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.van de voorzitter
Bomen op de Maan
Als geoloog komt het regelmatig
voor dat je mensen moet teleurstellen. Vrienden en kennissen tonen
je met gespannen verwachting een
stuk steen, gevonden op een verre
vakantie of wandeling in de natuur,
meegezeuld in de tas of koffer en
zorgvuldig gewikkeld in wc-papier
of sok. “Is dit een fossiel?”, of
“Is dit volgens jou een edelsteen?”,
of anders “Ik heb, geloof ik, een
fossiele krab gevonden; denk je dat
’ie echt is?” Meestal is het al snel
duidelijk dat dit niet het geval is.
Het blijkt dan een eigenaardig verweerd stuk kalksteen, een waardeloze kiezelsteen, of op zijn best
misschien een concretie. Het is
een enigzins pijnlijk moment, de
teleurstelling is aan het gezicht af
te lezen. Is een leugentje om bestwil misschien beter? Mensen in de

blijde waan te laten dat ze iets
bijzonders gevonden hebben?
Ik moest hieraan denken toen
recentelijk de maansteen van het
Rijksmuseum ontmaskerd werd.
Oud-premier Drees ontving het
stukje steen in 1969 uit handen
van de Amerikaanse ambassadeur
Middendorf tijdens het bezoek
van de astronauten Neil Armstrong,
Michael Collins en Edwin Aldrin
van de Apollo 11 aan Nederland,
zo meldt de NOS. De steen wordt al
vele jaren gekoesterd in de collectie van het Rijksmuseum en is verzekerd voor vele duizenden euro’s.
De natuurkundige en ruimtevaartondernemer Arno Wielders kreeg
een paar jaar geleden argwaan,
toen hij de steen op een expositie
in het Rijksmuseum zag. Afgaand op
foto’s van het brok steen, rood en

– advertentie –

donkergrijs met een gladde textuur,
lijkt het inderdaad in de verre
verste niet op de stukjes anorthosiet en basalt die van de maan zijn
meegebracht. Onderzoek door geologen aan de VU heeft nu bevestigd
dat het een stuk verkiezeld hout is,
van onbekende herkomst, maar
zeker niet van de maan. Drees en
het Rijksmuseum zijn voor de gek
gehouden. Opzet, een grap, een
vergissing of een verwisseling,
dat is niet duidelijk. Op het internet
zijn uiteraard weer figuren die dit
voorval aangrijpen als bewijs dat
de maanlandingen nooit hebben
plaatsgevonden, maar Amerikaanse
leugens en propaganda zijn
geweest.
De inmiddels bejaarde ambassadeur
beweert dat hij de steen van het
State Department had gekregen, en
dat de verantwoordelijke medewerkers inmiddels dood zijn. Wel wist
hij zich te herinneren dat Drees een
grote interesse voor de maansteen
toonde. Zou Drees het ooit aan een
Nederlandse geoloog hebben laten

zien? En zou die hem uit zijn droom
hebben durven helpen? Ik denk het
niet. Behalve tot teleurstelling had
het kunnen leiden tot een klein
diplomatiek incident. Drees is vast
reuze trots geweest op zijn maansteen en heeft het nooit geweten.
De steen blijft waarschijnlijk in de
collectie van het Rijksmuseum, al
is het maar vanwege de bijzondere
geschiedenis. Het Museum had ook
een artikel kunnen insturen naar
een gerenommeerd Amerikaans tijdschrift: ‘Nederlandse onderzoekers
vinden bewijs voor bomen op de
maan’, met dank aan de gulle bijdrage van het US State Department.
Gelukkig heeft het Museum gewoon
openheid van zaken gegeven in
haar maandblad Oog, slim geplaatst
in een reeks artikelen over vervalsingen en neppers in de kunst.
Misschien een mooi verhaal voor de
volgende keer dat men als geoloog
weer een kennis moet teleurstellen.
Menno de Ruig

.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:

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

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!
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.staringlezing
Staringlezing 13 oktober 2009
Het hoofdbestuur van het KNGMG
nodigt leden en andere belangstellenden van harte uit tot het
bijwonen van de Staringlezing,
op dinsdag 13 oktober in het
KIVI-gebouw, Prinsessegracht 23,
2514 AP Den Haag.
De Staringlezing is een jaarlijks
eerbetoon aan W.C.H. Staring
(1808 – 1877), pionier van
het geologisch onderzoek in
Nederland.
Dit jaar wordt de lezing gehouden
door 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 production?”

Plaats
KIVI-gebouw,
Prinsessegracht 23,
2514 AP Den Haag.
Programma:
17.00 uur borrel
18.00 uur Staring lezing
Abstract lezing
Since the publication of Lyell’s
‘Principles of Geology’, there
has been a clear realisation that
although uniformitarianism based
on consistency of physical laws
is a valid and useful approach
to earth science, there are also
‘directional’ trends, cycles of
change or ‘events’ in the earth’s
history which make the geological
record far from simply a mono
tonous repetition of the consequences of those actual causes
we can infer from direct observation.
The hydrocarbon industry has
in general been at the Lyellian,
uniformitarianist, end of the
spectrum when it comes to subsurface interpretation. The success of facies sedimentology

as a basis for clastic reservoir
modeling is a good example.
Irrespective of geological age,
reservoir modelers feel confident
that they can make sensible subsurface models of the complete
range of depositional environments.
Carbonate geologists are more
circumspect, being well aware
that dealing with the consequences of organic evolution and
changing sea water chemistry that
they need to modify conclusions
based on actualistic examples to
apply them to the rock record. In
general however temporal effects
are treated at best as second
order.
Recently there has been a major
increase in studies of earth systems. For example of climatic
and oceanic circulation changes
in response to plate tectonics and
mountain building, eustatic sea
level change as a result of multiple causes, physical and chemical
effects of the biosphere through
organic evolution, extra-terrestrial
events, and the consequent feedback loops between all of the
above as reflected in changes
in atmospheric and oceanic
chemistry. These studies reveal
a picture whereby the convolution
of the time-series of ‘signals’
(for example record of sea level,
atmospheric C02, atmospheric
pressure, average global temperature, pole-to-equator temperature
gradients) results in a picture
whereby each geological interval,
at the resolution of a stage or
lower, can usefully be considered
distinct. Does all this ‘distinctiveness’ really have little impact on
our understanding of hydrocarbon
accumulations? Or does it deserve
more attention from industry
professionals?
As a test of this thought, five geological intervals were arbitrarily
chosen namely:

5 Ma (near base Pliocene, Picenzean), 50 Ma (Ypresian, Middle
Eocene), 100 Ma (Albian, Upper
Cretaceous), 200 Ma (Rhaetian /
Hettangian and Triassic / Jurassic
boundary), and 400 Ma (Emsian,
Middle Devonian). All age /stage
correlations based on Gradstein,
2008.
For each age an attempt has been
made to stay within 1 Ma of the
arbitrary geological age or within
the error of the stage definitions,

and avoid the temptation to
extend the interval up or down
to include interesting geological
curiosa! A survey was then undertaken of oil and gas fields whose
reservoirs, cap-rocks or source
rocks fall within that time interval
and ask in the context of a review
of the state of the earth at that
time what could be both a distinctive attribute of the age
context and of relevance to
the hydrocarbon industry.

.escherprijs
Uitreiking Escherprijs 22 oktober 2009
Op donderdag 22 oktober zal aan
Desiree Roerdink de Escherprijs
worden uitgereikt. De prijs wordt
jaarlijks toegekend voor de beste
doctoraalscriptie, en bestaat o.a.
uit een geldbedrag beschikbaar
gesteld door Shell.
Desiree Roerdink schreef haar
afstudeerscriptie over: ‘Experimental determination of silicon
isotope fractionation during chemical precipitation of amorphous
silica. Towards a new tool for
unravelling the environment of
the Archaean Earth’. Over dit
onderzoek zal zij bij de uitreiking
van de prijs een presentatie
geven.

sche studentenverenigingen UGV
en Drift, is iedereen van harte
uitgenodigd.
Plaats: Kleine collegezaal,
Departement Aardwetenschappen,
Budapestlaan 4,
3584 CD Utrecht
Programma:
16.30 uur	uitreiking Escherprijs
en presentatie door
Desiree Roerdink over
haar afstudeer werk
17.15 uur	borrel
Op pagina 4 van deze Geo.brief
vindt u een interview met de
Escherprijswinnares.

Voor deze Escherprijs bijeenkomst, die wordt georganiseerd
door het KNGMG in samenwerking met de Utrechtse geologi-
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Desirée Roerdink op IJsland omringd door obsidiaan
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.voetlicht | Escherprijs 2009 voor Desirée Roerdink

De fractionatie
van silicium en het
probleem van ketens
De KNGMG-prijs voor de beste masterscriptie, de Escherprijs, is dit jaar toegekend aan Desirée Roerdink
van de Universiteit Utrecht. Zij kreeg de prijs voor haar onderzoek naar de fractionatie van silicium-isotopen.
Nieuwe apparatuur heeft het de laatste jaren mogelijk gemaakt om, naast de klassieke elementen als waterstof, zuurstof, stikstof en koolstof, ook de fractionatie van elementen zoals silicium te meten. Maar naast
nauwkeurige apparatuur is ook een werkende experimentele opzet noodzakelijk. En dat bleek niet zo simpel.

Het zou heel lang medicijnen worden,
totdat Desirée het idee van 18 jaren stug
doorstuderen en een leven lang werken
in een bedompte ziekenhuiskamer niet
werkelijk aantrekkelijk vond. Zij kwam
toevallig met aardwetenschappen in
contact – volgens cynische vrienden
omdat dit vakgebied met twee a’s begint
en dus bovenaan de lijst staat – en via de
richting Aardse Materialen (vergelijkbaar
met de ouderwetse vakgroep ErtskundeMineralogie-Petrologie) ontstond een
grote interesse in het Archeïcum en
het ontstaan van het leven op aarde.

Archeïsche cherts
Silicium – nummer 14 in het periodiek
systeem – heeft drie stabiele isotopen:
28Si, 29Si en 30Si. Grofweg 92% van de
silicium in de natuur bestaat uit 28Si, 5%
is 29Si en 3% is 30Si. Fractionatie – een
voorkeur voor een van de isotopen in processen als kristallisatie of verdamping –
vindt plaats afhankelijk van massa: lichtere isotopen hebben een voorkeur om
neer te slaan uit een oplossing. Desirée:
“mijn onderzoek richtte zich op het
Archeïcum, het begin van het leven zo’n
3,5 tot 3,8 miljard jaar geleden. In die
periode zijn veel cherts afgezet. Het idee
is dat deze neergeslagen zijn uit oceaan-

water. De concentratie van silicium in het
oceaanwater was toen veel hoger dan nu
door actieve hydrothermale en magmatische processen en doordat er toen nog
geen diatomeeën waren, die silicium
nodig hebben voor hun kiezelskelet.
Wij denken dat deze cherts informatie
kunnen geven over de kenmerken van
het zeewater toen. Er zijn al metingen
verricht aan stabiele zuurstof-isotopen
uit cherts. Daaruit is de voorzichtige
conclusie getrokken – ‘highly debatable’
volgens anderen – dat het zeewater in
het Archeïcum een temperatuur moet
hebben gehad van rond de 80 graden.
Zuurstof heeft echter het probleem dat
het gevoelig is voor resetten en dus
weet je niet zeker wat je meet.”
Pas de laatste 10 jaar is het mogelijk om
de fractionatie te meten van elementen
‘verderop’ in het periodiek systeem, die
met een hoger atoomgewicht. Het verschil in gewicht tussen isotopen is kleiner
naarmate een element zwaarder is; apparatuur die nauwkeurig genoeg is om dat
verschil te meten, bestaat nog niet lang.
Desirée’s onderzoek richtte zich op de
fractionatie van silicium-isotopen bij
neerslaan van silica uit een oplossing.
Een fundamentele vraag waarop eerst
antwoord gegeven moet worden voor het

mogelijk is om uitspraken te doen over
fractionatie bij verschillende geologische
processen, of de condities waaronder
fractionatie heeft plaatsgevonden.

Verstopte buisjes
“Ik ben voor de experimenten uitgegaan
van een vloeistof oververzadigd met silica
met een bekende isotopenverhouding.
De vraag was hoe groot de fractionatie is
als er silica neerslaat. Ik wilde dat meten
onder twee verschillende omstandig
heden: in een gesloten vat met een stilstaande oververzadigde oplossing, en
in een open vat waar steeds vloeistof
doorheen stroomde. In het eerste geval
verandert de samenstelling van de vloeistof als er silica neerslaat, in het tweede
geval blijft de samenstelling constant,
want er is een continue aanvoer van
‘verse’ vloeistof. Echt high-tech waren
deze experimenten niet. De ‘gesloten vat’
opstelling bestond uit gesloten plastic
buisjes met een oververzadigde silicaoplossing in een waterbad van 90 graden
dat ik liet afkoelen tot een temperatuur
tussen de 10 en 35 graden. Dat liet ik
drie weken staan, terwijl ik steeds monsters nam van de vloeistof. De vloeistof
werd geanalyseerd en zo ontstond een
beeld van de fractionatie. Deze opzet
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werkte goed, maar ik ben tot februari
van dit jaar bezig geweest om metingen
te verrichten aan een stromende silicaoplossing, het ‘flow through’ experiment.
Dat heb ik niet werkend gekregen. Silica
heeft namelijk de nare eigenschap om
polymeren te vormen en de ketens verstoppen alles: de filters, dunne buisjes,
connnectoren. Op IJsland, waar geothermie gebruikt wordt, kennen ze dat probleem uit de praktijk. Na een dag is
alles verstopt en zit er een harde korst
overheen. En ik had natuurlijk de nodige
experimentele missers: een fles met
silica-oplossing die openbarstte en dan
duurt het weer twee weken voor je een
nieuwe oplossing hebt, een halflege fles
die ging drijven in het warme bad, los
geschoten slangetjes.”
Na de mislukte flow-through experimenten, richtte Desirée zich op de stilstaande
opstelling. Die kreeg zij wel werkend: de
metingen gaven in eerste instantie een
fractionatietrend zoals verwacht, maar
er volgde een stevige verrassing. “Omdat
een lichte isotoop een voorkeur heeft om
neer te slaan, verwachtten wij dat de
vloeistof steeds zwaarder zou worden.
Dat zagen wij ook in het eerste deel
van het experiment, maar als er ongeveer
200 ppm SiO2 was neergeslagen uit de
oorspronkelijke oplossing van 320 ppm,
dan boog de trend om en werd de oplossing weer lichter, lichter zelfs dan de oorspronkelijk vloeistof. Dat was volkomen
onverwacht. Het idee is nu dat, omdat de
vloeistof steeds minder oververzadigd
raakte, silica die was neergeslagen in de
eerste fase van het proces weer in oplossing is gegaan. In een open systeem zou
zoiets niet gebeuren, want dan wordt het
laatste deel van dit experiment nooit
bereikt.”

Hawaii
Desirée studeerde in oktober 2008 af. Op
basis van haar mastersonderzoek had zij
een toptalentenbeurs aangevraagd voor
een vervolgonderzoek, maar die werd laat
in de selectieprocedure afgewezen. Zij
heeft toen een aanvraag ingediend voor
een stage bij het vulkaanobservatorium
van de US Geological Survey in Hawaii.
Daar heeft zij enkele maanden gewerkt
bij de gasgeochemiegroep. “Je rijdt met
een auto met spectrometer tien keer
heen en weer door de gaspluim van de
vulkaan. Die gegevens worden uitgewerkt
en komen op de website van het observatorium te staan. Zij worden gebruikt om
mensen te waarschuwen bij veranderingen. Normaal waait de wind altijd uit
dezelfde richting, maar draait hij een
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Metingen van de gaspluim met een spectrometer.

keer, dan ruik je dat meteen. Als je astma
hebt, kun je dan beter binnenblijven. Het
was heel verhelderend om mee te draaien
in een andere organisatie. Ook het maatschappelijke aspect sprak me erg aan.
Toen ik weer terugkwam, ben ik begonnen aan mijn promotie. Het is een onderzoek geworden naar stabiele isotopen van
zwavel in pyriet in Utrecht. Ook hier gaat
het om informatie over de condities op
aarde tijdens het Archeïcum en sporen
van ‘early life’. Eén van de eerste soorten
bacteriën op aarde waren vermoedelijk
sulfaat-reducerend. Die zetten sulfaat
om in sulfide, dat zich met ijzer bindt
tot pyriet. Deze bacteriën gebruiken bij
voorkeur een lichte isotoop. We denken
dat we Archeïsche pyriet met een lichte
S-isotopencompositie kunnen gebruiken
om aan te tonen dat er tijdens de vorming
van de pyriet leven op aarde was.”

Planetair
“Zwavel heeft vier isotopen; vroeger konden we alleen de fractionatie van 34S
over 32S nauwkeurig genoeg meten”, legt
Desirée uit, “maar tegenwoordig is het
ook mogelijk om 33S en 36S te gebruiken.
Het gaat hier om fundamenteel onderzoek. Er is ook belangstelling vanuit de
planetaire hoek. Er komen op Mars sulfaatafzettingen voor, net als op Aarde.
We denken dat er mogelijk ook sulfaatreducerende bacteriën op Mars leven
of hebben geleefd. Als we de Archeische
aarde als analoog willen gebruiken voor
Mars, dan moeten we wel weten welke
geologische processen op aarde de

Archeïsche data mogelijk kunnen hebben
veranderd. Dus voordat het zinvol is om
een massaspectrometer naar Mars te
sturen, moeten we eerst de Aardse
processen goed begrijpen, waaronder
inorganische processen, om iets te kunnen zeggen over mogelijk leven op Mars.
Zwavel is ook belangrijk voor de geschiedenis van de aardse atmosfeer. In het
Archeïcum was onze atmosfeer reducerend. Het moment dat er zuurstof in de
atmosfeer kwam, is goed te bepalen met
zwavelisotopen. Onder invloed van UVstraling fractioneert 33S volgens een
massa-onafhankelijk proces dat sulfaat
en sulfide produceert met een verschillende 33S/32S ratio. Deze UV-straling
bereikt alleen het aardoppervlak als er
een atmosfeer is waarin vrijwel geen zuurstof, en dus geen ozon, zit. Bovendien
blijft de massa-onafhankelijke fractionatie tussen sulfide en sulfaat alleen
bewaard als de sulfide niet kan oxideren
tot sulfaat (zoals in een O2-rijke atmosfeer zou gebeuren) en alles terug zou
mixen. Tegenwoordig vindt deze fractionatie niet plaats. Het komt nu alleen nog
voor bij grote vulkaanuitbarstingen, als er
hoog in de atmosfeer veel SO2 aanwezig
is. Dit onderzoek vind ik erg boeiend; het
gaat over de alleroudste aarde en die
interesseert me erg. En dit soort onderzoek wordt nog maar kort uitgevoerd, de
technieken zijn nieuw en dat spreekt mij
erg aan. Ik houd het nog wel vier jaar vol
hier in Utrecht.”
Aukjen Nauta

.historisch

Lamarck: Wrong for
the right reasons?
Het is nog steeds Darwinjaar en dat is
een goede reden om ook andere genieën
die in Darwins eeuw de biologie en de
paleontologie met grote stappen vooruit
hebben geholpen te herdenken met een
schets van hun denkbeelden. Onder hen
de aartsvader van de evolutietheorie:
Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet,
Chevalier de Lamarck (1744 – 1829).
Een alleskunner, die na een korte en succesvolle militaire loopbaan bankbediende
werd, vervolgens medicijnen ging studeren, een boek schreef over de Planten
van Frankrijk en zijn leven eindigde als
professor in Insecten en Wormen aan
het Museum voor Natuurlijke Historie
in Parijs. Hij stierf blind en in armoede,
zoals men clichématig van genieën mag
verwachten. Zijn bijdrage aan de biologie
is fenomenaal geweest, met name door
zijn classificatiewerk: de toevoeging
‘LAM’ of ‘lamarckiana’ bij talloze biowlogische namen is daar getuige van.

De eerste evolutionist
Zijn beroemdste boek is ‘Philosophie
Zoologique’ uitgegeven in 1809 (ref. 1);
het beschrijft op rustige toon en met
grote overredingskracht de ontwikkeling
van zijn gedachten over de samenhang in
de natuur. “Wie veel gedetermineerd en
geclassificeerd heeft, zal zonder moeite
ontdekt hebben dat de soorten – in reeksen gerangschikt naar hun natuurlijke
overeenkomst – zulke geringe verschillen
met hun buren vertonen, dat zij in elkaar
overgaan, enigszins door elkaar lopen en
dat met geen enkele middel hun kleine
onderlinge verschillen onder woorden te
brengen zijn” aldus Lamarck.
Verder maakt hij de interessante observatie dat “de allereenvoudigste organismen
geen enkel bijzonder orgaan of vermogen
vertonen, maar alleen die, welke aan alle
levende wezens gemeen zijn.” Met andere woorden: wat is de toegevoegde waarde

van alle, voor het levende zelf overbodige
toeters en bellen, die de hogere vormen
van leven sieren?
Lamarck leidt hieruit af dat alleen een
verandering van omstandigheden het
ras of de soort dwingt tot wijziging van
gewoonten en dat de minder gebruikte
organen dan meer en meer op de achtergrond raken, terwijl de veelgebruikte
delen zich beter, groter en sterker ontwikkelen. Hij was er van overtuigd (en hier
komt het echte Lamarckisme naar boven)
dat die aanpassingen erfelijk waren en
dat zo de ontwikkeling van de soorten
verklaard moest worden.
George Cuvier (1769 – 1832), Frankrijks
meest beroemde bioloog van de 19de
eeuw, was categorisch tegenstander van
deze theorie. Hij geloofde so wie so niet
in de veranderlijkheid van de soorten en
zag de geschiedenis van het leven als een
opeenvolging van catastrofes met daaropvolgende herscheppingen (ref. 2). Hij
heeft geprobeerd, achter de schermen,
Lamarck belachelijk te maken en niet
zonder succes.

Het dilemma
Precies een halve eeuw na de “Philosophie zoologique” verscheen “The Origin
of Species” (ref. 3), van Darwin (1809 –
1882) waarin de natuurlijke selectie als
een noodzakelijke en drijvende kracht van
de evolutie werd aangetoond. De vrijwel
onweerlegbare argumenten, gebaseerd
op observaties van deze buitengewoon
getalenteerde wetenschapper, zijn nog
steeds geldig. Tegelijk was daarmee
een lang en hatelijk conflict geboren:
Darwinisme of Lamarckisme?
De letters ‘isme’ achter de namen geven
al aan dat de strijd een dogmatisch
karakter had (en heeft). Alleen selectie
van de meest fortuinlijke varianten
(Darwinisme) of genetische inbedding
van door omstandigheden verworven aan-

Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet,
Chevalier de Lamarck (1744 – 1829)

passingen (Lamarckisme)? Darwin zelf
twijfelde. Zijn theorie sloot de ideeën van
Lamarck beslist niet uit. Zo noemt hij het
voorbeeld, dat hij van horen zeggen had,
dat in het Islamitische Celebes veel jongetjes met een kortere voorhuid geboren
worden, als gevolg van de vele generaties
besnijdenis. Een sterk verhaal trouwens.
Soms lijkt hij bij Lamarck inspiratie te
vinden om dan later toch weer kritiek
te uiten.

Biologische experimenten
Is het idee van Lamarck experimenteel te
onderzoeken? Dat lijkt moeilijk, maar het
is wel geprobeerd met name door de Oostenrijkse bioloog Paul Kammerer (18801926) die in het destijds beroemde Vivarium van Wenen werkte. Een gedetailleerde beschrijving van zijn experimenten
met onder meer vlinders, salamanders en
Coloradokevers, die hij generaties lang
blootstelde aan verschillende condities
om te zien of er zich erfelijke trekjes zou-
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Georges Cuvier

Charles Darwin

Gregor Mendel

den ontwikkelen, voert te ver, maar laat
ik het fameuze en meest omstreden experiment met de Vroedmeesterpad (Alytes
obstetricans) er uit lichten (ref. 4 en 5).
Het verhaal gaat als volgt:
De meeste kikkers en padden paren in
het water. Het mannetje grijpt het wijfje
stevig om de heupen en houdt haar op
die manier soms wekenlang vast, totdat
ze eieren legt die hij daarna met zijn zaad
bevrucht. Om het glibberige vrouwtje in
het water goed vast te kunnen houden
heeft de man eeltachtige uitstulpingen
op zijn poten (nuptial pads of huwelijkskussentjes) die voorzien zijn van kleine
hoornige stekeltjes. De vroedmeesterpad
echter paart op land waar de huid van het
vrouwtje minder glad is en heeft deze uitstulpingen niet nodig. Nadat het vrouwtje
een lange sliert eieren heeft gelegd worden die bevrucht en door het mannetje,
die ze vervolgens om zijn achterpoten
windt totdat ze uitkomen. (vandaar de
naam ‘vroedmeester’).

Kammerers experiment bestond hieruit
dat hij vroedmeesterpadden dwong in het
water te paren en dit een aantal generaties lang te herhalen. De nakomelingen
(zesde geslacht) van deze padden, alle
in water ‘verwekt’ door hun in water
verwekte ouders, ontwikkelden, aldus
Kammerer, huwelijkskussentjes.
Hoewel Kammerer zelf dit nog niet als
een doorslaggevend bewijs zag van erfe
lijke aanpassing, bracht het nieuws veel
opschudding teweeg in wetenschappelijke kringen en tegelijkertijd veel tegenspraak. De academische wereld was in
die tijd bepaald geen vriendelijk onderonsje tussen waardige 19de-eeuwse
geleerden; er ging veel venijn, achterdocht en jaloezie schuil achter die baarden. Kammerer heeft veel andere experimenten uitgevoerd, sommige met meer
‘bewijskracht’ dan de vroedmeesterpad,
maar het resultaat van zijn jarenlange
werk, dat zeker interessant en relevant
was, heeft niet kunnen bewijzen dat het

Lamarckiaanse idee – overerving van verworven eigenschappen – correct zou zijn.

Bron: Wikimedia

De Vroedmeesterpad
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De tragiek
De zichtbare resultaten van al zijn experimenteerwerk gingen in de Eerste Wereldoorlog helaas verloren, op één exemplaar
na van een Vroedmeesterpad, bewaard
gebleven in een fles formaldehyde. Toen
Kammerer terug was van een succesvol
tournee door de USA, bezocht een jonge
Amerikaanse specialist zijn lab in Wenen
en bewees dat dit enige overgebleven
exemplaar niets liet zien van nuptial pads
en dat er zichtbaar geknoeid was met
geïnjecteerde zwarte vloeistof, later
geanalyseerd als Oost-Indische inkt. Zes
weken na publicatie van diens bevindingen in Nature (1926) pleegde Kammerer
zelfmoord. Zijn reputatie was totaal vernield. Het is nog steeds onduidelijk wie
er met zijn Vroedmeesterpad geknoeid
heeft; hijzelf waarschijnlijk niet. (ref. 5)

Paul Kammerer

(1880 – 1926)

1909

Vroedmeesterpad Experiment

Hugo de Vries

(1848 – 1935)

1900

Herontdekking Mendel

August Weismann (1834 – 1914)

1874

Weismann Barrière

Gregor Mendel

(1822 – 1884)

1865

Principes der Erfelijkheid

Charles Darwin

(1809 – 1882)

1859

Origin of Species

Georges Cuvier

(1769 – 1832)

1824

Catastrofe Theorie

Jean Lamarck

(1744 – 1820)

1819

Evolutie Theorie

Bron: Wikimedia

Bron: Wikimedia

Bron: The Bettmann Archive

August Weismann

Hugo de Vries

Paul Kammerer

Het dogma

Slechte modellen,
verkeerde wegwijzers

onze positie de Zon zullen kunnen gaan
zien.”
Als Lamarck zegt dat de evolutie
gedreven wordt via door de omgeving
gedicteerde, erfelijke aanpassingen in
lichaamsbouw, beschrijft hij wel wat men
als onbevangen toeschouwer ziet, maar
benoemt hij ook impliciet de levende
wezens tot de actieve, sturende partij.
Zijn observaties waren sterk en leidden
hem met uitstekende argumenten tot een
onjuiste interpretatie. Evenals het lang
duurde voordat de mens ontdekte dat de
Aarde draait en niet de Zon, zo hadden
we Darwin nodig om te beseffen dat het
evolutieproces passief is, filterend in
plaats van sturend en opbouwend.
Ik verwacht dat de biochemici en de
biologen die – als ik goed ben ingelicht –
aan de vooravond staan van steeds meer
spectaculaire ontdekkingen aangaande
Het Leven, de vraag kunnen beantwoorden of het Neo-Darwinisme de gehéle
waarheid behelst.

Naast tragiek kwam er ook dogma in het
spel. Darwinisme (na aankoppeling bij
Mendel ook bekend als Neo-Darwinisme)
werd de geloofsleer in de Biologie. Random variatie en natuurlijk selectie waren
de enige factoren die de evolutie op gang
hadden gehouden. Vandaag is Dawkins
de enigszins uit zijn baan gevlogen Grote
Profeet van deze richting.
Het dogma-element kwam het duidelijkst
naar voren in de ‘Weismann-barrière’.
Friedrich Leopold August Weismann
(1834 – 1914) was een beroemd Duits
bioloog die poneerde dat erfelijke informatie gaat ván de geslachtscellen náár
de lichaamscellen, maar nooit andersom.
Het erfelijk materiaal van de ongeslachtelijke cellen stuit op een ondoordringbare
barrière als het in een geslachtscel zou
willen binnen dringen om zo het nageslacht te kunnen beïnvloeden. De Lamarckiaanse theorie is daarmee van de baan.
Absolute stellingen, waarin woorden als
‘nooit’ en ‘altijd’ een hoofdrol spelen zijn
kwetsbaar. De geringste uitzondering
haalt de stelling onderuit en beschadigt
daarmee zowel het idee zelf als de
bedenker daarvan. En zie, ook de Weismann-barrière vertoont een gaatje en er
is (nog?) geen Jantje Brinkers in zicht.
Het gaatje zit in het immuunsysteem.
Volgens Steele et al. (ref. 6) zijn er sterke
aanwijzingen dat verworven immuniteit
tegen bepaalde, door virussen (o.a. HIV)
verspreide infectie ziektes via slinkse
RNA / DNA-processen erfelijk kan worden
overgedragen op het nageslacht. (zie
Wikipedia onder ‘endogenous retrovirus’).
Hierover is trouwens nog veel debat gaande onder de experts.

De discussie over het hoe en waarom van
de evolutie is in de 19de eeuw met veel
animo gevoerd, maar heeft sterk geleden
onder een gebrek aan inzicht in de
elementaire wetten van de erfelijkheid.
De eenheid van erfelijkheid, het gen, was
niet bekend, benoemd of zelfs maar vermoed en het heeft 35 jaar geduurd voordat de fundamentele, goed beschreven,
doorberekende resultaten van Mendel
(ref. 7) werden herontdekt door onder
meer de Nederlands geleerde Hugo de
Vries (1848 – 1935). Tot die tijd dacht
men in termen van vloeistoffen en bijna
mythische sappen die zich vermengden
en tot nieuwe erfelijke vormen konden
leiden.
Het doet denken aan een nog groter
drama, namelijk dat van de alchemisten,
die door het mengen van alle stoffen
waar ze hun hand op konden leggen,
probeerden goud te maken. Hadden ze
Demokritus maar gelezen (en geloofd) die
al in 460 BC stelde dat alles bestond uit
verschillende soorten atomen die fysiek
onveranderlijk en ondeelbaar zijn; als ze
dat model hadden gehanteerd waren hun
heel wat kosten en moeite bespaard
gebleven.

Wrong for the right reasons ?
Als voor een bepaalde dag voorspeld
wordt: “De Zon zal om 06.14 uur
opgaan” dan is dat een onjuiste mede
deling. Het verschijnsel is dan wel benoemd, maar de Zon wordt ten onrechte
als de actieve partij genoemd. Correct
zou zijn: “om 06.14 uur zal de Aarde zo
ver om zijn as gedraaid zijn dat wij vanuit

Peter de Ruiter
Referenties
J.B.P.A. Lamarck (1809). Philosophie zoologique, in het Nederlands vertaald door Dr. J. Metzelaar (Lamarcks standaardwerk
betreffende de evolutie).
G. Cuvier (1840). Discours sur les révolutions de la surface du
Globe et sur les changemens qu’elles ont produits dans le règne
animal.
C. Darwin (1859). The origin of species by means of natural selection or the preservation of favoured races in the struggle for life.
P. Kammerer (1924). The inheritance of acquired characteristics.
A. Koestler (1971). The case of the midwife toad (de geschiedenis
van Kammerer, verteld door een beroemd literair auteur).
E.J. Steele et al. (1998). Lamarck’s signature; how retrogenes are
changing Darwin’s natural selection paradigm.
G. Mendel (1865). Versuche über Pflanzenhybriden
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.de ontsluiting

Mijmeren bij
dinosauruseieren

Drie min of meer intacte eieren in doorsnede. NB de wat rechtere, lange witte lijnen zijn met calciet gevulde barstopvullingen.

Een beetje geoloog heeft een collectie ontsluitingen in zijn hoofd die hem bijblijven en af en toe bezocht
moeten worden. De meeste daarvan zijn voer voor connaisseurs. Die perfecte pointbar-afzetting, een
oeroude gneiss of een prachtig gefolieerde schuifzone: meestal krijgen ze hooguit een beleefd-lauwe
reactie van familie en vrienden. En was het die warme klim door prikkelstruiken nu echt waard?
En die bochtige omweg van 2 uur? Gelukkig is het uitzicht wel aardig.

10
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Ik heb de eieren midden jaren ’90 voor
het eerst bezocht als veldwerkbegeleider.
Afgelopen zomervakantie keerde ik terug,
tijdens een week die ik doorbracht in het
dorpje Orcau. De site vind je vlakbij Basturs, één dorp verderop. Geologisch ligt
hij in het beroemde Tremp-Graus bekken,
waar Utrechtse aardwetenschappers worden opgeleid en Shell-geologen bijgespijkerd. Dinosaurussporen, -botten en -eieren maken het gebied ook voor de leek
zeer de moeite waard.
De afzetting werd voor het eerst beschreven door Sanz et al. (1995). In hun interpretatie zouden de eieren op een strand
zijn gelegd. Dit is bestreden door Sander
et al. (1998); volgens hen waren de eieren weliswaar op een strandafzetting
gelegd, maar gedurende een latere periode van bodemvorming nadat de zee ter
plekke zich had teruggetrokken. Op grond
van de hoeveelheid fragmenten schatten
ze een occupatietijd van de legzone in de
orde van 10.000 jaar.
Locatiekaartje: de zwarte cirkel geeft ongeveer de positie van de eierafzetting weer (bron geologische kaart van Catalonië 1:25.000). De rode eenheid bestaat uit continentale afzettingen van het
Boven-Krijt; deze volgen regressief op de kustafzettingen die dagzomen in de noordflank van de
weergegeven syncline van Tremp. Inlay: overzicht.

Bovenaan mijn lijstje favoriete ontsluitingen staat een site in de Zuid-Pyreneeën
die dit soort PR-problemen niet heeft. Ja,
je moet een hobbelweg afrijden met een
zeker risico voor je uitlaat. Ja, en dan
moet je nog een stuk lopen, en daarna

wat klimmen. En het is er warm. Maar na
deze bescheiden ontberingen kan je je
vergapen aan een wel heel bijzondere
afzetting: een zandsteen uit het BovenKrijt die boordevol zit met dinosauruseifragmenten.

In elk geval gaat het om een dieprode,
vrijwel structuurloze afzetting van een à
twee meter dik, die zich rond de overgang
bevindt van meer onmiskenbare kustafzettingen naar continentale afzettingen
met duidelijke, persistente bodemvorming. De eierfragmenten zijn zeer talrijk
en hier en daar zie je clusters van min of
meer intacte eieren. Ik laat de discussie
over de afzetting hier even voor wat hij is.
Hoe dan ook, je kan bij een prachtig uitzicht mijmeren over dinosauriërs die eieren komen leggen op een plek waar dat
waarschijnlijk generatie op generatie
gebeurde, waarbij de uitgekomen nesten
van vorig jaar werden vertrapt en de stukken ei het zand ingewerkt werden.
Mijmeren is trouwens alles wat je er mag
doen. Los van het feit dat je de eieren
toch niet uit het gesteente zou kunnen
krijgen, heeft het gebied als geologisch
monument een beschermde status en kan
je je hamer beter niet gebruiken. Behalve
als schaal natuurlijk.
Michiel van der Meulen
Deltares / TNO Geological Survey
of the Netherlands
Referenties
Sanz, J.L., Moratalla, J., Diaz-Molina, M., López-Martínez, N.,
Kälin, O., Vianey-Liaud, M., 1995. Dinosaur nest at the sea shore.
Nature, 376, 731-732.
Sander, P.M., Peitz, C., Gallemi, J., Cousin, R., 1998. Dinosaurs
nesting on a red beach? Comptes Rendus de l’Académie des Sciences - Series IIA - Earth and Planetary Science, 327(1), 67-74.

Representatief beeld van de bezochte afzetting. Alle witte fragmenten zijn stukken dinosaurusei.
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.kngmg
Eeuwfeestboek: illustraties gezocht!
In Geo.brief 2 van maart 2008
heb ik een eerste mededeling
gedaan over de voorbereiding van
het boek dat in 2012 ter gelegenheid van het KNGMG-eeuwfeest
wordt uitgegeven. Wij zijn sindsdien een eind opgeschoten. De
globale inhoud en indeling zijn
vastgesteld en auteurs zijn aangezocht – en inmiddels aan het
werk – om het raamwerk in te
vullen met boeiende en pakkende
teksten. Nu is het moment om u
op de hoogte te brengen van de
hoofdstukindeling (aan de titels
kan nog gesleuteld worden). Daardoor wordt het voor u gemakkelijker om mee te denken, want dat
is wat de redactiecommissie
hoopt!
Zoals u ziet, wordt het een boek
in het Engels, voor een internationaal (bedoeld voor vakgenoten en
hun organisaties), en nationaal
(gericht op instanties en belangstellende personen) publiek. Het
inhoudsoverzicht geeft u een idee
van de veelheid aan onderwerpen
die in het boek aan de orde komt.
Het boek zal ook een neerslag zijn
van veel dat intussen niet meer
tot de dagelijkse praktijk van de

geoloog/mijnbouwer hoort. Daarom is het zo belangrijk om behalve in woorden ook met goede
illustraties een beeld te schetsen
van het werk en leven, nu en in
het verleden, van onze vakgenoten, waar ook ter wereld. Wij
hopen dat het nog niet te laat is
om foto’s, brieven of kaarten, of
ander materiaal aan de vergetelheid te onttrekken. Het kan niet
anders of er moet bij onze leden
een schat aan materiaal, al dan
niet onder het stof, verborgen
liggen.
Een boek als dit kan niet zonder
originele illustraties om de tekst
te versterken. Wij horen geregeld
van mensen die hun huis opruimen en herinneringen uit het
verleden tegenkomen. Als daar
foto’s, tekeningen en dergelijke
bij zijn waarvan u denkt dat zij
voor ons boek van belang kunnen
zijn, leg ze even apart, neem contact met mij op, of stuur ze mij
toe. Ook als u nog niet aan opruimen bent toegekomen, maar wel
interessant beeldmateriaal in uw
bezit hebt, laat het ons weten.
Wellicht is het ook nog te gebruiken voor andere doeleinden in het

kader van de eeuwfeestviering.
Mocht u herinneringen of ervaringen hebben die mogelijk in het
boek een plaats verdienen, dan
nodig ik u graag uit ook dit aan
mij te laten weten.

Ik zie graag uit naar uw reacties.
Peter Floor
Van Beuningenlaan 24
2334 CC Leiden
E-mail: floor.p@planet.nl

DUTCH EARTH SCIENCES: Development and Impact
1. Earth Sciences in the Netherlands in a West European context (1568 – present)
2. Proto-Earth Scientists amongst Dutch thinkers and doers (1568-1839)
3. Emerging Earth Sciences and their Impact on the Netherlands (1839-1877
3.1. Early surface reconnaissance (1822-1877)
3.2. Early university developments (? -1877)
4. Education of Dutch earth scientists from 1877 onwards
4.1. Origin and development of geology and mining departments (starting 1877)
		
4.1.1. Prominent Dutch Scientists with lasting impact (1877-1945)
4.2. Post-WW II growth and impact
		
4.2.1. Institutional growth and diversification
		
4.2.2. Academic revival
			
4.2.2.1. Contributions to understanding the earth
		
4.2.3. Dutch industries and their links with Academia
4.3. Struggle for continuity and relevance
5. The Netherlands’ subsurface, surface and offshore
5.1. Introduction
5.2. Major development lines, past and present
		
5.2.1. Subsurface
		
5.2.2. Surface
		
5.2.3. Offshore
		
5.2.4. International consultancies and collaboration
5.3. Government and geological wealth; an unstable relation
6. The significance of Dutch industries
6.1. Oil and Gas
		
6.1.1. Onshore
		
6.1.2. Offshore
6.2. Coal
6.3. Unconsolidated sediments
6.4. Evaporites
6.5. Cement and building stone

Excursie in Galicië (1967) met Leidse, Franse, en Portugese geologen.
Een Portugese dans tijdens motorpech van de bus van Antonio Ribeiro,
nu emeritus-hoogleraar in Lissabon.
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7. Overseas Earth Sciences
7.1. The East Indies
		
7.1.1. Early activities
		
7.1.2. The Indies: ‘Eldorado’ for Dutch geologists (±1888 – 1940)
		
7.1.3. Richness in mineral resources
7.2. New Guinea
7.3. Surinam
7.4. The Antilles
8. Earth sciences in the Netherlands today

.musea
Specialistenserie Geologie 2009
Voor de 22ste keer organiseert het Museon een serie lezingen over bijzondere onderwerpen van het vakgebied geologie. De lezingen vinden
plaats in de aula (Levi Lassenzaal) van het Museon op vrijdagmiddagen
in oktober, november en december. Elke keer van 14.00 tot 16.00 uur
met een pauze halverwege.
De kosten voor de gehele serie van 10 lezingen zijn € 74,00 inclusief
eventuele samenvattingen of hand-outs. De kosten van een enkele lezing
zijn € 8,50. Voor leden van de Vereniging van Vrienden van Museon en
Omniversum kost een enkele lezing € 7,50, de hele serie kost € 67,00.

Programma Specialistenserie 2009
2 oktober
Prof. Dr. Nico van Straalen
(Faculteit Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit)
“Wat genomics kan vertellen over
de vroege evolutie van het leven”
Nu we op grote schaal het DNA
van allerlei organismen met elkaar
kunnen vergelijken blijkt dat de
boom van het leven heel anders
in elkaar zit dan we dachten.
9 oktober
Dr. Maarten Kleinhans (Faculteit
Aardwetenschappen, Dept. Of
Physical Geography, Universiteit
Utrecht)
“Denkend aan Holland zie ik
woeste rivieren”
Rivieren hebben zeer verschillende patronen, zoals meanderend,
met een slingerende geul zoals de
IJssel, en vlechtend, met meerdere geulen en banken door elkaar,
zoals de Oude IJssel. Waarom?

De Waal bij Ochten

16 oktober
Drs. Frank Beunk (Faculteit Aarden Levenswetenschappen, Vrije
Universiteit)
“50 Jaar geologie”
Hoogtepunten uit het geologisch
onderzoek van de inwendige aarde
van de afgelopen halve eeuw, met
een uitstapje naar het zonnestelsel en de cosmologie
23 oktober
Dr. Matthieu Cartigny (Faculteit
Aardwetenschappen, Dept. of
Physical Geography, Universiteit
Utrecht)
“Troebelingsstromen door onderzeese canyons”
Waarom vinden we zand op de
bodem van de oceaan? Hoe worden onderzeese canyons gevormd?
Hoe komt het dat kabels op de
oceaanbodem breken?

De gevolgen van de aardbeving in L’Aquila

30 oktober
Dr. Paul Meijer (Faculteit Aardwetenschappen, Universiteit Utrecht)
“De L’Aquila aardbeving van april
2009: Aktieve tektoniek in het
Middellandse-Zeegebied”
Hoewel ze optreden in het gebied
waar de Afrikaanse en Europees/
Aziatische plaat naar elkaar toeschuiven, hangen de MiddenItaliaanse aardbevingen niet
direct samen met plaatbotsing.
De tektonische achtergrond
blijkt verrassend complexer.
6 november
geen lezing
13 november
Dr. Hubert Vonhof (Faculteit
Aard- en Levenswetenschappen,
Vrije Universiteit)
“In steen geschreven: hoe fossielen en gesteenten ons over het
vroegere klimaat vertellen”.
Hoe kunnen we aan de hand van
stalagmieten en fossiele schelpen
de klimaatsverandering van miljoenen jaren terug reconstrueren?
20 november
Dr. Fraukje Brouwer (Faculteit
Aard- en Levenswetenschappen,
Vrije Universiteit)
“Metamorfose: Gesteenten als
zwarte doos van een reis door
de Aarde”.
Hoe werkt metamorfose van
gesteenten? Hoe kunnen we deze

“zwarte dozen” ontcijferen? Wat
vertellen ze over gebergtevormende processen? Een reis door de
wondere wereld van de metamorfe
gesteenten.

27 november
Drs. Peter Vos (Deltares, afdeling
Morfologie en Sedimentaire Systemen)
“Ontstaansgeschiedenis van de
Nederlandse kustdelta”.
4 december
Dr. Wim Westerhoff (Deltares /
TNO- Geological Survey of the
Netherlands))
“Rijn, Maas en Belgische rivieren
tijdens het Laat-Plioceen en
Vroeg-Pleistoceen in Nederland”.
De Nederlandse ondergrond
bestaat voor een belangrijk deel
uit riviersediment. Het is geologisch archief dat bijdraagt aan
de ontrafeling van de complexe
samenhang tussen riviergedrag,
klimaatveranderingen en bodemen zeespiegelbewegingen.
11 december
Dr. Tanja Zegers (Universiteit
Utrecht)
“De rol van water op Mars en de
Aarde”
Water speelt een grote rol in de
ontwikkeling van planeten. Waarom is Mars een ijswoestijn en de
Aarde niet?
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.nwo
NWO op de ‘Beagle’
(Bron: Onderzoeksberichten
28 augustus 2009)
Op vrijdag 28 augustus heeft de
Nederlandse driemaster ‘Stad
Amsterdam’ de trossen losgegooid
en volgt ze de vaarroute die Darwin van 1831 tot 1836 aflegde
met de HMS Beagle.
Tot 23 april 2010 zeilt de klipper
over de wereldzeeën.
Het 76 meter lange en 10 meter
brede schip met 30-koppige crew
is omgetoverd tot onderzoekslaboratorium annex VPRO-studio.
Centrale vraag is of de mens echt
bezig is het leven op aarde te
vernietigen. Op zoek naar het
antwoord monsteren op verschillende plekken wetenschappers,
kunstenaars, schrijvers, dichters,
politici en zelfs Sarah Darwin –

de achterachterkleindochter van
Darwin – aan.
De VPRO werkt voor dit project
onder meer samen met CANVAS,
Teleac en NWO. De omroep
maakt van de reis een documentaireserie die vanaf 13 september
35 weken lang rond 21.10 uur
op zondag wordt uitgezonden op
Nederland 2. Verschillende onderzoekers van NIOZ zullen aan
boord onderzoek gaan doen.
Tussen Plymouth en Tenerife
gaat Katja Philippart onder meer
de kleur van de zee bestuderen.
Langs Brazilië gaat Hans Witte
de spreiding van vliegende vissen
onderzoeken. Bij Argentinië zullen
Katja Philippart en haar man Mardik Leopold (IMARES Texel) de
fronten van plankton en vogels in
dit zeegebied in kaart brengen.
Langs de zuidelijke kust van Chili

De Stad Amsterdam bij een parade bij Alicante, 2007.
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gaan Corina Brussaard en Anna
Noordeloos proeven doen met
bacteriën en virussen in zeewater.
En tussen Tahiti en Sydney gaat
Martien Baars de schaatsenrijder
Halobates vangen en observeren.
Voor geoloog Jan-Berend Stuut
staat de hele reis een stofvanger
aan boord, waarmee de bemesting
van de zee met stof uit de lucht
bepaald wordt. Onder leiding van
Geert-Jan Brummer zal weer een
koraalboring uitgevoerd worden op
Keeling Island om het verloop van
de watertemperatuur in de regio
te onderzoeken. De laatste NIOZbijdrage aan boord is die van
Herman Ridderinkhof. Hij zal het
zeilschip tijdens het laatste deel
van de tocht als ‘stroommeter’
gebruiken om te laten zien hoe
eeuwenlang gegevens over zeestromen verzameld werden.

De bevindingen en belevenissen
van bemanning en passagiers zijn
non-stop te volgen via radio, tv en
internet. Er zijn vier webcams op
het schip. In één live videostream
geven ze 24 uur per dag een
beeld van het leven aan boord.
Bovendien doen crew, programmamakers en gasten in persoon
lijke blogs en videoblogs verslag
van de reis.
Op http://beagle.vpro.nl/ kan de
koers van Stad Amsterdam van
zeemijl tot zeemijl gevolgd worden. Het project is ook te volgen
op Flickr, Twitter en Delicious en
via sociale netwerken zoals Hyves
en Facebook. De VPRO werkt
samen Teleac, VRT, KNAW, WNF
en het Platform Bèta Techniek.

.njg

.boekbespreking

Enquête
Netherlands Journal of Geosciences

Geology and Geomorphology of
Holocene Coastal Barriers of Brazil

Bij deze Geo.brief vindt u een
enquête over het Netherlands
Journal of Geosciences, NJG.
NJG, opvolger van het vroegere
‘Geologie en Mijnbouw’, is het
enige wetenschappelijke, ‘peer
reviewed’ geologisch-mijnbouwkundige tijdschrift in Nederland.
Het wordt uitgegeven door KNGMG
en TNO, verschijnt 4 maal per
jaar, en wordt verspreid onder de
leden van het KNGMG en meer
dan honderd wetenschappelijke
instituten en bibliotheken in Europa en Noord-Amerika. De ‘journal
impact factor’ is sterk groeiend.
De kosten van het NJG zijn voor
KNGMG-leden laag. Per lid wordt
slechts ongeveer 15 euro van de
jaarcontributie voor het tijdschrift
‘afgedragen’. Dat komt mede
door de bijdrage van TNO en door
de substantiële opbrengst uit de
institutionele abonnementen.

Het bestuur van het KNGMG wil
graag weten wat de werkelijke
belangstelling van de leden voor
het blad is en zou het op prijs
stellen als u de moeite wilt
nemen het enquêteformulier
in te vullen.
U kunt dat op twee manieren doen:
Op papier: vul de enquête in, vouw
het blad dubbel met het adres op
de buitenzijde, plak het dicht met
plakband of nietje, en stuur het
op. U moet dan wel een postzegel
op de adreszijde plakken.
Via internet: ga naar www.kngmg.
nl, en klik op ‘Genootschap’ en
‘NJG Onderzoek’. Vul de vragen in
en klik op ’Verzenden’.
Vul of stuur de enquête liefst voor
1 november in. Over de uitkomst
berichten wij in een komend
nummer van de Geo.brief.
Bij voorbaat veel dank voor uw
medewerking.

Een kust van 9200 km lengte
biedt veel mogelijkheden voor
studies zoals verzameld in deze
‘Lecture Notes 107 in Earth
Sciences’. Hierin wordt Brazilië’s
kust beschreven en geïllustreerd
met lucht- en satellietbeelden,
kaarten, studieresultaten van
oppervlaktemonsters, dwarsdoorsneden. Deze fascinerende studie
vat op overzichtelijke manier de
kust-dynamiek, de geomorfologie
en de Holocene evolutie samen.
In twee inleidende hoofdstukken
worden de kustgeologie, het overheersende klimaat, de oceano
grafie en de kustdynamiek uiteengezet. De auteurs vergelijken verschillende Braziliaanse barrièrekusttypen met de literatuur en
concluderen dat het ‘barrièreeilandtype’ waarschijnlijk oververtegenwoordigd is; het is slechts
een van de types die langs de kust
van Brazilië voorkomen. Veel Braziliaanse kustbarrières groeiden na
vorming uit door migratie tijdens
de postglaciale marine transgressie, verschillende kustprocessen
en variabele sedimentaanvoer.
In negen hoofdstukken wordt
voor elk van de kuststaten de ontwikkeling van afzonderlijke Holocene kustbarrières (of barrièrecomplexen) samengevat. Sommige barrières zijn gevormd onder
invloed van micro- tot macrogetijden, andere door de verspreiding
van sedimenten door golf- en
windenergie. Zo ontstond een
verassend spectrum aan barrièreeilanden, landtongen, stabiele,
zich terugtrekkende, of uitbouwende barrières en daarmee
geassocieerde strandvlakten.
Enkele van de grootste duinenvelden ter wereld worden beschreven
in dit boek. Mijn favoriet is de
schitterende halfronde barrièrekust van Pinheira (de kust van
Sta. Catarina in Zuid-Brazilië). Er
worden detailproblemen besproken zoals bijvoorbeeld de grootschalige transgressieve duinvelden die zich doorgaans ontwikke-

S.R. Dillenburg, en P.A. Hesp •
veel figuren en tabellen • ingebonden • 280 pp • 2009 • Springer Berlin • ISBN 978 3 540
25008 1 • €129,95 • Er bestaat
ook een digitale versie.

len onder tropisch-vochtige klimaatsomstandigheden, maar in
Noord-Brazilië gevormd zijn in
een klimaat met een uitgesproken
droog seizoen.
Het boek geeft een grote hoeveelheid goed geïllustreerde informatie
over Holocene barrières, hun evolutie en dynamiek, informatie die
eerder niet toegankelijk was. Het
geeft ecologen, biologen en botanici de noodzakelijke informatie
van de geologie en geomorfologie
voor hun studies van deze vaak
vergeten kust. Het boek is door
dertig auteurs geschreven, allen
experts in Brazilië, zoals ook blijkt
uit de uitgebreide lijst met recente
literatuurverwijzingen na elk
hoofdstuk. Het zal zonder twijfel
een leemte vullen in de bibliotheek van veel geologische afdelingen. Jammer genoeg zal de prijs
veel studenten weerhouden het
boek te kopen. Toch wordt het
boek hartgrondig aanbevolen.
T.J.A. Reijers
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.boekbespreking

.hoorcollegebespreking

Geologie der Alpen

Aarde en Klimaat, hoorcollege op 6 cd’s

“Bij het bekijken van een geologische kaart van de Alpen krijg je
onwillekeurig de indruk dat je een
chaotisch patroon van kleurvlekken ziet.”
Aldus begint hoofdstuk 5 (‘Der
tektonische Bau der Alpen’) van
het in dit jaar uitgekomen boek
van de Zwitser Adrian Pfiffner:
‘Geologie der Alpen’. En hij heeft
gelijk. Voor de niet-ingewijde is
het uiterst moeilijk om orde te
vinden in de geologische chaos
die als ‘De Alpen’ bekend staat.
Gelukkig biedt dit pas uitgekomen
boek uitkomst.
Professor Pfiffner heeft jarenlang
aan de universiteit van Bern het
onderwerp ‘Geologie van Zwitserland’ gedoceerd en tenslotte een
semester vrij gekregen om zijn
colleges tot een boek te verwerken. De opdracht werd uitgebreid
tot de gehele Alpenketen, dus
inclusief de Franse en de Oostenrijkse kant. Het resultaat van deze
inspanning – die uiteindelijk veel
meer tijd kostte dan een semester
– is nu in schitterende uitgave
beschikbaar voor de stevige, maar
niet onredelijk prijs van € 58,–.
Ik aarzel niet om dit leerboek een
meesterwerk te noemen. Wat als
eerste opvalt is de helderheid. Dat
begint al met het taalgebruik dat,
in tegenstelling tot vele andere in
het Duits geschreven publicaties,
uitblinkt door directheid, eenvoud
en leesbaarheid.* Het boek is
zeer royaal geïllustreerd met
heldere, in goed gekozen kleuren
uitgevoerde kaarten, profielen en
stratigrafische kolommen. Vrijwel
alle getekende illustraties zijn
“umgezeichnet nach…”, dus
ontleend aan publicaties van
anderen. Een streng doorgevoerde
discipline van kleur en symbool
is, bij zowel kaarten als secties,
toegepast zodat vermeden is dat
een wirwar van legenda’s, lettertypes, kleuren en druktechnieken
de lezer in verwarring brengt.
Het boek is zeer breed opgezet;
het begint met de Proterozoïsche
gesteenten en de plaattektonische
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O. Adrian Pfiffner (2009) • Haupt
Verlag • Bern, Stuttgart, Wien •
ISBN 978-3-8252-8416-9 •
359 pp. • € 58,00
verbanden daarvan op wereldschaal en eindigt met een hoofdstuk over de jongste geschiedenis
tot en met recente lawines. Stratigrafie en tektoniek worden wel in
aparte hoofdstukken behandeld,
maar de onderlinge verbanden
wordt niet genegeerd. De tektoniek neemt ongeveer de helft van
het aantal bladzijden in beslag.
De literatuur waarnaar verwezen
wordt, dateert voor drie kwart
van na 1990. Het boek vertegenwoordigt dus in hoge mate de
recente inzichten en de uiterste
houdbaarheidsdatum van dit standaardwerk ligt nog vele decennia
vóór ons. De keuze om het in het
Duits te publiceren ligt voor de
hand, maar een vertaling in het
Engels zou m.i. te overwegen zijn.
Ik durf dit boek sterk aan te raden
aan allen die in de geologie van
de Alpen geïnteresseerd zijn.
Misschien moet het ook wel tot
de verplichte lees- en leerstof voor
de studenten aan de Nederlandse
Aardwetenschappelijke faculteiten gaan behoren.
Peter de Ruiter
* dit staat in sterk contrast tot de befaamde
opmerking van Mark Twain: “Whenever the
literary German dives into a sentence, that is
the last you are going to see of him until he
emerges at the other side of his Atlantic with
a verb in his mouth”.

Om in geologie ideeën over te
brengen, is een docent vaak sterk
afhankelijk van kaarten, dwarsdoorsneden en andere beelden.
Ook is voor een goed begrip persoonlijke kennismaking nodig
met gesteenten en structuren in
het veld. Kroonenberg werkte in
Bolivia, Swaziland en Suriname
voordat hij hoogleraar geologie
werd in Wageningen en nu in
Delft. Uit die ervaring put hij. In
dit hoorcollege doet hij dat op een
indrukwekkende manier door
alleen beelden te gebruiken die
hij in de geest oproept. Zo geeft
hij de geologische ontwikkeling
van de aarde en haar klimaat over
250 miljoen jaar weer.
Zijn verhaal begint in het Perm;
de tijd van ‘de woestijnaarde’.
Door het hele verhaal fungeert
de plaattektoniek als rode draad.
Daarmee verklaart hij waarom er
hier water is en daar land, waarom hier gebergten en daar vlakten. Het megacontinent Pangea
was omringd door gebergten en
het centrale deel was woestijn.
Eender, in het Carboon, waren
dikke lagen steenkool gevormd,
waaruit gas ontsnapte dat gevangen bleef in de woestijnzanden.
De zee drong enkele keren de
woestijn binnen en door uitdamping ontstonden dikke, afsluitende zoutlagen. Zo kreeg Noordwest-Europa zijn enorme gas
voorraden. Kroonenberg staat stil
bij de massale uitsterving and
het einde van het Perm waarna
nieuwe leven ontstond.
Pangea viel uiteen en in de nieuwe nauwe oceanen kwam sediment tot bezinking met veel
resten organisch materiaal. Wat
later, door krachten die samenhangen met de opening van de
Atlantische oceaan, ontstonden
zandige eilanden met brede kustvlakten omringd door ondiepe
zeeën die reservoirzanden zijn
voor de olie in West- en OostNederland en de Noordzee. De
atmosferische samenstelling veranderde geleidelijk en het werd

• ISBN 978-90-8530-036-6 •
NUR 77•Gesproken door Salomon
Kroonenberg•Bestellen via nrc.nl/
academie•Prijs € 42,50•speciale
prijs mogelijk voor deelnemers
aan HOVO-colleges

warmer. We komen in de broeikasaarde waarin veel organismen
met kalksteenschalen dikke pakketten Krijtsediment leveren. Aan
de periode van het nieuwe leven
komt abrupt een einde door de
meteoorinslag op de grens KrijtTertiair, die Kroonenberg in
detail uiteenzet.
Nu begint en periode waarin
nieuw leven zich kan ontwikkelen
en waarin astronomische variabelen, uitgewerkt door Milankovich,
ervoor zorgen dat de temperatuur
afneemt. We komen in de ijstijdaarde die beschreven wordt als
volledig anders dan onze tijd,
maar waarin de mens zich verbreidde en de aarde in bezit nam.
Kroonenberg besluit zijn betoog
met de vraag “wat nu? “. Hij laat
de verschillende opties de revue
passeren en verwerpt de meeste
als onbruikbaar. Hij pleit voor het
scheiden van de klimaat- en energiepolitiek en concludeert dat uit
zijn betoog is gebleken dat de
natuur niet maakbaar is, en dat
we er goed aan doen ons op een
nieuwe ijstijd voor te bereiden.
Fascinerende stof op overtuigende
wijze samengevat en gepresenteerd. Een warme aanbeveling
voor toekomstige koude tijden.
T.J.A. Reijers

.nwo
Opwarming klimaat versnelt
CO2-uitstoot van subarctisch veen
(Bron: FALW, VU-Amsterdam)
Een opwarming van het klimaat
van 1°C gedurende de komende
decennia kan leiden tot een
wereldwijde toename in CO2uitstoot uit noordelijke venen
die een aanzienlijk deel van de
emissiereductiedoelen uit het
Kyoto-protocol van de hele EU
teniet zou kunnen doen. Dat blijkt
uit onderzoek van systeem-ecologe
Ellen Dorrepaal en collega’s in
een veengebied in Lapland. De
resultaten zijn 30 juli in Nature
verschenen.
Noordelijke veengebieden herbergen ongeveer een derde van alle
organische bodemkoolstof op de
wereld. Deze koolstof is daar gedurende duizenden jaren opgehoopt
in dikke pakketten veen die door
de kou ‘geconserveerd’ worden. De
opwarming van het klimaat is juist
het sterkste in het arctische
gebied en vormt een potentiële
bedreiging voor de daar opgeslagen bodemkoolstof als het de

veenafbraak en daarmee de CO2uitstoot stimuleert.
De onderzoekers warmen sinds
2000 in Noord-Zweden veen op
door grote perspex ‘tenten’ met
een open bovenkant over delen
van het veen en de vegetatie heen
te zetten. De experimentele opwarming in de zomer is ongeveer 1°C.
Uit het onderzoek blijkt dat deze
opwarming leidt tot een zeer sterke
(52–60%) toename in de CO2-uitstootsnelheid van het onderzochte
subarctische veen die ten minste
acht jaar aanhield. Ook blijkt een
aanzienlijk deel (ten minste 69%)
van deze toename in uitstoot
afkomstig te zijn uit de diepere
veenlagen (25–50 cm) net boven
de permafrost. Klimaatopwarming
versnelt de CO2-uitstoot van de
grote organische koolstofreservoirs
in de diepte van de dikke veenpakketten van noordelijke venen daarom veel sterker dan werd gedacht.
Dit onderzoek is medegefinancierd
door NWO.

Jan Brouwer wordt programmaleider
van CATO-2

Jan Brouwer

CATO – CO2 Afvang, Transport en
Opslag – het samenwerkingsverband tussen overheidsinstellingen, onderzoeksinstituten en oliemaatschappijen dat in 2003
opgericht is om onderzoek te doen
naar mogelijkheden om de hoe-

veelheid CO2 in de atmosfeer
terug te dringen door afvang en
opslag, heeft een opvolger gevonden in CATO-2. Programmaleider
wordt dr. Jan Brouwer van TNO
Bouw en Ondergrond. Hij volgt
hiermee ir. Erik Lysen op, die
programmaleider was van CATO.
Het onderzoeksprogramma van
CATO-2 heeft dit voorjaar een
subsidie van het kabinet gekregen
van 5 miljoen voor onderzoek in
het eerste jaar. Voor het totale
vijfjarige programma loopt een
subsidieaanvraag van 47 miljoen.
In CATO-2 zal – als vervolg op het
succesvolle onderzoeksprogramma
CATO – door ruim 35 partijen
onderzoek worden gedaan naar de
afvang, het transport en de ondergrondse opslag van CO2.
In de volgende Geo.brief zal uitgebreid aandacht besteed worden
aan CATO-2.

.nwo
Rien Herber benoemd tot voorzitter
van de stuurgroep Duurzame Aarde

onderschrift

(NWO-nieuws 24 juli 2009)
Per 1 juli is prof.dr. M.A. Herber
benoemd tot voorzitter van de
stuurgroep van het thema Duurzame Aarde. Hij volgt daarmee prof.
dr. Gerbrand Komen op. Rien
Herber was adjunct-directeur van
de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en vicepresident
Exploration Europe bij Shell. Per
1 augustus is hij hoogleraar aan
de Rijksuniversiteit Groningen
voor de leerstoel Geo Energy.
Herber is al lid van het gebiedsbestuur van ALW en voorzitter van
de Programmaraad van het Zeeen Kust Onderzoek.
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. adreswijziging

.agenda
Oktober-december 2009
Specialistenlezingen, Museon,
Den Haag op vrijdagmiddag van
14 – 16 uur. Kosten voor alle
lezingen € 74,–, één lezing
€ 8,50. Voor het programma, zie
pagina 13 van deze Geo.brief.
Informatie: Cor Montagne
(070 – 3381400 of
cmontagne@museon.nl)
2 oktober 2009
Symposium “Levende aarde:
link tussen aardwetenschappen
en biologie”, georganiseerd door
de Kring Toegepaste Fysische
Geografie (KTFG) en Nederlandse
Bodemkundige Vereniging (NBV).
Lokatie: Science Park, Universiteit van Amsterdam. Informatie:
www.fgdag.nl
8-9 oktober 2009
Nederlands/Belgische Palynologendagen, editie 2009. Thema: het
rivierengebied rond ’s Hertogenbosch. Informatie: Timme
Donders (timme.donders@tno.nl,
030-2564566) of Marjolein van
der Linden (vanderlinden@biax.nl,
075-6161010).
8-9 oktober 2009
11e Noordzeedagen: Grenzeloze
Noordzee, georganiseerd door
Rijkswaterstaat, gecombineerd
met de IDON werkconferentie
(Interdepartementaal Directeuren
Overleg Noordzee). Locatie:
Scheepvaart en Transport College
aan de Lloydkade te Rotterdam.
Informatie: Mariska Harte (mariska.
hart@rws.nl) en Ruud Staverman
(ruud.staverman@rws.nl).
12 oktober 2009
AAPG Distinguished Lecture
being held by John Kaldi entitled
“Carbon Capture and Geological
Storage: What are the Big Issues
and Opportunities?”. Shell Office:
Kessler Park 1, 2288 GS Rijswijk,
van 13:00-14:00 uur. Informatie:
herman.darman@shell.com
13 oktober 2009
KNGMG-Staringlezing gehouden
door Bruce Levell, Chief Scientist
Geology van de Shell. KIVI-

18

Geo.brief oktober 2009

gebouw, Prinsessegracht 23,
2514 AP Den Haag. Zie ook
pagina 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: http://www.planet
earthlisbon2009.org/
27 november 2009
20e reünie van Stichting Geologisch Instituut Amsterdam, aanvang 18.00 u. in de Oosterkerk,
Kleine Wittenburgerstraat 1 te
Amsterdam. Instituutslezing door
Tom de Booij “Mijn ervaringen op
het Geologisch Instituut in de periode september 1942 – november
1970”. Informatie: www.sgia.nl.
20-22 januari 2010
First International Conference
on Frontiers in Shallow Subsurface Technology (FSST),
Delft, the Netherlands.
www.shallowsubsurface.org
26-28 januari 2010
LAC2010 – International
Landscape Archaeology Congress,
Amsterdam. Informatie:
www.vu.nl/en/news-agenda/
agenda/conferences/
1 mei 2010 en 18 juli 2010
Excursies “Nederlandse landschappen elders in Europa”, georganiseerd door Geoheritage NL
en KNAG. De eerste reis gaat naar
de Donaudelta in Roemenië, de
tweede reis naar de Baltische
Staten. Informatie: info@knag.nl
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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

. internet
Website Geologie van Nederland
keert ons land ondersteboven
(Bron: Naturalis, Leiden, 1 juli 2009
Op www.geologievannederland.nl is
voor het eerst alle kennis over het
ontstaan van Nederland samengebracht. Waar lag ons land op de
wereldbol toen de dinosauriërs uitstierven? Op welk strand vind je de
meeste fossiele haaientanden? Wat
doet een mineraloog? Hoe ontstaat
kleigrond? Niet alleen op deze vragen wordt antwoord gegeven, de
bezoeker kan zelf ook een bodemmonster nemen in zijn eigen achtertuin of fossielen zoeken met
Google Maps.
Voor deze site werkten geologen en
tientallen studenten en tekenaars

aan honderden teksten, animaties
en nauwkeurige reconstructies.
Het resultaat is een onuitputtelijke
informatiebron voor leerlingen,
met een diepgang die zelfs voor
ervaren fossielzoekers interessant
is. Een simpele klik op een tijdschaal geeft alle informatie over
Nederland door de miljoenen jaren
heen: van de zwerftocht van ons
land over de wereldbol tot gedetailleerd antwoord op de vraag hoe
dieren fossiliseren. Actuele vondsten worden continu toegevoegd
aan de database en er verschijnen
steeds nieuwe artikelen.

De titelpagina van www.geologievannederland.nl

Gekoppeld aan deze website heeft
Naturalis de nieuwe tentoonstelling ‘Nederland Ondersteboven’
gemaakt. Website, lespakket en
tentoonstelling zijn een initiatief

van Naturalis, en TNO Bouw en
Ondergrond, met financiering van
het programma Ruimte voor
GeoInformatie en Nogepa.
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Advertenties: Voor het plaatsen van advertenties kunt u contact opnemen met het Bureau
van het KNGMG, tel. 070 3919892, e-mail:
kngmg@kiviniria.nl, of met het Grafisch Atelier
/ Uitgeverij Blauwdruk, tel. 0317 425880,
e-mail: hh@gaw.nl
Jrg. 2009: Tarieven bij eenmalige plaatsing
2/1: 1.450,- 396 x 255 mm (midden)
1/1: 975,188 x 255 mm (achter)
1/1: 625,–
188 x 255 mm
1/2: 350,–
188 x 125, 90 x 255 mm
1/4: 210,–
188 x 60, 90 x 125 mm
1/8: 154,–
188 x 25, 90 x 60 mm
Bedragen ex. 19% btw
Oplage: 1400
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