende paar dagen uniek met kraak -
helder weer: overal om ons heen schitte-
rende 6000-ers en 7000-ers hun glet-
sjers bedekt met puin. We verlieten 
dit gebied via de Amphu Lhatse La, een 
pas met op de flank een verlaten gletsjer
die er uitziet als een bruidstaart. Met
5850 m en een zeer steile afdaling ook
geen makkelijke jongen. In de afdaling
was ik blij dat ik deze pas niet omgekeerd
hoefde te lopen. Abseilen over een goede
100 m hoogte is toch een stuk makkelij-
ker, dan hier omhoog. Het is het enige
moment geworden waarop niemand van
de groep foto’s heeft genomen. We had-
den het moeilijkste stuk van de tocht
achter de rug en de praatjes kwamen nu
weer terug. Het is elke keer weer fascine-
rend om te merken hoe iedereen mentaal
volop bezig is met de colpassages en tij-
dens deze dagen, en ervoor, erg rustig is.

Sherpa’s
We kwamen nu in Sherpaland terecht. 
Ik vond het erg leuk om in het gebied 
van dit beroemde bergvolk te zijn. Ze

hebben een geheel eigen Buddhistische
cultuur met hun taal en tradities. Het
dorp Namche Bazar heeft een Sherpa
museum, dat ook eer bewijst aan alle
Sherpa’s die meegaan in de beklim -
mingen van de 8000-ers. Sommige 
Sherpa’s zijn al 15-18 keer op Mount
Everest geweest! De keerzijde is dat 
dit gebied onderdeel is van de Mount
Everest regio en erg druk met toeristen.
Naarmate je verder afdaalt, wordt het
drukker en drukker tot je loopt op het

stuk van Namche Bazar naar Lukla. Hier
loopt iedereen die iets wil zoeken in het 
Mount Everest gebied. Het is wachten 
bij de hangbruggen op de tegemoet
komende yaks en de mobieltjes doen 
het weer ook al zit je hier in het bos.

Jasper Griffioen
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Buddhistische stupa in Namche Bazar
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Beste Wolfgang, Hanneke, Marieke en
Max Schlager, geachte aan wezi gen
waarbij een bijzonder welkom voor
mevrouw Gisèle d’Ailly - Van Waterschoot
van der Gracht, dochter van de
roemruchte naamgever van deze penning.

De Van Waterschoot van der Gracht -
penning is het hoogste eerbewijs dat in
Neder land aan uitzonderlijk verdienstelij-
ke aardwetenschappers kan worden uitge-
reikt en die eer valt vandaag te beurt aan
emeritus-hoogleraar Wolfgang Schlager.
Aan mij de eer om bij zijn verdiensten stil
te staan. Ik zie het daarbij als mijn taak
om die verdiensten te koppelen aan de
mens Schlager, een volbloed Oostenrijker
die tot gewoon hoogleraar opklom in 
de Verenigde Staten (Miami), maar een
Nederlandse vrouw trouwde en in 1985
de kans greep om de eerste Nederlandse
leerstoel in de mariene geologie in
Amsterdam te bekleden (die overigens
later gewijzigd is in ‘Mariene geologie 
en Sedimentologie’). Schlager heeft deze
tot aan zijn emeritaat in 2002 bekleed.
Het zal hem goed doen dat deze nu
bekleed wordt door John Reijmer, 
een van zijn eerste promovendi. 

In een speciale aflevering van het weten-
schappelijke tijdschrift ‘Sedimentary
Geology’, gepresenteerd ter gelegenheid
van zijn 65e verjaardag, noemde zijn col-
lega Professor Daniel Bernoulli Schlager
“one of the most creative and versatile
researchers in the field of stratigraphy
and sedimentology”. Met andere woor-

.van waterschoot van der grachtpenning | 26 maart 2009

Laudatio uitgesproken door Anne Fortuin bij de uitreiking van 
de Van Waterschoot van der Grachtpenning aan Prof. Wolfgang Schlager

Beste Wolfgang,

Wolfgang Schlager ontvangt de penning uit handen van Peter de Ruiter
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den, Wolfgang Schlager is een weten-
schapper van wereldformaat. Meerdere
buitenlandse eerbewijzen voor zijn weten-
schappelijke verdiensten heeft hij dan
ook ontvangen. Met name noem ik de
hoogste wetenschappelijke onderschei-
ding die je als sedimentair geoloog ten
deel kan vallen, de Twenhofel gold medal
van de Society for Sedimentary Geology
van de VS. Ook de Steinmann Medaille
van de Duitse ‘Geologische Vereinigung’
mag in dit verband genoemd worden. 
Je zou haast zeggen dat een nationaal
eerbewijs niet kon uitblijven. Schlager
woont al meer dan 20 jaar in ons land.
Naast zijn uitzonderlijke wetenschappe -
lijke prestaties, die via zijn onderwijs 
en promovendi afstraalden op de hele
Nederlandse aardwetenschappen – waar-
over straks meer – staan zijn inspannin-
gen voor de academia in bredere zin. 
Ik noem hierbij bestuurs- en advieswerk-
werk voor NWO. Ook het KNGMG profi-
teerde van zijn beschikbaarheid. Zo was
Wolfgang van 1990 tot 1996 KNGMG-
bestuurslid en daarbij deels tegelijkertijd
voorzitter van de Duitse Geologische
Vereinigung. Vanuit die gecombineerde
functies organiseerde hij in 1996 het
gezamenlijke en uiterst originele congres
‘Prediction in Geology’ hier in Amster-
dam.

Dit vastgesteld hebbend, wil ik de mens
Schlager en zijn drijfveren nog wat nader
belichten. Wolfgang Schlager werd in
1938 in Salzburg geboren en groeide

daar ook op, maar eindigde zijn univer -
sitaire loopbaan dus in Amsterdam in
2002, waarna hij – hoe passend – de
functie van extern hoogleraar aan de 
Universiteit van Salzburg aanvaardde. 
Ter gelegenheid van het VU-emeritaat
schonk zijn afdeling Wolfgang een af -
scheidscadeau dat beide steden verbindt.
Mozart zou een beetje voor de hand heb-
ben gelegen, want deze vroegere plaats-
en naamgenoot is niet alleen zijn lieve-
lingscomponist, Mozart componeerde
zelfs speciaal voor zijn Amsterdamse
optreden in 1766 een aantal klaviervaria-
ties. Maar de link werd de cartografie.
Amsterdam huisvestte internationaal
befaamde cartografen. Wij legden de
hand op een 18e-eeuwse kaart van het
toenmalige grote Oostenrijk, duidelijk
zichtbaar getekend en uitgegeven in deze
stad. Kom je met zo’n kaart aandragen,
dan weet Wolfgang onmiddellijk op 
interessante historische en geografische
aspecten te wijzen. Hij is dan wel een
toegewijd wetenschapper, maar absoluut
geen vakidioot. Ondanks zijn eruditie gaat
hij in het geheel niet prat op zijn kennis
en verdiensten. Een bescheiden man 
dus. Ook in de opbouw van zijn eigen
afdeling. Ondanks wetenschappelijke 
successen streefde Schlager voor zijn
eigen groep bewust naar kleinschaligheid.
Zo wilde hij blijvend grip houden op de
lijn die hem voor ogen stond. Hier lijkt
me het bekende spreekwoord “In der
Beschränkung zeigt sich der Meister” 
van toepassing. 

De Alpen, hoe kan het anders, hebben
Schlager gevormd. De noordelijke kalk -
alpen lagen bij wijze van spreken in de
achtertuin te lonken. Veldwerk in de
zomer en in het winterseizoen ook nog
eens bijklussen als skileraar. Dit soort
gelegenheden gaven hem de kans om
scherp te leren waarnemen, daarin vast
en zeker gestimuleerd door zijn vader,
een groot natuurliefhebber, geograaf en
geoloog. Niet alleen vanaf een bergtop
genieten van het brede overzicht, maar
ook een kritische blik op details ontwik-
kelen. Dit gekoppeld aan ‘tüchtig lernen’,
met zelfdiscipline als belangrijk kenmerk,
heeft hem van meet af aan gevormd tot
de zo belangrijke combinatie van denker
én doener. Het beeld van de bergtop wil
ik ook gebruiken als parafrasering van
zijn latere wetenschappelijke werk, dat
getuigt van een helicopterview over het
geologenmetier, om vervolgens scherp 
te kunnen inzoomen op dat waar het
schort aan inzicht en dat oppakken en
niet meer loslaten. 

Het wordt tijd om het woord kalksteen in
de mond nemen. Immers, op dit terrein
heeft Schlager zich in toenemende mate
onderscheiden. Dat culmineerde in het
uitkomen in 2005 van een uniek leerboek
over dit onderwerp. Kalksteenvorming en
-afzetting vindt op grote schaal plaats op
aarde veelal als bijproduct bij de groei
van organismen, aangestuurd door bio-
chemische en oceanische processen.
Daarmee herbergen carbonaten belang -

Middagsymposium voorafgaand aan de penninguitreiking



rijke informatie over de relatie tussen kli-
maat, de kalkproducerende organismen
en de zeespiegel. Hoe werkt de carbo-
naatfabriek in al zijn facetten? Wat
bepaalt de geometrie van deze lichamen,
kunnen we daar wat mee? Eigen onder-
zoek en dat van vele promovendi heeft
veel verduidelijkt. Het feit dat uitgestrek-
te kalksteencomplexen nogal eens als
belangrijk reservoirgesteente voor olie 
en gas fungeren, verzekerde Schlager 
van blijvende belangstelling vanuit de
industrie. 

Vrijwel elke wetenschapper kan wel een
geestelijk vader, een stimulator, of een
groot voorbeeld noemen. Voor Wolfgang
was dat Robert Ginsburg, die hem in
1974 naar zijn instituut in Miami, de
Rosenstiel School of Marine and Atmos -
pheric Science, haalde. In plaats van de
kalkalpen nu de Bahama’s in de buurt.
Kijken naar tropische kalkvorming in 
het heden en deze processen vergelijken
met resultaten uit het verleden. Samen
schreven zij de inzichtelijke studie:
“Bahama platforms, the deep and the
past” (1981). Inzicht in de inwendige
opbouw van de platforms verkreeg Wolf-
gang naderhand door zijn werk binnen
het Ocean Drilling Program. Eenmaal
zover gekomen, wachtte het ordinariaat 
in Amsterdam. Dat was wennen, maar
nieuwe mogelijkheden dienden zich 
aan. De tachtiger jaren waren namelijk
het toneel van de ontwikkeling van de
sequentiestratigrafie. Pete Vail, een 

van de grote voormannen, kwam ook in
Amsterdam cursussen geven. Wolfgang
zag dat het concept in belangrijke mate
niet opgaat voor carbonaatsystemen en
dook in deze lacune. Vele jaren werk 
volgde, belangstelling vanuit de industrie
en uiteindelijk zijn grote boek over dit
onderwerp.

Om school te maken, zoals Wolfgang
deed, heb je studenten nodig. Zij maken
kennis met je inzichten en in het ideale
geval verdiepen zij zich vervolgens in 
een deel-aspect, schrijven daarover een
dissertatie en dragen zo je inzichten 
verder uit. De verdiensten van de docent
Schlager liggen vooral op het vlak van
helderheid. Zijn optreden voor studenten
kan geschetst worden als een mengeling
van Germaanse ‘Gründlichkeit’ met 
daarbij een Amerikaanse aanpak, maar 
in goed Hollands gepresenteerd en met
tolerantie voor het soms vrijgevochten
gedrag van de Nederlandse student.
Bovendien altijd beschikbaar voor goed
overleg, als het maar snel kon, en zoals
hij dat zo vaak placht te zeggen “for a 
little extra charge” bereid om zich diep-
gaand met de scriptie of proefschrift-
tekst bezig te houden. Wat promovendi
betreft kan hij zich rijk rekenen, het wa -
ren er gedurende zijn hele loopbaan 33. 

Ik had de eer Wolfgang vanaf zijn eerste
aantreden in 1985 mee te maken. Zijn
eerste Amsterdamse promovendus stond
al haast in de wachtkamer en ik was 

van het begin af aan bij dat onderzoek
betrokken. Zo merkte ik snel dat we hier
te maken hadden met een efficiënte,
gedreven en gedegen onderzoeker. Onze
werkterreinen overlapten elkaar eigenlijk
weinig. Wel stelde ik hem destijds voor
om de klassieke veldwerken op het land
aan te vullen met onderzoek van het 
aangrenzende zeegebied. Het verschil 
in aanpak tussen zee- en landonderzoek
is namelijk dermate groot dat me dat van-
uit didactisch oogpunt een interessante
optie leek. Schlager charterde voor het
doctoraalveldwerk in Zuidoost Spanje 
op zeker moment een fraai zeegaand
jacht. Dat werd uitgerust met eenvoudige
seismische apparatuur en een sediment-
happer en zo werd een week lang de baai
van Almeria onveilig gemaakt, althans 
in de ogen van de met snelle boten en
vuurwapens uitgeruste drugspolitie. 
Geen drugsgeld, maar zelf verworven
onderzoeksbudgetten vanuit de olie- 
en gasindustrie maakten dit soort extra’s
mogelijk. 

Afrondend, en vanuit mijn door stratigra-
fieonderwijs vertekende blik, wil ik de
carrière van deze hooggeleerde indelen 
in drie Hoofdtijdvakken. Het eerste –
laten we het maar het Paleoschlagerien
noemen – werd gekenmerkt door werk
aan de universiteit van Wenen met een
vervolg als researchgeoloog bij Shell, te
Rijwijk. Dit tijdperk duurde van 1963 tot
1974. De daarop volgende decade, het
Mesoschlagerien, van 1974 tot 1985,
speelde zich af in Miami. Het Kaenosch-
lagerien, de Nederlandse periode, duurde
vervolgens dubbel zo lang en was een tijd
van rijke oogst aan publicaties en disser-
taties. En de publicatiestroom is nog niet
gestopt! Maar makkelijk was deze tijd
zeker niet, want het Nederlandse onder-
zoeksbeleid wordt bepaald niet geflan-
keerd door zakken met geld. En ook in
het eigen VU-huis is altijd wel wat aan 
de hand. Maar meedraaien in het gewone
universitaire leven heeft Wolfgang niet
afgeleid van zijn doel om de carbonaat -
sedimentologie en -stratigrafie volwassen
te maken. En daarin is hij volledig
geslaagd, zeker na het verschijnen van
dat schitterende leerboek “Carbonate
Sedimentology and Sequence Strati -
graphy” in 2005. De nu uit te reiken 
erepenning is dan ook zeer verdiend!

Wolfgang, alvast hartelijk gefeliciteerd
daarmee!
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Borrel na afloop van de penninguitreiking
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.sedimentologische kring

Het Ecoduct bij Elst (Plantage Willem III)

Maandag 9 maart is er vanuit 
de Sedimentologische Kring een
excursie georganiseerd naar een
ontsluiting onder een ecoduct bij
Elst (Plantage Willem III). Door
toeval was er een prachtig geolo-

Het ecoduct bij Elst Sandr afzettingen op palen ecoduct

gisch profiel ontstaan op de palen
die het ecoduct ondersteunen.
Doordat het zand en grind met
cement vastgeplakt was aan de
stalen buizen kon men in drie
dimensies de ontsloten afzettin-

gen bekijken. Te zien waren grove
sandr afzettingen met sedimentai-
re structuren en grote ijswiggen,
met daarop droogdalopvullingen
(solifluctie afzettingen). De plek
is vrij toegankelijk. Meer informa-

tie en foto’s op http://sedi.kring.
googlepages.com/home.

Freek Busschers met dank aan 
Ronald van Balen en Kim Cohen

.onderzoeksbericht

Rivierdelta’s op Mars zijn – bijna
vier miljard jaar geleden – ge vormd
in zeer korte tijd. Dit blijkt uit
experimenten aan de Universiteit
Utrecht waarin het ontstaan van
delta’s werd nagebootst. Tot op
heden waren er alleen schattingen
hoe lang de vorming ten minste
duurde: variërend van één jaar tot
miljoenen jaren. Het verrassende
resultaat van de Utrechtse experi-
menten is dat de vormingsduur
van vergelijkbare delta’s op Mars
ten hoogste enkele tientallen jaren
zal zijn geweest: een half uur in
het laboratorium. Op 21 februari
2008 publiceerden vier onderzoe-
kers van de Universiteit Utrecht
hierover in het tijdschrift Nature.

Enkele tientallen delta’s in inslag-
kraters liggen verspreid over het
zuidelijk halfrond van Mars. Deze
kraters stroomden vol met water
vanuit rivierdalen. Het water voer-
de zand, grind en rotsen mee en
sleet zo de dalen uit. Het sedi-
ment kwam terecht in de krater-
meren en vormde daar de delta’s.

Utrechtse zandbak
Dit proces op Mars is nu nage-
bootst in het Eurotanklaboratorium
van de faculteit Geowetenschap-
pen aan de Universiteit Utrecht.
De Eurotank is een zandbak van
6,5 bij 13 meter waarin een robot
met een laser en digitale camera’s
nauwkeurig het oppervlak opmeet.

Utrechtse zandbak legt wildwatervoorspellingen Mars aan banden

Rivierdelta’s op Mars in slechts korte tijd gevormd
De onderzoekers groeven krater -
vormige gaten en lieten daar water
en zand naartoe stromen onder
condities die – op schaal – verge-
lijkbaar zijn met die op Mars. 
Eerst sleet zich een geul uit door
de rand van de krater. Het zand 
uit de geul werd vervolgens door
het water versleept naar de bodem
van de krater waar het een waaier
vormde. Ondertussen liep de krater
vol met water zodat een meer ont-
stond. De waaier hervormde zich
daarbij tot een delta met lobben
van zand. De specifieke vorm van
die delta-op-waaier met lobben
laat duidelijk zien hoe snel het
meer volliep met water, en met
name na hoeveel tijd het water

ophield met stromen. Dat levert 
de maximumduur op van enkele
tientallen jaren voor de vorming
van delta’s met vergelijkbare 
vormen op Mars.
Daarnaast hebben de Utrechtse
onderzoekers gemodelleerd hoe
snel de Martiaanse rivieren het
sediment hebben meegesleept.
Dit vergeleken ze met de hoeveel-
heid sediment die was weggesle-
ten uit de rivierdalen en was 
neergelegd als delta’s. Zo kon 
de minimale tijdsduur voor de
vorming van de delta’s worden
vastgesteld. Deze minimum vor-
mingsduur varieert van minder
dan een jaar tot tientallen jaren.
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De 40e jaarvergadering van de
Palynologische Kring en de lezin-
genmiddag daarna, op dinsdag 
9 juni 2009, zullen plaatsvinden
in het auditorium (zaal C0.110)

van de nieuwe locatie van het
FNWI (Universiteit van Amster-
dam), aan het Science Park 904
te Amsterdam. Het programma
ziet er als volgt uit: 

9 juni 2009, Science Park, Universiteit van Amsterdam

Jaarvergadering en lezingenmiddag
van de Palynologische Kring

NWO-Onderzoeksberichten 
31 maart 2009 

De Neanderthaler, het ‘domme’
neefje van de mens, was in staat
om de meest indrukwekkende
beesten buit te maken. Dit wijst
erop dat de Neanderthalers toch
beschikten over een flinke dosis
gezond verstand. NWO-onderzoeker
Gerrit Dusseldorp onderzocht hun
dagelijkse zoektocht naar eten om
zo inzicht te krijgen in het com-
plexe gedrag van de Neanderthaler.
Uit zijn analyse blijkt dat de jacht
zeer kennis-intensief was. Dussel-
dorp promoveerde op 2 april aan
de Universiteit Leiden. 

Solitaire of kuddedieren
Hoewel inmiddels duidelijk is dat
de Neanderthalers geen aaseters
maar juist jagers waren, is nog
onduidelijk hoe de jacht in zijn
werk ging. Dusseldorp onderzocht
hoe geraffineerd de jachtmetho-
den van Neanderthalers waren.
Uit zijn analyse van twee archeo-
logische vindplaatsen blijkt dat
Neanderthalers in warme, beboste
omgevingen een voorkeur hadden
voor solitair levende prooidieren.
Opvallend genoeg gingen ze in
koudere, minder beboste omge-
vingen juist achter moeilijk te
vangen kuddedieren aan. 
De Neanderthalers lieten zich niet
makkelijk afschrikken door hun
prooidieren. Neushoorns, bizons,
en zelfs roofdieren zoals de brui-
ne beer, stonden op het menu.
Dusseldorp stelt vast dat, net als
bij de moderne mens, de omge-
ving en de beschikbaarheid van
voedsel bepalend was voor de
keuze van prooi en jachtmethode.
Wanneer de omstandigheden het
toelieten, leefden Neanderthalers
in grote groepen en lagen zelf de
meest aantrekkelijke en moeilijk
te vangen prooien binnen hand -
bereik. 

.palynologische kring

Neanderthaler jaagde geraffineerd 
en onverschrokken

Coördinatie en communicatie
Hoewel kuddedieren zich moeilijk
laten verrassen en isoleren, leef-
den op de open steppes wel veel
prooidieren. Dit grotere aanbod
trok grote groepen Neanderthalers
aan. Dat de Neanderthalers in
staat waren de moeilijk te vangen
prooidieren te pakken te krijgen
betekent dat zij goed konden
coördineren én goed met elkaar
konden communiceren. 
De vangst van elk prooidier bracht
een specifiek kosten-batenplaatje
met zich mee. Zo leverden som-
mige moeilijk te vangen prooidie-
ren bijvoorbeeld veel calorieën of
hadden ze een bruikbare, dikke
vacht. Dusseldorp gebruikte deze
gegevens om te kijken waar de
voorkeur van de Neanderthalers
naar uit ging. Op dezelfde wijze
analyseerde hij de prooien van
hyena’s. Hyena’s waren belangrij-
ke concurrenten van de Neander -
thaler, met een vergelijkbaar voe-
dingspatroon. 
Dusseldorp toont aan dat Nean-
derthalers dankzij hun intelligen-
tie zelfs hyena’s overtroffen bij
het vangen van de sterkste prooi-
dieren. Al met al blijken zij
bekwame jagers met veel inzicht
te zijn geweest. Het imago van de
Neanderthaler als brute kracht-
patser is dus van de baan. 

Dit onderzoek maakte deel uit van
het NWO-project Thoughtful Hun-
ters? The Archaeology of Neander-
tal Communication and Cognition.
Dusseldorp vervolgt zijn onder-
zoek met een post-doc in Johan-
nesburg. Hier zal hij zich richten
op de in Afrika geëvolueerde
moderne mens. 

Jaarvergadering (13.00 – 14 uur) 

Lezingenmiddag (14.00 – 16.30 uur)
14.00 uur Dr. Laura Kooistra (BIAX Consult): The origin of cereals 

for the Roman army in the delta of the river Rhine.
14.30 uur Geert van der Plas BSc (Universiteit van Amsterdam): 

Vegetational history of “’t Stobbenven” near Roderwolde
(the Netherlands)

15:00 uur Pauze
15:30 uur Drs. Mirella Groot (Universiteit van Amsterdam): Obliquity

forcing of climate change in the tropical Andes over the past
280-kyr inferred from a decadal pollen-based record.

16:00 uur Prof. dr. Henry Hooghiemstra (Universiteit van Amsterdam):
Biodiversity hotspot in the northern Andes; a result of
Neogene geological, climatological and isolation processes.

16:30 uur Rondleiding door het nieuwe gebouw van het FNWI (UvA)
met aansluitend de mogelijkheid tot een borrel en eventueel
een diner.

S.v.p. voor 2 juni opgeven voor diner bij Marjolein van der Linden
(secretaris), e-mail: vanderlinden@biax.nl

.onderzoeksbericht

Interplanetaire samenwerking
De experimenten en berekeningen
zijn gedaan door Erin Kraal, een
gastonderzoeker uit de Verenigde
Staten op het gebied van Mars,
Maurits van Dijk (Universiteit
Utrecht), promovendus op het
gebied van delta’s op aarde, Geor-
ge Postma (Universiteit Utrecht),
onderzoeker van delta’s en bouwer
van de Eurotank, en Maarten
Kleinhans (Universiteit Utrecht),
onderzoeker van rivieren en delta’s
in experimenten op schaal en in
computermodellen. Het eerste
experiment met een krater werd
gedaan door Nederlandse scholie-
ren uit de redactie van het Coper-
nicus Journal for Young Scientists.

Voor het toekomstig onderzoek
wordt samengewerkt met het Deut-
sches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt in Berlijn, dat de came-
ra op de Mars Express van de ESA
bouwde, en de beelden ervan kan
verwerken tot hoogtekaarten.

Nature-artikel
Erin Kraal, Maurits van Dijk,
George Postma en Maarten Klein-
hans, ‘Martian stepped-delta for-
mation by rapid water release’,
Nature, 21 februari 2008.



6 mei 2009
Jaarvergadering KNGMG, KIVI-
gebouw, Prinsessegracht 23, 
Den Haag. Zie ook pagina 3 
van deze Geo.brief.

1-4 juni 2009
24th International Applied Geoche-
mistry Symposium 2009 van de
AAG (Association of Applied Geo-
chemists), georganiseerd door de
University of New Brunswick, Fre-
dericton, New Brunswick, Canada.
Informatie:http://www.unb.ca/
conferences/ IAGS2009/ en
http://www.appliedgeochemists.org

8 tot en met 11 juni 2009
RAI Amsterdam: EAGE Conferen-
tie en Tentoonstelling. Zie ook
pagina 2 van deze Geo.brief.
Informatie: http://www.eage.org. 

.agenda

18 Geo.brief mei 2009

.internet

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

TU-Delft
bachelor oktober 2008 tot 
en met februari 2009
D. Brouwer
J.E. de Iongh
I.R. Kalpoe
M.K. Liu
R.P. Ramautarsing

master oktober 2008 tot en 
met februari 2009
R. de Bel, Petroleum Engineering
M.F.T. Bos, Resource Engineering
S. Brinkman, Engineering Geology
E.H. van Heekeren, Resource
Engineering
D.A.D. Tapsi, Engineering 
Geology
P. Wiertsema, Petroleum 
Engineering

VU-Amsterdam
bachelor december 2008 tot 
en met maart 2009
R. Groen 
M. Zijp
J. Hendrikx
C.D. Betgen
K. Beers

J. Rozema
K.G. Zuurbier
M. Klaver
T.S. Zoet
M.J. Dekkers 

master december 2008 tot 
en met maart 2009
J. van Otterloo, Geosciences of
Basins and Lithosphere
B. de Veen, Eco-hydrology
Y. Kremer, Solid Earth
M.M. ter Borgh, Solid Earth
R.M. Parinussa, Hydrology
E. Antoniou Andreas, Hydrology
J. van Hagen, Solid Earth
N. Huwald, Geosciences of 
Basins and Lithosphere

ITC, Enschede
master maart 2009
Ghebretinsae Woldu Sequar,
Earth Resource Exploration
A.I. Wardhana, Earth Resource
Exploration
Y. Muhammad, Earth Resource
Exploration
H. Ngada, Earth Resource 
Exploration

Adreswijziging

Drs. J.D. Moes
Dillenburgstraat 3-1
3583 VA  Utrecht

Mw.drs. A.H. te Linde
Westerdoksdijk 451
1013 BX  Amsterdam

Mw. L.M. de Bruijn
Huize de Geerlaan 14
3523 JN  Utrecht

Dr. G.H. Mäkel
Bronsbergen 25-115
7207 AD Zutphen

Dr. G. Aalbersberg
Anjerstraat 7 
8471 KN Wolvega 

.personalia

Drs. P.J. Pestman
Calle Valdehurones 2-12
28250 Torrelodones
Spanje

Dr. J.P.T. Foeken
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Aard & Levenswe-
tenschappen
Dept. of Isotope Geology
Postbus 7161
1081 HV Amsterdam

Nieuwe leden

M.L. de Jong 
Zeilstraat 59-2
1075 SE  Amsterdam

M. Patandin
Buitenboogerd 111
2611 WS  Delft

.universiteiten

Tesfaye Kassaye Libarge, 
Geo-Engineering
R.A. Brown, Geo-Engineering
A.M. Fakeye, Geo-Engineering
H. Ellahi, Geo-Engineering
Edward Alexander, Geo-Hazards
Tsegay Fithanegest Desta, 
Geo-Hazards
S. Alomatu, Geo-Hazards
M. Rusmini, Geo-Hazards
K.V. Masters, Geo-Hazards
G.R. Loku Kodikara, Geo-Hazards

Universiteit van 
Amsterdam
master, maart 2009
M. Achtereekte, Computational
Bio- and Physical Geography
B. Hoogendoorn, Earth Surface
Processes
M. Schijf, Computational Bio- 
and Physical Geography



9 juni 2009
Jaarvergadering en lezingenmid-
dag Palynologische Kring. Zie ook
pagina 3 van deze Geo.brief.

18–25 juli 2009
Geologische excursie georgani-
seerd door Tom Reijers naar 
het Cantabrische Gebergte. 
Informatie: www.mpreizen.nl/pgk,
www.marcopoloreizen.nl/pgk,
www.mpreizen.nl\pgk

DARWINJAAR

30 mei tot en met 6 september
2009
Teylers Museum, Haarlem: 
‘De Ark van Noach’. Informatie:
www.teylersmuseum.nl, 
www.darwin2009.nl
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9 juni 2009 t/m 3 januari 2010
Museum Industrion, Kerkrade:
‘Evolutie’. Informatie: 
www.industrion.nl, 
www.darwin2009.nl

Tot 21 juni 2009
Natuurhistorisch Museum 
Maastricht: ‘Darwin, Cuvier en 
het Grand Animal de Maestricht’. 
Info: www.nhmmaastricht.nl, 
www.darwin2009.nl

Tot eind 2009
Museon, Den Haag: ‘Ontdek 
Darwin in het Museon!’ 
Informatie: www.museon.nl,
www.darwin2009.nl 

Tot eind 2009
Museum Boerhaave, Leiden: 
‘De wereld voor Darwin’. 

Info: www.museumboerhaave.nl,
www.darwin2009.nl

Tot eind 2009 
Artis, Amsterdam De dierentuin:
‘Door de ogen van Darwin’
Artis Geologisch Museum: 
‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’
Zoölogisch Museum: ‘De sporen
van Darwin’. ‘Darwins correspon-
dentie met Artis’. ‘Van luipaard
tot lynx’.
Informatie: www.science.uva.nl/
zma, www.artis.nl, www.artis/ 
Darwin, www.darwin2009.nl

Tot eind 2009
Dierentuin Blijdorp, Rotterdam:
‘Darwin DOEMEE – Ontdek zelf
evolutie in Blijdorp’. 
Informatie: www.blijdorp.nl,
www.darwin2009.nl

Tot 3 januari 2010
Naturalis, Leiden: ‘Expeditie 
Darwin – Originele Darwinvinken
en uitgestorven olifantsvogel’. 
Meer informatie: www.naturalis.nl,
www.darwin2009.nl

Tot en met 10 januari 2010
Universiteitsmuseum Groningen:
‘Darwins wereld’. Informatie:
www.rug.nl/museum, 
www.darwin2009.nl

Tot en met 31 januari 2010
Universiteitsmuseum Utrecht: ‘De
evolutie draait door’. Informatie:
www.uu.nl/universiteitsmuseum,
www.darwin2009.nl




