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.ingezonden
Microtektoniek
Toen ik nog als oliegeoloog actief
was, moest ik vaak met studenten
Geologie in gesprek, met name
om hun de zegeningen van een
Shell-carrière te schetsen. Onvermijdelijk kreeg ik dan de vraag
welk pakket van vakken en bijvakken ze moesten kiezen om hun
kansen op een Shell-baan te
vergroten. Mijn antwoord was
dan altijd: “Dat dondert niet,
als je maar kunt laten zien dat
je zelfstandig kunt denken bij
het aanpakken van geologische
problemen”. Die uitspraak was
‘juist maar niet geheel juist’.
Het volgende waar gebeurde
verhaal moge dit illustreren.
Begin 1965 werd ik als jonge
geoloog door Shell overgeplaatst
naar Parijs om het Parijse bekken
te bestuderen. Er was een boring
gaande op een producerend Shellolieveldje die de diepere Triasen Permprospects moest onderzoeken onder het Midden-Jura
reservoir. Toen ik er naartoe werd

gestuurd, was de boring al flink
gevorderd; er was een grote achterstand in het beschrijven van
de ‘cuttings’, het boorgruis dat
bij de boring omhoog komt.
Er lagen bijna 1000 boormonsters
klaar voor analyse en omdat ik
van opschieten houd, begon ik
met de diepste. Zonder moeite
(ik had het bijvak microtektoniek
bij prof. Zwart in Leiden gevolgd
en de bijbehorende excursie met
prof. Höppener), maar wel met
verbazing, constateerde ik dat
de zwarte kruimeltjes gesteente
onder de microscoop ontegenzeggelijk crenulation and fracture
cleavage vertoonden. Dat duidde
op licht metamorf gesteente en
daar hebben hydrocarbons een
traditionele hekel aan. We waren
dus al in het ‘basement’ beland
en de boring diende meteen
gestopt te worden.
Maar dat ging zomaar niet.
Allereerst begreep niemand mij.
Microtektoniek was toen (1965)

Fijnkorrelige myloniet met gerekristalliseerde kwartskorrels.
Bron: Passchier en Trouw, Microtectonics, 2005.
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nog nieuw en het bijbehorende
vocabulaire was nog lang niet
ingeburgerd. Mijn baas en zijn
baas wisten niet waar ik het
over had. De petroleum engineers
dachten dat ik een gek was en
eisten mijn ogenblikkelijke ver
wijdering van de wellsite. Ik stelde voor om een kern te nemen;
dat gebeurde en een schitterende,
donkergrijze, keiharde, zeer sterk
verplooide afwisseling van schalie
en kwartsiet kwam boven. Het
Eiffellandse Palaeozoïcum lachte

me toe, een heel college microtektoniek trok aan mij voorbij.
Ik ging met een tevreden gevoel
terug naar de thuisbasis in Parijs.
De petroleum engineers, die
meenden de ‘eigenaar’ van de put
te zijn, gaven echter niet toe en
boorden rustig verder. Mijn baas
‘sat on the fence’ en steunde me
met tegenzin en zonder overtuiging. Na vier weken verder boren
werd er met gejuich vanaf de
boring gerapporteerd dat er rode
gesteentes waren aangeboord.

.oproep
Oproep Escherprijs
Het KNGMG kan jaarlijks een
prijs uitreiken voor de beste
afstudeerscriptie van studenten
van een Masteropleiding Aard
wetenschappen, de Escherprijs.
Het doel van de prijs is de bevordering van innovatief onderzoek
en een gedegen verslaggeving
hiervan.
Een scriptie kan een fundamenteel, toegepast of interdisciplinair
karakter hebben. Voor een fundamenteel onderwerp zijn originaliteit en hypothesevorming de
belangrijkste criteria; bij een
toegepast onderwerp kijkt de jury
vooral naar het vernieuwende en
probleemoplossende karakter; en
bij onderwerpen die gebaseerd
zijn op een interdisciplinaire
aanpak wordt met name gelet
op innovatieve ideeën.
Vorig jaar bekroonde de jury
Desiree Roerdink, Universiteit
Utrecht, voor haar scriptie over
de fractionatie van silica isotopen.

Denkt u zelf in aanmerking te
komen voor de prijs of begeleidt
u een student wiens/wier scriptie
bovengemiddeld is, stuur dan
de scriptie (in het Nederlands of
Engels) digitaal (als Word- of pdffile) naar het secretariaat van het
KNGMG, onder vermelding van
´Escherprijs 2010´.
Indien niet digitaal, stuur
2 kopieën van de scriptie naar
het secretariaat van het KNGMG.
In beide gevallen dient de inzending voorzien te zijn van een
korte inleiding van de scriptiebegeleider.
De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 juni 2010.
De jury hoopt weer een ruim aantal scripties te mogen ontvangen!

De jury van de Escherprijs bestaat
uit 4 of 5 aardwetenschappers,
afkomstig uit het bedrijfsleven, de
semi-overheid of de overheid. Naast
een geldbedrag van 2500 euro ontvangt de winnaar een oorkonde, een
jaar lidmaatschap van het KNGMG

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

en een uitnodiging om te publiceren in The Netherlands Journal of
Geosciences. Het prijzengeld van
de Escherprijs wordt beschikbaar
gesteld door Shell.

Rood betekende Trias en dus was
mijn idee (“we boren in metamorf
Paleozoïcum”) ontzenuwd. Ik
hield vol dat dit ‘caving’ moest
zijn, dat wil zeggen stukjes van
jongere, eerder doorboorde Trias
die in het boorgat gevallen waren
en vroeg om een nieuwe kern. Die
gaf gelukkig weer het zelfde beeld
als de vorige. Na 264 meter in
metamorf gesteente te hebben
geboord, à raison van miljoenen
franken, werd het boren ten slotte
gestopt op nadrukkelijke instruc-

ties van de Président Directeur
Géneral. Er werden stevige
gesprekken gevoerd met de
verantwoordelijken die niet in
microtektoniek hadden geloofd.
Ik had mijn nek ver uitgestoken,
maar mijn prestige en mijn
carrière in de olie-industrie
waren gered, dank zij mijn
bijvak microtektoniek.
Alsnog bedankt, professor Zwart!
Grote mica’vis’ waarvan het rechterdeel over het linker geschoven lijkt.
Peter de Ruiter

Bron: Passchier en Trouw, Microtectonics, 2005

.boekbespreking
Atlas of Mylonites and related microstructures
Bij het woord ‘Mylonieten’ doemt
er een treurig plaatje bij me op:
een rommelig, kruimelig en soms
ook kleverig en glibberig soort
pseudo-gesteente, dat ik bij mijn
veldwerk het liefst negeerde of
met een rood kleurpotlood als
breukzone samenvatte. De oppervlakkigheid en onjuistheid van
deze benadering besef ik pas ten
volle nu ik de schitterende Atlas
van Trouw, Passchier en Wiersma
heb doorgenomen.
Intensieve wetenschappelijke studie van mylonieten is de laatste
drie decennia sterk op gang gekomen – de uitgebreide bibliografie
van de atlas bevat 365 titels,
waarvan 90% van na 1980 is –
maar nog zijn mylonieten niet
makkelijk onder een eenduidige
definitie te vangen. Het woord
myloniet, afgeleid van het Griekse
‘mulon’ oftewel ‘molen’, geeft al
aan dat het gaat over mengsels
van uiteenlopende mineralen en
gesteentes die tot myloniet zijn
vermalen en gekneed. Dit is het
resultaat van shear onder grote
druk en vaak hoge temperatuur.
Mylonieten zijn daardoor litho
logisch onoverzichtelijk, maar
herbergen wel een grote hoeveel-

R.A.J. Trouw, C.W. Passchier,
D.J. Wiersma • 2010 • 322 pp.
• Springer-Verlag • ISBN 978-3642-03608-8 • Prijs € 129,95

heid tektonische informatie en
kunnen dus zowel lithologisch als
structureel gedefinieerd worden.
Twee hoogleraren en een fotograaf/geoloog (Wiersma), allen
van Neerlands stam, hebben
nu een atlas samengesteld die
ongetwijfeld vele decennia lang
een standaardwerk zal zijn voor

alle mylonietbestudeerders. Het
doel van het boek is om de lezer,
student of professional, te helpen
bij het beantwoorden van de vragen: wat was het moedergesteente
van de myloniet, wat waren de
metamorfiserende omstandigheden, wat was de intensiteit van
de deformatie en wat was de richting van de shear? Het beantwoorden van die vragen vereist goede
slijpplaatjes, mineralogische
kennis en een scherp analytisch
vermogen. Deze atlas helpt daarbij allereerst door het illustreren
van de verschillende lithotypes
van mylonieten. Daarna wordt
ongeveer 1/3 van het aantal
pagina’s besteed aan ‘shear sense
indicators’ en bevinden we ons op
het terrein van de microtektoniek.
Het is inderdaad een atlas, met
veel meer plaatjes dan praatjes.
De 322 pagina’s bevatten in
totaal 465 foto’s, veelal met
natuurlijk én met gepolariseerd
licht genomen. De kracht en
charme van de atlas ligt in de
kwaliteit van die foto’s en de
helderheid van de daaronder
geschreven uitleg. Het boek is
daardoor didactisch zeer sterk
en biedt in het laatste hoofdstuk

zelfs een 52 tal ‘examenopgaven’
aan, waardoor de lezer zijn verworven inzicht kan testen en waar
nodig bijschaven. Met erkentelijkheid nam ik kennis van het feit
dat de antwoorden ook gegeven
zijn.
Het boek is het natuurlijke vervolg
op een eerder wetenschappelijk
werk van Passchier en Trouw, te
weten: Microtectonics (Springer,
2005), een standaardwerk dat
de gehele microtectoniek onder
de loep neemt en waarin mylo
nieten een uitgebreid onderdeel
vormen van het hoofdstuk ‘Shear
zones’. Hoewel bij de atlas een
informatieve CD is gevoegd met
een schematische uitleg van de
mechanismen die bij de vorming
van mylonieten operatief zijn,
zou ik toch aanbevelen om Microtectonics bij de hand te hebben
als men het hier besproken boek
bestudeert.
Ik kan de Atlas sterk aanraden
bij al die geologen die in microtectoniek en/of mylonieten
gespecialiseerd zijn of er zijdelings mee te maken hebben.
Peter de Ruiter
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.voetlicht | De betovering van de wetenschap

Het Circus der Gedachten
Dinsdag 18 mei zal er in Carré in Amsterdam een zeer bijzondere voorstelling te zien zijn: het ‘Circus der
Gedachten’. Geen circus in de klassieke zin van het woord met acrobaten, trapezewerkers en leeuwentemmers,
maar een waarin wetenschappers in een theateract zullen laten zien wat de kern van hun onderzoek is, en wat
de fascinatie en de betovering is die zij vinden in hun werk. Geheel in stijl van de ouderwetse ‘Vaudeville’
worden de nummers omlijst door muziek, dans en een ouderwetse spreekstalmeester.

Een doorgesneden pruim. Met die halve
vrucht zou prof.dr.ir. Jacob Fokkema,
voorzitter van het Circus en nu hoogleraar
technische geofysica aan de TU-Delft, aan
het publiek willen duidelijk maken hoe de
aarde in elkaar zit. Hij zou pit, vruchtvlees
en schil gebruiken om uit te leggen wat
convectie is, hoe de verschillende delen
van die pruim-aarde in elkaar ronddraaien
en hoe het magnetisch veld uit de pruim
steekt. Maar vooral zou hij ons willen inprenten dat wij heel zuinig om moeten
springen met onze woonstee: het ruimteschip moeder Aarde dat door het heelal
vliegt.

De illusie van de draaiende blokjes
Fokkema: “Een van de grootste problemen van ons – wetenschappers – is dat
wij niet makkelijk uitleggen wat voor werk
wij doen. Wij zijn er niet goed in om de
buitenwereld te vertellen wat wij onderzoeken, waarom wij dat doen en wat
voor nut het wel of niet heeft, nu of in
de toekomst. Communicatie naar buiten
is niet onze sterkste kant. Het idee achter
het ‘Circus der Gedachten’ is dat wetenschappers in een korte tijd – zeven minuten – op een amusante, spannende of
absurde manier wel aan het publiek duidelijk weten te maken wat zo fascinerend
en betoverend is aan hun onderzoek.”
Om die grote stap buiten de muren van de
wetenschappelijke vesting te zetten, zal
een keur aan ‘artiesten’ zijn opwachting
maken. Een selectie: Alexander Rinnooy
Kan (voorzitter van de SER), Robbert
Dijkgraaf (voorzitter van de KNAW),
Mieke Bal (hoogleraar literatuurtheorie),
Herman Balthazar (hoogleraar nieuwste
geschiedenis), Charlotte Hemelrijk (hoogleraar zelforganisatie en sociale systemen),
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Nick Ramsey (hoogleraar cognitieve neuroimaging), Louise Vet (hoogleraar evolutionaire ecologie), Maria Hopman (hoogleraar
integratieve fysiologie) en Jaap van
Ginneken (sociaal psycholoog). Zij worden
bijgestaan door mensen uit de wereld van
film, toneel en muziek, zoals Kees Veling
en Frans Weisz (regisseurs), Ferdi Janssen
en Joke Tjalsma (acteurs), Andrea Martina
Boll (choregrafe) en Sebastiaan Kolhoven
(componist en arrangeur).
“Een mooi voorbeeld is het optreden van
Rinnooy Kan,” zegt Fokkema. “Dat gaat
over optische illusies, zoals draaiende
blokjes die niet draaien. Op de website van
het circus (www.circusdergedachten.nl)

Poster van het Circus der Gedachten.

staat een foto van RK’s gezicht met daarin
verwerkt een patroon van cirkels die weer
opgebouwd zijn uit blokjes die naar het
midden toe steeds kleiner worden. Als je
zonder te focussen naar dat beeld kijkt,
lijkt het net alsof de blokjes gaan ronddraaien, maar dat doen ze helemaal niet.
Het is leuk om te merken hoe ogen gefopt
kunnen worden, maar dit soort fenomenen
wordt wetenschappelijk onderzocht om
erachter te komen welke delen van de
hersenen actief zijn bij welke bezigheden.
En die kennis kan in de toekomst misschien gebruikt worden om mensen met
een handicap alleen door hun gedachten
macht te geven over hun rolstoel.”

De illusie van de draaiende blokjes, te zien op www.circusdergedachten.nl

Mislukkingen
Grote aanstichter van het Circus der
Gedachten is Vincent Wijers, kunstenaar
met een hoofd vol ideeën om de wereld
te verbeteren en mensen te verrassen.
Voor hem is zowel de wereld van de
wetenschap als die van kunstenaars
te eng, te beperkt van blikveld. Maar
een samenwerking tussen uitersten,
van wetenschapper tot kunstenaar, van
beleidsmaker tot vuilnisman, zou volgens
hem voor kansen zorgen om zorgvuldiger
en zuiniger met onze wereld om te gaan.
Want daar ontbreekt het aan, vindt hij.
“Het Circus der Gedachten is bedoeld
als uitwisseling van ideeën tussen alle
groepen van de bevolking. Het gaat om
de verwondering die mensen hebben
voor hun vakgebied of hun liefhebberij,
wat dat ook moge zijn, hoe groot of klein
de ontdekkingen of uitvindingen ook zijn.
Ik wil mensen samenbrengen – grootindustrieel, fietsenmaker, bloemenver
koper, wetenschapper, beeldhouwer,
zanger – en ze in een grote voorstelling
de betovering laten voelen voor het vak
van de ander. En dan niet alleen de
imposante ontdekkingen laten zien, maar
ook kleine uitvindingen die in schuurtjes
zijn uitgedacht, de mislukkingen, en de

nieuwe kansen die ontstaan als verschillende ideeën bij elkaar komen.”

Succes
En zo zal er op 18 mei in Carré – eigenlijk
Wijers tweede keus, want hij had een
zwart-wit gestreepte circustent in zijn hoofd
– een spinnenweb van aan elkaar geknoopte draden over de zaal uitgespreid worden,
een neuraal netwerk, waaraan het publiek
zijn gedachten kan vastknopen, zullen
insecten de hoofdrol spelen in de act van
Louise Vet, zal Robbert Dijkgraaf de 4e
dimensie uitleggen en laat kunstenaar Theo
Jansen de evolutie los op zijn mechanische

strandbeesten met behulp van PET-flessen
en perslucht. Er komen stofzuigers die, niet
zuigend, maar blazend, symbool staan voor
gedachten die ronddwarrelen, bij anderen
kunnen binnenzweven, daar post vatten
en tot nieuwe ideeën kunnen uitgroeien.
Het lijkt een verwarrende, maar intrigerende voorstelling te worden. Precies wat
Wijers in gedachten had. Precies ook waar
Fokkema voor staat: luisteren naar andere
specialisten, kijken bij andere vakgebieden,
samenwerken met andere disciplines.
Dan alleen kun je werkelijk verder komen.
Aukjen Nauta

Prof. dr. ir. J.T. Fokkema (Jacob) was van 2002 tot 2010 rector-magnificus van de Technische Universiteit Delft. Hij is sinds januari dit jaar hoogleraar technische geofysica aan de
faculteit Technische Natuur Wetenschappen. Hij is tevens voorzitter van het Gebiedsbestuur
Aard- en Levenswetenschappen van NWO en zit in de directie van ISES, de toponderzoekschool waarin VU, UU en TU-Delft samenwerken.
Hij heeft een nieuw onderzoeksproject opgestart in samenwerking met oliemaatschappij
Statoil in Noorwegen, en hij werkt aan ideeën voor het opzetten van een netwerk in NieuwZeeland om kleine aardbevingen te meten, een onderzoek dat nauwkeuriger informatie
hoopt te geven over de opbouw van spanningen langs breuken in de aardkorst.
Buiten de aardwetenschappen en het Circus der Gedachten, zet hij zich in voor enkele
Friese instellingen, zoals de in Leeuwarder grond gewortelde instituten Wetsus (centrum
voor duurzame watertechnologie) en de Fryske Akademy.
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.achtergrond | HOVO-cursussen

Terug in de collegebanken
Heimwee naar krassende krijtjes op het schoolbord, naar de vriendelijke stem van een docent die u miljoenen
jaren mee terugneemt in de tijd, tot aan het Carboon of het Siluur? Wie de vijftig gepasseerd is en weer eens
een inspirerend college wil bijwonen dat het geologenhart sneller doet slaan, kan terecht bij Hoger Onderwijs
Voor Ouderen (HOVO). Van de vijftien instellingen in Nederland biedt een groot deel met enige regelmaat
een geologische cursus aan: geschikt voor beginners en doorgewinterde geologen. De docenten benaderen
geologische onderwerpen vanuit verrassende invalshoeken. Van de vorming van de Europese landschappen
tot mythevorming binnen de geologie!

De gehoorzaal van Teylers Museum waar Westbroek college geeft.

6

Geo.brief mei 2010

Er klinkt gelach in de zaal als Peter Westbroek, geoloog en biochemicus aan de
Universiteit Leiden, een afbeelding van
een mooie, jonge, schaars geklede dame
laat zien. Hij gebruikt de foto om aan te
tonen dat zuurstof ons laat blaken van
het leven. “Maar”, zo vervolgt hij, “er is
sprake van een zuurstofparadox. Zuurstof
schept niet alleen – het gaat ook verwoestend te werk. Kijkt u maar eens wat er van
deze mooie dame na vijftig jaar nog over
is!” En op het projectiescherm verschijnt
een afbeelding van een zuur kijkende,
gepensioneerde dame. Nog meer gelach
onder de luisteraars, die stuk voor stuk
dezelfde leeftijd hebben. Westbroeks
gehoor bestaat namelijk uit deelnemers
aan de zesdelige HOVO-cursus ‘De ontdekking van de aarde – een wetenschappelijke
visie’, toegankelijk voor studenten van vijftig jaar en ouder. En al zijn er flink wat
rimpeltjes en grijze haren te zien, de toehoorders vertonen nog minstens zo veel
levenslust als de jonge vrouw op het eerste
plaatje. Er wordt gelachen, er worden aantekeningen gemaakt en kritische vragen
gesteld. De studenten in deze zaal zijn
uitermate gemotiveerd en ambitieus.
Heel af en toe wordt Westbroek even op
de vingers getikt. “Niet mompelen”, klinkt
het dan. Want van zijn college willen de
aanwezigen geen woord missen.

Mythevorming
HOVO is Nederlands grootste organisatie op
het gebied van onderwijs voor 50-plussers.
Jaarlijks volgen ruim 25.000 mensen, nog
aan het werk of al gepensioneerd, een of
meer van de ruim duizend cursussen. Drie
keer per jaar – in het najaar, tegen het eind
van de winter en in de zomer – wordt het
cursusaanbod vernieuwd. Architectuur,
biologie, Grieks, kunstgeschiedenis: het
kan allemaal bij een van de vijftien instellingen die zijn verspreid door heel Nederland. Binnen dat brede aanbod is er ook
een keur aan geologische onderwerpen.
In de vorm van hoorcolleges, van excursies
en van complete reizen, bieden de HOVOinstituten ofwel Seniorenacademies in
Amsterdam, Den Haag, Drenthe, Groningen, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Utrecht
en Vlissingen geologische cursussen aan.
De cursussen gaan over het ontstaan van
de aarde en de mens, over de vorming van
het landschap, over de oorsprong van ons
heelal en over wetenschapsgeschiedenis.
Interessant voor beginners en voor gevorderden: de docenten, stuk voor stuk met
een gedegen geologische achtergrond,
kiezen namelijk steeds voor een inspirerende, verrassende invalshoek.
Westbroek gaat in zijn colleges bijvoorbeeld

in op de mythevorming binnen de wetenschap. “Bij mensen ervaar je een groeiende
angst voor de aarde – angst voor het onbekende, voor alle veranderingen die er
plaatsvinden. In deze cursus wil ik me op
het grote geheel richten – de aarde als systeem. Terwijl onderzoek naar global change
gericht is op eeuwen, gaat het in de fundamentele geologie om vijfenveertig miljoen
eeuwen aardgeschiedenis. Wat je dan te
zien krijgt, kan alleen maar een diepe verwondering teweeg brengen. De aarde zoals
we die nu kennen is de uitkomst van die
onnoemelijk lange zwerftocht; pas na al die
tijd kon ze van die vreemde wezens als ons
mensen voortbrengen. Geologie helpt ons
om de werkelijkheid met distantie te aanschouwen, om orde te scheppen in de
chaos en om de angst voor veranderingen
weg te nemen.’

Koolstofkringloop
Westbroek, die begon als paleontoloog
maar algauw voor de geochemie koos –
“al dat ordenen van fossielen in doosjes
was niets voor mij, veel te systematisch”
– kiest voor een interdisciplinaire bena
dering. Hij legt een verband tussen de
gesteentecyclus, de kringloop van het
leven, verwering en compostvorming.
Daarbij gaat hij ook in op microbiologie
en chemie, op de moleculen die zowel de
bouwstenen zijn van het leven op aarde
als van de aarde zelf. En uiteindelijk
komt hij steeds terug bij de geologie,
want “zelfs het feit dat wij nu met elkaar
praten, de sociologie, is eigenlijk geologie
– het gebeurt binnen het systeem aarde.”
Het college van Westbroek gaat behoorlijk
de diepte in met een accurate uitleg van
de koolstofkringloop. De pakweg twintig
toehoorders – het merendeel mannelijk –
luisteren geboeid toe. Ook voor mensen die
geen geologische achtergrond hebben, is
het goed te volgen, vertelt Gerard Beuker
(70) in de pauze. Hij is van huis uit econoom en vindt het weliswaar moeilijk zich
alle processen waar Westbroek het over
heeft voor te stellen – “zonder bètaopleiding blijft het toch wat abstract” – maar
prijst de manier waarop de docent de aarde
als het ware binnenste buiten weet te
keren. Beuker heeft al meerdere HOVOcursussen gevolgd – variërend van het ontstaan van de mens tot het ontstaan van de
Sovjet-Unie. “Het houdt je van de straat…”
Ook Lia (51), werkzaam bij een bibliotheek, is te spreken over het niveau van
de cursus. Sinds ze bij Bert Boekschoten
in Amsterdam HOVO-cursussen volgde
over 4 miljard jaar aarde en evolutie is
haar interesse voor geologie gewekt.
Locatie blijkt voor veel deelnemers een

Tom Reijers geeft toelichting over woestijn
vorming in Oman.

belangrijke factor – de reisafstand moet
niet te groot zijn. De Gehoorzaal in het
Teylers Museum is wat dat betreft onovertroffen: de colleges worden gegeven in
een negentiende-eeuwse zaal, met namen
van vroegere wetenschappers als Lorentz,
Snellius en ’s Gravesande op de muur
geschilderd. Als dat niet inspirerend is…

Boorplatform
Volgend jaar viert HOVO Nederland zijn
vijfentwintig jarig jubileum. Toen in 1986
de eerste cursussen van start gingen, met
veertig deelnemers aan de Rijksuniversiteit
Groningen, had niemand verwacht dat het
zo’n succes zou worden. Maar HOVO blijkt
het perfecte voorbeeld van de stelregel ‘je
bent nooit te oud om te leren’. Mensen
hebben behoefte aan horizonverbreding en
zijn maar wat graag bereid om daar cursusgeld – vaak enkele honderden euro’s – voor
neer te leggen. Het overgrote deel van de
HOVO-cursisten is academisch geschoold;
de opzet is om de deelnemers intellectuele
verdieping te bieden en ze te stimuleren
hun kennisniveau op peil te houden.
Tom Reijers, sinds 2004 actief als geo
logiedocent bij HOVO in Groningen en
sinds kort eveneens in Drenthe,Overijssel
en Friesland, wilde na zijn pensioen in
2000 graag zijn opgedane kennis door
geven. Hij geeft nu zowel basiscursussen,
geologie voor echte beginners, als cursussen over meer gespecialiseerde onderwerpen. Voor Shell reisde hij als exploratiegeoloog jarenlang de hele wereld over:
van Nigeria tot Canada en van Venezuela
tot Oman en heeft hij jarenlang bedrijfstrainingen gegeven aan nieuwe werk
nemers. “Dat overdragen van kennis
beviel me eigenlijk het beste.” Ook werkte hij een tijdje op een boorplatform
buiten de Engelse kust, om de gesteenten te bestuderen die tijdens de boring
naar olie of gas naar boven komen. Soms
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moest hij zelfs spioneren bij concurrerende oliebedrijven. “Ga maar even paddenstoelen tellen”, zeiden mijn bazen dan.
“Dat was codetaal voor: ‘zoek uit waar
de concurrent boort en hoe diep hij zit’.”
Reijers gaf na zijn pensioen geologie
lezingen op de meest uiteenlopende plaatsen: van vulkanen op IJsland tot een ijs
breker bij Antarctica. En ook nu hij is neergestreken in het HOVO-onderwijs zit hij nog
niet stil – vaak organiseert hij in de zomer
geologische reizen voor geïnteresseerde
cursisten. Zo vertrekt hij komende zomer
voor negen dagen naar het noordwesten
van Spanje, naar aanleiding van een cursus
over de geschiedenis van de archeologie,
de prehistorie en de geologie.

Huiswerk
Reijers gaat in zijn collegereeksen graag
uit van een interdisciplinaire opzet. Een
van zijn cursussen heet ‘Landschappen

voor reizigers’ en behandelt de geologie
van Europa.‘Ideaal voorafgaand aan een
vakantie. Zo vertel ik bijvoorbeeld dat het
oudste Europese gesteente 2,7 miljard
jaar oud is, en in het noorden van Noorwegen ligt. En wie in Parijs is, kan het
beste de Notre Dame beklimmen en
vanaf het 45 meter hoge transept de
geomorfologie van Parijs bestuderen.’
Bij de cursus krijgen studenten – zoals bij
de meeste HOVO-colleges – een syllabus
uitgereikt zodat ze tussen de wekelijkse
bijeenkomsten de stof kunnen bijhouden.
Wel huiswerk dus, maar geen tentamens.
Zowel Westbroek als Reijers vindt het prettig dat de HOVO-studenten gemotiveerd
zijn. Westbroek: “Ze vragen niet om de
haverklap ‘moeten we dat weten voor het
tentamen?’, ze zijn echt geboeid door wat
je te vertellen hebt.” Toch blijven beiden
ook met veel plezier les geven aan studenten onder de vijftig. Reijers is bijvoorbeeld

gastdocent op een middelbare school.
“En”, zo zegt hij, “af en toe zit er bij de
HOVO-reeksen ook wel iemand die nog
geen vijftig is. Doordat de cursussen vaak
overdag zijn, is het alleen lastig voor mensen met een baan om deel te nemen.”
Toch is het voor sommige HOVO-cursussen
nog altijd een vereiste om minstens vijftig
jaar te zijn. En dat vind ik, als twintiger, na
afloop van Westbroeks college, best jammer. Waar blijven de verdiepende cursussen voor jongeren die klaar zijn met hun
universitaire opleiding? Het collegegeld van
universiteiten kan voor afgestudeerden krijsend duur worden, dus eeuwig doorstuderen is geen optie. Soms kan ik haast niet
wachten tot ik vijftig ben…
Gemma Venhuizen
Meer weten? Kijk op www.hovo-nederland.org voor het huidige
cursusaanbod.

.rubriek
Afscheid prof. dr. S.B. Kroonenberg
In de aula van de TU-Delft nam
op 19 maart j.l. prof. dr. S.B.
Kroonenberg officieel afscheid
als hoogleraar Geologie aan de
faculteit Civiele Techniek en
Geowetenschappen. ’s Ochtends
was een symposium waarin verschillende aspecten van Salle’s
professionele bezigheden belicht
werden. En dat zijn er vele,
want na zijn promotie-onderzoek
aan amfiboliet- en granulietfaciës metamorfose in ZuidwestSuriname was prof. Kroonenberg
achtereenvolgens werkzaam bij de
Geologische Dienst van Suriname,
het University College van Swaziland, het Centro Interamericano
de Fotointerpretacion in Bogotá,
de Universiteit Wageningen (als
hoogleraar geologie en mineralogie) en dan als laatste, bij de
TU-Delft. En dichter bij huis,
naast ontelbaar veel andere functies, was hij van 1991 tot 1997
voorzitter van het KNGMG.
Een rivierloop van source to sink,
dat beeld vormde de rode draad
in de lezingen van het symposium,
voor een groot deel verzorgd door
oud-promovendi van professor
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Kroonenberg. Van de bovenloop,
vertegenwoordigd door de ontwikkeling van het Amazone-landschap
en de bio-diversiteit in de Andes,
via de geochemie van rivierterrassen in Frankrijk en de sedimen
tologische geschiedenis van de
Wolga-delta in de Kaspische Zee
tot aan de zee, met het kwetsbare
evenwicht tussen de verschillende
factoren die van invloed zijn op de
ontwikkeling van delta’s en wat
dat voor de huidige tijd betekent.
De Russische zangeres en accordeoniste Irena Filippova (‘Russin
zoekt man’) verzorgde een spetterend intermezzo en daarna sloot
het programma af met twee sprekers over Geologisch modelleren
in tijd en ruimte, en Geologie en
klimaat. Naast de geografische
spreiding van zijn werkgebieden
kwam zo ook de ontwikkeling in
Salle’s onderzoeksthema’s aan
bod: geologie, geochemie, modelleren en het klimaat.
In zijn uittree rede, met als titel
‘Onder de groene zoden begint
het pas’ hield prof. Kroonenberg
een hartstochtelijk pleidooi voor
de ondergrond. De ondergrond die
niet leeg en dood is, maar waarin

Professor Kroonenberg tijdens zijn afscheidsrede. | Foto: Leen Vlasblom

zoveel leeft, waarin zoveel te zien
is, en die zo achteloos wordt
omgespit en weggeschept. Met
ieder nieuw ondergronds bouwwerk vernielen we een unieke
bladzijde uit ons archief en
geheugen. Dames en heren ondergrondse bouwers, stop al dat
moois dat jullie in je bouwputten
zichtbaar maken niet weg achter
beton, maar verzin iets waardoor
we er naar kunnen blijven kijken!
En laten we ons, naar analogie
met het Verdrag van Malta, dat
de culturele bodemschatten

beschermt, sterk maken voor bijvoorbeeld een ‘Verdrag van Delft’,
dat bij wroeten en graven het
aardkundig erfgoed in de bodem
veilig stelt!
Salle Kroonenberg is niet echt
weg, binnenkort verschijnt er een
nieuw boek, en in het gebouw van
Geowetenschappen houdt hij nog
een klein kamertje. We zullen
zeker van hem blijven horen!
Frederique van Schijndel

.van de voorzitter

.uitnodiging

Wisseling van de wacht

19 mei 2010, KIVI NIRIA, Den Haag

Terwijl ik dit schrijf, ligt vrijwel het
gehele Europese vliegverkeer plat
door de aswolk van de Eyjafjallajökull vulkaan op IJsland. Het is
(gelukkig) niet dikwijls dat in
Nederland de maatschappij ontregeld wordt door dergelijke overweldigende aardse krachten, en veel
geologen zullen daarom een grijns
niet kunnen onderdrukken; de
mensheid wordt weer even met de
neus gedrukt op haar machteloosheid ten overstaan van de kracht en
willekeur van moeder Aarde. Als
prettige bijkomstigheid krijgt de
geologie weer even volop aandacht
van het publiek en de media, al zal
deze waarschijnlijk weer kortdurend zijn. Verder dan het uitleggen
van het hoe en waarom van de uitbarsting kunnen we als geologen
immers niet; we kunnen nog steeds
geen goede voorspellingen op de
korte termijn doen, en misschien
is dat ook niet mogelijk.
Als u dit over enkele weken leest,
is de aswolk wellicht uit de lucht en
de aandacht verdwenen, maar het
is ook mogelijk dat u zich de as uit
de haren moet kammen als u onze
jaarvergadering op 19 mei bijwoont. Vooruitblikkend naar deze
vergadering wil ik u vast inlichten
over enkele vorderingen en veranderingen binnen ons genootschap.
Zoals reeds aangekondigd in de
vorige Geo.brief, is er dit jaar een
grote wisseling van de wacht in het
hoofdbestuur. Jan de Coo verzorgt
nog steeds onze website, maar door
zijn vertrek naar Kuala Lumpur doet
hij dit nu uit den verre (onze vorm
van outsourcing) en kan hij niet
langer aan onze bestuursvergaderingen deelnemen. In zijn plaats
heeft nu Bert Clever zitting genomen in het bestuur. Dit jaar zullen
ook Leo van de Vate (secretaris) en
Lydia Marschall-Wesselingh (penningmeester) het bestuur verlaten.
Ik wil hen hier beiden namens het
KNGMG zeer hartelijk danken voor
de grote inzet en toewijding waarmee ze de afgelopen jaren ons
genootschap hebben ondersteund
en draaiende gehouden. De nieuwe

Jaarvergadering KNGMG

bestuursleden, Barthold Schroot
(secretaris), Arian Steenbruggen
(penningmeester) zullen op de jaarvergadering worden voorgedragen.
Ik wil hen beiden namens het
bestuur vast een warm welkom
heten.
Om meer gebruik te maken van
moderne communicatiemethoden,
zoals door enkele leden voorgesteld
op de vorige jaarvergadering,
is door Jan de Coo een KNGMGnetwerk opgezet op ‘Linked In’,
een virtueel sociaal netwerk dat
gericht is op vakmensen en dat
tot doel heeft de geregistreerden
te laten profiteren van elkaars
(zakelijke) netwerk. Het sluit
daarmee goed aan bij de doel
stellingen van ons genootschap.
Ook is er een voorzichtig begin
gemaakt met het intensiveren van
de banden met onze Kringen, onder
ander door de Genootschapsraad
weer nieuw leven in te blazen. De
Genootschapsraad adviseert het
Hoofdbestuur en bestaat uit de
voorzitters van de Kringen, de
hoofdredacteur van de Geo.brief,
bestuursleden van de NJG en de
voorzitters van KNGMG-commissies.
Het raadplegen van de Genootschapsraad was enigszins in
onbruik geraakt, maar is buitengewoon geschikt om de verschillende
afdelingen meer te betrekken bij de
besluitvorming. Tot mijn vreugde is
hier door de Kringen zonder uitzondering positief op gereageerd. Als
blijk van de samenwerking is er met
de PGK een ‘Ph.D. event’ georganiseerd aansluitend op onze jaarvergadering op 19 mei in het KIVIgebouw, waar drie promovendi de
gelegenheid krijgen om een korte
presentatie te geven over hun
onderzoek. Ik zie u daar allen graag
verschijnen.

Het bestuur van het KNGMG
nodigt u uit voor de jaarvergadering van het Genootschap op
19 mei 2010, in het KIVI-gebouw
in Den Haag. De vergadering
begint om 16.00 u. Na afloop
van de vergadering is er een borrel om 17.00 u en daarna volgt
de Ph.D avond georganiseerd
door de PGK en KNGMG.

Plaats: KIVI NIRIA – Koninklijk
Instituut van Ingenieurs
Adres: Prinsessengracht 23,
2514 AP Den Haag
Programma
16.00 u	Jaarvergadering
17.00 u	Borrel
18.00 u 	Ph.D avond.
Zie ook www.pgknet.nl

Agenda van de jaarvergadering
1 Opening
2 Vaststelling agenda
3	Ingekomen en uitgegane stukken
4	Verslag jaarvergadering 6 mei 2009*
5 Jaarverslag 2009*
6 Financiën*
7 Verslag kascommissie
8 Bestuursmededelingen
		- NJG
		- Kringen
		- Certificering
		- Jubileum 2012, boek, tentoonstelling, conferentie
9	Bestuurswisseling:
mw. drs. A.G. Marschall-Wesselingh (penningmeester),
drs. L. van de Vate (secretaris) en dr. J.C.M. de Coo treden af.
Het bestuur stelt voor in hun plaats te benoemen:
mw. dr. G. Steenbruggen (penningmeester), drs. B.M. Schroot
(secretaris) en drs. J.E. Clever (lid)
10 Rondvraag
11 Sluiting
*Het verslag van de jaarvergadering 2009 verscheen in Geo.brief 4 van vorig jaar.
Het jaarverslag 2009 en een verkorte versie van het financiële jaarverslag 2009 vindt u in deze
Geo.brief. Deze stukken, de verslagen van de Kringen en een volledig verslag van de penningmeester
kunnen na 5 april worden gelezen op de website (www.kngmg.nl) of worden opgevraagd bij het
secretariaat: tel. 070-3919892; postadres: Postbus 30424, 2500 GK Den Haag.

Menno de Ruig
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.financieel jaarverslag 2009
Van de penningmeester
Het jaar 2009 is tegen de verwachting in met een positief saldo afgesloten. Dit was mogelijk door zowel
de bijdragen van onze trouwe sponsoren, alsook door de extra sponsoring van Shell bij de Escherprijs
en Staringlezing. Tevens is het door
veel extra inspanning van de kant
van het KIVI gelukt om zo goed als

alle contributies over 2009 binnen
te krijgen, zodat niet opnieuw een
grote afschrijving op deze post
hoefde te worden gedaan.
Het KTFG draagt nu alleen nog bij in
de publicatiekosten via een bijdrage
die een aantal KTFG-leden afdraagt
aan het KNAG voor ontvangst van de
Geo.brief. Dit waren 18 leden.

Er is ook in 2009 weer een voor
ziening voor het lustrumjaarboek
opgenomen van 5000 euro. Met een
reserve van bijna 60.000 euro nu
(waarbij de stichtersaandelen voor
nominale waarde zijn opgenomen) is
er een aardige financiele basis voor
een eventueel te organiseren congres
i.v.m. het komende 100-jarig bestaan.

Het KNGMG dankt zijn sponsoren:
Total, EBN, NAM, Wintershall,
Panterra, dGB, VU en Deltares.
Lydia Marschall-Wesselingh,
penningmeester

Jaarrekening KNGMG 2009 (€) Beknopte versie. Voor uitgebreid verslag zie www.kngmg.nl
Balans per 31 december 2009
Bezittingen
12/31/2009 12/31/2008		 Schulden en vermogen
Financiële vaste activa				 Eigen vermogen
Stichtersaandelen
1.561
1.561 		 Stand per 01-01
				 Exploitatiesaldo
Liquide middelen
128.321
98.560 		 Per 31-12
Vorderingen
16.547
10.775 		 Reserveringen
				 NAC 2010
				 Klimaatconferentie
				 Lustrumviering 2012
					
				 Schulden op korte termijn
Totaal
146.429
110.896 			

12/31/2009

12/31/2008

53.773
5.915
59.688

33.493
20.280
53.773

3.000
0
5.000
8.000
79.959
147.647

0
2.791
0
2.791
54.867
111.431

Staat van Baten en Lasten
Baten
2009 2009 begroot
2008
Lasten
Contributies en begunstigers
57.843
57.000
59.752
Publicaties
Bijdragen publicaties
12.774
12.000
12.000
Evenementen
Subsidies voor activiteiten
4.500
2.500
2.500
Verenigingskosten
Rentes/dividenden e.d.
8.927
7.600
11.720
KIVI administratie
				 Verleende subsidies
				 Kosten oninbare contributie
				 Reserveringen
				 Voordelig saldo naar reserve
84.044
79.100
85.972 		

2009 2009 begroot
48.667
49.500
5.598
5.750
4.714
4.650
10.250
10.200
900
1.000
0
0
8.000
8.000
5.915 		
84.044
79.100

Begroting 2010
Baten				 Lasten
Contributies/sponsoren
58.000 			 Geobrief incl.verzendkosten
Bijdragen re publicaties
12.452 			 NJG
Subsidies voor activiteiten
4.500 			 Activiteiten
Rentes/dividenden
8.600 			 Verenigingskosten
				 KIVI
				 Subsidies stud.ver.
				 NAC 2010
				 Reservering lustrum
				 Verwacht batig saldo
83.552 				
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44.000
8.000
5.500
4.975
10.306
1.000
2.000
5.000
2.771
83.552

80.781

2008
39.367
3.063
6.717
12.500
485
3.560
0
20.280
85.972

.jaarverslag 2009
In 2009 heeft Peter de Ruiter
op 6 mei het voorzitterschap overgedragen aan Menno de Ruig.
In zijn drie-jarige periode is Peter
erin geslaagd de herkenbaarheid
van het KNGMG naar buiten toe
sterk te vergroten. De Geo.brief,
de vernieuwde website en de
Klimaatconferentie zijn daarvan
sprekende voorbeelden. Intern
heeft hij een meer efficiënte en
transparante organisatie neergezet. Kosten werden gereduceerd,
activiteiten goed ingepland en
taakstellingen geconcretiseerd.
Zijn opvolger kreeg zo een prima
uitgangspositie om invulling te
geven aan de doelstelling van
het KNGMG, het bevorderen
van de Aardwetenschappen in
de ruimste zin.
Daarvoor is een krachtige organisatie met veel enthousiaste leden
noodzakelijk. Ledenwerving is in
dit verband een essentieel punt
om het proces van een langzaam
afnemend ledental te keren.
Vooral het binnenboord halen
van jongere leden is belangrijk.
Om deze jongeren te bereiken is
er een laagdrempelig studentenlidmaatschap, is ook in 2009
de Escherprijs voor de beste
aardwetenschappelijke scriptie
uitgereikt, heeft het KNGMG
voorbereidingen getroffen voor
deelname aan NAC10 en waren
wij duidelijk aanwezig op de
Loopbaandag van de VU in
Amsterdam (16 nieuwe leden).
Daarnaast vond in 2009 de
Staringlezing plaats en werd de
Van Waterschoot van der Grachtpenning uitgereikt (zie hierna).
Een aparte commissie onder
aanvoering van Peter Floor werkt
aan een Lustrumboek dat in 2012
ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van het KNGMG zal
worden uitgebracht. Met de
voorbereidingen voor de lustrumviering is een begin gemaakt.

Enkele bijzonderheden
uit 2009
Staringlezing
De Staring lezing werd op
13 oktober 2009 bij KIVI NIRIA

in Den Haag gehouden door dr.
Bruce Levell over het onderwerp:
“The sameness of rocks and
the uniqueness of the geological
record: what does that mean for
hydrocarbon exploration and
production”. De lezing werd goed
bezocht (ca. 60 personen) en
wordt mogelijk gevolgd door
een publicatie.

Van Waterschoot van
der Grachtpenning
Op donderdag 26 maart werd de
Van Waterschoot van der Gracht
penning, het hoogste eerbewijs
van het KNGMG, in aanwezigheid
van mevrouw G. d’Ailly - Van
Waterschoot van der Gracht uit
gereikt aan prof. dr. W. Schlager,
emeritus-hoogleraar Mariene
Geologie/Sedimentologie aan
de VU Amsterdam.
Met deze toekenning werd hij
geëerd voor de nieuwe inzichten
over het sedimentatiegedrag binnen carbonaatsystemen die hij
tijdens zijn lange wetenschappelijke carrière op niet aflatende
wijze heeft ontwikkeld en waarmee hij een onuitwisbaar stempel
heeft gedrukt op ons huidige geologische denken op dit gebied.
Ter gelegenheid van deze eervolle
gebeurtenis werd door gastsprekers een drietal voordrachten
gehouden, gewijd aan het onderwerp: “Carbonate Sedimentation
in the Indian Ocean: The Inter
action between Sea Level and
Climate”. De VU in Amsterdam
trad op als gastheer en verzorgde
een uitstekende ontvangst.
Escherprijs
De Escherprijs voor de beste aardwetenschappelijke scriptie viel
ten deel aan Desirée Roerdink
voor haar afstudeerwerk gewijd
aan: “Experimental determination
of silicon isotope fractionation
during chemical precipitation of
amorphous silica. Towards a new
tool for unraveling the environment of the Archaean Earth”.
De jury, onder voorzitterschap
van Arthur Kellermann, heeft op
donderdag 22 oktober in Utrecht
aan Desirée de prijs, een door

Shell gefinancierde cheque van
2500 euro plus een jaar gratis
lidmaatschap van het KNGMG,
uitgereikt. De bijeenkomst werd
georganiseerd door het KNGMG
in samenwerking met de Utrechtse studieverenigingen UGV en
Drift ‘66.

Genootschapsraad en Kringen
De huidige voorzitter ziet het als
een aparte opdracht om verbetering te brengen in de band van
het bestuur met de Kringen en in
het functioneren van de Genootschapsraad. In de loop van de
jaren zijn die banden sterk ver
waterd. Het bestuur wil dan ook
opnieuw een poging wagen ver
betering in die situatie te brengen
en zal in 2010 daar actie op
nemen en met voorstellen komen
nadat de Kringen zijn benaderd.
NAC10
Voorbereidingen voor het 10e NAC
(Nederlands Aardwetenschappelijk
Congres, 22 en 23 april 2010)
zijn door het KNGMG in 2009
getroffen. Zowel een financiële
ondersteuning als een inhoudelijke
bijdrage worden geleverd.
De financiële ondersteuning
betreft een bedrag van € 3000.
De inhoudelijke bijdrage omvat
o.a. de organisatie van een
programmadeel gewijd aan
‘Science and Society’.
Geo.brief
De Geo.brief is in 2009 8 maal
verschenen. De redactie, en
met name eindredacteur Aukjen
Nauta en hoofdredacteur Dick
van Doorn, doen met veel plezier
hun best om er iedere keer weer
een aantrekkelijk uitgave van te
maken. Hoewel nog mondjesmaat,
dragen ook leden stukken aan,
hetgeen zeer wordt toegejuicht!
De hoofdredacteur zal eind 2010
zijn taak neerleggen, naar een
opvolger wordt gezocht.
NJG
Het KNGMG heeft de Stichting
NJG, die het ‘Netherlands Journal
of Geosciences’ vier maal per jaar
doet verschijnen, bestuurlijk en

financieel ondersteund, zoals dat
ook in de voorgaande jaren het
geval was. De citation index, een
maat voor de wetenschappelijke
belangstelling voor het tijdschrift,
stijgt langzaam. Het bestuur heeft
in 2009 via de Geo.brief en de
website een enquête gehouden
om de leden te polsen over hun
mening over het NJG. Meer
dan 20% van de leden heeft de
enquête beantwoord; de resultaten zijn verschenen in Geo.brief 8
van 2009 en in Geo.brief 2 van
2010. De reacties waren over
wegend positief; kritiek en suggesties voor verbeteringen zijn
besproken met de Stichting NJG.
In 2010 volgt hierover verder
bericht.

Geochemische kring
Het KNGMG heeft begrip voor
het besluit van het bestuur van
de Geochemische Kring om te
fuseren met de Sectie Milieu
chemie van de KNCV (Kon. Ned.
Chemische Vereniging), aangezien
de aandachtsvelden van beide
afdelingen een grote overlap vertonen en samengaan voor beide
partijen een interessante verbreding van het werkveld zou opleveren. Voor de Geochemische Kring
is daarmee ook de continuïteit
van activiteiten op het gebied van
de geochemie beter gewaarborgd
dan wanneer men als kleinere
kring van het KNGMG door zou
gaan. Wel gaat het KNGMG
ervan uit dat lidmaatschap van
de gefuseerde afdeling voor
KNGMG-geochemici geen extra
consequenties met zich mee
zal brengen.
Financiële zaken
Zie hiervoor het verslag van de
penningmeester, dat ook bij de
vergaderstukken voor de algemene
ledenvergadering is gevoegd.
Ledenbestand
Het totaal aantal leden van het
KNGMG per 31 december 2009
bedroeg 890.
L. van de Vate, maart 2010
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.in memoriam
Professor Thomas van der Hammen
Prof. dr. Thomas van der Hammen is op 10 maart 2010 op
85-jarige leeftijd overleden. Hij
woonde sinds zijn pensionering in
1989 in Colombia. Thomas was
in zijn jeugd actief in de NJN
(Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie) en publiceerde in
1939 zijn eerste artikel in het
tijdschrift De Levende Natuur.
In museum Natura Docet in Denekamp stimuleerde Meester Bernink zijn interesse voor de natuur.
Na de oorlog studeerde hij geologie in Leiden en promoveerde hij
bij de paleo-botanicus Florschütz
op het proefschrift ‘Late-glacial
flora and periglacial phenomena
in the Netherlands’. Hij vertrok
naar Colombia om bij de Geologische Dienst te gaan werken. Hij
ontdekte al snel dat een aantal
diepe sedimentaire bekkens een
onuitputtelijke bron was voor
Kwartair-ecologisch onderzoek.
Thomas was een van de eersten
die de klimaatgeschiedenis van
de tropen bestudeerde.
In 1959 keerde hij terug naar
Nederland en werd hij docent aan
het Geologisch Instituut in Leiden, waar hij geologie en palynologie doceerde. In 1967 werd hij
benoemd tot lector in de palyno-

logie aan de Universiteit van
Amsterdam. Hij nam zijn collega
Lex Wijmstra mee en samen zetten zij het onderzoek naar de
geschiedenis van vegetatie en klimaat in Twente voort. Daar kreeg
de jaarlijkse veldcursus paleoecologie, die tot op de dag van
vandaag bij studenten zeer in trek
is, zijn vorm. Vanuit Nederland
heeft hij het geologisch, archeologisch, klimatologisch en ecologisch onderzoek in Colombia sterk
uitgebreid. In de jaren 1970 en
1980 organiseerde hij vele expedities; te voet, met muildieren,
per auto, en soms per helicopter,
onder meer in het kader van het
multi-disciplinaire Ecoandes Project. In samenwerking met vele
Colombiaanse instituten inventariseerde en analyseerde hij langs
transecten de montane ecosystemen in de Andes en de laaglandecosystemen van Amazonia. Hij
heeft ca. 30 promotieprojecten
vorm gegeven en begeleid. Voor
zijn pensionering publiceerde hij
ca. 160 artikelen. Na zijn pensionering laat zijn publicatielijst nog
eens 140 publicaties zien.
Thomas van der Hammen was een
bekende ‘Colombiaan’. Op zijn
studeerkamer was het een komen

Prof. Van der Hammen in februari 1997 tijdens een excursie
op de hoogvlakte van Bogotá.

en gaan van bezoekers: collega’s,
studenten, overheidsfunctionarissen en ministers. Het feit dat
vorig jaar een wet in het Colombiaanse parlement werd aangenomen om geen mijnbouw meer in
de hoog gelegen páramos toe te
laten, is voor een groot deel zijn
verdienste. Thomas was een
gedreven onderzoeker en een
excellent docent. Hij heeft tot op
85-jarige leeftijd anderen in zijn
kennis laten delen. Thomas was
trots op zijn eigen bos van twee
hectare, gelegen naast zijn huis.
De samenstelling van dit thans
niet meer bestaande bostype ontleende hij aan pollendiagrammen.
Hij plantte de bomen in 1992 en

nu zijn die 12-15 m hoog. Dit bos
heeft veel aandacht getrokken van
beleidsmakers en natuurbeschermers. Thomas van der Hammen
was lid van de Akademie van
Wetenschappen van Colombia en
Denemarken. Hij was Ridder in de
Orde van de Nederlandse Leeuw,
drager van de Colombiaanse
Orden de San Carlos, en hij ontving de Van Waterschoot van der
Grachtpenning. Met Thomas van
der Hammen is een markante persoonlijkheid heengegaan.
Henry Hooghiemstra, Antoine M.
Cleef, Bas van Geel
Instituut voor Biodiversiteit en
Ecosysteem Dynamica, UvA

.kngmg
Foto’s gezocht voor KNGMG-Eeuwfeestboek
Ook het afgelopen jaar is door
velen hard verder gewerkt aan de
voorbereiding van het boek dat
ons Genootschap ter gelegenheid
van zijn 100-jarig bestaan in
2012 het licht wil doen zien.
Over de hoofdstukken, en daarmee de globale inhoud, is in Geo.
brief 6 van oktober 2009 bericht.
Meer dan 40 auteurs leveren nu
hun bijdragen aan een samen
hangende en prettig leesbare
invulling, verluchtigd met talrijke
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illustraties en toelichtende of
luchtige kadertjes.
Harry Harsema die ook de vormgeving van onze Geo.brief verzorgt,
heeft van het hoofdbestuur opdracht gekregen voor het ontwerpen
van de omslag, nu eerst als lokkertje bij het benaderen van mogelijke
sponsors voor de kosten van de
uitgave. (Overigens, wie een lumineuze inval heeft voor te benaderen
instanties, wende zich tot de voorzitter van ons hoofdbestuur!)

Een punt van aandacht en zorg
is en blijft het opsporen van
foto’s en andere visuele illustraties die het leven en werken van
mijnbouwers en geologen treffend
illustreren. Zulke illustratieve
herinneringen zullen vast en zeker
in het bezit zijn van vele van onze
lezers. Vorige oproepen hebben
enige reacties opgeleverd, maar
niet zo veel dat wij denken dat de
grenzen van een mogelijke vangst
al bereikt zijn. Niet alles wat ons

wordt aangeboden, zal kunnen
worden opgenomen, maar wij
zouden heel graag een zo ruim
mogelijke keus hebben om de
teksten die ú niet kent maar
wij wél, op een zo treffend
mogelijke wijze te begeleiden.
Berichten hierover heel graag aan
Peter Floor, floor.p@planet.nl ,
tel: 071-5177251.

.boekbespreking
Pompeii

Richard Harris • Arrow Books •
ISBN 0 09 928261 5 • € 7,99
(bij bol.com)
Wij weten dat er een ramp staat
te gebeuren, maar de inwoners
van Misenum en Pompeii aan
de baai van Napels zijn zich in
augustus van het jaar 79 van

niets bewust. Wel gebeuren er
onverklaarbare dingen. Waarom
gaan ineens alle dure vissen in
de kweekvijver van Ampliatus
dood? En waarom stokt de
watertoevoer naar de bronnen
op verschillende plaatsen?
Pompeii is geen nieuw boek, het
dateert uit 2003. Het is een vlotte thriller over de uitbarsting van
de Vesuvius en de twee daaraan
voorafgaande dagen. Een hoofdrol
is weggelegd voor het aquaduct
Aqua Augusta, dat van het huidige plaatsje Serino (in het binnenland), noordelijk om de Vesuvius
tot Misenum voerde dat 96 km
westelijker aan het noordelijke
puntje van de baai van Napels
ligt. Meedenkend met de opzichter (‘aquarius’) over wat er toch
aan de hand kan zijn, komen we
heel wat over dit ingenieuze en
indrukwekkende waterwerk te
weten.
In een aantal sub-plots (moord,
corruptie, fraude, vrouw) bouwt
Harris de spanning op, terwijl

.aankondiging
15 juni, Universiteit Leiden

Jaarvergadering Palynologische Kring
Op dinsdag 15 juni 2010 vindt de 41e jaarvergadering van de Palynologische Kring plaats. Aansluitend is er een lezingenprogramma georganiseerd.
De bijeenkomst is bij de faculteit der Archeologie van de Universiteit
Leiden, Lipsiusgebouw, zaal 147 (Cleveringaplaats 1). Het programma
ziet er als volgt uit:
13.00 – 14.00 u Jaarvergadering
14:00 – 16:00 u Lezingenmiddag
14:00 u	Dr. Corrie Bakels: Neumark-Nord 2 - an Eemian,
Neandertal, site in central Germany.
14:30 u
Pauze
15:00 u	Dr. Welmoed Out: Selective use of fuel at Dutch
Late Mesolithic and Neolithic wetland sites?
15:30 u	Dr. Mike Field: Hominins at Happisburgh
(an English/Dutch site!) – a multidisciplinary
investigation with a palaeobotanical bias.
Meer informatie staat op www.palynologischekring.nl

citaten uit vulkanologische handboeken aan het begin van alle
hoofdstukken duidelijk maken
dat vooral ook ónder de grond
het aftellen is begonnen. En dan,
in het volgens de Romeinse tijd
rekening zesde uur na zonsopgang
op 24 augustus, de dag na de
Vulcanalia, de feesten ter ere van
Vulcanus, god van het vuur, smid
van de goden, komt de fatale
klap. Met alle gevolgen van dien.
Het is zeker geen diepgravende

studie over de geologie of archeologie van de beroemde plaats,
dit boek, maar Robert Harris staat
erom bekend dat hij zich goed
documenteert en het is lekker lui
lezen in de vakantie. Verfilming,
door Roman Polanski, strandde in
2007 op een dreigende acteurs
staking.
Frederique van Schijndel

Wat meer over het aquaduct
Aqua Augusta
Aqua Augusta was een van de
langste Romeinse aquaducten,
met een hoofdkanaal van 96 km
en een aantal zijkanalen die
acht steden in de buurt van de
Vesuvius van water bedienden,
waaronder Napels, Cumae en
Pompeii. Zoals de meeste aquaducten was het een grotendeels
ondergronds uitgegraven gang van
2 meter hoog en 1 meter breed.
De in de buurt voorkomende vulkanische pozzolana-as, die met
calciumhydroxide reageert tot een
cementsubstantie die uithardt
onder water, vormde bij uitstek
het materiaal om het tot 45 cm
dikke metselwerk van de tunnel
te verstevigen. Op regelmatige
afstanden maakten inspectiegaten het mogelijk in het aquaduct
af te dalen voor onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden, het
opsporen van lekkages en het
wegbikken van de kalk afgezet
door het water dat met een snelheid van 4 km/u uit het karstbrongebied toestroomde en voor
dichtslibben zou kunnen zorgen.
Het aquaduct liep tot Misenum,
op de noordelijke punt van de
baai van Napels, thuisbasis van
de Westelijke Romeinse vloot die
ten tijde van de uitbarsting onder
commando van Plinius de Oudere

Piscina mirabilis.

stond. Daar eindigde het aquaduct in een enorme cisterne, een
reservoir van 70 bij 25 m, 15 m
hoog, inhoud 12.600 m3, uitgehakt in tuf en gesteund door
48 pilaren: de Piscina Mirabilis.
Aqua Augusta werd vermoedelijk
rond 30 v.Chr. gebouwd. Door
zijn ligging in een op z’n zachtst
gezegd ‘onrustige’ omgeving is er
niet veel meer van over. De cisterne in Misenum bestaat nog wel,
en is ook te bezoeken.
Frederique van Schijndel
Piscina Mirabile Bacoli
Via A. Greco 10
I-80070 Bacoli
Melden bij de conciërge.
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.ontsluiting

Drie memorabele
ontsluitingen (en hun
educatieve waarde)
Toen me verzocht werd een stukje te schrijven over een ontsluiting waar ik herinneringen aan koester, werd
het al snel duidelijk dat mijn stukje over meer dan één bijzondere ontsluiting zou gaan. Dit is mijn lijstje.

1969, Utrechtse nulde-jaars
excursie in de Ardennen
Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet goed
wist waar geologie precies over ging toen
ik me in Utrecht inschreef, dus ik was
wel benieuwd te zien wat er nou zo leuk
was aan stenen in het veld.
Aangekomen bij de eerste ontsluiting
kregen wij studenten de verbijsterende
opdracht een tekening te maken van wat
we zagen. Het probleem was dat er wat
ons betreft helemaal niets te zien was.
Ik zag stenen met gekke stervormige
barsten erin, maar verder echt niets.

‘Broodjes’ van Macar, Ardennen.
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Na herhaalde aansporingen heb ik een
vrolijke tekening gemaakt waarop met
name de positie van de telefoonkabel die
boven de weg bungelde nauwkeurig was
weergegeven. Ook was ik trots op het
detail dat ik aangebracht had in de graspollen boven de steilwand. Toen het
tekenwerk achter de rug was, verwachtte
ik een uitleg van wat ik allemaal gemist
had, maar al snel werd het sein gegeven
dat de volgende ontsluiting onze aandacht verdiende. Die was spannender:
kalksteen met fossielen (brachiopoden,
begreep ik later), en iedereen werd aangemoedigd een schelpje uit te hakken en
vervolgens goed te bekijken. Dat was een
probleem voor me omdat ik de instructies
niet helemaal had begrepen: mijn geologische uitrusting bestond uit mijn vaders
timmerhamer, een blikken kompasje
van een paar kwartjes dat altijd dezelfde
kant uitwees (d.w.z. ten opzichte van
de kast, niet naar het noorden), en een
kloeke postzegelloep met een doorsnede
van ongeveer 10 cm (cadeautje van mijn
grootmoeder). Toen ik zo hard als ik kon
op de steen sloeg brak de steel van de
hamer en vloog de kop rakelings langs
het hoofd van één van de begeleiders.
Daarmee had ik het definitief verbruid.
’s Avonds in het hotel werd me te verstaan gegeven dat ik beter naar een
andere studie kon omzien (ook ingegeven
door het feit dat ik geen baard had, geen
sigaren rookte, geen geitenwollen sokken
droeg, geen drankfles bij me had in het
veld, etc; overigens is het op de meeste
van die punten later wel goed gekomen).

Kortom, ik voldeed duidelijk niet aan het
stereotype. Wat de begeleider (wél voorzien van baard, sigaren, etc.) niet besefte, was dat dit een zeer karaktervormend
moment voor me was, omdat ik daar en
dan besloot om mijn zin door te zetten en
wel degelijk geoloog te worden (en daar
ben ik hem nog steeds dankbaar voor)!

Provence, veldwerk zomer 1970
Eerste kartering! Ik had ontdekt dat er
geologische kaarten te koop waren van
het gebied dat ik zelf diende te karteren.
Dat was dus een makkie: ik hoefde er
alleen maar voor te zorgen dat mijn
uiteindelijke kaart een beetje op de
BRGM-kaart leek, en ik zou een hoog
cijfer halen. Helaas kwam ik er snel
achter dat karteren meer inhield dan
het hanteren van een kleurpotlood,
maar ook dat ik eigenlijk de officiële
geologische kaart niet erg goed begreep.
Dat was een ontluisterend inzicht, maar
vanaf dat moment lette ik wel wat beter
op. Halverwege de kartering nam ik een
(jonge) begeleider mee naar een ontsluiting waar ik helemaal niets mee aan kon:
ik herkende carbonaatlagen, maar ze
krulden alle kanten op, en waren ernstig
verbroken door, ja, wat eigenlijk: schuifvlakken of diaklazen of opschuivingen of
normale breuken? Uiteraard hadden we
hoge verwachtingen van onze begeleider,
die na lang nadenken en het strelen van
de baard de filosofische woorden sprak:
“Tja, hier is wel wat gebeurd!” Ik heb
die uitspraak tot de dag van vandaag
onthouden, omdat ik toen met een schok

besefte dat deze professionele geoloog
ook geen flauw idee had waar hij naar
stond te kijken. Wat gaat er door je heen
als je beseft dat je leraar even weinig
weet als jijzelf? Crisis!!
Later gedurende het veldwerk heb ik
dezelfde ontsluiting opnieuw bezocht
met een meer ervaren geoloog. Ik uitte
mijn frustratie over het feit dat ik er
niets van begreep, en dat degene die
me diende te begeleiden er evenmin
iets van snapte. “Geeft niets”, zei de
man, “laten we eerst maar eens goed
gaan kijken en beschrijven wat we zien”.
Dank zij deze ontsluiting (en natuurlijk
ook door de aanmoediging van een goede
geoloog), leerde ik voor het eerst zelf
standig te denken en te handelen:
doe je eigen waarnemingen, gebruik
je hersens, ontwerp een model, en durf
te presenteren wat je conclusies zijn!

Gorge du Verdon, Frankrijk

Hoog in de Pyreneeën op weg
naar Tremp, 1973
Ik werd opgeleid tot sedimentoloog in
Utrecht, en mocht na het behalen van
mijn kandidaatsexamen het sedimento
logisch walhalla in het zuiden van de
Spaanse Pyreneeën betreden. Met drie
medestudenten in een klein Renaultje
gepakt, kozen we de spectaculaire route
over Andorra. Nabij het hoogste punt van
de pas werd tot een plaspauze besloten,
en ik vond opluchting door een verticaal
wandje te bevochtigen waardoor plotseling allerlei plooitjes in het kristallijne
gesteente zichtbaar werden. Als Utrechtse softrocker was mij geleerd minachting
voor (Leidse) hardrockers te tonen, en,
terwijl de spanning op mijn blaas plezierig afnam, besloot ik dan ook dat mensen
die dit soort stenen bestuderen behoorlijk
geschift waren.
Om een lang verhaal kort te maken: toen
ik vijf jaar later als Leids student op weg
was naar wat mijn promotiegebied zou
worden (dat voornamelijk uit metamorfe
gesteenten bestond), ben ik op dezelfde
plek uitgestapt en heb ik de ontsluiting
eens heel goed bekeken. Ik had immers
het licht gezien: ik wilde (nadat ik al
was afgestudeerd als sedimentoloog)
structureel geoloog worden! Maar het
belangrijkste dat ik op dat moment
leerde, was hoe vooropgezette ideeën
en kortzichtigheid me er al jarenlang
van hadden weerhouden om te doen
wat ik eigenlijk het liefste wilde doen.

Ocres de Roussillon, Frankrijk

Arie Speksnijder
Foto’s bij dit artikel komen van Dick van Doorn
(België, Frankrijk) en Poppe de Boer (Spanje)

UU-studenten bij Krijtafzettingen in Orcao, Noord-Spanje.
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.onderwijs
Ook voor studenten buiten de TU-Delft

Minor Mining and Resources Engineering
Voor bachelor studenten aard
wetenschappen die willen weten
wat er allemaal gebeurt met ertsen – van het opsporen en winnen
van mineralen tot het maken van
eindproducten – bestaat de mogelijkheid om de minor Mining and
Resources Engineering aan de
TU-Delft te volgen. Deze minor
leert waar grondstoffen te vinden
zijn, hoe ze met mijnbouwtechnieken uit de aarde gehaald worden, hoe de bruikbare bestand
delen gescheiden worden van de
onbruikbare bulk en hoe ze vervolgens verwerkt worden. Bij al
deze stappen staan ecologische,
economische en technologische
aspecten centraal. Hoe zorg je er
bijvoorbeeld voor dat mijnbouw
activiteiten zo min mogelijk
schadelijke gevolgen hebben
voor de omgeving?

Verdiepen in mijnbouw
Deze minor wordt verzorgd door
de Afdeling Geotechnologie van

de Faculteit Civiele Techniek en
Geowetenschappen van de TUDelft, de opvolger van de vroegere
Faculteit der Mijnbouwkunde en
Petroleumwinning. Hier kan nog
steeds afgestudeerd worden in de
Mijnbouwkunde (Mining Engineering) en Grondstoffentechnologie
(Resources Engineering). Deze
richtingen zijn internationaal
geregeld in de EMC (European
Mining Course) en de EMEC
(European Minerals Engineering
Course) binnen het Europese
Erasmus Mundus Minerals and
Environmental Programme.
In 2008 is de minor Mining en
Resources Engineering van start
gegaan. Deze minor biedt een
goede voorbereiding op beide
bovengenoemde afstudeerrichtingen, maar is ook geschikt voor
studenten met een andere achtergrond. In de afgelopen twee jaren
hebben ook studenten Werktuigbouwkunde en Chemische Technologie de minor gevolgd, maar

ook voor studenten aardwetenschappen of scheikunde aan niettechnische universiteiten is de
minor zeer interessant. Hij is
geschikt voor studenten die zich
willen verdiepen in mijnbouw –
van het winnen van mineralen en
ertsen tot het winnen van zand
of grind – of in de verwerking van
grondstoffen, inclusief de metallurgie.

Programma
Gedurende het programma van
een half jaar worden de volgende
vakken gegeven:
Introduction Mining & Resources.
Een algemene inleiding met sprekers uit de industrie en de financiële wereld, en een korte excursie.
Economic Minerals and Rocks.
Wat is het verschil tussen ertsen
en industriële mineralen? Wat
zijn de waardevolle mineralen
en gesteenten die door middel
van mijnbouw gewonnen kunnen
worden? Waar zijn ze te vinden?

De Chuquicamata kopermijn, Chili, 9.4 miljard ton erts met een gehalte van 0.56% Cu.
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Door welke geologische processen
zijn de afzettingen gevormd?
Mining Engineering. De technische
aspecten van mijnbouwkunde,
zowel bovengronds als ondergronds.
Physical Processing. Hoe kunnen
de waardevolle mineralen gescheiden worden van de onbruikbare
bulk? Welke fysisch-materiaalkundige processen zijn daarbij van
belang, en welke technieken
worden gebruikt? Wat zijn de
limieten van deze processen?
Extractive Metallurgy. Hoe zijn
waardevolle metalen uit een
ertsconcentraat halen, en welke
(chemische) methoden zijn
daarvoor beschikbaar?
Life Cycle Modelling and Economic Valuation. Wat is de life
cycle van een materiaal of
metaal? Hoe verhoudt winning
van ‘nieuw’ materiaal zich t.o.v.
recycling? Wat zijn de economische aspecten hiervan?
Practica. Daarnaast kan er
gekozen worden uit twee sets van
twee practica: een set waarin de
nadruk ligt op mijnbouw en een
die meer ingaat op de verwerking
van gewonnen grondstoffen. In de
mijnbouwgerichte set practica
worden de vakken ertsmineralogie
(het leren herkennen en determineren van ongeveer 30 belangrijke ertsmineralen), en mijnontwerp
en mijnplanning gegeven, waarvan de laatste met het internationaal veel gebruikte softwarepakket SURPAC wordt onderwezen.
De andere twee practica gaan in
op het breken en malen, zeven
en scheiden van (minerale) grondstoffen in de praktijk, en er is
een practicum in extractieve
metallurgie, waarbij de theoretische processen uit het college in
de praktijk worden toegepast.
Voor informatie: www.tudelft.nl,
zoeken op ‘Minor Mining and
Resources Engineering’
Of: Jack Voncken, e-mail:
J.H.L.Voncken@tudelft.nl

.collecties
‘Maastrichtse’ mini-mosasaurus uit Marokko duikt op in Enschede
In het laatste nummer van het
NJG konden we kennismaken met
een nieuwe mini-mosasaurus –
een fossiel uit Marokko welte
verstaan. Het gaat om een nieuwe
soort Carinodens, met twee à
drie meter lengte de kleinste
mosasaurus uit het late Krijt –
ca. 70–65 miljoen jaar geleden.
Versteende resten van deze
zeereptielen waren al bekend uit
kalksteengroeves in de omgeving
van Maastricht, maar tot dusver
werden slechts losse tanden en
twee gedeeltelijke kaakjes gevonden. De nieuwe vondst van een
vergelijkbaar dier uit Marokko
gooit het beeld dat we hadden
van deze kleinste mosasaurus
grondig overhoop.
Mosasaurusfossielen zijn geen
ongewone vondsten in de Marokkaanse fosfaatmijnen. Het materiaal is gewild bij verzamelaars, en
ondanks strikte exportbeperkingen
zijn ook in Nederland regelmatig
Marokkaanse fossielen op fossielenbeurzen te vinden. Enkele
jaren geleden ontdekten amateurverzamelaars Jan en Annemarie
van de Steeg op een fossielenbeurs in Enschede twee fossiele
kaakjes uit Marokko. De kaakjes
werden als ‘krokodil’ verkocht,
maar de verzamelaars herkenden

Carinodens minalmamar, de nieuwe mini-mosasaurus uit Marokko.

het fossiel onmiddellijk als de
onderkaken van iets anders:
mogelijk een exemplaar van
de mysterieuze Maastrichtse
minimosasaurus.

Carinodens minalmamar
De beide verzamelaars kochten
het fossiel, zochten contact met
het Natuurhistorisch Museum
Maastricht, en stelden de vondst
voor studie ter beschikking. Het
onderzoek is uitgevoerd in een
samenwerkingsverband tussen
het Natuurhistorisch Museum
Maastricht, het museum van het
Office Chérifien des Phosphates
in Marokko en mosasaurusexpert
Nathalie Bardet van het Muséum
National d’Histoire Naturelle in
Parijs. De nieuw-ontdekte kaakjes
blijken nauw verwant aan de
reeds uit Maastricht bekende
Carinodens belgicus, maar zijn in
details afwijkend. Op donderdag
21 januari werden de resultaten
van het onderzoek, met het on-

Baâdi Bouya (rechts) neemt namens het OCP-museum het holotype van
Carinodens minalmamar in ontvangst uit handen van de ‘ontdekker’,
Jan van de Steeg (links) | Fotocredit: NHMM

line beschikbaar komen van de
publicatie op de NJG-website,
officieel gepresenteerd. Het
Natuurhistorisch Museum Maastricht organiseerde hierbij een
feestelijke bijeenkomst. De kaakjes werden bij deze gelegenheid
overhandigd aan Baâdi Bouya, die
als co-auteur van de publicatie,
en als afgevaardigde van het OCPmuseum in Marokko de fossielen
de dag erna – veilig ingepakt in
zijn handbagage – repatrieerde.
We hebben de nieuwe soort naar
Jan en Annemarie van de Steeg
vernoemd – in het Arabisch: Carinodens minalmamar. ‘Min almamar’ betekent zoveel als ‘van
de steeg’, maar refereert ook naar
de relatief nauwe geul waarin
de verhoudingsgewijs behoorlijk
afgeplatte tanden in de kaak
geplaatst staan. Tijdens de voorbereidingen van de publicatie
kwam via een Franse verzamelaar
ook een drietal Marokkaanse
kaakjes van ‘onze’ Maastrichtse

Carinodens belgicus bij Nathalie
Bardet terecht. Ook deze drie
kaakjes zijn in de publicatie meegenomen. Samen tonen de vijf
kaken aan dat Carinodens ook
achterin de bek nog een rijtje
kleine tandjes had. Een eerdere
publicatie over een klein kaakfragment was met deze vondst
in één klap achterhaald, en ook
het schilderij van Carinodens
dat verzamelaar Wouter Verhesen
maakte, is aan revisie toe.
De originele fossielen bevinden
zich nu in de collecties van het
OCP-museum in Marokko; afgietsels zijn dit voorjaar nog te zien in
het Natuurhistorisch Museum
Maastricht (www.nhmmaastricht.nl)
Anne Schulp
Natuurhistorisch Museum Maastricht

De nieuwe fossielen uit Marokko laten zien dat het gebit van Carinodens
nog een stapje geavanceerder was dan deze reconstructie laat zien.
Fotocredit: Wouter Verhesen / NHMM
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.boekbespreking
The Making of a Land – Geology of Norway
Dit boek, met de oorspronkelijke
titel ‘Landet blir til-Norges geo
logi’, werd in 2005 uitgegeven
ter ere van het eeuwfeest van het
Noorse Geologische Genootschap.
De Engelse vertaling is in 2008
uitgegeven voor het 33ste Inter
nationale Geologische Congres
IUGS in Oslo.
Het boek begint, na een introductie over de opzet van de hoofdstukken, met de vorming van de
oudste Precambrische gesteenten
2900 miljoen jaar geleden: het
Svecofennidische schild, dat
de kern van Europa gaat vormen
(hoofdstukken 3 en 4). De drie
volgende hoofdstukken gaan over
het Vroeg-Paleozoïcum, met de
opbouw en verankering van het
Caledonische gebergte. De voornaamste Laat-Paleozoïsche gebeurtenis, de opbouw van Varistisch Europa, vond plaats ten
zuiden van Noorwegen. In Noorwegen zelf is deze periode terug
te vinden in de Oslo Rift met
daarbij behorend vulkanisme. De
vorming van de ‘Old’ en ‘New Red
Sandstone’ op de Avalon microplaat wordt uitgelegd in hoofdstukken 8 en 9.
Bij de beschrijving van de geologie vanaf het Mesozoïcum wordt
de nadruk gelegd op Noorwegens

Redactie: I. B. Ramberg, I. Bryhni,
A. Nøttvedt en K. Rangnes • Vertaald door: R. Binns & P. Grogan •
The Norwegian Geological Association, Trondheim, 2008 • 624 pp. •
hardback •ISBN 978 82 9239442
7 • £ 40,00; geen korting

offshore – de Noordelijke Noordzee tot Bergen, de Noorse Zee
tot de Noordkaap en de Barents
Zee ten noorden van Finmarken.
Dit is het werkgebied van de olieindustrie die sinds 1965 veel
olie- en gasvelden gevonden heeft
in Trias, Jura, Krijt en Paleogeen.
De fascinerende verhalen die
daarmee samenhangen, vullen
de hoofdstukken 10–13.

.nwo
Call Programma ‘Planetaire
Grenzen Zoet Water Cyclus’
In mei 2010 wordt een call opengesteld voor het NWO-programma
‘Planetaire Grenzen Zoet Water
Cyclus’.
Deze Call biedt wetenschappers
de mogelijkheid om subsidie aan
te vragen voor onderzoeksvoorstellen gericht op innovatief onderzoek binnen dit thema. Binnen
het kader van deze call wordt
gevraagd speciaal aandacht te
schenken aan de bijdrage van
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het onderzoek aan de bepaling
van wereldwijde grenzen aan
zoetwatergebruik. De voorstellen
dienen te voldoen aan de in de
Call beschreven criteria die voor
deze ronde zijn gesteld. Voor deze
Call is maximaal € 1 miljoen
beschikbaar. De deadline voor de
aanmeldingen wordt op de NWO
website bekendgemaakt.
Meer informatie op www.nwo.nl/
subsidiewijzer en www.nwo.nl/alw.

De processen die het tegenwoordige Noorwegen gebeeldhouwd
hebben uit de overblijfselen van
de Caledonische schiervlakte
vonden plaats in het Paleogeen.
Toen rees Noorwegen op uit
zeeën, met rifting en vulkanisme
gekoppeld aan het openen van
de Noord-Atlantische Oceaan.
Enorme hoeveelheden sedimenten
werden in offshore bekkens neergelegd. De Neogene glaciaties
veranderden het Noorse vasteland
en Spitsbergen in de verbluffende
landschappen waarvan wij nu
genieten, maar zorgden ook voor
een enorme aanvoer van sediment
naar zee, sedimenten die de continentale hellingen afgleden en
vernietigende tsunami’s veroorzaakten (hoofdstukken 14 en 15).
Tenslotte behandelen hoofdstukken 16 en17 het hedendaags
Noorwegen en haar toekomst, met
de gevolgen van landbouw, afvalproductie inclusief broeikasgassen, het winnen van niet-vervangbare delfstoffen en de risico’s van
geohazards. In een speculatieve
schets van de ontwikkeling van
de aarde (met daarop Noorwegen)
worden de komende 50 miljoen
jaren verbeeldt.
Het boek is indrukwekkend.
Auteurs, redacteuren en vertalers,
allen op vrijwillige basis, hebben
een fantastisch werkstuk gemaakt. De sponsors konden geen
waardiger project steunen. Het
boek is goed geschreven, uitvoerig

geïllustreerd met prachtige foto’s,
duidelijke geologische kaarten en
dwarsdoorsneden, goed gekozen
seismische profielen en kaarten.
De tekstvakken zijn functioneel
met goede bronnen voor aanvullende informatie. Ik twijfel er
geen moment aan dat dit boek
boeiend is voor iedereen die
geïnteresseerd is in geologie,
in het bijzonder de gevarieerde
geologie van Noorwegen. Maar
toch denk ik dat een constructief
gemeend commentaar op zijn
plaats is.
In hoofdstuk 1 zeggen de redacteuren dat het boek is bedoeld als
referentiewerk voor iedereen
die geïnteresseerd is in geologie,
voor een breed publiek, maar
ook voor studenten en beroepsgeologen. Hier heb ik mijn twijfels. Er worden te veel doelgroepen in één boek bediend. Voor
geïnteresseerde niet-geologen
worden sommige zaken wellicht
te kort uitgelegd, terwijl diezelfde
uitleg waarschijnlijk overtollig is
voor de beroepsgeoloog. Zou het
niet verstandiger zijn in de toekomst dit boek uit te brengen
in een eenvoudige versie voor
niet-geologen en drie meer uit
gebreide versies voor petrologen,
olie-geologen en geomorfologen?
Niettemin hartgrondig aanbe
volen.
T.J.A. Reijers

.universiteiten
Universiteit Utrecht

Universiteit van Amsterdam

Master, 26 februari 2010
R.I. van Gilst (Geology)
A. ten Hove (Geology)
R. Klein Breteler (Physical
Geography)
J. Mulder (Geology)
C. Weemstra (Geophysics)

Master, 24 maart 2010
Y.P.G. Hoogzaad (Landscape
Ecology)
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.agenda
6 mei 2010
Lancering ThermoGIS, geothermi
sch informatiesysteem ontwikkeld
door TNO. Info: http://www.tno.nl,
zoeken op ThermoGIS.
19 mei 2010
Jaarvergadering KNGMG, KIVIgebouw, Den Haag. Aanvang
16.00 u. Zie ook pagina 9 van
deze Geo.brief.
20 mei 2010
Oratie Hans Middelkoop, hoogleraar
fysische geografie, UU. Info: http://
www.uu.nl/NL/faculteiten/geoweten
schappen/Actueel/agenda/Pages/
OratieHansMiddelkoop.aspx
21 mei 2010
PGK-excursie naar Akzo zoutmijn
en de groeve Winterswijk. Info:
http://www.pgknet.nl/

22 mei 2010
Dag van de Biodiversiteit, Naturalis, Leiden. Info: www.naturalis.nl
27 mei 2010
Symposium: Cultureel erfgoed
anders belicht; toepassingen
van luminescentiedatering in de
archeologie, kunstgeschiedenis
en bouwhistorie. RCE, Amersfoort. Informatie en aanmelden:
www.ncl.tudelft.nl
1 juni 2010
Voorjaarssymposium NKAM ‘Fundamentals of (rock) materials characterization and deformation’.
Universiteit Utrecht, aanvang
13.00 uur. Info: Jan.terHeege@
tno.no, of www.nkam.nl.
7 juni 2010
Bessensap: wetenschap ontmoet
pers, pers ontmoet wetenschap.
Info: www.nwo.nl/bessensap

15 juni 2010
Jaarvergadering en lezingenmiddag
Palynologische Kring, Lipsius
Gebouw (fac. Archeologie),
Universiteit Leiden.
Aanvang 13.00 u.
Info: www.palynologischekring.nl
en pagina 13 van deze Geo.brief
16–19 juni 2010
The Water History Conference,
georganiseerd door UNESCOIHE, 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/

gies, Amsterdam. Info: http://
www.ghgt.info/GHGT10.html

10 oktober 2010
Biodiversiteitssymposium, Naturalis, Leiden. Info: www.naturalis.nl
Linkedin
Er is een exclusieve KNGMGgroep aangemaakt op Linkedin,
één van de grootste professionele
netwerk sites. Genootschapsleden
die geïnteresseerd zijn kunnen
zich aanmelden via: KNGMG
Koninklijk Nederlands Geologisch
Mijnbouwkundig Genootschap:
http://www.linkedin.com/e/
vgh/2958550/

19– 23 september 2010
10th International Conference
Greenhouse Gas Control Technolo-

– advertentie –

Chevron Exploration and Production Netherlands B.V. is op zoek naar een

Profiel:








GEOLOOG

10+ jaar relevante werkervaring in de E&P sector
Aantoonbare ervaring in Reservoir Geology, Development Geology, Operations Geology
Ervaring in Exploration Geology is gewenst
Gedegen kennis van de petroleum geologie van Nederland
Msc Geologie of vergelijkbaar
Pro-actieve teamplayer met uitstekende communicatieve vaardigheden en goede beheersing van de Engelse taal

Functie:







Lid van het project team dat werkt aan de verdere ontwikkeling van de shallow gas velden en andere Nederlandse assets
Het maken van geologische modellen van bestaande velden in PetrelTM en van geologische evaluaties van prospects
Het werken aan boorvoorstellen en data acquisitie programma’s
Onderhouden van contacten met interne en externe technische specialisten
Presentatie en rapportage van technisch werk tijdens meetings met partners en de overheid

Chevron Exploration and Production Netherlands B.V.:




Gevestigd in Voorburg, actief als operator van olie en gasvelden in de Nederlandse Noordzee
Een innovatief bedrijf dat voorop loopt in de ontwikkeling van ‘unconventional shallow gas’ velden

Voor verdere informatie over de functie, graag contact opnemen met:
Joris de Moor(Geoscience Teamleader) op 070 357 2455; email joris.demoor@chevron.com
Sollicitatie (brief + CV in het engels) voor 26 mei 2010 inzenden naar:
Chevron Exploration and Production B.V., afdeling HR, Appelgaarde 4, 2272 TK Voorburg
of email naar VOO4HRServices-gmb@chevron.com met als onderwerp ‘Application Geologist’
Chevron biedt een competitief salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, en internationale carrièremogelijkheden

Chevron Corporation is het op één na grootste geïntegreerde energiebedrijf in de Verenigde Staten en een van de grootste bedrijven ter wereld. Chevron is actief in
meer dan 100 landen en heeft wereldwijd meer dan 65000 werknemers in dienst
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

