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.van de voorzitter

Zware tijden voor Onderzoek

zoek (1,7% van het BBP, tegenover 
bijvoorbeeld 2,5% in Duitsland en 
Denemarken). Ook het Nederlands 
Observatorium van Wetenschap en 
Technologie (NOWT) stelt dat wij te 
weinig investeren in ons kennissys-
teem om de groei in de ons omrin-
gende landen bij te houden (interes-
sant is dat beide worden gefinanci-
eerd door het Ministerie van OCW). 
Toch was de antwoordbrief van  
de minister aan het Bèta-actie 
comité weinig geruststellend  
(zie http://landelijke-beta-actie. 
blogspot.com/2009/10/brief- 
minister-van-ocw.html); daarin laat 
de minister weten dat hij niet de 
indruk heeft dat universiteiten 
tekort komen gezien de goede 
onderwijs- en onderzoeksprestaties. 
Hij streeft ernaar de ontwikkeling 
van onderwijs, kennis en innovatie, 
in een nader af te spreken termijn-
pad tenminste op het niveau van  
het OESO-gemiddelde te brengen 
(2,25% van BBP). Daarmee laat hij 
impliciet de Lissabon-doelstelling 
vallen (de EU-afspraak dat de uitga-
ven aan onderzoek en ontwikkeling 

.www.kngmg.nl

Het wachtwoord voor het beschermde download-gedeelte van het  
kngmg-web voor de komende periode is:

Katili

minimaal 3% van het BBP zouden 
moeten zijn, waarvan 1% afkomstig 
van de overheid; nu is dat 0,7%). 
Tenslotte wordt gesteld dat we er 
“daarbij niet aan ontkomen dat dit 
alles binnen de condities van het 
herstel van de financiële crisis 
moet vallen”.
Ondertussen hebben we een demis-
sionair kabinet dat al op korte ter-
mijn miljarden moet gaan bezuini-
gen. Het is wel duidelijk dat ook  
de Aardwetenschappen het moeilijk 
gaan krijgen op de Nederlandse uni-
versiteiten. Geologie is vanouds een 
dure studie, met veldwerk en kost-
bare apparatuur, en er is nu al grote 
druk om sterk te snijden in onder-
wijs- en onderzoeksprogramma’s.
Het Comité heeft op dit moment nog 
geen verdere plannen. Als geologen 
kunnen we wel allemaal de positie 
van de politieke partijen op het 
gebied van onderwijs en onderzoek 
laten meetellen als we op 9 juni 
gaan stemmen.

Menno de Ruig

Als we de opiniepeilingen mogen 
geloven, kunnen we na deze zomer 
een bont gezelschap in de Neder-
landse regering tegemoet zien. In 
de Geo.brief nummer 5 van vorig 
jaar is in deze column aandacht 
besteed aan het initiatief van het 
Landelijk Comité Bèta-actie, opge-
richt door universitair personeel om 
te protesteren tegen de onderfinan-
ciering van het wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland. Nu, zes 
maanden later, met een demissio-
nair kabinet en verkiezingen voor 
de deur, is het hoog tijd om te zien 
hoe de zaken ervoor staan.
In september vorig jaar richtte het 
Comité zich in een formeel schrijven 
aan de Tweede Kamer en de Minister 
van OCW om aandacht te vragen voor 
de situatie bij de bètafaculteiten in 
Nederland. Bij alle bètafaculteiten 

zijn bezuinigingen gaande of zicht-
baar voor de naaste toekomst. Derge-
lijke bezuinigingen versmallen de 
basis voor toekomstig onderwijs en 
onderzoek. In de brief van het Comité 
werd de politiek gevraagd zich aan 
de eigen beloftes te houden, door 
tenminste 1% van het BBP uit te 
geven aan wetenschappelijk onder-
zoek en ontwikkeling. Het blijkt dat 
Nederland deze doelstelling in geen 
enkel jaar heeft gehaald.
Positief is dat er nu tenminste enige 
consensus groeit dat de Nederland-
se wetenschap achterop zal raken 
bij de rest van Europa als de over-
heid niet snel actie onderneemt. Het 
Rathenau Instituut laat in een in 
januari 2010 verschenen rapport 
zien dat Nederland (overheid plus 
andere bronnen zoals bedrijfsleven) 
relatief weinig uitgeeft aan onder-

– advertentie –

De jaarvergadering van het KNGMG zal gehouden worden op 19 mei, in 
het KIVI-gebouw, Prinsessegracht 23 te Den Haag. Aanvang: 16.00 uur.
Aftredend zijn: mw drs A.G. Marschall-Wesselingh (penningmeester) en 
drs L. van de Vate (secretaris). Zij hebben twee termijnen van drie jaar 
vol gemaakt  en zijn niet herkiesbaar. Dr J. de Coo (lid) verlaat het 
bestuur wegens vertrek naar het buitenland.
Het bestuur stelt voor te benoemen: drs B.M. Schroot (secretaris)  
en drs J.E. Clever (lid).
Na vergadering en borrel volgt de PhD avond van PGK/KNGMG. Meer 
informatie op de websites en in de volgende Geo.brief.
De stukken voor de vergadering zijn vanaf 5 april 2010 van de website 
te downloaden, of aan te vragen bij het secretariaat: tel. 070-3919892; 
postadres: Postbus 30424, 2500 GK Den Haag.

19 mei | KNGMG Jaarvergadering 2010
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Bij Geo.brief nr 6 van 2009  
ontving u een enquete over het 
Netherlands Journal of Geoscien-
ces. De resultaten verschenen  
in staafvorm in Geo.brief 8 van 
2009. 
Het bestuur wil er graag een  
aantal opmerkingen bij maken. 
Allereerst, een respons van meer 
dan 20% is verheugend. De toon 
van de reacties was overwegend 
positief. Men vindt dat Nederland 
een professioneel Aardweten-
schappelijk tijdschrift moet  
hebben en houden. Voor het ont-
koppelen van blad en KNGMG  
lidmaatschap is geen meerder-
heid. Ook het bestuur van de 
Stichting NJG is daar geen voor-
stander van. Een dergelijke  
verandering ligt dus niet in het 
nabije verschiet.
Een meerderheid van de reacties 
pleit voor een ‘regionale’ scope, 
wat breder dan het huidige,  
overigens statutair vastgelegde, 
blikveld. NJG is geen ‘wereld-
breed blad en kan beter een  
‘specialistisch’ karakter houden. 
Regionaal is hier Nederland/ 
NW-Europa/Europa. Bij special 
issues zou een wat vrijer beleid 
gevoerd kunnen worden.
Er zijn ook suggesties gedaan: 
een sectie voor studenten, korte 
berichten, meer over de diepe 
ondergrond, artikelen voor profes-
sionals die zijdelings met geologie 
te maken hebben, zoals advies-
bureaus of bouwbedrijven, 
‘gedurfdere’ artikelen. 
NJG moet niet alleen electronisch 
verschijnen, zegt de meerderheid; 
Wel moet het electronisch 
beschikbaar zijn. Dat is al zo. 
Lees hieronder hoe u NJG via de  
KNGMG-website kunt bekijken. 
Het digitale archief is nog verre 
van volledig, maar daar wordt  
verder aan gewerkt.
Een aantal reacties toonde zich 
bezorgd over de financiële druk 
van NJG voor het Genootschap. 
Nogmaals: dankzij de institutione-
le abonnementen en ook de ruime 
bijdrage van TNO, is het NJG voor 

.van het bestuur

NJG enquete

het KNGMG geen grote kosten-
post. Per lid slechts 4 euro  
per nummer. 
Tot slot. Is de respons van een 
representatieve ledengroep, dan  
is duidelijk dat de leden van  
het Genootschap zich voor een 
belangrijk deel bevinden in het 
‘oudere segment’. We staan daar-
in niet alleen, het is een zorg van 
vele verenigingen, en we kunnen 
niet zo maar een blik jongere 
leden open trekken. We kunnen 
wel onze eigen leden vragen om 
hun jonge collega’s aan te sporen 
lid te worden van het KNGMG.  
Bij deze dus! Zonder leden, 
inbreng van leden, ideeën van 
leden kan een Genootschap als 
het onze niets. Laat van u horen, 
ook zonder enquete!

Het bestuur

NJG electronisch bekijken  
via de website
Ga naar www.njgonline.nl (dit  
kan ook via www.kngmg.nl,  
doorklikken naar Genootschap, 
klik op NJG-icon in de linkerbalk)
Klik ‘About NJG’ in het lijstje 
opties in de rechterbovenhoek
Kies ‘Access to NJG’s internet 
version’
Volg de verdere instructies.  
U hebt uw achternaam en post-
code nodig zoals op het adres 
label staan waarmee u NJG  
thuis ontvangt.
De ‘Classic Papers’ (optie in  
rechterbovenhoek NJGonline  
webpagina) zijn zonder inloggen 
vrij beschikbaar.

Oproep aan aardwetenschappers

Het Gebiedsbestuur van ALW roept de Nederlandse aardwetenschappers 
op beter gebruik te maken van de vele subsidiemogelijkheden van NWO-
ALW. In 2009 is het aantal aanvragen namelijk achtergebleven. 

Onder verantwoordelijkheid van het NWO Gebiedsbestuur Aard- en Levens-
wetenschappen (GB ALW) wordt een aantal belangrijke subsidieprogram-
ma’s uitgevoerd, zoals het Open Programma, het TOP-subsidie programma 
en het persoonsgerichte Rubicon en Veni-Vidi-Vici programma. De meeste 
daarvan zijn goed bekend in het onderzoeksveld. Om te zorgen dat steeds 
weer nieuwe generaties toponderzoekers de weg vinden naar deze subsidie-
programma’s, worden deze breed bekend gemaakt via bijvoorbeeld folders, 
elektronische nieuwsbrieven en via de website www.nwo.nl.

De aanvraagdruk op de programma’s is wisselend. Maar voor 2009  
heeft het Gebiedsbestuur geconstateerd dat de aanvragen vanuit de 
aardwetenschappen achter blijven. Een directe oorzaak daarvoor is het 
Gebiedsbestuur onbekend. Het zou echter jammer zijn als het aardwe-
tenschappelijke onderzoeksveld deze belangrijke subsidievormen bij 
NWO ALW onvoldoende benut. Mochten de concrete redenen bij de 
aardwetenschappers wel bekend zijn, dan verneemt ALW die graag. 

Het Gebiedsbestuur nodigt de aardwetenschappers dan ook nadrukkelijk 
uit de programma’s van NWO ALW te benutten, of eraan bij te dragen dat 
dit gebeurt. Zo garandeert het Gebiedsbestuur momenteel een honorerings-
percentage van minimaal 25 procent voor het Open Programma, waarvoor 
onderzoekers het gehele jaar door onderzoeksvoorstellen kunnen indienen. 
De afgelopen vijf jaar was het gemiddelde honoreringspercentage ongeveer 
30 procent. Dit zijn belangrijke financieringsbronnen waarmee de Neder-
landse aardwetenschappen een nog hoger niveau kunnen bereiken.

.oproepen

Het KNGMG roept studenten en 
begeleiders op om masterscripties 
in te sturen voor de Escherprijs, 
de prijs voor de beste afstudeer-
scriptie binnen de Aardweten-
schappen. 

De jury van de Escherprijs bestaat 
uit 4 of 5 aardwetenschappers, 
afkomstig uit verschillende vakge-
bieden en werkomgevingen. Naast 
een geldbedrag van 2.500 euro 
ontvangt de winnaar een oorkon-
de, een jaar lidmaatschap van het 
KNGMG en een uitnodiging om  
te publiceren in The Netherlands 
Journal of Geosciences. Het prij-
zengeld van de Escherprijs wordt 
beschikbaar gesteld door Shell.

De scriptie (in het Nederlands of 
Engels) kan digitaal (als word of 

pdf file) gestuurd worden naar  
het secretariaat van het KNGMG, 
onder vermelding van ‘Escherprijs 
2010’. Per post dienen 2 kopieën 
van de scriptie gestuurd te wor-
den naar het secretariaat van  
het KNGMG.
In beide gevallen dient de inzen-
ding voorzien te zijn van een  
korte inleiding van de scriptie- 
begeleider.
De sluitingsdatum voor inzendin-
gen is 1 juni 2010.

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

Oproep Escherprijs
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Een kralensnoer van zoutmeren

Fossiele rivierpatronen 
in de Great Victoria 
Desert in Australië

.de ontsluiting
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Ik zag mooie duinvelden, zoals de Erg 
Megraoun en de westelijke rand van de 
Grand Erg Oriental. Wat mij opviel was 
dat een groot deel van de Sahara niet  
met zand bedekt is, maar bestaat uit 
blootliggend verweerd gesteente. Ik kon 
prachtige grootschalige plooien zien  
en iets verderop een fijnmazig vertakt 
dendritisch patroon van meanderende 
rivierdalen, dalen waarin geen druppel 
water is! Een fossiel landschap dat  
alleen gevormd kan zijn in een veel  
natter klimaat, iets wat al lang bekend  
is, bijvoorbeeld door de vondst van  
prehistorische rotstekeningen van o.a. 
giraffen, die nu zuidelijker in nattere 
gebieden leven. 
Een minuut of vijf verder vliegen zie  
ik dat het plateau met de fossiele rivier-
dalen abrupt wordt afgesneden door  
een klif met daarachter een systeem van  
pedimenten en puinwaaiers dat tot een 
bajada aaneen gegroeid is en daarachter 
de witte vlakte van een zoutmeer. Kortom 
een klassiek woestijn landschap dat in 
tegenstelling tot de fossiele dendritische 
en meanderende dalpatronen uitstekend 
past bij dit gortdroge klimaat.

Kralensnoer
Het fossiele riviersysteem dat ik zo  
duidelijk in de Sahara kon zien, deed me 
terugdenken aan mijn tijd als veldgeoloog 
in West-Australië. Samen met drie colle-
ga’s 1 heb ik in 1971-1973 in de Great 
Victoria Desert en de Gibson Desert een 
Laat-Eoceen tot Midden-Mioceen rivier-
systeem in kaart gebracht. Dit fossiele 
riviersysteem is heel wat groter dan dat 
stukje fossiel landschap in de Sahara. 
Over een gebied van ¾ tot 1 miljoen  
vierkante kilometer zijn de dalpatronen  
te traceren in het huidige landschap.
West-Australië heeft een oppervlak  
van 2,6 miljoen km2. Tachtig procent 
ontvangt een regenval van minder dan  
250 mm / jaar en in negentig procent is 

In 2007, op weg naar Nigeria om daar cursus te geven, vloog ik over de Sahara. Een pracht gelegenheid  

om goed naar de duinvelden in de grootste woestijn van de wereld te kijken. Voor mij boeiend, omdat ik  

me tegenwoordig bezighoud met het Rotliegendes van de zuidelijke Noordzee, zo’n dikke 260 miljoen jaar 

geleden in net zo’n woestijn afgezet. Maar nog meer omdat ik in de jaren 1970 veldwerk gedaan heb in  

de droogste gebieden van Australië. 

Paleo-drainagepatronen van West-Australië en aangrenzende gebieden | fig. 5 uit Relict Early Cainozoic 

drainages in arid Western Australia. Z. Geomorph. N.F. 21(4), 379-400, http://www.borntraeger-cramer.de
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de verdamping tussen de 2 en 4 meter / 
jaar. Er zijn drie grote woestijnen: de 
Great Sandy Desert (~284.000 km2), 
de Gibson Desert (~155.000 km2) en 
de Great Victoria Desert (~425.000 km2 
waarvan ~250.000 km2 in WA). Deze 
‘officiële’ woestijnen liggen alle drie op 
‘relatief jonge’ sedimentgesteenten (Pha-
nerozoïsch, dus jonger dan het Precam-
brium). Klimaatzones trekken zich niet 
veel aan van geologische grenzen en een 
groot deel van de, meest kristallijne, Pre-
cambrische schilden van West-Australië 
heeft ook een woestijnklimaat. Een groot 
deel van dit gebied wordt gekarakteri-
seerd door efemere rivieren (die zelden 
water bevatten) die veelal eindigen in 
zout meren (zogenaamde endorheïsche  
af-watering). De zoutmeren vormen vaak  
een soort kralensnoer in langgerekte 
depressies. Alleen in de zuidwestelijke 
kustgebieden en in het uiterste noorden 
van West-Australië stromen de, ook daar 
meest efemere, rivieren uit in zee. 

De eerste blanke ontdekkingsreizigers  
die laat in de 19e eeuw de woestijnge-
bieden doorkruisten, beseften al dat de 
ketens van zoutmeren de loop van allang 
drooggevallen riviersystemen markeerden.  
Maar pas met het beschikbaar komen van 
goede kwaliteit luchtfoto’s in combinatie 
met een netwerk van hoogtemetingen 
(gedaan in het kader van een gravimetri-
sche opname van het hele Australische 
continent) werd het mogelijk om die  
dalpatronen betrouwbaar te karteren. 
Ofschoon in 1972 Landsat operationeel 
werd, was de beschikbaarheid van satel-
lietbeelden nog beperkt, en mijn collega’s 
en ik hebben daar dan ook nauwelijks 
gebruik van gemaakt. 

Lateritisch pantser
In een groot deel van de Gibson Desert  
en de noordelijke Great Victoria Desert 
bestaat het landoppervlak uit een fossiele 
laterietkorst. Laterietbodems worden 
gevormd in de humide (sub)tropen. Als 

vuistregel kun je er vanuit gaan dat om 
lateriet te vormen de regenval minstens 
1 m/jaar moet zijn. Een laterietbodem 
volgt vrij trouw het reliëf van het land-
schap waarin hij gevormd wordt. Droogt 
een laterietbodem uit, dan wordt hij  
keihard en vormt een beschermende 
pantserlaag die goed bestand is tegen 
erosie. Doordat lateriet water goed door-
laat, vormt zich zelfs bij stortbuien niet 
gemakkelijk stromend water aan het 
oppervlak. Het landschap waarin de  
laterietbodem oorspronkelijk gevormd is, 
wordt als het ware ‘bevroren’ en kan in 
een woestijnklimaat heel lang intact blij-
ven. Dat is precies wat er gebeurd is in 
de woestijngebieden van West-Australië. 
Laterietbodems zijn het best ontwikkeld 
bovenop kleistenen. Een door de lateriet 
‘bevroren’ landschap blijft op die plekken 
het best bewaard en het fossiele dal-
patroon is daar veelal tot op kilometer-
schaal nauwkeurig te karteren op lucht-
foto’s. Lateriet gevormd boven zandsteen 

Lateriet bodempantser met hematiet ‘druipsteen’ in oplossingspijp.
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of Precambrische kristallijne gesteenten 
is minder goed ontwikkeld en daardoor 
ook kwetsbaarder voor erosie. Bovendien 
is het zand dat in de bodemlaag boven  
de eigenlijke laterietkorst aanwezig was, 
vaak omgewerkt tot uitgestrekte duinen-
velden. Die combinatie zorgt ervoor dat 
de fijnere details van de dalpatronen in 
die gebieden moeilijker te traceren zijn. 

Opgedroogd
Wanneer zijn die grootschalige riviersyste-
men van West-Australië opgedroogd?  
Dat hangt af van de geografische locatie. 
In het zuidwesten en het uiterste noorden 
van West-Australië stroomt er eigenlijk 
nog steeds elk jaar wel water in de rivie-
ren. Ook in de zone die de eigenlijke 
woestijngebieden omzoomt, stroomt er  
na periodes van zware regenval wel eens 
water door een keten van zoutmeren.  
In februari 1975 bijvoorbeeld viel binnen 
een week 30 cm regen in de omgeving 
van Kalgoorlie en heeft er in Ponton 
Creek, normaal een zoutmeer dat enkele 
tientallen kilometers lang is, een paar 
weken lang water gestroomd. Dat water 
heeft echter nooit de kust bereikt. In de 
centrale woestijngebieden komt zeer  
sporadisch zware regenval voor en plaat-
selijk zal er dan in de fossiele rivierdalen 
wel eens een paar dagen water stromen. 
Een betere vraag zou zijn: wanneer waren 
die rivieren zover opgedroogd dat ze het 
aangevoerde sediment niet meer konden 
afvoeren en de dalen opgevuld werden? 
Anders gezegd: wanneer raakten de dal-
systemen verstopt en werd het laterieti-
sche landschap in de centrale woestijn-
gebieden ‘bevroren’? Deze vraag is beter 
te beantwoorden. In het zuidoosten van 
West-Australië ligt de Nullarbor. De Nul-
larbor [afgeleid van het Latijnse ‘nullus 
arbor’] is een boomloze vlakte waarvan de 
ondergrond uit Vroeg-Miocene mariene 
afzettingen bestaat. De kustlijn van de 
toenmalige zee is goed herkenbaar in  
het huidige landschap; de dalpatronen  
in het fossiele laterietlandschap van de 
Great Victoria Desert ten noorden van  
die kustlijn zetten zich niet voort in  
de Nullarbor (ook wel Bunda Plateau 
genoemd). Met andere woorden toen de 
Vroeg-Miocene zee zich terugtrok uit het 
gebied dat nu de Nullarbor is, waren de 
rivieren niet in staat zich in te snijden in 
het pas drooggevallen plateau. Ook werd 
er geen lateriet gevormd op die droogge-
vallen kustvlakte. Met andere woorden: 
de omslag van een humide (sub)tropische 
klimaat naar een veel droger klimaat vond 
in het centrale deel van Australië niet 
later plaats dan ongeveer 15 miljoen jaar 

geleden (Midden-Mioceen). Wat verder 
naar het westen, in de omgeving van Kal-
goorlie, zijn Eocene lacustrine afzettingen 
aangetoond in een aantal dalopvullingen 
van deze fossiele riviersystemen. Dat kan 
geïnterpreteerd worden als het eerste 
begin van het uitdrogen van het Australi-
sche continent. 

Circumpolaire zeestroom
Dan de vraag waarom die klimaatomslag 
plaatsvond. Australië is ongeveer 40 mil-
joen jaar geleden, tijdens het Eoceen, 
losgebroken van Antarctica. Na het  
openen van de Drake Passage tussen 
Antarctica en Zuid-Amerika, rond 23 mil-
joen jaar geleden, ontstond bovendien  
de Antarctische circumpolaire zeestroom.  
De geprononceerde klimaatzones zoals 
wij die nu kennen, zijn het gevolg van 

deze door plaattektoniek gedreven ge -
beurtenissen. Tegelijkertijd verplaatste 
Australië zich noordwaarts door de nieuw 
gevormde klimaatzones. Deze combinatie 
van factoren is de oorzaak van het uitdro-
gen van het Australische continent tij-
dens het Kenozoïcum. Natuurlijk is dat 
geen simpel proces geweest van continu 
droger worden, maar wel is de lange ter-
mijn tendens onmiskenbaar. En het heeft 
er voor gezorgd dat de dalpatronen van  
de fossiele riviersystemen nauwelijks ver-
anderd zijn sinds het Vroeg-Mioceen, en 
door hun lateritische pantser nog steeds 
herkenbaar zijn in het huidige landschap. 

Evert van de Graaff

1   Graaff, W.J.E. van de, Crowe, R.W.A., Bunting, J.A., & Jackson, 
M.J., 1977, Relict Early Cainozoic drainages in arid Western 
Australia; Z. Geomorph. N.F., 21 (4), 379-400.

Dalpatronen in een fossiel laterietlandschap. Het duinenveld (rechtsboven) snijdt het dalpatroon af.

Wie volgt?
Staat in de volgende Geo.brief hier úw Ontsluiting? De ontsluiting waar ‘het kwartje viel’?  
Waar u dagen, maanden, jaren over tobde, of die nog steeds zijn geheimen niet onthuld heeft?  
De ontsluiting die iedereen gezien zou moeten hebben? Wij zijn benieuwd!  
Mail uw verhaal (en foto’s) naar de redactie: annatext@wxs.nl
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.tentoonstelling

6 maart – 30 mei, 2010, Huis 
Marseille, Amsterdam

In samenwerking met de Stichting 
Academisch Erfgoed (SAE) en de 
Nederlandse Onderzoekschool 
voor Astronomie (NOVA) heeft 
Huis Marseille de afgelopen jaren 
een inventarisatie gemaakt van 
het fotografisch astronomisch erf-
goed in Nederlandse universitaire 
en museale collecties. Resultaat 
is de tentoonstelling ‘First Light’ 
die nu, voor de eerste keer,  
unieke historische astronomische 

foto’s uit deze collecties toont 
samen met hedendaagse beelden 
gemaakt door beroemde telesco-
pen en ruimte sondes zoals ESO, 
Hubble en Cassini.

Al sinds eind 19e eeuw zoeken 
astronomen met hun foto’s de 
grenzen van de menselijk waar-
neming op. Met de komst van 
satellieten en ruimtereizen zijn 
die grenzen eens en voor altijd 
overschreden. In foto’s wordt de 
oneindig lijkende ruimte terug 
gebracht tot menselijke verhou-

Dutch Open Telescope (DOT) Actieve regio AR10786 op de zon. 8 juli 2005; Vier digitale bestanden. Elke foto: 1020 x 1230 pixels; Universiteit Utrecht.

dingen, maar tegelijkertijd blijft 
zij ongrijpbaar. Gedeeltelijk daar-
om heeft astronomisch onderzoek 
van oudsher velen ook buiten de 
wetenschap sterk aangesproken. 
In de 19e eeuw verschenen de 
eerste originele foto’s in geïllus-
treerde bladen voor niet-vakge-
noten. Tegenwoordig wordt de 
informatie die astronomen ver-
zamelen vertaald in spectaculaire 
en bijna artistieke beelden die  
wij in kranten, tijdschriften, op 
televisie en op internet onder 
ogen krijgen.

De nieuwe beelden, die meestal 
alleen in digitale vorm bestaan, 
zijn voor de tentoonstelling op 
monumentaal formaat afgedrukt 
waardoor de detailrijkdom en de 
fotografische kwaliteiten optimaal 
tot hun recht komen. Deze foto’s 
laten ook zien dat er veel meer te 
‘zien’ is dan wij met onze ogen 
kunnen waarnemen.

Huis Marseille, Museum voor 
fotografie, Keizersgracht 401, 
1016 EK Amsterdam
http://www.huismarseille.nl

First Light: Photography & Astronomy
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.voetlicht | Paleo-ecoloog Henry Hooghiemstra

IJstijden, daar draaide het de 
afgelopen decennia om binnen het 
paleoklimatologisch onderzoek. 
Aldus prof. dr. Henry Hooghiemstra. 
“Wetenschappers hadden weinig 
interesse in het Holoceen, gingen  
er met grote stappen doorheen.”  
Ten onrechte, zo bewijst hij met een 
project in Colombia. Kennis over de 
jongste geologische periode blijkt 
essentieel binnen het klimaatdebat 
– maar is alleen te verkrijgen als 
onderzoekers de handen ineenslaan. 
“Nu probeert iedereen het wiel 
zelfstandig uit te vinden.”

Het is een gure dag in februari als ik 
Henry Hooghiemstra, hoogleraar paleo-
ecologie en paleoklimatologie, opzoek in 
het Science Park – de nieuwe vestiging 
van de Universiteit van Amsterdam, waar 
alle exacte onderzoeksgroepen gehuisvest 
zijn. 
De afgelopen weken hebben de kranten 
vol gestaan over omstreden passages in 
het laatste IPCC-rapport. Klimaatverande-
ring is een hot topic en dat is gunstig 
voor Hooghiemstra. “In de jaren ‘80  
en ‘90 had ik mijn onderzoek waarschijn-
lijk niet eens gefinancierd kunnen krij-
gen. Het Holoceen werd door onderzoe-
kers steevast afgeschreven als ‘onbelang-
rijk’.” Het derde IPCC-rapport, dat in 
2001 verscheen, omschreef de afgelopen 
10.000 jaar zelfs als een saaie periode, 
waarin tot enkele decennia geleden geen 
veranderingen van belang optraden. 
Iedereen kent hem wel, de hockeystick-
curve, met die lange rechte lijn en die 
korte, steile stijging aan het einde. Maar 
de hockeystick is uit de gratie geraakt; 
eindelijk wordt aandacht besteed aan  
het recente verleden.
En nu blijkt dat onze jongste geologische 
periode helemaal zo saai niet is als ge -

‘ We mogen ons wel wat 
bescheidener opstellen’

dacht. “Stabiliteit is een relatief begrip. 
Er waren weinig klimaatfluctuaties 
bekend uit het Holoceen, dat klopt.  
Maar dat betekent niet dat ze er niet 
waren – er is alleen nooit adequaat 
onderzoek naar gedaan.”

Lekgeprikt
Gelukkig is daar sinds kort verandering  
in gekomen. Terwijl de regen tegen de 
ramen striemt, vertelt de paleo-ecoloog 
over zijn huidige onderzoeksproject in 
Colombia, gericht op het Holoceen.  
Het project wordt gefinancierd door het 
WOTRO, de ‘tropenpoot’ van NWO.  
Ik kan me met dit gure weer goed voor-
stellen dat Hooghiemstra graag onderzoek 
doet in de tropen. Toch is het niet zozeer 
het huidige klimaat daar dat hem daar 
trekt, maar het paleo-klimaat. “Europa is 
inmiddels ongeveer lek geprikt door kli-
maatwetenschappers. Vanuit financieel 

oogpunt begrijpelijk, maar vanuit weten-
schappelijk oogpunt niet. In Noord-Ame-
rika en Europa wordt altijd maar gekeken 
naar horizontale verschuivingen van eco-
systeemgrenzen – rukken de loofbossen 
op naar het noorden, is de toendra aan 
het verdwijnen? Bij zulk onderzoek praat 
je over verschuivingen van biozones over 
honderden kilometers. In de tropische 
bergen, daarentegen, verschuiven de 
grenzen verticaal. Daar gaat het niet om 
breedtegraden, maar om hoogtelijnen; 
afhankelijk van een glaciale of interglaci-
ale periode ligt de bosgrens op 2000 of 
op 3500 meter. In een relatief klein 
onderzoeksgebied kun je op die manier  
al een schat aan informatie inwinnen.”

Verzamelbekken
En informatie inwinnen is precies wat 
Hooghiemstra samen met promovendus 
Zaire González heeft gedaan bij het 

Veldwek in Colombia.
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Holocene deel van het pollendiagram 
door temperatuurveranderingen.”
Een ander vraagstuk vormt de aanwezig-
heid van vegetatie met dwergbomen  
en struiken net boven de bosgrens.  
“Daar begint in de Andes de páramo,  
een ecosysteem dat valt op te delen in 
een gebied met struikgewas en daarboven 
tropisch alpien grasland. Het pollendia-
gram laat zien dat de struikpáramo niet 
altijd aanwezig was. In sommige perioden 
vinden we helemaal geen pollen van deze 
kenmerkende gordel, in andere perioden 
juist weer heel veel. Al gauw ontstond  
het vermoeden dat de aanwezigheid van 
dwergbos samenhing met de hoeveelheid 
neerslag: hoe meer regen, des te meer 
begroeïing.’
Om dat vermoeden te testen keken Hoog-
hiemstra en zijn collega’s ook naar pollen 
van waterplanten. “Aan de hand daarvan 
konden we nagaan hoe de waterspiegel  
in het meer was op verschillende momen-
ten. Als onze veronderstellingen klopten, 
dan zouden we lokaal meer pollen van 
diepwaterplanten moeten vinden op het 
moment dat er regionaal veel dwergbos 
was – de toegenomen neerslag in zo’n 
periode zou immers voor een meerspie-
gelstijging zorgen.” En inderdaad: een 
grote hoeveelheid oeverplanten hing 
samen met een beperkt voorkomen van 
dwergbos, terwijl een toename in het  
aantal diepwaterplanten gelijk opging  
met de toename van het dwergbos.

Denkkader
Het koppelen van verschillende invals-
hoeken kan heel gunstig werken, maar 
juist die benadering mist Hooghiemstra 
nog te vaak in de natuurwetenschappen. 
“Geologen, ecologen, paleo-ecologen, 
biologen: elke dicipline heeft een beperkt 
denkkader. Terwijl veel processen juist 
grensoverschrijdend zijn – bij de inter-
pretatie van een pollendiagram moet je 
ook rekening houden met veranderende 
sedimentatie in het bekken, of met  

actieve bodemkundige en geochemische 
processen.”
Ook bij projecten die gericht zijn op  
klimaatverandering ziet Hooghiemstra dat 
verkokerde onderzoekskader. “Dan gaan 
onderzoekers ervan uit dat de ecosys-
teemgrenzen bij een bepaalde opwarming 
een bepaald aantal meters opschuiven en 
op die manier menen ze te kunnen voor-
spellen welke soorten uitsterven. Maar 
associaties waarin planten voorkomen  
en het klimaat zijn veel te variabel voor 
zulke rigide denkbeelden.” Die interpre-
tatie weerhoudt onderzoekers er vervol-
gens niet van om allerlei conclusies te 
trekken en daarin schuilt volgens Hoog-
hiemstra het grote gevaar. “Gedreven 
door publicatiedrang en politieke wensen 
zijn we soms te optimistisch in het inter-
preteren van al die data; we mogen ons 
wel wat bescheidener opstellen.” 

Permanent plot
Hooghiemstra pleit voor betere samen-
werking – bijvoorbeeld tussen ecologen 
en paleo-ecologen. “Ik ben als paleo- 
ecoloog uit interesse in de laatste jaren 
tweemaal op een ecologisch congres 
geweest. Gewoon om te kijken met wat 
voor vraagstukken zij zich bezighouden. 
En dan blijkt dat ecologen soms aan 
vraagstukken werken waarvan in het  
geologisch verleden vele voorbeelden te 
vinden zijn, en waaraan dus veel inzicht 
kan worden ontleend. Omgekeerd zoeken 
paleo-ecologen naar informatie die ecolo-
gen al beschikbaar hebben. Beide dicipli-
nes lopen te pionieren, terwijl we op 
allerlei terrein de handen ineen kunnen 
slaan.”
Zo werken ecologen met een permanent 
plot om vegetatieveranderingen over lan-
gere tijd waar te nemen: ze bakenen een 
gebied af waarin ze elk jaar de vegetatie 
precies beschrijven en de veranderingen 
analyseren. “Het voordeel van zo’n plot is 
dat er jaarlijks onderzoek wordt gedaan; 
het nadeel is dat die projecten zelden 

Colombiaanse meer van La Cocha. “Van 
de tropenlanden is Colombia het beste 
onderzocht, maar toch is de hoeveelheid 
gegevens summier vergeleken met die 
van Europa. Dankzij satellietbeelden die 
tegenwoordig in hoge resolutie beschik-
baar zijn, is het nu veel makkelijker om 
geschikte sedimentaire bekkens aan te 
wijzen, de plaatsen waar zich natuurlijke 
klimaatarchieven bevinden. Zo hebben 
we een aantal prachtige, diepe bekkens 
in de Noordelijke Andes ontdekt.” 
Een van die bekkens is het meer van La 
Cocha, dat volgens Hooghiemstra “pre-
cies op de goede hoogte” ligt, tussen de 
glaciale en de interglaciale bosgrens in. 
“Aan het begin van een ijstijd daalt de 
bosgrens, aan het begin van een intergla-
ciaal stijgt die grens weer. En bij al deze 
fluctuaties passeert deze grens het meer 
van La Cocha. Dat heeft daarom tien-
duizenden jaren gefungeerd als verzamel-
bekken voor pollen die door de omringen-
de vegetatie zijn geproduceerd. In een 
gedateerde sedimentkern wordt onder  
de miscroscoop op vele dieptes de ver-
houding vastgesteld van de pollen van 
verschillende vegetatiegordels. Vooral  
uit de verhouding tussen boompollen  
en pollen van kruiden, die boven de bos-
grens voorkomen, kunnen opeenvolgende 
klimaatveranderingen worden afgeleid.”

Páramo
“Het pollendiagram van het La Cocha 
meer laat zien dat de bosgrens na de 
laatste ijstijd maar langzaam naar grotere 
hoogte migreerde. Pas rond 6000 jaar 
geleden bereikte hij zijn hoogste niveau. 
Dit is nieuw omdat andere pollen-
archieven rond 10.000 jaar geleden een 
snelle stijging laten zien. La Cocha heeft 
een unieke ligging met uitzicht over het 
uitgestrekte Amazonische regenwoud. 
Wellicht is de langzame vernatting van 
het Amazonebekken verantwoordelijk voor 
die langzame stijging? En wellicht verkla-
ren we de klimaatfluctuaties in het latere 

Pollendiagram van het meer La Cocha.
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Andes tien keer nauwkeuriger geworden 
dan de beste reconstructies van enkele 
jaren geleden. We zien nu een geheel 
nieuw niveau van bosdynamiek.”

Collegebanken
Ook een betere samenwerking met kli-
maatmodelleurs is volgens Hooghiemstra 
van belang. Klimaatmodellen zijn in de 
afgelopen twintig jaar heel snel verbeterd. 
In 1997 werden op een Londens congres 
voordrachten geweerd over de eerste kli-
maatmodellen: die legden de Groenland-
se ijskap op de verkeerde plaats. Veel 
voorspellende modellen zijn ingenieus, 
maar volgens Hooghiemstra nog lang niet 
goed genoeg om de toekomst te voorspel-
len. “Ons past nog veel bescheidenheid. 
Paleo-ecologen kunnen een belangrijke 
rol spelen in het kalibreren van de model 
output. Uit pollendata kun je gerecon-
strueerde vegetatiekaarten samenstellen: 
in onze groep is dat voor Midden- en 

langer dan dertig jaar lopen. Als paleo-
ecologen met zeer hoge resolutie werken, 
maken zij stapjes van enkele decennia 
door de tijd, maar kunnen wel duizenden 
tot honderdduizenden jaren terugkijken. 
Het minder nauwkeurige niveau wordt 
gecompenseerd door de zeer lange tijd-
reeksen die beschikbaar komen. Daar ligt 
een grote uitdaging om de ecologie en de 
paleo-ecologie te verbinden.”
De nu gebruikte resolutie van pollenana-
lyses wil Hooghiemstra graag opschroe-
ven. “Enkele jaren geleden woonde ik een 
congres bij van ijskernanalisten. Zij wer-
ken met jaarlijkse cycli en toen dacht ik: 
waarom zijn de intervallen bij ons zo 
groot? Toen heb ik, samen met collega’s, 
een kern van zestig meter centimeter voor 
centimeter geanalyseerd. Op die manier 
hebben we 280.000 jaar vegetatiege-
schiedenis kunnen interpreteren met een 
resolutie van zestig jaar – daarmee zijn 
de klimaatreconstructies in de noordelijke 

Zuid-Amerika gedaan. Als een klimaatmo-
del gekoppeld wordt aan een vegetatie-
model, kun je voor een geselecteerd 
interval een voorspelde vegetatiekaart 
maken. Als je die twee typen vegetatie-
kaarten met elkaar ver gelijkt, dan kun  
je zien hoe goed een klimaatmodel  
presteert. Door het aanbrengen van verbe-
teringen, en het model weer een nieuwe 
vegetatiekaart te laten voorspellen, kun je 
zien hoe een klimaatmodel verbeterd kan 
worden. Ik denk dat we nauwelijks toe 
zijn aan het voorspellen van de toekomst. 
Met alle respect voor mijn collega’s zie ik 
een aantal voorspellingen voor het jaar 
2100 toch als een vorm van bluf.”
Met de komst van het nieuwe Science 
Park lijkt er een stap in de goede richting 
zijn gezet: onderzoekers uit alle bèta- 
disciplines zitten bij elkaar in de buurt. 
Langzaam maar zeker durven biologen, 
geologen, meteorologen, klimatologen,  
en modelleurs over de grenzen van hun 
eigen onderzoeksgebied heen te kijken: 
daar ligt een fantastisch interessant  
gebied voor de jonge generatie weten-
schappers. Rest alleen nog de communi-
catie met de buitenwereld. Hooghiemstra: 
“In Nederland studeren per jaar hoog-
stens zestig studenten af die de kennis 
hebben om het klimaatdebat kritisch te 
volgen. Dat is te weinig. Naast mijn werk 
op de universiteit geef ik ook onderwijs 
aan ouderen. In die lessen zitten geïnte-
resseerde gepensioneerden, die de meest 
slimme en kritische vragen stellen, maar 
de verworven kennis niet meer kunnen 
toepassen in hun werk. Ik zou heel graag 
eens een college geven over het klimaat 
aan journalisten, leraren middelbare 
school, en leden van de Tweede Kamer. 
Dan zou er pas echt een goed debat ont-
staan.”

Gemma Venhuizen

Deel van een kern uit het meer La Cocha. 
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Maar bijna 20 jaar later, rijdend door 
Bangalore, de drukke en chaotische 
hoofdstad van de deelstaat Karnataka, 
blijkt dat ik mijn belofte niet heb waar-
gemaakt. Ik woon nu in India met mijn 
gezin en ik voel mij bevoorrecht. Shell 
heeft hier recentelijk een kantoor 
geopend dat nu deel uitmaakt van de 
‘Projects and Technology’ organisatie. 
Sinds 2008 leid ik hier teams van voor-
namelijk jonge Indiërs in technische  
studies. Tijdens onze vakanties nemen 
wij onze kinderen, naast bezoeken aan 
eeuwenoude tempels, graag mee op  
geo-toeristische excursies. Hier enkele 
voorbeelden.

Hoogland van Dekan
Als je de geologische kaart van India 
bekijkt, valt het op dat een groot deel  
van het land uit Precambrische gesteen-
ten bestaat. Bangalore bevindt zich mid-
den in het voornamelijk Precambrische 
Hoogland van Dekan op een koele hoogte 
van 920 meter. Midden in de stad ligt 
Lalbagh Hill, die vooral bekend is van-
wege de naastliggende botanische tuinen. 
Maar het is ook een prachtig voorbeeld 
van de zogenaamde Archean ‘Peninsular 
Gneiss’. Deze Peninsular Gneissic Rock 
Hill is aangewezen als Nationaal Geo-
logisch Monument. Vanaf de top is  
Bangalore zelf goed te zien.

Kolar District
Het Precambrische gesteente van het 
Dekan plateau is rijk aan o.a. mangaan- 

Het ‘slow-motion’ moment gebeurde aan het eind van een prachtige dag wild-waterrafting in Centraal-Nepal. 

Het omslaan van de boot was als een vertraagde film en aan de slok rivierwater leek geen einde te komen.  

Door de drijvende kadavers van even daarvoor vreesde ik al het ergste – en ja hoor, ik hield een Giardia-infectie 

over aan deze duik, waar ik jaren later nog last van zou hebben. Te snel nam ik mij ter plekke voor nooit meer 

naar het Indiase subcontinent te gaan.

Insights in the Real 
Past of incredible India

.zaken over zee

en ijzererts. Het is ook gemineraliseerd 
met goud dat in de Kolar Gold Fields 
(KGF), ten oosten van Bangalore, na 
1850 door de Britten grootschalig werd 
gewonnen. De mijnen behoorden tot de 
grootste goudmijnen van India (en de 
tweede diepste van de wereld – 3200 m). 
In 2003 zijn ze gesloten omdat ze uitge-
put en niet meer economisch waren.
Laatst zijn wij op zoek gegaan naar een 
ontsluiting van pyroklastische gesteenten 
in het Kolar District, nabij het dorpje 
Peddapalli. Op zoek naar Peddapalli zijn 
we ook bij de mijnen gestopt. Het ver-
roeste toegangshek was op slot, maar 
voor 100 rupees mocht het op een kier. 
De gebouwtjes op het veldje erachter 
waren allemaal in verregaande staat van 
ontbinding, met grote bijenkolonies aan 
de plafonds, verveloze muren, roestige 
balken en golfplaten daken die klepper-
den en huilden in de wind. Verlaten  
mijnen, er hangt altijd een apocalyptisch 
sfeertje. Hierna was Peddapalli niet ver 
meer en met hulp van de vriendelijke en 
zeer nieuwsgierige dorpsbewoners hadden 
we de ontsluiting snel gevonden. Het hele 
dorp liep mee uit om te kijken wat wij 
eigenlijk kwamen doen. We legden aan 
hen uit dat het gesteente gevormd is uit 
explosieve vulkaanuitbarstingen, waarbij 
het materiaal getransporteerd is en daar-
om zulke herkenbare stroomvormen heeft. 
Fragmenten van wel 1 m doorsnede 
waren meegevoerd, maar we hadden niet 
de indruk dat iemand ons geloofde....  
Nu worden deze kale rotsen veelal 

gebruikt om er koeienvlaaien op te  
drogen en spelletjes in te krassen.

Akal Fossil Wood
Natuurlijk liggen ook veel geologische 
monumenten ver van Bangalore.  
Het Akal Fossil Wood bijvoorbeeld, waar 
prachtige voorbeelden van versteend hout 
te zien zijn, is vlakbij het toeristische 
stadje Jaisalmer bij de Thar Woestijn  
van Rajasthan. De structuur van de vele 
(en grote) stukken Jurassisch hout is 
goed bewaard gebleven en vooral de  
kinderen vonden het leuk om kleine stuk-
jes te zoeken.

Jodhpur Groep – Malani Stollings-
gesteente Contact 
In het noordwesten van India bevindt zich 
qua oppervlakte een van de grootste vul-
kanische gebieden op aarde (de ‘Deccan 
Traps’ die een deel van het tegenwoordi-
ge Dekan plateau vormen). Volgens som-
migen hebben deze enorme vulkaanuit-
barstingen tegen het einde van het Krijt 
mede de Krijt-Tertiair Massa Extinctie 
veroorzaakt. Hoewel wij deze vulkanische 
stenen nog niet gezien hebben, hebben 
wij in Jodhpur, aan de voet van het 
im posante Mehrangarh Fort, wel de 
‘Mehrangarh Fort sectie’ gezien – weer 
een National Geologisch Monument.  
Ze worden niet vaak bezocht door forttoe-
risten maar deze rotsen zijn regelmatig 
een studieobject voor Indiase geologie-
studenten – wij zagen waarom, toen wij 
daar eind vorig jaar met de kinderen aan 
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het klimmen waren. Het erosiecontact 
van het Malani stollingsgesteente, dat  
de laatste Precambrische fase van vulka-
nische activiteit van het Indiase subconti-
nent representeert (Neoproterozoïcum), 
met de daarop liggende sedimentaire 
Jodhpur Groep (blijkbaar ook Neoprotero-
zoïcum!), is hier prachtig ontsloten, en 
dus goed te bestuderen. Deze Jodhpur 
zandstenen bestaan uit fijn- tot grofkor-
relig zand met goede ontwikkeling van 
scheve gelaagdheid en worden lokaal 
gebruikt voor de bouw – zoals het grote 
Mehrangarh Fort. Weer waren de kinderen 
hier druk met stenen zoeken – kleine 
stukjes zandsteen met ‘mooie streepjes’ 

(www.portal.gsi.gov.in). Deze mooiste 
geologische voorbeelden geven de toerist, 
volgens de GSI, inzicht in het ‘echte’ ver-
leden van India (‘insight in the real 
past’). Dat is toch prachtig verwoord en 
een trekpleister voor diegene die, wellicht 
net als ik, ooit naar India komt voor werk 
of vakantie.

Jim Gast

en de merkwaardig poreuze (en dus zeer 
lichte) Welded Tuff. Het is toch prachtig 
dat je je kinderen spelenderwijs geologie 
kan bijbrengen.

‘Insight in the Real Past’
India heeft niet alleen geologisch, maar 
ook menselijkerwijs een zeer bewogen 
geschiedenis. India’s rijke culturele ver-
leden is o.a. af te lezen aan de ontelbare 
eeuwenoude tempels, paleizen, forten, 
steden, kunstwerken etc., die door het 
land verspreid liggen. Om de geologie van 
India zichtbaarder te maken, heeft de 
Geological Survey of India 26 ‘National 
Geological Monuments’ aangewezen 

Van boven naar beneden, van links naar rechts: Fort boven Jodhpur; Uitzicht over Jodhpur; Pyroklastische gesteenten in het Kolar District;  

Verlaten goudmijn bij het dorpje Peddapalli; Archean Peninsular gneiss van Lalbagh Hill.
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Geertje Strijker op en tussen prachtige drie-dimensionale ontsluitingen, die dit gebied uitermate geschikt maken voor onderzoek naar diaklaaspatronen.

.promotie

Diaklaaspatronen in Vroeg-
Paleozoïsche gesteenten in 
Petra, Jordanië
In het zuidwesten van Jordanië en iets noordelijker langs de oostelijke rand van Wadi Araba, de vallei die  

van de Rode Zee naar de Dode Zee loopt, zijn Vroeg-Paleozoïsche, fluviatiele gesteenten ontsloten. Voor mijn 

promotie doe ik onderzoek aan de diaklaaspatronen van deze afzettingen om zo onder andere de tektonische 

geschiedenis van het gebied te ontrafelen vanaf de depositie van de sedimenten in het Cambrium tot aan  

de tektonische opheffing in het Neogeen. 
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De aanwezigheid van diaklazen kan grote 
invloed hebben op vloeistofstromen in 
ondergrondse reservoirs, zowel in positie-
ve zin – wanneer de diaklazen open zijn, 
als in negatieve zin – wanneer de diakla-
zen gecementeerd zijn. Seismiek, boor-
put- en productiegegevens kunnen inzicht 
verschaffen in heterogeniteiten veroor-
zaakt door diaklazen. Vaak is de resolutie 
te laag voor een gedetailleerde analyse,  
of de informatie is slechts bruikbaar op 
korte afstand van de boorput. Analoge 
veldstudies worden regelmatig gebruikt 
om statistische informatie te verschaffen 
voor die gebieden waar weinig data 
beschikbaar zijn. Dit soort studies kan 
waardevolle informatie opleveren over de 
eigenschappen van diaklaaspatronen op 
verschillende schalen en in drie dimen-
sies. Een onvertekende monstering is 
hierbij van groot belang.

Veldwerkgebied
De Arabische plaat was tijdens het Cam-
brium en Ordovicium onderdeel van het 
relatief stabiele continentale plat van het 
supercontinent Gondwana. Er had zich op 
het Arabisch schiereiland een schiervlak-
te ontwikkeld, waar vlechtende rivieren 
sedimenten transporteerden vanaf het 
Arabisch-Nubische schild in het zuiden 
naar het noorden. Voor mijn onderzoek 
bestudeer ik de Umm Ishrin (Cambrium) 
en Disi (Ordovicium) Formaties in de 
omgeving van Petra. Beide formaties zijn 
onderdeel van de eerste van twee regio-
nale trangressieve sequenties die op deze 
schiervlakte werden afgezet voorafgaand 

aan de glaciatie in het Boven-Ordovicium. 
Mijn veldwerkgebied ligt op de rand van 
de Arabische plaat, hemelsbreed slechts 
enkele kilometers verwijderd van de 
Dode-Zeebreuk. De regio kent een com-
plexe tektonische geschiedenis, met een 
aaneenschakeling van verschillende span-
ningsregimes. Van de epirogenetische 
bewegingen tijdens de Hercynische  
orogenese in het Laat-Paleozoïcum,  
het uiteenvallen van Gondwana en de 
ontwikkeling van de Tethysoceaan in het  
Mesozoïcum, tot aan de opening van de  
Rode Zee en de activering van de Dode-
Zeebreuk in het Boven-Krijt en Tertiair.  
Deze tektonische fasen hebben een dia-
klaasnetwerk gecreëerd dat vervolgens, 
waarschijnlijk veelvuldig, gereactiveerd 
is. De prachtige drie-dimensionale ont-
sluitingen maken het gebied uitermate 
geschikt voor mijn onderzoek, waarin  
de mechanische ontwikkeling van het 
diaklaasnetwerk en de relatie met de  
tektonische geschiedenis centraal staan.

Diaklaaspatronen
Diaklazen komen tot uiting als lineamen-
ten op (twee-dimensionale) oppervlakken. 
Door meerdere 2D-lineamentinterpreta-
ties van zowel subhorizontale als sub-
verticale vlakken te combineren, kan een 
3D-representatie benaderd worden. Voor 
de tracering van subhorizontale lineamen-
ten op middelgrote tot grote schaal (tien-
tallen meters tot kilometers) is gebruik 
gemaakt van hoge-resolutie Quickbird 
satellietbeelden. Bij de handmatige 
detectie van lineamenten is gewerkt in 

een GIS-omgeving. Op deze manier is  
een gebied van 30 km2 geïnterpreteerd. 
Kleine tot middelgrote lineamenten (tien-
tallen centimeters tot tientallen meters) 
worden gemeten in het veld, zowel op 
subverticale ontsluitingen als op pave-
ments. Naast conventionele technieken 
wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt 
van een nieuwe methode die ontwikkeld 
is binnen dit onderzoeksproject, die zowel 
efficiënt als objectief is. Belangrijke 
eigenschappen zoals oriëntatie en lengte 
van alle individuele diaklazen worden  
ter plaatse opgeslagen in een draagbare 
GIS-database met behulp van een ge -
interpreteerde digitale foto van de ont-
sluiting, en er wordt een gedetailleerde 
sedimentologische beschrijving gemaakt. 
Overige observaties, vaak met een meer 
kwalitatief karakter, zoals relatieve ouder-
dom, continuïteit en connectiviteit van 
diaklazen met verschillende oriëntaties, 
worden gebruikt om de relatie tussen  
de oriëntatie van diaklazen en bepaalde 
tektonische fasen af te leiden. 
In het veldwerkgebied zijn twee tot plaat-
selijk vier dominante diaklaasoriëntaties 
geïdentificeerd. Zones met verhoogde 
diaklaasdichtheden, soms tot wel zes 
keer hoger dan in de omliggende gesteen-
ten, zijn opgemeten in het veld. Deze  
corridors komen op verschillende schalen 
voor en zijn vaak zichtbaar als individuele 
lineamenten op de satellietbeelden.  
Er zijn diaklaasdomeinen gedefinieerd: 
gebieden waar de eigenschappen en  
statistische kenmerken van de diaklazen 
binnen een smalle statistische verdeling 
vallen. Dergelijke domeinen zijn vaak 
begrensd door dit soort corridors of  
andere grootschalige lineamenten.  
Als het mogelijk zou zijn om te bepalen 
in hoeverre eigenschappen van diaklazen 
binnen een domein schaal-invariant zijn, 
of op een andere manier voorspelbaar 
met een aanvaardbare nauwkeurigheid, 
dan zou dit gebruikt kunnen worden  
om een link te maken tussen deze  
eigenschappen op kleine schaal en  
op reservoirschaal.

Mechanische stratigrafie
Het bepalen van de schaalgevoeligheid 
van diaklaaspatronen is een belangrijk 
element van dit onderzoek. Het blijkt 
sterk gerelateerd te zijn aan het type dia-
klaas dat ontwikkeld is. In de literatuur 
worden twee theoretisch uiterste typen 
onderscheiden: de laaggebonden en  
de niet-laaggebonden diaklazen.  
Laaggebonden diaklazen zijn begrensd 
door mechanisch ontkoppelde eenheden 
in sedimentaire afzettingen met een  

De architectuur van de Nabateese stad Petra is duidelijk beïnvloed door het aanwezige  

diaklaaspatroon.
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systeem verschuift van het ene naar het 
andere type, afhankelijk van de schaal 
van de observaties.
De stratigrafische kolom in het veldwerk-
gebied laat een ontwikkeling zien van 
afzettingen met een duidelijke gelaagd-
heid direct boven het Precambrische 
basement naar gesteenten met een meer 
massief karakter hogerop. De eerste klas-
tische sedimenten bestaan voornamelijk 
uit mariene schalies met incidentele 
lagen van veel grover materiaal. Vervol-
gens zijn horizontale lagen van afwisse-
lend zand en silt afgezet in een deltaï-

sche omgeving met een gestage toename 
van sedimentatie in erosieve geulen.  
Uiteindelijk zijn grote hoeveelheden  
zand met een veel massiever karakter 
afgezet door vlechtende rivieren, hier  
en daar onderbroken door een laag fijn 
materiaal dat is afgezet in inactieve  
geulen of uiterwaarden. 

Tektonische context
De metingen aan verticale ontsluitingen 
zijn zoveel mogelijk verspreid over het 
veldwerkgebied en zijn representatief 
voor de verschillende afzettingsmilieus. 
De dichtheden voor laaggebonden dia-
klazen zijn gemiddeld hoog in de zand-
stenen (>3,5 diaklazen per meter voor 
voorbeeld Jor1), waarbij de dichtheid  
snel afneemt voor langere diaklazen. 
Dichtheden voor niet-laaggebonden  
diaklazen zijn aanzienlijk lager (~1 dia-
klaas per meter voor voorbeeld Jor2), 
maar zijn minder afhankelijk van de  
lengte van de diaklaas en de verticale 
continuïteit is veel groter. Er is een  
duidelijke afname van de dichtheid en 
toename van de lengte van de diaklazen  
bij de jongere sedimentaire facies in de 
stratigrafische kolom.
De volgende stap in dit onderzoek is het 
combineren van de verschillende datasets 
tot een conceptueel drie-dimensionaal 
model waarbij de mechanische strati-
grafie en de schaalgevoeligheid van  
het diaklaasnetwerk een belangrijke rol 
spelen. Gedetailleerd sedimentologisch 
onderzoek verschaft hierbij informatie 
over de geometrie en ruimtelijke verde-
ling van de verschillende lithofacies.  
Om dit model vervolgens in de goede  
tektonische context te plaatsen, zal moge-
lijkerwijs gebruik worden gemaakt van 
numerieke modellen of laboratoriumexpe-
rimenten, als aanvulling op de reeds 
beschikbare data verzameld in het veld en 
uit literatuuronderzoek. Om een generiek 
model te creëren, moeten de mechanische 
processen, verantwoordelijk voor de  
vorming en reactivatie van een diaklaas-
netwerk, zo goed mogelijk bekend zijn. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samen-
werking met de afdeling Structurele  
Geologie en Tektoniek van de faculteit 
Aard- en Levenswetenschappen van de 
Vrije Universiteit Amsterdam. Dank gaat 
uit naar Total E&P Nederland B.V en  
de Nederlandse onderzoeksschool ISES 
(Integrated Solid Earth Science) die dit 
promotieonderzoek financieren. 

Geertje Strijker, TU-Delft
E-mail: g.strijker@tudelft.nl

sterk ontwikkelde gelaagdheid. Het  
resulterende patroon is in wezen twee-
dimensionaal; de dichtheid van de dia-
klazen is vaak negatief gecorreleerd  
met de dikte van de mechanische een-
heid en dus zeer schaalgevoelig. Niet-
laaggebonden diaklazen komen voor in 
meer massieve gesteenten en de bijbe-
horende lengteverdeling is vaak schaal- 
invariant over meerdere orden van groot-
te. Niet-laaggebonden diaklazen zijn 
waarlijk drie-dimensionaal. In werkelijk-
heid komen allerlei tussenvormen voor  
en het is zeer goed mogelijk dat een  

Diaklaas dichtheid en gemiddelde hoogte langs een verticale ontsluiting van een laaggebonden 

(Jor1) en een niet-laaggebonden (Jor2) type diaklaaspatroon. De verdeling van de diaklazen over  

de ontsluiting is zichtbaar in de geïnterpreteerde foto’s. De zwarte lijnen geven de belangrijkste 

lithologische overgangen weer. 
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.boekbesprekingen

C. Hoorn en F. Wesselingh (Editors) 
• Wiley-Blackwell • hardcover • 
464 pages • ISBN: 978-1-4051-
8113-6 • £95.00 / €109.30

De flaptekst van Amazonia legt 
helder uit wat de samenstellers 
voor ogen stond met dit boek en 
maakt een half A4-tje duidelijk 
wat je kunt verwachten en wie het 
boek zouden moeten lezen. Daar-
bij zijn zij redelijk bescheiden: het 
boek is voor alle (wetenschappe-
lijk) geïnteresseerden de noorde-
lijke helft van Zuid-Amerika: het 
Amazonebekken en zijn randen.
Ik vind dat de doelgroep groter 
mag zijn. Al was het maar om  
collegae uit te dagen vergelijkbare 
samenhangen in geologische en 
biologische ontwikkelingen van 
andere continentdelen in de 
wereld te beschrijven. Want wat 
Amazonia vooral heel goed laat 
zien is dat door de samenwerking 
van wetenschappers uit verschil-
lende vakrichtingen op een intri-
gerende wijze duidelijk wordt  

hoe dode en levende materie met 
elkaar verweven zijn.
Dit boek reikt veel verder dan sim-
pele conclusies dat de Cordillera 
de los Andes ontstaan is door bot-
sende platen en vervolgens een 
stevige invloed heeft op het kli-
maat aan oost- en westzijde ervan. 
Iinformatie uit onderzoek naar 
(paleo-)flora en -fauna leverde puz-
zelstukjes die sedimentaire patro-
nen verklaren en de verschillende 
orogene stadia dateren. Je kunt je 
in gerede afvragen of de afzonder-
lijke wetenschappers (73 plus twee 
collectieven) en alle onderzoekers 
uit de literatuurlijst zich altijd 
bewust waren van deze samen-
hang. Het is Carina Hoorn (UvA) en 
Frank Wesselingh (Naturalis) goed 
gelukt om al die wetenschappers 
bij dit werk betrokken te krijgen en 
de samenhang en kruisbestuiving 
inzichtelijk te maken.
In hun introductie wordt de puzzel 
alvast redelijk toegelicht; in de vijf 
volgende hoofdstukken met ieder 
3 tot 6 wetenschappelijke artike-

len wordt de ontwikkeling van 
Amazonia van Kraton tot grootste 
regenwoud van de planeet Aarde 
beschreven. In een zeer toeganke-
lijke Synthese wordt aan het eind 
alles nog eens in heldere samen-
hang bij elkaar gebracht.
In de eerste drie hoofdstukken wor-
den de structurele geschiedenis, de 
sedimentaire ontwikkeling van het 
foreland basin (oostelijke binnenzij-
de van de Andes-boog), en het 
(paleo)klimaat van Amazonia be -
schreven. Hoofdstuk IV beschrijft de 
ontwikkeling van flora en fauna in 
het Kenozoïcum, van de 12 m lange 
kaaiman Purussaurus tot de minus-
cule wereld van de pollen (het boek 
is trouwens een tribuut aan Thomas 
van der Hammen die de drijvende 
kracht is achter veel onderzoek in 
deze regio door auto- en allochto-
nen). Na lezing van hoofdstuk V 
(Amazonia met moderne technolo-
gie ontleed), blijft het beeld hangen 
van een gebied met zo’n enorme 
diversiteit dat het belang ervan niet 
genoeg te benadrukken valt.

Amazonia, Landscape and Species Evolution: A Look into the Past, januari 2010

Wat kon beter? De illustraties. Er 
is gekozen voor een middenkatern 
met kleurenplaten en zwart-wit 
foto’s en figuren in de artikelen. 
Dat werkt niet lekker en veel 
informatie gaat zo verloren. Het 
kaartmateriaal is goed, de foto’s 
springen niet direct in het oog. 
Het Amazonia uit mijn jongens-
droom wordt niet direct zichtbaar. 
Er is geen enkele foto van de 
Andes, de Cordillera die toch zo’n 
belangrijke rol speelde en speelt 
in de ontwikkeling van Amazonia.

Samenvattend: een zeer complete 
en integrale studie, waarbij het 
beeldmateriaal wel wat beter had 
gekund. De € 110 die het boek 
kost is voor de bij het gebied 
betrokken wetenschappers en 
geïnteresseerden zeker niet 
teveel, de ander te beogen lezers-
groep zal voor dat bedrag mis-
schien een iets uitbundiger geïl-
lustreerd werk verwachten.

Dick van Doorn

Op 22 en 23 april a.s. wordt het 
10e Nederlands Aardwetenschap-
pelijk Congres (NAC10) gehouden 
in de Koningshof in Veldhoven. 
Onder andere NWO en KNGMG 
zijn sponsors van het congres.  
Er zijn bijna 200 abstracts inge-
stuurd. De programmacommissie 
onder voorzitterschap van Prof. 
Jaap S. Damsté heeft de moeilijke 
taak gehad daar een evenwichtig 
geheel van mondelinge en poster-
presentaties van te maken, maar 
is daar goed in geslaagd.

Het programma zal bestaan uit 
plenaire en parallelle sessies, en 
er zal ruim tijd zijn voor poster-
presentaties. Daarnaast is er een 

speciale KNGMG sessie ‘Science 
& Society’. Zoals vaste bezoekers 
van NAC weten zal ook een ‘social 
hour’ en een dinner niet ontbre-
ken, en ‘s avonds zal de band 
Deccapods voor vertier gaan  
zorgen.
Op donderdag 22 april staan de 
plenaire sessies ‘Ocean Acidifica-
tion’ en ‘Climate Change and 
Human History’ op het program-
ma, gevolgd door parallelle sessies 
‘Biogeology I’, ‘Paleoclimatology 
and climate change’, ‘Planetolo-
gy’, ‘Solid Earth I’, en ‘Sedimen-
tary Systems’. Op deze dag is ook 
de KNGMG ‘Science & Society 
sessie’ gepland, met bijdragen van 
Prof. Rien Herber (professor Geo-

energy, Groningen) over ‘Uncon-
ventional gas potential’ in Neder-
land en drs. Victor van Heekeren 
(Platform Geothermie) over  
‘Geothermal energy potential’  
in Nederland. Bovendien zullen 
Dr. Bas van Geel (Amsterdam)  
en prof. Henk Brinkhuis (Utrecht) 
de degens kruisen over actuele 
klimaatzaken.
Op vrijdag 23 april volgen de ple-
naire sessies ‘Earth Observation’ 
en ‘Subduction Processes’, en 
parallelle sessies ‘Biogeology II’, 
‘Biogeochemical cycles/Marine 
geosciences’, ‘Earth Observation-
Geoinformation’, ‘Solid Earth II’ 
en ‘Soil Science/Geo-archeology/
Natural Resources Exploration’.

Het programma van NAC10 ziet 
er aantrekkelijk uit, met Key 
Notes van senior aardwetenschap-
pers, maar vooral ook met bijdra-
gen van jonge wetenschappers. 
NAC vormt een uitgelezen gele-
genheid om kennis te nemen  
van wat er allemaal gebeurt op 
aardwetenschappelijk gebied in 
Nederland en geeft de gelegen-
heid collega’s te ontmoeten in 
een inspirerend decor van weten-
schap. Het KNGMG is blij een  
rol te spelen bij NAC10.

Voor verdere informatie en details 
over het programma, zie de web-
site www.nac10.nl.

.aankondiging

22-23 april 2010 | Nederlands Aardwetenschappelijk Congres – NAC10



 18    Geo.brief   maart 2010

.internet
Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: www.geo.uu.nl
Aardwetenschappen UvA: 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
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@gmail.com
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): www.svgaos.nl
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– advertentie –

De CENTRALE ORGANISATIE VOOR 
RADIOACTIEF AFVAL (COVRA) N.V.  
is belast met de zorg voor al het 
Nederlandse radioactief afval. Daarbij 
staat de bescherming van mens en 
milieu centraal. Het afval is afkomstig 
van onderzoekslaboratoria, zieken
huizen, industrie en kernenergie
centrales. COVRA is een N.V. waarvan 
de aandelen volledig in handen zijn 
van de Nederlandse Staat. 
Meer informatie op: www.covra.nl.

COVRA zamelt het Nederlandse radioactief afval in en zorgt 
voor de verwerking, opslag en de uiteindelijke eindberging.  
Dit wordt gedaan met circa 50 medewerkers. Wij vormen  
een hechte organisatie, waar de lijnen kort zijn en waar  
van iedereen een flexibele inzet wordt verwacht. 
Voor de uitbreiding van onze activiteiten op het terrein  
van geologische eindberging zoeken wij een 

GEOLOOG (M/V)
De werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan uit:
•  het bijhouden van nationale en internationale ontwikkelingen 

op het terrein van radioactief afval management;
•  het deelnemen aan (inter)nationale projecten, op het gebied 

van eindberging en samenwerking met andere Europese 
radioactief afvalorganisaties;

•  het technisch begeleiden van het Nederlandse onderzoek  
op het gebied van eindberging;

•  het optreden als projectleider voor bijzondere projecten  
in de COVRA organisatie;

•  het voorbereiden / verzorgen van publieksgerichte en 
wetenschappelijke publicaties.

De medewerker rapporteert rechtstreeks aan de plv. directeur.

Wij zoeken: iemand die het als een uitdaging ziet een bijdrage 
te leveren aan de zorg voor radioactief afval en dit uit te 
dragen naar de samenleving. Kandidaten moeten beschikken 
over:
•   een academische opleiding in de aardwetenschappen;
•  goede contactuele eigenschappen;
•  een coöperatieve en creatieve instelling met een resultaat

gerichte werkhouding;
•  affiniteit met radioactief afvalmanagement, milieuzorg en 

stralingshygiëne.

Uiteraard zal de mogelijkheid worden geboden om de specifieke 
kennis op het terrein van radioactief afval management en zo 
nodig stralingshygiëne te verkrijgen dan wel te ver breden.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de plv.
directeur, dr.ir. E.V. Verhoef.
Sollicitanten worden verzocht zich binnen 3 weken door  
middel van een brief met c.v. te wenden tot de directie  
van COVRA N.V., Postbus 202, 4380 AE VLISSINGEN of per 
email: ewoud.verhoef@covra.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Universiteit Utrecht
Faculteit Geowetenschappen

Masters examen 
V. Keizer (24 december 2009, 
Milieuwetenschappen)
D. Kemperman (24 december 
2009, Geochemie)
A.F. Lutz (24 december 2009, 
Fysische geografie)

L. van Roij (24 december 2009, 
Biogeologie)
G.W.H. Simons (24 december 
2009, Hydrologie)
J.B. Wassmer (24 december, 
Geologie)
E. Wielsma (24 december 2009, 
Fysische geografie)
V. Giannakopoulos (29 januari 
2010, Physiche geografie)

6 april 2010
EarthDay2010, georganiseerd 
door Drift ’66, Storm, Helix, 
V.U.G.S. en U.G.V, en de facul-
teitsvereniging EGEA. 
Info: www.uu.nl/NL/faculteiten/

Info: http://www.nwo.nl:80/ 
nwohome.nsf/pages/
NWOP_7ZNGDW?opendocument

22 april 2010
Lezing Hans Oerlemans ‘Zin en 
onzin van klimaatvoorspellingen’. 
Locatie Paard van Troje, Den Haag.

22 – 23 april 2010
NAC 10, Veldhoven. Voor meer 
informatie zie pagina 17 van deze 
Geo.brief en www.nac10.nl

19 mei 2010
Jaarvergadering KNGMG, 16.00 
uur KIVI Den Haag. Zie pagina 2 
van deze Geo.brief.

19 mei 2010
Ph.D. avond PGK / KNGMG. 
18.00 uur KIVI Den Haag.

22 mei 2010
Dag van de Biodiversiteit,  
Naturalis, Leiden. 
Info: www.naturalis.nl

16 – 19 juni 2010
The Water History Conference, 
georganiseerd door UNESCO- 
IHE, IWHA, TU-Delft, in Delft. 
Informatie: www.waterhistory 
2010.citg.tudelft.nl

29 juni – 2 juli 2010
Geobia 2010, te Gent, België. 
Congres over ‘geographic object-
based image analysis’. Informatie: 
http://geobia.ugent.be/

10 oktober 2010
Biodiversiteitssymposium, 
Naturalis, Leiden. 
Info: www.naturalis.nl

.universiteiten

geowetenschappen/Actueel/ 
agenda/Pages/Earthday2010.aspx

7 april 2010 
Beter Leefklimaat? Beter Onder-
zoek ‹–› Beter Beleid.



Een ontsluiting van pyroklastische gesteenten in het Kolar District, nabij het dorpje Peddapalli (India).


