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Als er één voorbeeld is om het
belang van de Aardwetenschappen
voor de Nederlandse samenleving
te illustreren dan is het wel Sloch-
teren. Het enorme Groningen gas-
veld werd daar op het land van bie-
tenboer Kees Boon voor het eerst
aangeboord in 1959. Onlangs werd
het 50-jarig jubileum feestelijk
gevierd. Volgens de jubileumwebsi-
te hebben schoolkinderen in Hark-
stede zelfs een CD met ‘gasliedjes’
gemaakt en aangeboden aan de
Commissaris van de Koningin; ik
weet niet of hij hem veel gedraaid
heeft. 
Nederland had er zonder Groningen
zeker anders uitgezien. Groningen
is een van de grootste gasvelden
ter wereld. De gasopbrengsten heb-
ben een enorme positieve invloed
gehad op de Nederlandse ontwik-

.van de voorzitter

Van Slochteren tot Lissabon

openbaar bestuur en collectieve
zorg. Minder dan een kwart is uit-
gegeven aan meer duurzame
investeringen zoals infrastructuur
(15%) en onderwijs (9%).
In het jaar 2000 hebben de rege-
ringsleiders van de EU-landen in
Lissabon een overeenkomst geslo-
ten om van de EU tegen 2010 de
meest competitieve kennisecono-
mie ter wereld te maken. Ze beslo-
ten daarom dat de uitgaven aan
Onderzoek en Ontwikkeling mini-
maal 3% van het BBP van elke lid-
staat zouden moeten zijn. Hiervan
zou 1% BBP gefinancierd moeten
worden door overheidsuitgaven. Het
blijkt dat Nederland deze doelstel-
ling in geen enkel jaar heeft
behaald; de meerjarenraming van
NWO laat zelfs een daling van over-
heidsuitgaven zien. 
Nederland scoort nog steeds rela-
tief hoog op internationale ranglijs-
ten voor wetenschappelijk onder-
zoek, maar dit komt door chroni-
sche onderinvestering in gevaar.
Het landelijk Comité ‘Beta-actie’

.www.kngmg.nl

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

Jongmans

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!

heeft daarom een brief gericht aan
de Tweede Kamer met het dringen-
de verzoek om de eigen beleids-
voornemens na te komen en de
overheidsuitgaven voor weten-
schappelijk onderzoek op te
schroeven tot 1% van het BBP. De
actie wordt ondersteund door uni-
versiteiten en organisaties zoals
het Nederlands Instituut voor Biolo-
gie (NIBI), de Nederlandse Natuur-
kundige Vereniging (NNV), Konink-
lijke Nederlandse Chemische Ver-
eniging (KNCV) en de Koninklijke
Nederlandse Botanische Vereniging
(KNBV). Meer geld voor de weten-
schappen is een zaak die ook het
KNGMG in principe graag wil
ondersteunen. Het bestuur is nog in
overleg of wij ons als KNGMG moe-
ten aansluiten bij deze actie (zie
voor meer informatie de website
http://landelijke-beta-actie.blog-
spot.com). Als leden hierover een
uitgesproken mening hebben, dan
horen we dat graag.

Menno de Ruig

keling en welvaart. Naast de rijk-
dom zijn er ook minder gunstige
effecten zoals bodemdaling, kleine
aardbevingen en de ‘Dutch Disea-
se’, een nu bekend begrip onder
economen. Ook heeft het jammer
genoeg weinig bijgedragen aan het
geologisch inzicht van het alge-
meen publiek, dat nog altijd
spreekt van een ‘gasbel’. 
Volgens het CPB heeft de totale
gasproductie van de afgelopen 50
jaar de Nederlandse staat 211 mil-
jard euro opgeleverd. Nog steeds
bedragen de jaarlijkse gasbaten
ongeveer 2% van het Bruto Bin-
nenlands Product (BBP), voor meer
dan de helft uit het Groningen veld.
Het is enigszins ontluisterend om
te zien wat er met dit geld is
gebeurd. Meer dan de helft is
opgegaan aan sociale zekerheid,

– advertentie  –
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UGV-Symposium
‘Dynamic Earth’
22 september 2009, Minnaert-
gebouw, Uithof, Universiteit
Utrecht

De Utrechtse Geologen Vereniging
organiseert op 22 september
2009 zal het symposium 
‘Dynamic Earth’ in zaal 211 van
het Minnaertgebouw, Universiteit
Utrecht.

Programma
10.30 uur
Ontvangst met thee en koffie
11.00–11.45 uur
Matthew Huber (Perdue Universi-
ty, USA) – Hypercanes – superor-
kanen
12.00–12.45 uur 
Jacob Schewe (PIK Potsdam,
Germany) – Oceaanstromingen en
klimaatmodelleren
13:00–13:45 uur 
Lunch
14:00–14:45 uur
Majid Hassanizadeh (Universiteit
Utrecht) – Qanats, ondergrondse
grondwater transportsystemen
15.00–15.45 uur
Guido Hoetz (NAM) – Zoutdiapie-
ren in de ondergrond van Noord-
Nederland
16.00–16.15 uur
Pauze
16.15–17.00 uur
Taras Gerya (ETH Zürich, Zwitser-
land) – Numeriek modelleren van
subductieprocessen 
17.00 uur 
Borrel op het Instituut van Aard-
wetenschappen. 

Registratie is noodzakelijk voor de
lunch: e-mail: ugv@geo.uu.nl, of
tel: 030-253 2019.

1e Conferentie
Landschaps-
archeologie –
LAC2010 

26-28 januari 2010
VU-Amsterdam

Het Instituut voor Geo- en
Bioarcheologie en het onder-
zoeksinstituut CLUE (Cultural
Landscape and Urban Environ-
ment) van de VU-Amsterdam
organiseren samen met de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed
het eerste internationale congres
over landschapsarcheologie –
LAC2010. 
Landschapsarcheologie houdt
zich bezig met de sporen in het
landschap van vroegere bewoners,
en de wisselwerking tussen land-
schap en bewoning. Het vakge-
bied bevindt zich aan de randen
van de archeologie, culturele
antropologie, fysische geografie
en paleo-ecologie.

Thema’s
• Verandering in een landschap,

fysisch en cultureel
• Chronologie in de ontwikkeling

van een landschap
• Laagland, bergen en hun

bewoning
• Landschapsarcheologie op 

verschillende schalen
• Nieuwe ontwikkelingen in het

digitaal karteren en modeltech-
nieken.

• Landschapsarcheologie in de
toekomst

Voor meer informatie:
www.vu.nl/LAC2010
e-mail: LAC2010@vu.nl

Uitreiking
Escherprijs 
22 oktober 2009

De Escherprijs, de prijs voor de
beste geowetenschappelijke doc-
toraalscriptie, is toegekend aan
Desiree Roerdink, Universiteit
Utrecht, voor haar scriptie: ‘Expe-
rimental determination of silicon
isotope fractionation during che-
mical precipitation of amorphous
silica. Towards a new tool for
unravelling the environment of
the Archaean Earth’.
Op donderdag 22 oktober zal aan
Desiree de prijs worden uitgereikt
op een bijeenkomst georganiseerd
door het KNGMG in samenwerk-
ing met de Utrechtse geologische
studentenverenigingen UGV en
Drift. Voor deze bijeenkomst is
iedereen van harte uitgenodigd.

Programma
16.30 uur 
Uitreiking Escherprijs en presen-
tatie door Desiree Roerdink over
haar afstudeer werk
17.15 uur
Borrel

In de volgende Geo.brief vindt u
een interview met de Escherprijs -
 winnares.

.actua

Staringlezing
13 oktober 2009

Op 5 oktober 1808 werd op land-
goed Wildenborch (Vorden, Gel-
derland) Winand Carel Hugo Sta-
ring geboren. Als pionier van het
geologisch onderzoek in Neder-
land zou hij grote naam maken.
Te zijner ere organiseert het
KNGMG elk jaar rondom zijn
geboortedag een lezing, te geven
door een prominent geoloog.
Dit jaar wordt deze Staringlezing
gehouden op dinsdag 13 oktober
in het KIVI-gebouw, Prinsesseg-
racht 23, 2514 AP Den Haag. 

Spreker is Bruce Levell, Chief
Scientist Geology Shell. Zijn
onderwerp is:
‘The sameness of rocks and the
uniqueness of the geological
record: what does that mean for
hydrocarbon exploration and pro-
duction?’

Programma
17.00 uur: Borrel
18.00 uur: Staringlezing

Noteer de datum vast. In de vol-
gende Geo.brief verschijnt een
abstract van de lezing.

Landschapsarcheologie: Maiden Castle, Dorset.
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G50 Natural gas, key to a
sustainable energy future

Jubileumconferentie Groningen gasveld 50 jaar

‘Geen G8, geen G12, maar G50’, sprak voorzitter Rien Herber op 16 juni
jl. bij de opening van de tweedaagse conferentie ter gelegenheid van
het Gouden Jubileum van de ontdekking van het Groningenveld,
Slochteren in de volksmond. De conferentie – met ruim 500 deelnemers
– was georganiseerd op initiatief van de NAM, Gasunie en Gasterra, in
samenwerking met de gemeente Slochteren en de provincie Groningen.

Onthulling van het monument ter gelegenheid van 50 jaar Slochteren door Koningin Beatrix (foto: Hans Banus).



Op 22 juli was het precies 50 jaar gele-
den dat het Slochterenveld aangeboord
werd. Deze mijlpaal is feestelijk gevierd
met een keur aan publieksmanifestaties
en de conferentie “G50 Natural gas, key
to a sustainable energy future”. Koningin
Beatrix opende op 16 juni de feestelijk-
heden met de onthulling van het monu-
ment in de middenberm van de A7 ter
hoogte van Kolham, dicht bij de plek
waar het gas voor het eerst is aangeboord.
Het kunstwerk is een enorm methaanmo-
lecuul, een symbool voor de grote beteke-
nis van het Groningenveld voor onze ener-
gievoorziening.
Het congres op 16 en 17 juni was geheel
gewijd aan het Nederlandse gas. De eer-
ste dag – speciaal voor genodigden –
richtte zich op de politieke en beleidsma-
tige implicaties van de toekomstige ener-
gievoorziening van Nederland en Europa.
De tweede dag, toegankelijk voor ieder-
een, richtte zich op nieuwe technologieën
in de gaswinning. 

Dag 1
Dagvoorzitter Ruud Lubbers refereerde in
zijn openingstoespraak aan zijn rol als
jonge minister van Economische Zaken
tijdens de oliecrisis van 1973. Hij wees
op het grote succes van het toen ingezet-
te ‘Kleine-veldenbeleid’ [het overheidsbe-
leid om het zoeken naar kleine velden en
de productie daarvan aantrekkelijker te
maken om zo het Slochterenveld te spa-
ren, red.] en het ‘Gasgebouw’ [publiek-
private vorm van samenwerking tussen
gasmaatschappijen en overheid, red.],
typisch Nederlandse verworvenheden.
Richting de toekomst stelde hij dat ‘gas
is reinventing itself’, dit met het oog op
de Gasrotonde [het idee dat Nederland in
de toekomst een logistiek centrum moet
gaan vormen voor het transport van gas,
red.] en de CO2-opslagambities van
Nederland.
Ook Minister van Economische Zaken
Maria van der Hoeven, EU Energie Com-
missaris A. Piebalgs en Shell’s scheiden-
de CEO Jeroen van der Veer wezen op het
grote economische belang van Groningen
in het verleden en in de toekomst. Zij
spraken over hun visie op het toekomstige
energiebeleid van Nederland. Van der
Hoeven ambieert ‘a clean, clever and
highly competitive energy system’, al zette
zij haar vraagtekens bij het Gasgebouw als
adequaat instrument. Van der Veer noem-
de het Nederlandse Gasgebouw juist een
voorbeeld van ‘Blueprint avant la lettre’,
daarbij verwijzend naar het voorkeursce-
nario van Shell voor de toekomst: publiek-

private samenwerking met een duidelijk
kaderstellende overheid.

NAM-directeur Venhuizen gaf een over-
zicht in vogelvlucht van de historie van
Groningen. Dankzij de bijzondere functie
van het Groningenveld en het in de 70-er
jaren ingezette beleid is een winbaar
volume gas ter grootte van een half Gro-
ningenveld erbij ontdekt. In september
dit jaar zal het Groningen Long Term pro-
ject worden voltooid, een traject van
technische vernieuwingen en installatie
van compressoren. Daarmee wordt het
mogelijk dat de productie van het Gronin-
genveld nog ruim 50 jaar zal voortduren.
In dat perspectief is Groningen dus pas
halverwege! 
Exxon Mobils CEO Rex Tillerson onthulde
dat de ontdekking van het Groningen
gasveld voor Exxon aanvankelijk een
teleurstelling was geweest: geen olie!
Maar niet lang daarna kon de maat-
schappij haar expertise, opgedaan met
het ontwikkelen van de gasmarkt in
Texas, inzetten voor de strategie rond
Groningen, en met succes. 
Volgens Gasterra CEO Gert-Jan Lankhorst
zorgde de ontdekking van Groningen –
‘G0’ – voor een snelle overgang van de
energievoorziening in Europa van
kolen/olie naar gas. In een periode van 4
tot 5 jaar was er een infrastructuur aan-
gelegd tot ver in de Europese exportlan-
den, iets dat nu vrijwel ondenkbaar is.
G50 markeert volgens hem de transitie
naar duurzame energie, maar of die net
zo snel zal gaan als de ‘G0’-transitie is
de vraag.

In het debat na afloop kwamen onzeker-
heden naar voren ten aanzien van de toe-
komstige energiemix en het tempo van de
energietransitie. Een zekerheid lijkt de
behoefte aan young professionals om de
uitdagingen van de toekomstige energie-
voorziening het hoofd te bieden. Cultuur-
historicus Herman Pleij bood ’s avonds in
de Martinikerk op onnavolgbare wijze
inzicht in de diverse aspecten van de
Nederlandse koopmansgeest. Hij plaatste
ook de ontwikkeling van het Groningen-
veld in dat perspectief: snel, efficiënt en
zonder al te veel ophef geïntroduceerd en
uitgevoerd.

Dag 2
De tweede dag van de conferentie, toe-
gankelijk voor iedereen en sterk vakin-
houdelijk gericht, startte met Brad Corson
van ExxonMobil, die het belang van grote
velden benadrukte voor de voorzienings-
zekerheid. Hij noemde in dat verband de
ontwikkeling van het Groningenveld een
groot voorbeeld voor elders. Daarna volg-
de een reeks interessante lezingen over
uiteenlopende en toekomstgerichte
onderwerpen als niet-conventioneel gas
[gas dat met de huidige methoden niet te
produceren is, red.] onder het motto ‘The
future is unconventional’, CO2-afvang en
-opslag en hernieuwbare energiebronnen. 
Met name niet-conventioneel gas leverde
de nodige discussie in de zaal op. Step-
hen Holditch (US Geological Survey)
poneerde de vuistregel dat binnen een
gegeven bekken het volume technisch
winbaar niet-conventioneel gas circa
negen maal zo groot is als het volume
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Ruud Lubbers tijdens zijn openingstoespraak



conventioneel gas (deze stelling zette de
zaal onmiddellijk aan het rekenen!). Wel
wees hij op de grote ‘footprint’ van niet-
conventionele gasprojecten: in de meeste
gevallen produceren 1000 ‘tight gas’put-
ten [gasputten in een reservoir met zeer
lage permeabiliteit, red.] evenveel als één
put in het Groningenveld.
Onder de titel ‘Zijn gashydraten een
bedreiging of een kans?’deed David Scott
(Geological Survey Canada) verslag van
de Mallik testlocatie in Noord-Canada
voor de winning van gas uit gashydraten.
Een eerste puttest heeft gedurende 6
dagen een productie opgeleverd van
2000 m3 per dag. Voor de wat langere
termijn bestaan plannen om in het gebied
drie locaties te ontwikkelen, waarmee
men 170 miljard m3 denkt te kunnen
winnen. Daartoe moet wel een 1200 kilo-
meter lange pijpleiding worden aangelegd
naar de afzetmarkt.
Hans Doornenbal (TNO) gaf een voor-
proefje van de atlas van de Southern Per-
mian Basin Area (‘SPBA’), die later dit
jaar zal verschijnen. De Atlas is de weer-
slag van de petroleumgeologische kennis
verworven in zo’n 150 jaar exploratie-
historie. Naast een bron voor verder
onderzoek, is de atlas vooral als informa-
tiebron bedoeld voor de E&P industrie en
andere investeerders. 
Ter afsluiting van de conferentie kon een
bezoek worden gebracht aan de Groningen
cluster ‘Slochteren’ of aan de ondergrond-
se gasopslag Norg, de rechterhand van
Groningen in de voorzieningszekerheid.

J.N. Breunese, TNO Bouw en Ondergrond
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Kaart uit de Southern Permian Basin Atlas

(SPBA), waarop de diepte staat aangegeven

van de basis van het Zechstein in Noordwest-

Europa. De atlas, waaraan zes Europese geo-

logische diensten meewerken, gesteund door

oliemaatschappijen, overheden, onderzoeks-

instituten en universiteiten, zal eind dit jaar

of begin volgend jaar uitkomen. (Bron: TNO)

Testen van het dan net gevonden Slochterenveld. 

Southern Permian Basin Atlas
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In discussies over de taken
en verantwoordelijkheden
van het KNGMG is regel -
matig het onderwerp
‘excursies’ aan de orde
geweest. Enkele recente
pogingen zijn mislukt –
een excursie naar Oman en
dichterbij huis naar de
Nordlinger Riess. Het
bestuur heeft moeten
constateren dat deze taak
haar niet past. 

Dat was vroeger anders. Op zoek
naar informatie over het Hongaar-
se motorfietsenmerk Danuvia,
vond mijn zoon in een tweede-
hands boekwinkel een excursie-
gidsje van het Geologisch Mijn-
bouwkundig Genootschap voor
Nederland en Koloniën. In tien
pagina’s, alleen tekst, geen foto’s
of kaarten, wordt verslag gedaan
van de excursie op 1, 2 en 3 mei
1919 naar de veenafgravingen
tussen Emmen en Emmer-Com-
pascuum en fosfaatgroeven bij
Ootmarsum, een stuk zuidelijker,
diep in Overijssel. De kosten van
het verslag: 0,50 cent, “verkrijg-
baar bij den Secretaris tegen
vooruitbetaling”. De excursie zelf:
vooral heel erg nat. 

Stobben en bonkveen
De excursie begon op donderdag-
middag met een bezoek van de 15
heren en 5 dames (mevrouw
Schuiling, de echtgenote van de
excursieleider, een introducée,
een vertegenwoordigster van de
Lichtbeeldenvereeniging te
Amsterdam, en twee ‘echte’
damesleden) aan het grootste
hunebed bij Emmen, uitzonderlijk
door zijn “hoogen ringwal en
afzonderlijke binnengraven”. ’s
Avonds was er in Hotel Van der
Wielen in Emmen een inleidende
bespreking die ook werd bijge-

woond door de heren Kootstra en
Hadders, resp. burgemeester en
wethouder van Emmen, en Van
der Wal, ingenieur der stadsbezit-
tingen te Groningen. Er was een
voordracht over hoogvenen in het
algemeen, het hoogveen van
Emmer-Compascuum in het bij-
zonder en er werd een lezing gege-
ven over de planten in het veen.
Er ontspon zich een levendige dis-
cussie, die opvallend genoeg geen
enkele bijdrage kende van de
dames in het gezelschap.
De hoop die avond dat het weer
de volgende dag misschien zou
meevallen, bleek ijdel: “Het weer
is bedroevend slecht” staat op
bladzijde 6. De groep begint toch
aan zijn wandeling over de
Hondsrug (“die hier aan het voet-
pad in een kuil zijn Zuidelijk dilu-
vium dicht aan de oppervlakte
heeft”) en trekt dan het veen in.
De geologen zien zandstobben en
veenstobben (stronken van resp.
den en berk), krijgen uitgelegd
dat het bonkveen (de toplaag van
het veen die niet geschikt is als
brandstof) terzijde wordt gelegd

en later gebruikt wordt voor
dalontginning. Zij lopen langs een
uitgegraven kanaal waar, op een
diepte van 5 tot 6 meter, veen
wordt gedolven (alleen die dag
niet omdat het te hard regent) en
zien bijzondere veenplanten.
Slechts vijf leden zijn moedig
genoeg om door 300 meter prut
te baggeren tot aan de “groten-
deels geslechten heuvel Schwar-
tenberg” aan de Duitse grens. Het
laatste deel van de tocht langs de
Willem-Albertsvaart moet om de
stromende regen worden opgege-
ven. Dan, eindelijk droog, reist
het gezelschap met de Dedem-
vaartsche Stoomtram via Klazie-
naveen en Nieuw-Amsterdam naar
Coevorden voor een diner in Hotel
Van Wely. 

Maalderij
De laatste dag van de excursie
vertrekt de groep met de trein
naar Almelo, om per rijwiel via
een groeve met Olicogene klei
naar Ootmarsum te reizen, waar
eerst een bezoek gebracht wordt
aan “de met machines van Krupp

Hunebed D45 in de Emmer Dennen, hoogstwaarschijnlijk het doel van de eerste middag. 

(Foto uit 1919, bron Drents Archief)

Naar de venen van Drente en de fosfaatgroeven
bij Ootmarsum

Grusonwerke uitmuntend inge-
richte maalderij van de Firma
Schoemaker & Van Vilsteren”. ’s
Middags staat een bezoek op het
programma aan de fosfaatgroeven
op de Kuiperberg. Er worden pro-
fielen bekeken en “door prof.
Grutterink daarop opmerkzaam
gemaakt, kunnen alle deelnemers
zich ervan overtuigen dat van
plooiing geen sprake is en dat de
verschillen in diepteligging van de
fosforietknollen op de grens van
oligoceen en eoceen, veroorzaakt
wordt door verschuivingen. Het
terrein is een schollenveld in
miniatuur”. Vermeld wordt niet of
het nog steeds zo hard regent.
Met de avondtrein vertrekken de
deelnemers weer naar “hun
haardsteden” terug. 

Dit verslag is opgetekend door 
J. Versluys, de secretaris, die
helaas was verhinderd deze excur-
sie mee te maken, maar dankbaar
gebruik heeft gemaakt van de ver-
slagen “te zijner beschikking
gesteld door de Heeren Botke,
Reinhold en Schuiling”.

Aukjen Nauta

.historisch  Verslag der excursie op 1, 2 en 3 mei 1919
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Smeltkroes
van geologie
en archeologie 

Petra: de Khazne of Schatkamer.



Soms kom je op plaatsen waar je je reali-
seert hoe bevoorrecht je bent dat je ooit
voor geologie hebt gekozen, terwijl daar-
door in mijn geval toch een sluimerende
liefde voor archeologie verloren ging. Mijn
echtgenote MariCarmen, die ik tenslotte
ook aan voornoemde keuze te danken
heb, wilde al heel lang naar Petra in Jor-
danië. En omdat ik dankzij enkele colle-
ga’s wist dat het een goed bereisbaar
land is, werd dit voorjaar een reis naar
Syrië en Jordanië gepland. Uit mijn pre-
geologie tijd zaten bovendien nog twee
archeo-wensen in mijn geheugen: Palmyra
in oostelijk Syrië en Baälbek in de Bekaa-
vallei in Libanon. Het bleek allemaal te
combineren; weliswaar in een georgani-
seerde reis met alle risico’s van dien – te
veel haast, te weinig tijd, bepaalde leden
van het gezelschap. Maar op een enkele
dictatoriaal ingestelde gids na, en dankzij
een fijn gezelschap dat meerebelleerde
tegen een te kort bezoek aan Baälbek,
was het een uitstekend georganiseerde
reis.

Syrië: Palmyra
Damascus, een stad met ca. 4 miljoen
inwoners, is onder meer beroemd door de
apostel Paulus. In het begin van het ont-
staan van de Islam was het de hoofdstad
van het islamitisch rijk dat onder de
Omajjaden tot in Spanje reikte. Lang
voordien waren Egyptenaren, Arameeërs,
Assyriërs, Grieken en Romeinen en nog
wat andere volken hen voorgegaan. De
explosieve groei met bijna een miljoen
inwoners uit Irak van de laatste jaren
heeft Damascus echter te danken aan de
bedenker van de tweede Golfoorlog.
Als we Damascus uitrijden is de overgang
van groen naar geelbruin vrij abrupt.
Links verheft zich een lange bergrug
waarin dikke kalksteenbanken afwisselen
met zachtere lagen: de Palmyriden. Deze
Krijtafzettingen komen onder de Paleoge-
ne sedimenten uit als een klassieke anti-
cline, een rimpeling in een enorm weids

landschap van Tertiaire zanden, kleien,
kalken, etc. Het gebied is pas rond het
Mioceen boven water gekomen, de plooi-
ing is te danken aan de Arabische plaat
die vanuit het zuidoosten opdringt.
Na enkele honderden kilometers puin-
waaiers en een zich almaar voortstrekken-
de Palmyriden bergrug, komen we bij Pal-
myra, de stad van palmen. Zelfs zonder
veel voorstellingsvermogen kun je niet
anders dan onder de indruk zijn. De stad
is na 800 na Christus deels onder het
zand verdwenen. De hygroscopische wer-
king daarvan op de honderden zuilen, de
onderste zitplaatsen in het theater, de
muren van de agora, etc. laat zien tot
welke hoogte het zand minstens gereikt
heeft. Maar het zand heeft ook veel van
de stad gespaard: een overweldigende
kilometer lange colonnade met de
immense Bel-tempel aan het ene einde
van de stad. Aan het andere einde ligt
het legerkamp van Diocletianus, deels
gedrapeerd over de tempel van de opstan-
dige keizerin Zenobia. Haar macht reikte

in 270 na Christus van Anatolië tot in
Egypte, de reden dat er naast de enorme
hoeveelheid marmeren en kalkstenen zui-
len en bouwblokken uit het gebied zelf,
ook een paar grote zuilen van graniet uit
de groeves van Aswan te zien zijn.

De westelijke bergrug
Als je van Damascus naar het noorden
rijdt, via Hama met zijn grote norias of
waterwielen, naar Aleppo, liggen er rijke
landbouwgebieden langs de weg.
Bevloeid door het water van de westelijke
bergrug, is dit de tuin van Syrië. Die
bergrug vangt enerzijds de regen weg van-
uit het Middelandse-Zeegebied, maar laat
via de sneeuw op zijn toppen een gestage
stroom water via de Orontes door deze
vlakte stromen. De Orontes, de ‘rebelse
rivier’ genoemd omdat hij naar het noor-
den stroomt weg van Mekka, drijft de
waterwielen van Hama aan.
Hoog in deze bergen, ter hoogte van
Homs, ligt een van de grootste kastelen
uit de tijd van de kruisvaarders, de Krak
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.zaken over zee  Een geo-archeologische reis naar het Midden-Oosten

Waar sedimentaire patronen, plaattektoniek, klimaat, vulkanisme en oude
beschavingen samenkomen, vormt zich een imposant landschap met
culturele hoogstandjes. Een gebied dat met recht een smeltkroes van
geologie en archeologie genoemd kan worden, met een stevig sausje sociale
geografie en antropologie: het Midden-Oosten.

Palmyra: triomfboog zuidzijde collonade.



des Chevalliers. Het is maar goed dat het
zo groot en sterk gebouwd is, want het
ligt op een van de grote breuklijnen van
dit gebied. Dit breuksysteem loopt als de
noordwestelijke begrenzing van de Arabi-
sche plaat van Turkije in het noorden, via
het Jordaandal met zijn Dode Zee, door
de golf van Aqaba en de Rode Zee rich-
ting Afrika. Langs de breuk liggen een
paar typische pull-apart basins waarvan
een net ten zuiden van de Krak op de
grens met Libanon. De grote aardbeving
in 747 na Christus heeft bijna alle
beroemde Hellenistische en Romeinse
steden in dit gebied geheel of ten dele
vernietigd, maar die waarschuwing was
niet tot de Europese kruisridders doorge-
drongen. De grote klap die in 1759 het
zuidelijker gelegen prachtige Baälbek
ernstig beschadigde, heeft de Krak niet
zichtbaar aangetast. Tegenwoordig zijn er
onrustiger breuklijnen tussen Europa en
Afrika, die meer naar het noorden liggen.

Zwarte aarde
De winst van een geologisch getraind oog
is het begrip voor het gesteente van de
monumenten in relatie tot de omgeving.
In de Krak bevat de kalksteen vaak vuur-
steenknollen of -lagen. In het aan de god
Bel of Baäl gewijde Baälbek (Baäl in de
Beka-vallei) staat tussen de typische
kalksteen en marmeren zuilen (er zijn er
van meer dan 20 meter hoog) een aantal
allochtone granieten uit Egypte. 
Terwijl we vanuit Damascus richting
Amman rijden om Bosra te bezoeken,
wordt het vlakke landschap steeds don-
kerder gekleurd. Een dunne laag van

gebroken basalten wordt langzaam dikker
en even later duiken kleine vulkaantjes
op. Hier en daar is er een afgegraven en
zijn lagen zwarte tuffen en uitvloeiings-
gesteente te zien. Het archeologische
complex Bosra is dan ook helemaal uit
zwarte basalten opgebouwd. De stad is
door de Nabateeërs (van ca. 100 voor tot
100 na Christus) groot gemaakt en hoor-
de vanaf de eerste eeuw bij het Romein-
se rijk. De Romeinen hebben o.m. een
theater achtergelaten dat als nieuw lijkt.
Met deze bouwsteen ziet alles er over
een paar millennia waarschijnlijk nog
steeds als nieuw uit. Dat hebben de hui-
dige bewoners ook begrepen. Met dank
aan de geologie die voor dit fantastische

bouwmateriaal zorgde; plaatgrenzen en
vulkanisme gaan goed samen.

Het hoogtepunt: Petra
In het zuiden van Jordanië, aan de Arabi-
sche zijde van de Jordaanvallei zien de
bergkammen er opeens veel getander uit,
de vrouwelijke vormen van de kalkstenen
gaan over in drakentanden van zandsteen,
volgens de kaart Cambrium en Ordovicium.
Voer voor sedimentologen denk ik vroeg
in de morgen als ik door de Siq, de smal-
le toegangskloof loop. De kloof is vast een
breuk waar water en wind een smalle
doorgang in uitgesleten hebben, soms
slechts krap 2 meter breed, die naar de
achtergelegen necropolis leidt. De moge-
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Krak des Chevalliers. Baälbek: familie van Doorn voor een gevallen

dakgoot.

Bosra: Romeins theater.



lijkheid om als een wat overjarige Indiana
van Doorn te paard naar binnen te jakke-
ren is door de overheid een halt toegeroe-
pen. In een paardenkoetsje of te voet
mag wel. Vanzelfsprekend wordt het het
laatste. Wat volgt is een dag lang genie-
ten, waarbij geologie, archeologie, kunst
en natuur met elkaar bakkeleien om de
overhand te krijgen. In dit honderden
meters dikke pakket zandsteen zijn door
de natuur smalle dalen en wat bredere
dalen met soms steile klifkanten achter-
gelaten. De zandsteen vertoont prachtige
sedimentaire patronen die als fijn kant-
werk door alles heen naar voren komen.
De natuur zelf heeft op veel plaatsen voor
aanrijking van ijzer en mangaan gezorgd,

waardoor er een prachtige overprint van
rode, blauwzwarte en goudgele concen-
traties van mineralen heeft plaatsgevon-
den. Dit bovenop de dominant paarsroze
kleuren die de zandsteen al vaak van
zichzelf heeft. En last but not least heb-
ben de Nabateeërs in deze zandsteen gra-
ven aangelegd, ruimtes soms met dimen-
sies van paleiszalen, en bijna altijd met
prachtige voorgevels. De beroemdste, de
Khazne of Schatkamer, is ca. 40 meter
hoog. Sinds kort is bekend dat er nog een
hele tombe inclusief gevel onder zit, de
huidige toegangsweg lijkt dus een tiental
meter hoger te liggen dan een vroeger
leefniveau.
Klauterend over twee bergruggen om het

centrale dal, om de vele graven, het
theater (er werd dus ook geleefd te mid-
den van de vele doden), de leeuwenfon-
tein en andere mooie zaken, word je
gegrepen door de imposante natuur,
vechtend om een beetje water, schaduw
of houvast. Planten en dieren, vooral
hagedissen, bieden naast de prachtige
geologie een aanvulling op een uitermate
boeiend, 2000 jaar oud, door mensen
aangelegd complex: een aanrader.

Dick van Doorn

Beschreven locaties zijn Unesco Wereld-erfgoed.
Petra is zelfs een van de ‘nieuwe’ zeven wereld-
wonderen. Er is veel informatie over te vinden.
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Syrië: geologische kaart. Vulkanisme in Zuid-Syrië.

Petra: grillige rotsen en graven. Petra: het klooster.



De aanzet van IYPE
Het begon in 2000, toen Ed de Mulder
voorzitter werd van de IUGS (Internation-
al Union of Geological Sciences). Met
zijn bestuur onderzocht hij hoe de media
en het publiek hun vakgebied waardeer-
den. Die waardering was niet groot. Daar-
bij kwam dat het aantal studenten in de
aardwetenschappen al decennia-lang
terugliep. Geïnspireerd door het Interna-
tionaal Geofysisch Jaar in 1957 en
1958, dat velen zich herinneren door de
lancering van de eerste Spoetniksatellie-
ten, werd het idee geboren om een Inter-
nationaal Jaar van de Planeet Aarde te
organiseren. Het doel hiervan zou zijn om
de maatschappij en de politiek bewust te
maken van het enorme potentieel aan
geowetenschappelijke kennis dat

beschikbaar is om de kwaliteit van ons
leven te verbeteren en om slimme en
milieuverantwoorde maatregelen te
nemen om eventuele uitputting van onze
grondstoffen te voorkomen. Ons vakge-
bied moest aantrekkelijker gemaakt wor-
den om een nieuwe generatie van geowe-
tenschappers op te leiden die de toekom-
stige uitdagingen het hoofd zouden kun-
nen bieden.
Ideeën waren er genoeg, alleen de stap-
pen binnen het VN-circuit moesten nog
door Ed de Mulder en zijn team genomen
worden. Eerst werd door het VN-lidland
Tanzania het idee voorgedragen bij de
UNESCO; daarna werd gekozen om het
project nog een niveau hoger te brengen
door het voor te stellen in de Algemene
Vergadering van de VN. Dit gebeurde om

IYPE, naast een wetenschappelijke, ook
een politieke lading te geven. Achter de
schermen werd druk gelobbyd door het
IUGS-bestuur en de UNESCO Division of
Earth Sciences om dit voor elkaar te krij-
gen. Eind 2005, vijf jaar na het ontstaan
van het idee, was het zover, de resolutie
werd aangenomen door de Algemene Ver-
gadering van de VN. Ed de Mulder,
inmiddels past president van de IUGS,
werd gekozen als executive director van
het IYPE-secretariaat. Het idee moest nu
wereldwijd geïmplementeerd worden.

Het programma
Het ‘International Year of Planet Earth’
programma duurt 3 jaar (2007-2009)
met 2008 als het officiële UN-jaar. Het
kent een Science- en een Outreach-pro-

12 Geo.brief augustus 2009

IYPE – ‘boost’ voor de
geowetenschappen 
Op 12 juni organiseerden TNO en Deltares een symposium over de toekomst van de Aardwetenschappen; dit ter ere
van het afscheid van collega Prof. Ed de Mulder. De Mulder is een van de belangrijkste bedenkers en acteurs van het
IYPE – International Year of Planet Earth, dat zijn oorsprong vond in het idee om de aardwetenschappen veel meer
onder de aandacht te brengen bij het grote publiek en de politiek.

Ed de Mulder (links) ontving op 13 december 2008 de Paul Fourmarier Prijs van de Belgische Academie van Wetenschappen voor zijn verdiensten voor de

aardwetenschappen.

Ed de Mulder, motor achter het International Year of Planet Earth



gramma. Het Outreach-programma heeft
als doel het brede publiek bewust te
maken van het belang en het nut van de
grote hoeveelheid professionele geo-kennis
die beschikbaar is om problemen op te
lossen waarmee de samenleving kampt.
In het Science-programma staan tien the-
ma’s centraal, waarin de relatie tussen de
aardwetenschappen en de maatschappij
wordt benadrukt. 
Naast de 11 Founding Partners, 25 
Associate Partners and 31 International
Partner organisaties zijn in de afgelopen
jaren in 80 landen nationale comités
opgericht die met steun van hun regering
activiteiten organiseren op eigen bodem:
debatten, symposia, workshops, tentoon-
stellingen, tv-documentaires, films,
games, fanfares, geotoerisme, geoparken,
postzegels… en niet te vergeten koekjes
in de vorm van trilobieten in Portugal.

Het volgende grote internationale evene-
ment op de agenda vindt plaats in
november 2009 in Lissabon. Daar zal het
einde van het IYPE-triënnium gevierd
worden. De belangrijkste resultaten wor-
den gepresenteerd en er zullen nieuwe
initiatieven gelanceerd worden die voort-
bouwen op de erfenis van het Internatio-
nale Jaar van de Planeet Aarde. Onze
minister van LNV, Gerda Verburg, tot voor
kort President van het VN Comité voor
Duurzame Ontwikkeling, zal in Lissabon
een van de sprekers zijn. 

Sophie Vermooten, Deltares

Voor meer informatie
www.yearofplanetearth.org
www.planetearthlisbon2009.org/
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De 10 thema’s van
het ‘science program’

Groundwater – reservoir for a thirsty planet?
Hazards – minimizing risk, maximising
awareness
Earth and health – building a safer 
environment
Climate – the ‘stone tape’
Resource issues – towards sustainable use
Megacities – going deeper, building safer
Deep Earth – from crust to core
Ocean – abyss of time
Soil – Earth’s living skin
Earth & Life – the origins of diversity

Een geopark is een gebied dat interessant
moet zijn als geologisch erfgoed en een
duurzame ruimtelijke ontwikkelingsstrate-
gie moet hebben. Verder moet een park
duidelijk begrensd en voldoende groot
zijn qua oppervlak voor de ontplooiing
van economische activiteiten. 

In een geopark kan het gaan om speciale
rotsformaties, vulkanen, grotten, water-
vallen en rivieren of zelfs een heel
gebergte. Vaak bepalen, naast de geolo-
gie, ook archeologie, ecologie, historie en
cultuur de toon van het park. Belangrijk
is dat er binnen een geopark voldoende
mogelijkheden zijn om ‘geotoerisme’ te
ontwikkelen, het liefst in samenwerking
met de oorspronkelijke bewoners van het
gebied. In tegenstelling tot een UNESCO-
Werelderfgoedlocatie biedt de term geo-
park niet automatisch een beschermings-
status voor het gebied. 
Een interessant opgezet geopark biedt
een uitgelezen mogelijkheid om een
breed publiek te bereiken en enthousiast
te maken voor de aardwetenschappen.
Tegelijkertijd kan een park duidelijk
maken dat onze moderne samenleving
afhankelijk is van veel factoren die liggen

op het terrein van de geowetenschappen:
zij vormen de basis van onze bestaansmo-
gelijkheden. Naast de belangrijke educa-
tieve rol, biedt een geopark ook een uit-
stekende mogelijkheid om als basis te
dienen voor de dialoog tussen weten-
schappers, publiek en overheid. Ook kun-
nen geoparken bijdragen aan kennisover-
dracht tussen aardwetenschappers
wereldwijd, en initiatieven ondersteunen
ter promotie van de geowetenschappen.
Voorbeelden van bekende Europese geo-
parken zijn de Vulkaaneifel in Duitsland,
het versteende bos op Lesbos in Grieken-
land en het Natuurpark Eisenwurzen in
Oostenrijk. En wellicht binnenkort de
Waddenzee? 

Jan Peeters, Deltares

Voor meer informatie
www.europeangeoparks.org/isite/home/1%2C1%2C0.asp
www.globalgeopark.org/publish/portal1/tab80/
Voor een bijzonder mooi ‘Geoheritage’ filmpje gepubliceerd door
de Geological Society of America, zie:
http://yearofplanetearth.org/content/downloads/movie.swf

De binnenkant van de krater van de Arensberg

in Vulkaneifel Geopark. (Bron: Wikipedia)

Kanawinka geopark, Australië

Tijdens het afscheidssymposium van Ed de Mulder op 12 juni jl. gaf Wolfgang
Eder (voormalig Directeur van de UNESCO, Division of Earth Sciences), een
lezing over geoparken ‘Geoheritage – Past and Future of Earth Sciences’. 
De ontwikkeling van Geoparken, een initiatief van UNESCO, heeft een
belangrijke rol gespeeld in het IYPE. 

Geoparken
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Bovenin het kunstwerk steken de
botten van een mensenarm, van
schouderknobbel tot vingertoppen
uit het plakkerige zand en lijken
iets te willen grijpen. Overal liggen
voorwerpen die de arm, toen hij nog
deel uitmaakte van een levende

ziel, gepakt en gebruikt zal hebben:
kapotte mobieltjes half onder het
zand, een besmeurde viool, een
geplette oliedrum, een fiets, een
hoopje zonnebrillen, een espresso-
apparaat, een tulbandvorm, een
klont elektradraad, een platgeslagen

keukenstoel en, als je goed kijkt, de
twee gekruiste hamers van het logo
van de Mijnbouwkundige Vereeni-
ging. Wee de arme geoloog die daar
ooit een zinnige verklaring voor zou
moeten geven. 

Laag voor laag
Giuseppe Reichmuth, kunstenaar
in brede zin – hij is schilder, grafi-
cus, theatermaker – heeft eerst
uitgebreid in het nieuwe gebouw
van Geotechnologie rondgelopen
om ideeën op te doen. Hij wilde
iets maken dat ver weg stond van
de strakke architectuur van het
gebouw. Iets dat mensen – of ze
het nu mooi of lelijk vinden – aan
het denken zet en aan het praten
brengt. Interesse in geologie had
hij al lang. Van zijn hand zijn de
schilderijen ‘Zürich Eiszeit’ uit
1975, een zicht op de binnenstad
vanaf een bevroren Zürichsee met
ijsbergen, pinguïns en een marine-
schip klem in het ijs, en ‘Dinosau-
riër auf der Autobahn’ uit 1980,
een snelweg met een autootje op
zijn kant en een grasetende kolos
midden op het asfalt.
In zijn werkplaats in Zürich heeft
Reichmuth in zes panelen zijn
eigen geologische afzetting laag
voor laag opgebouwd. Op de video

over het maken van het kunstwerk
zie je hem met collega’s peinzend
overleggen. Pletten wij het laden-
kastje onder een vuilcontainer of
onder de schuine stabilisatiep-
oten van een vuilniswagen? Zetten
we het gewoon rechtop of houdt
iemand het in evenwicht terwijl er
slechts een hoekpunt op de grond
staat? In een steegje bij zijn ate-
lier zit Reichmuth midden in zijn
nog onaffe kunstwerk op een
omgekeerde teil, omringd door
een dan nog gave fiets, motorkap,
blik, motorhelm en velg. Op de
achtergrond ligt nog een hele sta-
pel ‘grof vuil’, klaar om verwerkt
te worden.

Intrigerend
Het is een intrigerend kunstwerk
geworden dat enig denkwerk vergt
van de kijker. Bij elke nieuwe blik
vallen andere voorwerpen op die
uit de laag omhoog steken, nieu-
we dingen die telkens andere
associaties oproepen. Begint het
grote beeld een beetje te wennen,
dan gaan de kleine gaatjes, de
gekleurde vlekken en sliertjes in
het zand om aandacht vragen. Of
de toeschouwer het nu mooi of
lelijk vindt en wat hij er ook in
ziet, het zal hem aan het denken
zetten en het zal een bron voor
gesprekstof zijn. En dat is precies
wat de kunstenaar wilde bereiken.

Aukjen Nauta

Nu over 30 miljoen jaar

Onthulling geologisch kunstwerk Delft

Vrijdag 3 juli vond de officiële onthulling plaats van het
kunstwerk dat al enkele weken aan de muur hing in de hal
van de vleugel van Geowetenschappen in het gebouw van
Civiele Techniek van de TU-Delft. “Contemporary Fossil
Installation” heet het en het is gemaakt door de Zwitserse
kunstenaar Giuseppe Reichmuth. Ingebed in enkele
tonnen zand en leem liggen de ‘fossiele’ resten van onze
huidige maatschappij. Een cadeau van Zwitserland aan
Nederland, want anders hadden wij – Nederland dus – er
nog 30 miljoen jaar op moeten wachten.

Giuseppe Reichmut voor het kunst-

werk in de hal van Geotechnologie.

Foto: Ernst Spycher

Drs. Dirk Jan van den Berg, voor-
zitter van het College van Bestuur
van de Technische Universiteit
heeft het kunstwerk onthuld. Aan-
wezig bij de officiële plechtigheid
was ook een afgevaardigde van
de Ambassade van Zwitserland. 
Sprekers waren Christof Baumann
en prof. dr. Salle Kroonenberg.
Baumann, vriend van Reichmuth,
ging dieper in op de werkwijze

van de kunstenaar, sprak over zijn
technieken, zijn manier van wer-
ken. Alles is volgens hem verwerkt
in dit kunstwerk: geologie, hydro-
logie, transport, kunst, mensen:
alles te samen. Het is een monu-
ment van onze tijd. Alles ligt naast
elkaar en met elkaar. Het is een
kunstwerk waarin alles wat deze
samenleving mooier gemaakt
heeft, ingebed ligt in zand en

leem. Eigenlijk zou deze laag pas
over 30 miljoen jaar gevonden
moeten worden. “Wat zouden uw
collega’s denken als zij dit over
30 miljoen jaar opgraven.” 
Salle Kroonenberg trachtte op die
vraag een antwoord te geven. Hij
dacht aan een ramp – omdat het
om ongesorteerd materiaal gaat –
waarschijnlijk een tsunami – er zit
geen gelaagdheid in – en hij

meende zelfs de plattegrond van
Delft te herkennen in de structu-
ren. Zijn inschatting was dat dit
de resten moeten zijn van een
geletterd en ontwikkeld volk met
een soort spijkerschrift – de bij-
zondere toetsen op een toetsen-
bord – dat zeer geïnteresseerd
was in het heelal, gezien de res-
ten van een planetarium – de
fietswielen.

30 miljoen jaar later...
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Op 3 juni van dit jaar
overleed Dirk Beets, 
thuis in zijn woonplaats
Edam, drager van de Van
Waterschoot van de Gracht
penning.

Dirk ging in 1952 aan de UvA
geologie studeren, mede beïn-
vloed door zijn vroegere lerares
aardrijkskunde van de HBS in
Purmerend. Hij deed structureel-
stratigrafisch veldwerk in de Fran-
se Alpen, toen gebruikelijk aan de
UvA, gevolgd door twee zomers
structureel-petrologisch veldwerk
in Noors Lapland, de eerste zomer
nog begeleid door Professor H.A.
Brouwer. 
De geologie van de Antillen was
misschien wel de grootste geologi-
sche passie van Dirk. Zijn promo-
tie bij Prof. Mac Gillavry (Mac
voor iedereen op het Geologische
Instituut) ging over kalkseries uit
het Krijt van Curaçao. Dirk,
inmiddels universitair docent,
werd gevraagd het achtste Caribi-
sche congres organiseren (ter ere
van de zeventigste verjaardag van
Mac). Samen met een aantal stu-
denten karteerde hij opnieuw de
vulkanische Krijtseries van Aruba
en Bonaire, waarbij hij zijn sedi-
mentologische, petrologische,
geochemische, plaattektonische
en seismische interesses echt kon
uitleven. Dit leidde onder andere
tot een artikel in Nature en een
plaattektonische reconstructie van
het Caribische gebied. Mede door
Dirks kennis van de geologie van

de Antillen kwamen proefschrif-
ten tot stand over de basalten van
Curaçao (Gerard Klaver), de high
en low stands op Curaçao (Jan
Pieter Herweijer) en isotopen-ana-
lyses aan de Tertiaire kalkseries
(Bruce Foulke en Dirks zoon Kay).
Dirk begon in 1972, toen sedi-
mentologie nog een onnodig soort
specialisatie leek, samen met
Thom Roep aan de sedimentologi-
sche analyse van de toen vrijwel
onbekende Tertiaire Bekkens van
Zuidoost-Spanje. Zijn studenten
maakten de eerste goede kaarten
van deze gebieden. Naast vele
doctoraalscripties verschenen er
vier proefschriften: de Messinien-
stratigrafie van het Carboneras
bekken (Henk van der Poel), de
gipsafzettingen van het Sorbas
bekken (Hans Dronkert), de Plio-
cene delta’s van het Almeria bek-
ken (George Postma) en de Torto-
nien turbidieten van het Tabernas
bekken (Kick Kleverlaan). Daar-

naast begonnen Dirk en Thom,
dichter bij huis, met sedimentolo-
gisch onderzoek in de verschillen-
de bouwputten voor de aanleg van
de rondweg om Alkmaar en ook in
de vele sleuven gemaakt voor de
ruilverkaveling van West-Friesland. 
In 1982 trad Dirk in dienst van
de Rijks Geologische Dienst, waar
hij hoofd van de geologische kar-
tering van Nederland werd. Een
van de meest fraaie en informa-
tieve kaartensets die onder zijn
supervisie verschenen, was de
Geologische Kaart van Zuid-Lim-
burg en omgeving, schaal 1:
50.000, in samenwerking met,
onder meer, Werner Felder en
Peter Bosch. In die tijd deed Dirk
ook onderzoek aan de randzones
van een gletsjer op Spitsbergen.
Die ervaringen gebruikte hij in het
onderzoek naar Nederlandse
stuwwallen.
In zijn werk bij de RGD ging Dirks
speciale aandacht echter uit naar
de ontwikkeling van de Neder-
landse kust. Met name binnen het
project Kustgenese, een samen-
werkingsverband van verschillen-
de geo(technische) instituten,
heeft Dirk door zijn niet aflatende
inzet de lange-termijnontwikke-
ling van de Nederlandse kust
vorm en inhoud gegeven. Dirk was
altijd een voorvechter van grens-
overschrijdend onderzoek. 
Onder Dirks begeleiding zijn
proefschriften over de Holocene
ontwikkeling van de strandwallen
en de getijdebekkens geschreven
door Bert van der Valk en Ad van
der Spek. Dat de lange-termijn-

ontwikkeling van een kust en de
mechanismen die daarbij een rol
spelen relevant zijn voor het dage-
lijkse beheer daarvan en de
beleidsvorming, werd dankzij
Dirk, algemeen aanvaard. Denk
bijvoorbeeld aan de gevolgen van
een versnelde zeespiegelstijging
als gevolg van een veranderend
klimaat. 
Sinds de jaren 70 heeft Dirk zich
als motor achter de schermen
ingezet om de sedimentologie in
Nederland te stimuleren. Hij was
een begenadigd begeleider en sti-
mulator van wetenschappelijk
onderzoek, altijd in voor een goed
gesprek of een stevige discussie.
Hij stelde zich niet boven zijn stu-
denten of promovendi, maar hij
verwachtte wel grondig denkwerk.
Gemakzucht werd steevast op niet
mis te verstane wijze afgeser-
veerd. Hij investeerde aanzienlijk
meer tijd in degenen die hij bege-
leidde dan redelijkerwijs verwacht
kon worden. Dit leidde meestal
tot gemotiveerde en hard werken-
de studenten en promovendi, en
ook tot vaak onverwachte onder-
zoeksresultaten. Dirks persoonlij-
ke aanpak was voor velen een van
de hoogtepunten uit hun geologi-
sche loopbaan.

Met Liesbeth, zijn muze vanaf het
begin, treuren we om het heen-
gaan van onze vriend en leer-
meester.

Kees Maijer, George Postma, 
Gerard Klaver, Kick Kleverlaan

Ad van der Spek

Een enthousiast promotor van de geologie

In memoriam: Dirk Beets

Toen Dirk Beets aan zijn promo-
tieveldwerk bezig was, had hij op
het eiland een koenoekoehuisje
gehuurd. Toen ik voor veldwerkbe-
geleiding langs kwam, kon ik daar
in een zijkamer op een veldbed
overnachten. De twee jongelui,
Dirk en Liesbeth, sliepen in de

grote kamer. Zij hielden op hun
terrein een jong, zwart tropen-
varkentje. Ik heb dat op schoot
gehad en mocht het onder de kin
krauwelen. Dat vond het heerlijk.
Na zijn promotie (Lithology and
stratigraphy of the Cretaceous and
Danian of Curaçao) op 17 mei

1972, heeft hij nog veel veldwerk
op alle drie eilanden verricht,
zodat wij samen the 8th Caribbean
Geological Conference (Willem-
stad, 1977), met voorafgaande
excursies en excursie-guidebook
hebben kunnen organiseren en
leiden, culminerend in een trans-

actions volume van Geologie en
Mijnbouw (1978, nr. 2), tevens
feestbundel bij mijn emeritaat in
juni 1978.
Veel hebben wij samengewerkt. 
Ik mis in hem een vriend, samen-
werker en opvolger.

H.J. Mac Gillavry, Bilthoven

Dirk Beets: een persoonlijke herinnering



Geology and
Religion: A His-
tory of Harmony
and Hostility

Editor M. Kölbl-Ebert. Geological
Society Special Publication 310,
2009, 357 pp. ISBN 978-1-
86239-269-4. Ingebonden
£95,00, US$ 190,00. 
Voor leden van GSL; £47,50 /
US$ 95,00. Voor leden van ande-
re gekwalificeerde genootschap-
pen £57,- / US$ 114,00.

In maart van dit jaar is het boek
“Geology and Religion: A History
of Harmony and Hostility” uitge-
komen, waarin een deel van de
32 bijdragen aan de jaarbijeen-
komst 2007 van de International
Commission on the History of
Geological Sciences (INHIGEO)
in Eichstät (Duitsland) zijn gepu-
bliceerd. 
Inhoudelijk komen de volgende
onderwerpen aan de orde in dit
boek: 
• Religie en het wereldbeeld

vanaf mythische benaderingen
tot de Europese Verlichting
(inclusief de Inca-kosmogonie
en het gedachtengoed van pre-
Meiji Japan)

• De Bijbelse Vloed en de ouder-
dom van de aarde

• Geologie binnen ‘religieuze’
organisaties (inclusief commu-
nistisch China) 

• Geologische geestelijken en
Christelijke geologen 

• Evolutie
• De geschiedenis van het 

creationisme
• Theologie en Creationisme 

Omdat geologie en religie zich
over lange tijd vaak nauw samen
hebben ontwikkeld, hebben ze
elkaar wederzijds beïnvloed.
Daardoor is een onafhankelijke
beschouwing van beide domeinen
een uitdaging voor geschied-

schrijvers van de wetenschap. 
Wat mij in dit boek bijzonder fas-
cineerde was de mogelijkheid een
blik te werpen op gebieden met
exotische activiteiten en denkwij-
zen zoals bij de Inca’s in Peru, in
pre-Meiji Japan en in Mao Tse-
Tungs communistisch China.
Zulke onderwerpen komen niet
dagelijks aan de orde in de Wes-
terse geologische literatuur. Ook
de proto-geologische activiteiten
van geologische geestelijken en
christelijke geologen zijn boei-
end, vooral de discussies over het
pre-adamisme en de mono- ver-
sus polygenetische herkomst van
de mens in de 17e en 18e eeuw
in diverse delen van Europa;
ideeën die in de 19e eeuw
samenkomen in filosofieën en
gedachten in Europa, Australië
en Noord- en Zuid-Amerika.
Proto-geologische denkbeelden
over evolutie bereikten volledige
wasdom in Darwins publicaties
en mondden uit in verschillende
christelijke houdingen tegenover
‘Genesis en Geologie’. De nu
wereldwijd in de belangstelling
staande stromingen ‘Creationis-
me’ en ‘Intelligent Design’ wor-
den duidelijk toegelicht vanuit
verschillende standpunten. 
Dit boek biedt uitdagende bijdra-
gen over ongebruikelijke onder-
werpen die van betekenis zijn

geweest voor de ontwikkeling van
de geologie. Het wordt warm aan-
bevolen aan ieder natuurweten-
schappelijk en historisch geïnte-
resseerde, maar vooral aan geolo-
gen die hun visie op hun gekozen
beroep willen verbreden.

Tom Reijers 

De Bosatlas van
Ondergronds
Nederland

Juni 2009, Noordhoff Uitgevers,
ISBN 978 9001 12245 4, 
Prijs € 24,95

Vorige maand heeft Uitgeverij
Noordhoff een nieuwe atlas 
uitgebracht: de Bosatlas van
Ondergronds Nederland. Deze
uitgave is tot stand gekomen in
samenwerking met een keur aan
overheidsinstellingen en aardwe-
tenschappelijke en geotechnische
instituten. In acht hoofdstukken
– geologie en bodem – grondwa-
ter – archeologie – natuur en
landbouw – oppervlaktedelfstof-
fen – energie en mijnbouw –
infrastructuur – stedelijke onder-

grond – wordt in korte, heldere
teksten uitleg gegeven over het
onderwerp. Maar echt mooi zijn
de foto’s en kaarten, die van de
atlas een zeer aantrekkelijk boek
maken. 
Bieden de meer geologische
hoofdstukken informatie die de
meeste geologen bekend voor-
komt (de geologische tijdschaal,
afzettingen, breuken, ijstijden,
bodems, grondwater, etc.), de
andere hoofdstukken maken
opeens duidelijk dat de onder-
grond van Nederland veel meer
bevat dan zand, klei en veen, en
voor veel doeleinden gebruikt
wordt. 
Dat deel van de atlas geeft de
geoloog nieuwe gezichtspunten.
Het hoofdstuk over archeologie
legt uit wat voor archeologische
vondsten je waar kunt aantreffen,
welke gebieden in Nederland
archeologisch gezien interessant
zijn en waar de kans dat iets
gevonden wordt erg klein is.
‘Natuur en landbouw’ toont hoe
sterk het bodemgebruik is veran-
derd in de afgelopen honderd
jaar. Leuk is de bladzijde met
foto’s van zand en grind uit heel
Nederland. Kleur, afronding, kor-
relgrootte, iedere afzetting heeft
zijn eigen karakteristieken. 
Het hoofdstuk over Energie en
mijnbouw laat de bekende gas-
en olievoorkomens op de Noord-
zee zien, geeft uitleg over bodem-
daling, het gebruik van aard-
warmte en toekomstplannen als
CO2-opslag en de ambitie van
Nederland om een ‘verdeel-en-
heers’ centrum te worden voor
alle energiestromen in Europa (de
‘gasrotonde’). Het hoofdstuk
Infrastructuur geeft inzicht in wat
er allemaal in de Nederlandse
bodem verborgen zit. Naast
ondergrondse gebouwen, tunnels,
kabels, riolering en waterleiding,
bezit Nederland bijvoorbeeld ook
een ondergronds gastransportnet
dat ons land met Noord-Duits-
land verbindt.
In het achtste hoofdstuk wordt
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Op 22 juni ontving minister
Plasterk (OCW) uit handen
van de NWO-voorzitter Jos
Engelen het masterplan voor
poolonderzoek ‘Pool positie-
NL’. In dit plan onderbouwt
NWO dat er 10 miljoen euro
per jaar nodig is voor de
uitvoering van excellent
wetenschap pelijk onderzoek
in de pool gebieden. Door de
funda mentele kennis van de
poolgebieden te ver groten,
kan Nederland zich beter
voorbereiden op de
toekomst. 

Vergroting van de wetenschappe-
lijke kennis van de Zuid- en
Noordpoolgebieden en de polaire
oceanen is noodzakelijk. De mon-
diale veranderingen in klimaat en
milieu komen vooral daar tot
uiting. De effecten van de ver-
snelde opwarming van de poolge-
bieden worden nu zichtbaar. Het
International Polar Year (IPY)
heeft veel aandacht gegenereerd.
Met het opstellen van het master-
plan wil NWO dit momentum nu
vasthouden.

Masterplan
Het masterplan is onder regie van
NWO opgesteld door een aantal

Nederlandse poolonderzoekers.
Het poolplan richt zich op vier
terreinen: 
• IJs, klimaat en zeespiegel 

(ijskapmodellen, paleo-klimaat
reconstructies);

• Polaire oceanen (oceaan-
verzuring, algengroei); 

• Polaire ecosystemen (voedsel-
ketens, trekvogels); 

• Menswetenschappen en veran-
deringen in polaire gebieden
(inheemse samenlevingen).

Logistiek en infrastructuur maken
poolonderzoek tot een zeer kost-
bare zaak. Er wordt daarom
gepleit voor versterking van de
bestaande samenwerkingsverban-
den met Duitsland (Alfred Wege-
ner Institut) en het Verenigd
Koninkrijk (British Antarctic 
Survey). 

Het Nederlandse International
Polar Year (2007-2009) werd in
maart afgesloten in Middelburg.
Bij deze manifestatie maakte
NWO al kenbaar dat voor de
komende 5 jaar een jaarlijks
bedrag van 10 miljoen euro nood-
zakelijk is voor een Nieuw Neder-
lands Polair Programma. ‘Poolpo-
sitie-NL’ bevat de inhoudelijke
onderbouwing van dat noodzake-
lijke onderzoek. 

Achtergrond
Nederland neemt vanaf 1992
deel aan het Antarctisch Verdrag.
Een vereiste daarvoor is een eigen
wetenschappelijk onderzoekspro-
gramma. Nederland heeft dat in
de jaren na 1992 opgezet en uit-
gevoerd door middel van het
Nederlands Polair Programma
(NPP), met een budget van jaar-
lijks 1,8 miljoen euro.
Van 1 maart 2007 tot 1 maart
2009 liep het International Polar
Year waaraan meer dan zestig lan-
den, inclusief Nederland, deelna-
men. Hierdoor kwam er in ons
land een extra financiële impuls
van 7 miljoen euro, waarmee zes
van de 228 IPY-projecten werden
gecoördineerd en werd bijgedra-
gen aan zeventien onderzoeken.
In totaal heeft Nederland onge-
veer vijftig studies uitgevoerd. 
Het Nederlands Polair Programma
werd gefinancierd door de minis-
teries van OCW, LNV, VROM,
BUZA en VenW. NWO hoopt dat
er ook voor dit masterplan een
beroep gedaan kan worden op
medefinanciering door een aantal
departementen. 

Het masterplan is te downloaden
via de website van NWO
(www.nwo.nl) 

Bron: NWO-Onderzoeksberichten

Tien miljoen nodig voor toekomstig poolonderzoek

Amsterdam als voorbeeld geno-
men van alles wat er in de onder-
grond kan gebeuren. De Singel-
gracht, de buitenste gracht die
het centrum van de stad omsluit,
met de Stadhouderskade is in
tekening opengewerkt, zodat de
autotunnel van de Mauritskade
net onder maaiveld te zien is,
met daaronder een metrolijn, in
de verte het metrostation Wees-
perplein met daaronder een buis
voor de oost/west metroverbin-
ding die er ooit gaat komen. Er
zijn plattegronden met onder-
grondse netwerken, hoeveel en
wanneer de ondergrond van
Amsterdam is opgehoogd voor
stadsuitbreiding, hoe de kwaliteit
van de bodem is, en wat de
grondwaterstanden zijn. Het boek
sluit af met nuttige websites over
alle mogelijke onderwerpen die
met de ondergrond te maken
hebben.
Met medewerking van het Minis-
terie van LNV, Gasunie, de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed,
de Gemeente Amsterdam, Rijks-
waterstaat, TNO, Deltares en
Alterra krijgen alle middelbare
scholen 15 exemplaren van deze
atlas. Wij zullen hem gewoon
moeten kopen, maar hij is het
meer dan waard.

Aukjen Nauta

.nwo

Antartica
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.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

.universiteiten

TU-Delft
(Gesl. 3 maart tot 19 juni 2009)

BSc-examen
A.P. van den Eijnden
R.H. Huneker
V.J.W. Laging
S. Leijnse
G.L. Rutten
W.R. Velema
C.J.I. Wiggers

MSc-examen
N. Agage (Reservoir Geology)
T.W.A. Drummen (Engineering
Geology)
T.L.M. van der Heijden 
(Petroleum Engineering)
J.B. Kruyswijk (Resource 
Engineering)
M.R. Robben (Resource 
Engineering)
S. Slagmolen (Resource 
Engineering)
T.S. Tran (Petroleum Engineering)
V.W.J. Verlinden (Reservoir Geology)

Universiteit van Amsterdam
(geslaagden 24 juni 2009)

BSc-examen
J.W. van der Poll
M. Velthuis

MSc-examen
E.G. Claessen (Computational
Bio- and Physical Geography)

ITC-Enschede
(voorjaar 2009)

Ghebretinsae Woldu Sequar
(Earth Resource Exploration) 
Asyari Ismail Wardhana (Earth
Resource Exploration)
Yaseen (Earth Resource Exploration)
Henry Ngada (Earth Resource
Exploration)
Tesfaye Kassaye Libarge (Geo-
Engineering)
Regina Adokailey Brown (Geo-
Engineering)
Attah Motunrayo Fakeye (Geo-
Engineering)
Hafiz Ellahi (Geo-Engineering)
Edward Alexander (Geo-Harzards)
Tsegay Fithanegest Desta (Geo-
Harzards)
Saviour Alomatu (Geo-Harzards)

Marco Rusmini (Geo-Harzards)
Kerice Venessa Masters (Geo-Har-
zards)
Gayantha Roshana Loku Kodikara
(Geo-Harzards)

Vrije Universiteit Amsterdam 
(afgestudeerden t/m juli 2009)

Bachelor examens
S.T.M. Peters (Geologie)
I.J. Kraaij (Geologie)
L.M. Damkbrink (Geologie)
M.J. van Helden (Geologie)
C.D. Saidjah Heins (Geologie)
J.A. Kwoh Hong Croes (Milieu-
wetenschappen)
E. Werner (Geologie)
L. Huijgen (Fysische Geografie)
C.J. Conijn (Fysische Geografie)
M. van Maanen (Fysische Geografie)

Master examens
I.T.E. Verhagen (Geosciences of
Basins and Lithosphere)
K.M. de Groot (Solid Earth)
W. Rhebergen (Solid Earth)
N. Dijkstra (Paleoclimate & Geo-
Ecosystems)
C. Darah Chuwah (Paleoclimate &
Geo-Ecosystems)
M. Groen (Solid Earth)
O. Bielaart (Solid Earth)
M. den Hartog (Solid Earth)
R.J. Botman (Solid Earth)
Y. Kremer (Earth Sciences)
D. Gonzales Miralles (Hydrology)
M.L. de Jong (Solid Earth)
B.J. Vrouwe (Geosciences of Bas-
ins and Lithosphere)
M. Gkouma (Geoarchaeology)
N.J. de Boorder (Vrije richting)
W.K. de Haan (Vrije richting)
T.T. van Leeuwen (Hydrogeology)
E.C.O.B. Wiersma (Geosciences
of Basins and Lithosphere)
P.P. Bacon (Paleoclimate and
geo-ecosystems)
H. Lemmers (Paleoclimate and
geo-ecosystems)

Universiteit Utrecht
Masters
J.M. Bloemsma
M.A. Crone 
C.A.R. D’Hoekers 
S.D. Kisoensingh
W.I. van de Lageweg
H. Mark 

30 mei t/m 6 september 2009
Teylers Museum, Haarlem: ‘De
Ark van Noach’. Informatie:
www.teylersmuseum.nl, 
www.darwin2009.nl

9 juni 2009 t/m 3 januari 2010
Museum Industrion, Kerkrade:
‘Evolutie’. Informatie: www.indus
trion.nl, www.darwin2009.nl

Tot 21 juni 2009
Natuurhistorisch Museum Maast-
richt: ‘Darwin, Cuvier en het
Grand Animal de Maestricht’. 
Informatie:
www.nhmmaastricht.nl, 
www.darwin2009.nl

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

Tot eind 2009
Museum Boerhaave, Leiden: 
‘De wereld voor Darwin’. Informa-
tie: 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 Dar-
win – 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
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.agenda

22 september 2009
UGV-Symposium ‘Dynamic Earth’,
Minnaertgebouw, Uithof, Univer-
siteit Utrecht. Zie ook pagina 3
van deze Geo.brief.

25 september 2009
Geowetenschappen, Universiteit
Utrecht, Joint seminar on
‘Replacement reactions and grain
boundary migration phenomena’
by Chris Spiers, Reinier van
Noort, Andrew Putnis (West-
fälische Wilhelms-Universität 
Münster) and others. 
Informatie: www.uu.nl/NL/facul
teiten/geowetenschappen/Actueel

13 oktober 2009
KNGMG-Staringlezing door Bruce
Levell, Chief Scientist Geology
van de Shell. 

KIVI-gebouw, Prinsessegracht 23,
2514 AP Den Haag. Zie ook pagi-
na 3 van deze Geo.brief.

22 oktober 2009
Uitreiking Escherprijs, 16.30 uur,
Faculteit voor Geowetenschappen,
Universiteit Utrecht. 
Zie ook pagina 3 van deze
Geo.brief. 

18-22 november 2009
PELE2009: Planet Earth Lisbon
Event 2009. Afsluiting van het
International Year of Planet Earth.  
Informatie: www.planetearth
lisbon2009.org/

20-22 januari 2010
First International Conference on
Frontiers in Shallow Subsurface
Technology (FSST), Delft, 

The Netherlands. www.shallow
subsurface.org

26-28 januari 2010
LAC2010 – International Lands-
cape Archaeology Congress,
Amsterdam. Informatie:
www.vu.nl/en/news-agenda/
agenda/conferences/
Zie ook pagina 3 van deze
Geo.brief.



Petra: in zandsteen uitgehouwen rotsgraven (Dick van Doorn)


