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GAN – GAIA’s Ambassadeursnetwerk

.van de voorzitter
Natuurrampen
Grote natuurrampen hebben in
2010 ongeveer 295.000 mensen
het leven gekost; de totale schade
bedroeg 130 miljard dollar. Deze
schokkende cijfers maakte de her
verzekeraar Munich RE in januari
bekend. Veel van de schade was
het gevolg van extreme weersom
standigheden, maar veel slacht
offers vielen vooral bij de tragische
aardbevingen in Haïti, Chili en
China, en de overstromingen in
Pakistan. Het jaar 2011 is ook niet
goed begonnen met aardverschui
vingen in Brazilië en overstromin
gen in Australië. In beide gevallen
zijn helaas vele doden te betreuren
en is er grote schade aan de infra
structuur. Als aardwetenschappers
beseffen wij beter dan de meeste
mensen, dat in veel gevallen een
beter begrip van de oorzaken, een
betere planning, communicatie en
kennis van de risico’s kan bijdragen
aan het verminderen van schade
en het voorkomen van slachtoffers.
De IUGS (International Union of
Geological Sciences) heeft een zeer
heldere resolutie opgesteld over de
taak van de Aardwetenschappen in
onderwijs, onderzoek en voorlich
ting over geologische risico’s, die
het KNGMG volkomen onderschrijft.
Hieronder is de resolutie in zijn
volledigheid weergegeven (IUGS
E-Bulletin 47, 2010; met dank aan
Peter de Ruiter).

A resolution of the Inter
national Union of Geological
Sciences (IUGS)

3.	That the tendency of the Interna
tional Community to concentrate
on reaction to natural hazards,
rather than on preparation and
their mitigation, operates to
increase their cost to amounts
much greater than that of prepa
ration and mitigation;
4.	That the lack of education in and
awareness of Geological Scien
ces worldwide tends to decrease
awareness of the possibility of
natural disasters and preparation
for them and thus exacerbate
their human and economic toll
when they inevitably occur;
5.	That in the aftermath of a natural
disaster, widespread knowledge
of the geological sciences and
of existing technology could
assist rescue agencies and
civil defense managers to obtain
faster understanding of the
extent of the damage from the
event and how to cope with it;
6.	That the reduction of the predic
tive uncertainty of a natural
disaster is the most important
issue in natural hazards reduction,
but that reduction requires a
thorough understanding of the
nature of the geological processes
giving rise to the disaster.
7.	That the reduction of damages
by a natural disaster requires
a series of actions previous to
its occurrence, where the under
standing of the geological
scenario is essential to a sound
and safe planning of human
settlements.

geological hazards and their
risk, become an integral part of
education systems at all levels
and in all countries;
3.	That regional disaster manage
ment systems be organized
where they do not now exist, and
that existing disaster manage
ment systems be made more
effective, and that these systems
take steps effectively to monitor
known indicators of all natural
disasters;
4.	That multidisciplinary and multi
national research programs and
research networks on Geological
hazards and risks be developed
to improve the professional and
public awareness and under
standing of the phenomena
associated with such hazards,
and that efforts be increased to
develop forecasting capability
of such hazards;
5.	That international agencies
and developed countries should
provide economic and technical
help to support the above menti
oned programs and systems
within developing countries with

regions characterized by signifi
cant risk of the occurrence of
natural disasters, in the under
standing that any help provided
before a disaster occurrence
surely will save more lives than
if the same help is provided
afterwards.
The IUGS resolves:
1.	To continue promoting the
development and application
of scientific expertise and
experience in understanding
the geological forces at work in
the development of all types of
natural hazards and the proces
ses involved in their mitigation
of natural hazards;
2.	To continue sharing this informa
tion as freely as possible with
other members of the scientific
community, government officials,
policy makers and planners,
the insurance industry, and the
public as a whole.
Menno de Ruig

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

The IUGS recommends:
Whereas major natural disasters
heighten awareness of the existen
ce of geological hazards worldwide,
the IUGS recognizes:
1.	That earthquakes, on-land land
slides, floods, and volcanic
eruptions constitute significant
potential for natural disasters;
2.	That a substantial portion, if not
most, of the global human popu
lation resides in areas characte
rized by significant risk of the
occurrence of natural disasters;
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1.	That systems and procedures
be established for early warning,
developing public awareness
including Geological Science
education, regional evacuation
routes, and shelters with locati
ons based on appropriate geo
logical information, including
maps of existing geological
hazards;
2.	That comprehensive education
in the Geological Sciences,
including knowledge of local

Raedts
Iedereen wordt van harte uitgenodigd de Berichtenpagina van de KNGMGwebsite regelmatig te bezoeken, omdat hier de meest actuele mededelingen, aankondigingen en berichten verschijnen, en u zelf ook eventueel
commentaar kunt leveren en discussies kunt volgen. Indien u beschikt
over de de juist hard- en software kunt u zich bovendien abonneren op de
‘RSS feeds’, zodat u nooit meer belangrijke berichten kunt missen.
Geef uw e-mailadres door aan het KNGMG om ons bestand up-to-date te
maken. Stuur een mail met uw naam, adres, woonplaats, en liefst ook
geslacht en voornaam naar kngmg@kiviniria.nl met als onderwerp/
subject: “actuele gegevens”. Bij voorbaat hartelijk dank!

.aankondiging

.oproep
Van Waterschoot van der Gracht
penning 2011
Het Hoofdbestuur van het
KNGMG roept hierbij de leden
van het Genootschap op om kandidaten voor de Van Waterschoot
van der Gracht penning 2011
te nomineren.
De toekenning van de Van Waterschoot van der Gracht penning
geschiedt op voordracht van één
of meerdere leden van het

Opaal, Yowah Nut, 3x5cm. | Foto: Dirk Wiersma, Utrecht

Boijmans van Beuningen, Rotterdam

Informatiebijeenkomsten
Basisregistratie Ondergrond

Schoonheid in de wetenschap
Op 20 februari zal prof. Galjaard
een lezing geven over de totstandkoming van deze tentoonstelling.
Op 11 maart zal in het museum
het symposium ‘Schoonheid en
Wetenschap’ gehouden worden
met als sprekers Vincent Icke,
Janneke Wesseling, Jan Molenaar,
Gaël McGill, Maarten Frens, Robbert Dijkgraaf en James McAllister.
Algemene informatie en informatie over de tentoonstelling:
www.boijmans.nl

.rectificatie
In het vorige nummer van de Geo.
brief heeft een correctiefout voor
een vreemd ‘verwijt’ aan W. van
Waterschoot van der Gracht
gezorgd. Op pagina 19 leest
u bovenaan de 2e kolom:
‘Er is echter al van den aanvang
der historie een andere factor verschenen, de mensch. Dit is het
eerste redelijke wezen, met eigen
oordeel en wilsuiting, niet hulpeloos gedetermineerd’, schrijft hij.
‘Van Waterschoot van der Gracht
is al heel vroeg begonnen op de

Voorstellen moeten vóór 1 mei
2011 zijn ingediend bij de
secretaris van het genootschap,
Barthold Schroot,
email barthold.schroot@tno.nl

.aankondiging

12 februari – 5 juni 2011,

In Museum Boijmans van
Beuningen is van 12 februari tot
5 juni 2011 de tentoonstelling
‘Schoonheid in de wetenschap’
te zien. Prof. dr. Hans Galjaard
(1935), emeritus-hoogleraar
humane genetica, stelt hierin de
schoonheid van de wetenschap
centraal. In negen wetenschappelijke vakgebieden, waaronder de
Aardwetenschappen, verzamelde
hij honderden beelden van essentiële waarnemingen die tegelijk
realistisch en verbluffend zijn.

KNGMG. Op de KNGMG website
vind u een overzicht van degenen
aan wie de penning in voorgaande
jaren is toegekend.

Het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu organiseert samen met
TNO en Alterra Wageningen UR
informatiebijeenkomsten over de
Basisregistratie Ondergrond (BRO).
De BRO is opgebouwd uit de
bestaande registraties ‘Data en
Informatie van de Nederlandse
Ondergrond’ (DINO) van TNO
(www.dinoloket.nl) en het
‘Bodem Informatie Systeem’
(BIS) van Alterra Wageningen UR
(www.bodemdata.nl). De BRO
bevat ondergrondgegevens van
optimale kwaliteit. Dankzij de
kwaliteitseisen en standaardisatie
kunnen niet alleen overheden,

maar ook bedrijven, kennisinstellingen en geïnteresseerden laagdrempelig gebruik maken van
deze gegevens.
De bijeenkomsten zijn:
-	Donderdag 10 februari 2011
in het Provinciehuis te Zwolle
-	Donderdag 10 maart 2011 in
het Provinciehuis te Den Haag
-	Donderdag 31 maart 2011
in het Provinciehuis te
’s-Hertogenbosch
Voor meer informatie en
aanmelden: www.tno.nl/
BROinformatiebijeenkomsten

meest onredelijke manier in te
grijpen …..etc.’.
Dit moet natuurlijk zijn: ‘…..wilsuiting, niet hulpeloos gedetermineerd’, schrijft Van Waterschoot
van der Gracht. ‘Hij (= de
mensch) is al heel vroeg begonnen op de meest onredelijke
manier…. etc.’.
Met veel excuses aan de auteur,
Prof. Dr S.B. Kroonenberg.
De redactie

Profiel Westkapelle–Nijmegen. | Bron: dinoloket
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.historisch
Archeologie en geologie: voor de leek zijn het vaak twee termen voor hetzelfde vakgebied. Beide
disciplines hebben dan ook behoorlijk wat raakvlakken. En niet zelden vormen geologische data
zelfs de sleutel tot prehistorische vraagstukken. Zo ook waar het het uitsterven van de Neanderthalers
betreft, ontdekte archeoloog Gerd-Christian Weniger. “Klimaatverandering heeft de Neanderthalers
de das omgedaan.”

Oermens de dupe van klimaat
“En, heb je nog oude tempels of potscherven ontdekt?”, vroeg een tante me eens
toen ik net terug was van veldwerk. Ze wist
dat mijn studie iets te maken had met het
bestuderen van het verleden, het graven in
de grond... Maar ze was even vergeten dat
mijn onderzoeksterrein niet de mens, maar
de levenloze natuur betrof. Toch is haar
verwarring wel begrijpelijk: archeologen
en geologen houden zich allebei bezig
met het ontrafelen van het verleden door
het landschap te lezen. Niet voor niets
is de laatste jaren de geoarcheologie in
opkomst: de tak van wetenschap die
zich onder andere bezighoudt met landschapsreconstructie en het opsporen
van archeologische vindplaatsen. Aan de
Vrije Universiteit Amsterdam is het zelfs
mogelijk de studie geoarcheologie te kiezen, waarbij je leert om geo-radar, GIS
en ondiepe seismiek toe te passen en leert
werken met mineralogische en chemische
methoden voor de analyse van archeologisch materiaal.

Oermensbotten
Een van de bekendste overlappingen
tussen geologie en archeologie vormt
de 14C-datering. Radioactieve koolstofiso
topen zijn bij uitstek geschikt om relatief
jonge dateringen te doen en worden bijvoorbeeld gebruikt binnen paleoklimato
logisch onderzoek om de ouderdom vast
te stellen van plantaardig materiaal.
Archeologen gebruiken de methode
onder meer bij houtresten en botten.
Ook in het Duitse Neanderthal heeft 14Cdatering zijn waarde bewezen. In het dal
werden in 1856 de eerste botten van Neanderthalers gevonden, in een grot in een kalksteenpakket uit het Devoon (416-359 Ma).
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volgens Weniger. “Ook Neanderthalers vertoonden cultureel gedrag: ze maakten sieraden en begroeven hun doden. Ze zagen er
natuurlijk wel anders uit, dankzij hun
gedrongen bouw en opvallende wenkbrauwboog, maar verder waren ze behoorlijk
menselijk.”

Genetische uitwisseling

‘Artist impression’ van een Neanderthaler.

Dat deze botten van een soort oermens
afkomstig waren, werd al vrij snel gedacht.
Maar dat de botten 40.000 jaar oud zijn,
werd pas in 2002 vastgesteld – met dank
aan radioactieve koolstofisotopen.
“Toen de botten hier in 1856 werden gevonden, prikkelde dat de menselijke verbeelding
enorm”, aldus dr. Gerd-Christian Weniger,
archeoloog en directeur van het plaatselijke
Neanderthalermuseum. “Opeens bleek dat er
in het verleden meerdere mensensoorten
hadden bestaan.” Eerst werd er nog redelijk
sceptisch over de ontdekking gedaan, maar
toen Darwins ‘On the Origin of Species’ drie
jaar later verscheen, begonnen de speculaties. Neanderthalers zouden brute oermensen zijn geweest – een denkbeeld dat vandaag de dag nog altijd overheerst. Onterecht,

Sterker nog: de moderne mens heeft nog
Neanderthalergenen in zich. Afgelopen
voorjaar ontdekten wetenschappers dat veel
mensen beschikken over een paar procent
DNA dat van Neanderthalers afkomstig is.
In Afrika leefden oermens en moderne
mens een tijdlang naast elkaar en zo kon
er genetische uitwisseling plaatsvinden.
Weniger: “Zo’n Neanderthalerman was
waarschijnlijk best aantrekkelijk voor de
moderne-mensenvrouwen: breedgeschouderd, gespierd en cultureel onderlegd.”
Juist omdat de twee soorten (of ondersoorten, daar zijn onderzoekers het nog altijd
niet over eens) deels tegelijkertijd leefden,
is lange tijd gedacht dat de moderne mens
verantwoordelijk was voor het uitsterven van
de Neanderthaler, zo’n 30.000 jaar geleden. Weniger en zijn vakgroep hebben de
laatste jaren echter een meer plausibele
hypothese opgesteld: niet de moderne
mens, maar het klimaat was verantwoordelijk.
Tussen 50.000 en 30.000 jaar geleden
kwamen Homo sapiens en Homo neanderthalensis allebei voor in Europa, maar
hoogstwaarschijnlijk niet tegelijkertijd.
Weniger: “In die tijd werd het klimaatbeeld
bepaald door de Dansgaard-Oeschgercycli,
een snelle afwisseling van warme en koude
perioden. De moderne mens leefde destijds in Afrika en kwam alleen tijdens de

Foto’s: Neanderthalmuseum, Mettman

Wisenten, ooit een bron van voedsel voor Neanderthalers.

warme periodes – de interstadialen – naar
Zuid-Europa.” Voor de Neanderthalers
vormde Zuid-Europa juist de zuidgrens
van hun areaal – ze trokken zich er alleen
terug tijdens de koude periodes, oftewel
de stadialen. Zodra het warmer en droger
werd, keerden ze terug richting het noorden. Weniger: “Meestal ging dat goed –
maar niet altijd. Wanneer de stadialen te
koud werden, was een warme dierenvacht
of een beschutte plek niet voldoende meer
en stierf een groot deel van de populatie.
Vervolgens reorganiseerden de overgebleven groepjes zich, waardoor nieuwe culturele gebruiken ontstonden.”

IJsbergenvloot
In de Neanderthalergeschiedenis zijn vier
van zulke omslagmomenten aan te wijzen
en lang was onduidelijk waardoor deze
momenten bepaald waren. Tussen 50.000
en 30.000 jaar geleden waren er zo’n
twaalf stadialen, terwijl er maar vier keer
een culturele verandering heeft plaatsgevonden. Weniger: “Nu blijkt dat die vier
momenten samenvallen met de zogeheten
‘Heinrich events’, die plaatsvonden tijdens
sommige stadialen. Bij een Heinrich event
ontstaat, door een combinatie van klimaaten gletsjergerelateerde factoren, een
omvangrijke vloot van ijsbergen, die vanuit
Noord-Amerika naar Europa drijft. Het ijs
is in het verleden tot aan de Zuid-Europese
kust gekomen en dat beïnvloedde het klimaat aldaar: het warme zuiden, normaliter
een toevluchtsoord voor Neanderthalers,
werd opeens onleefbaar – er viel nog geen
150 millimeter neerslag per jaar. De aanwezigheid van de ijsbergen zorgde namelijk
voor verminderde verdamping. Tegelijkertijd was dat semi-aride klimaat uitermate

gunstig voor de jagende moderne mens.
Er ontstond namelijk een open steppelandschap, waar goed gejaagd kon worden.”

Gebrek aan camouflage
Maar waarom kon de moderne mens wel
jagen in het droge, hete Zuid-Europa en
de oermens niet? Weniger: “Waarschijnlijk
konden de Neanderthalers hun jaagmethoden niet aanpassen aan het veranderende
landschap. Ze jaagden op grote prooidieren
als mammoeten, wisenten, tarpans en
edelherten. Die dieren trokken tijdens stadialen weliswaar ook richting zuiden, maar
waren veel moeilijker te besluipen in dat
open steppelandschap dan in het beschutte, bosrijke Noord-Europa.” De Neanderthalers waren buiten de dekking van struikgewas dus niet effectief genoeg als jagers:
ze waren niet gewend om zonder camouflage te jagen, vingen minder prooien en verzwakten. De moderne mens had naast een
beter ontwikkelde jaagtechniek ook een
prominentere sociale structuur – ze werkten beter samen. Ook waren ze flexibeler
wat hun leefomgeving betrof.
“Klimaatverandering heeft de Neanderthalers vermoedelijk dus de das omgedaan”,
aldus Weniger. Daarmee is overigens niet
gezegd dat incidentele ontmoetingen tussen Neanderthalers en de moderne mens

in Europa niet plaats gehad zullen hebben.
Kleine groepjes Neanderthalers die de
droogte in Zuid-Europa overleefden, kunnen op Homo sapiens zijn gestuit – wie
weet is het zelfs wel tot positief contact
gekomen of juist tot een handgemeen.
Maar Weniger wil af van het denkbeeld dat
de moderne mens hoofdverantwoordelijk
was voor het uitroeien van de oermens.
“Veel aannemelijker is dat de Neanderthalerpopulatie werd gedecimeerd door het
veranderende klimaat en vervolgens langzaam uitstierf. Helaas is het tot op heden
lastig om de hypothese te bewijzen. Zo heb
je natuurlijk te maken met de afnemende
betrouwbaarheid van 14C-dateringen,
naarmate je verder teruggaat in de tijd.
Tot 30.000 jaar geleden zijn de dateringen
nog enigszins betrouwbaar, maar tot
10.000 jaar geleden krijg je het beste
resultaat.”

Rood-witte palen
In het Neanderthal worden volop pogingen
ondernomen het verleden te doen herleven.
Er is een botanisch tuin aangelegd met
planten uit de ijstijd, in een naburig dierenparkje lopen wisenten rond – de vroegere prooien van de Neanderthalers – en bij
het Neanderthalmuseum is een levensgrote
replica van een oermens te vinden.
Maar de grot waar de Neanderthalerbotten
ruim 150 jaar geleden zijn gevonden,
bestaat tegenwoordig helaas niet meer.
Weniger wijst in de lucht als hij de locatie
van de vindplaats wil aanwijzen. “De grot
bevond zich 20 meter boven het huidige
oppervlak. De kalksteenwinning werd destijds belangrijker geacht dan het behouden
van archeologisch erfgoed.”
Nu rest alleen een grasveldje, bezaaid met
rood-witte palen om een archeologische
opgraving na te bootsen en omzoomd door
mooie loofbomen. De moderne mens was
dan misschien niet verantwoordelijk voor
het uitsterven van de Neanderthaler, we
hebben wel het verdwijnen van hun voormalige leefomgeving op ons geweten…
Wie weet kunnen archeologen en geologen
in de toekomst de handen ineenslaan om
naast cultureel erfgoed ook natuurlijk erfgoed te behouden!
Gemma Venhuizen

Neanderthalmuseum
Wie ook een bezoek aan het Neanderthalmuseum in het Duitse Mettman (ten oosten van
Düsseldorf) wil brengen, kan kijken op www.neanderthal.de of bellen naar (0049) (0)2104
97970. Het museum is geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 18.00 uur.
De toegangsprijs tot het museum is € 7,– voor volwassenen en € 4,– voor kinderen tussen
de 6 en 16 jaar.
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.zaken overzee
Tot Jan Smit’s favoriete serie ontsluitingen op deze aarde behoren de Missouri Breaks in Montana.
Hier is de Krijt-Tertiairgrens (tegenwoordig stratigrafisch correct de Krijt-Paleogeen-grens) over mijlen
en mijlen door de badlands van de Hell Creek- en Tullockformaties te vervolgen.

Tullock
K-Pg
Hell Creek

Purgatory Hill vormt een sectie van de Hell Creek Formation en de Tullock, met de Krijt-Tertiairgrens bij de onderste koollaag. | Foto Jan Smit

Bug Creek Anthills, Montana
Door mijn onderzoek in de tachtiger jaren
in dat gebied met Bill Clemens (University
of Berkeley) en J. Keith Rigby jr. (University of Notre Dame), en mijn contacten met
de GTSnext groep, u weet wel, de groep
die de volgende generatie van de geologische tijdschaal zal construeren (http://
earthtime-eu.eu/earthtime/), had ik het
genoegen om begin oktober twee weken
in Montana veldwerk te doen om de sanidienrijke tuffen in de vele koollagen te
bemonsteren. De bedoeling is om deze
tuffen te koppelen aan de astronomische
cycliciteit en de magnetostratigrafie van
de koollagen, en deze gegevens vervolgens
te verwerken in de tijdschaal. Helaas kon
Klaudia Kuiper van de VU, die de datering
van de tuffen zal uitvoeren, op het laatste
moment niet mee. Maar Willem Langenberg, coal geologist, SGIA-reünist (Stichting Geologisch Instituut van Amsterdam),
medewerker aan de University of Alberta
en drijvende kracht, met Evert van Benthem, achter het Canadese marathon-
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schaatsen, wachtte me op in het Garfield
Hotel in Jordan, Montana.

Local heroes
Jordan (Obama is er een vies woord) ligt
80 mijl van de dichtsbijzijnde plaats, dus
er zijn redelijke voorzieningen, zoals een
Ace hardware store, een supermarkt, twee
motels en een Dinosaurus museum.
Dat laatste was, net als de vele andere
die we in de buurt wilden bezoeken, potdicht. Er was geen plaats meer voor mij
in Willems hotel. Willem had de waardin
omgekocht en had nog wel een hoekje
gekregen. We hadden niet door dat het
‘hunting season’ net dát weekeinde
geopend was en van heinde en verre
de jagers ‘antilope’ kwamen schieten.
De weëe geur van tien pasgeschoten antilopen in de achterbak van de familie pick-up
truck die bij de kamer naast me hoorde,
maakte me wakker de volgende ochtend.
Ze waren maar wat trots op hun trofeëen;
het vlees gaat de vriezer in, of er wordt

jerky van gemaakt (in reepjes gedroogd
en gerookt), want taai is het.
Het menu van de drie café restaurants van
Jordan, Hell Creek bar, Fellman’s en Hill
top cafe, was overigens hetzelfde: gegrilde
plakken koe met baked potato en cole
slaw. Wel mals, maar heel veel. Helaas
geen antilope. De mensen zijn hier erg
aardig. Op de eerste avond dat Willem en
ik een biertje pakten in de Hell Creek bar,
schoten ons allerlei types aan. Cowboys
(ze zijn er nog!), dinobottenzoekers en
greenhouse veggie telers. Het zijn veelal
Scandinaviërs die weinig te doen hebben
in zo’n oord en na enkele whiskeys snel in
een vechtpartij belanden. Wij gingen maar
snel weg. Barfights komen vaak voor, het
is een soort van vermaak, maar niet voor
ons vrees ik.

De K-Pg-grens
De wegen waren na een nacht regenen
spekglad en zelfs met de 4wd niet te
berijden. Wayne Smiglewski, die hier al

25 jaar dinobotten opgraaft, kieperde met
zijn pickup in het veld onderste boven,
vlakbij de plek waar we de tuffen uit de
Z-coal verzamelden langs de verharde weg.
Maar wij hadden niks in de gaten. Dus zijn
we 80 km verderop gegaan, naar Bug
Creek, waar het veel minder geregend had.
Bug Creek is de locatie genoemd naar de
‘Big Bug’, de beroemde Tyrannosaurus
rex die daar voor het eerst gevonden is en
tentoongesteld is in het Natural History
Museum in New York. De locatie ligt nu
onder het water van het Fort Peck (stuw)
meer. Daar vlakbij, bij Purgatory Hill, is
een mooie sectie van de Hell Creek Fm
naar de Tullock, waar de opeenvolgende
koollagen er redelijk ritmisch uitzien.
Met die koollagen is iets bijzonders aan
de hand. Al van oudsher geldt hier de
vuistregel dat de Krijt-Tertiairgrens wordt
bepaald door de Z-coal, de onderste, regionaal continue koollaag boven het hoogste
dinosaurusskelet. Dat lijkt eenvoudig, maar
wij vonden wel vier Z-coals, en welke is
dan de ware?
De heersende theorie is dat de klimaat
omslag als gevolg van de Chicxulub-inslag
begint bij de eerste koollaag: het wordt
veel natter, er zijn direct en overal veel
dungelaagde lacustriene afzettingen en
koollagen te zien (‘typische Tullock’),
afzettingen die in het Krijt eigenlijk niet
voorkomen. In het Bug-Creekgebied komen
dan ook de eerste zoogdierfauna’s voor die

Jan Smit voor het Garfield Motel. | Foto Willem
Langenberg

de vroegste radiatie van de nieuwe groep
proto-hoefdieren (Protungulatum donnae)
laten zien. Het traditionele verhaal van de
jaren 1970 is dat die ontwikkeling plaatsvond tijdens het graduele uitsterven van de
dinosauriërs. Alleen vind je dinosauriërs in
de fijne silten van de overbankafzettingen,
en de zoogdiertjes (als tanden en kiezen)
in de vele ingesneden grote en kleine
riviergeulen. Destijds puzzelde ik uit dat
alle riviergeulen met Protungulatum door
de Krijt-Tertiairgrens heensnijden en daarom jonger zijn dan de laatste dinosauriërs.
Geen gelijktijdig uitsterven en opnieuw
beginnen dus.

De mooiste ontsluiting
Bug Creek Anthills (BCA) is genoemd naar
de mierenhoop bovenop de ontsluiting die
meer dan 500 zoogdiertanden en kiezen
bevatte, bijeengebracht door nijvere mieren. Maar de locatie is in nog veel meer
opzichten uniek en verbazingwekkend.
Afgaande op het volume van de channel
fill en de enorme rijkdom aan vertebraten-

fossielen, moeten er meer dan een miljoen
kiezen en tanden van alleen al Protungulatum donnae in zitten. Deze soort van de
nieuwe placentale zoogdieren is de eerste
en enige vertegenwoordiger. Hij moet zich
als een lemming vermenigvuldigd hebben,
want hij overheerst bijna alle andere fossielen. De BCA-channel moet snel opgevuld zijn met heel veel klei-pebbles; de
sedimentaire structuren doen eerder aan
een vlechtende rivier dan aan meanderende pointbars denken, die zo karakteristiek
zijn voor alle andere rivieren in de Hell
Creek en Tullock Fm. Stratigrafisch zou de
BCA-channel wel eens de eerste geul na
de K-Pg-grens kunnen zijn, misschien
maar enkele (tientallen) jaren later.
BCA zit vlak onder een reusachtige pointbar (de Big Bugger) die zelf maar net de
KT-grens doorsnijdt.
Hoe dat precies gebeurd is, is niet meer
na te gaan, doordat de afzettingen op de
BCA-channel zijn weggeërodeerd. Dinobotten zitten er ook in. In 1982 heb ik ze
niet gevonden, maar nu wel, mooi stevig
en goed bewaard. Het is een femur van een
duckbill, een hadrosaurus, en de voorste
hoornpit van een Triceratops. Maar ze zijn
niet gearticuleerd (dwz dat twee of meer
verschillende botten nog aan elkaar zitten),
dus ze zullen wel uit de ondergrond verspoeld zijn door de insnijding van de BCAchannel. Het is heel aantrekkelijk om op
grond van de uniciteit van deze channel te
veronderstellen dat BCA gevormd is tijdens
de eerste tumultueuze jaren na de Chicxulub-inslag, waar we nog weinig van weten.
Een vergelijkbare afzetting komt in het Big
Bend National park voor, óók zo dicht bij
de K-Pg-grens. Wie gaat er mee om dat te
onderzoeken?
Jan Smit, Willem Langenberg
Smit, J., van der Kaars, S., 1984. Terminal Cretaceous extinctions
in the Hell Creek Area, Montana: compatible with catastrophic
extinction. Science. 223, 1177-1179.

Stukje femur van een duckbill, een hadrosaurus.
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In de oude boeken die ik vaak via ‘www.antiqbook.nl’ op de kop tik, is soms een interessant stukje
geschiedenis verweven. Overdrukjes van de ene geleerde aan de andere met ’V.d.S.’ (van den
Schrijver) en bijpassende handtekening. Krabbels, aantekeningen, vraag- en uitroeptekens van vorige
lezers in de marge, Ex Libris zegels, ruwe stempels van bibliotheken, met ‘verwijderd’ er overheen
gedrukt. “Weg met die rommel” lees je dan eigenlijk; rommel die nu voor relatief ferme prijzen nog
te koop is.

Geologie en Poëzie
Laatst vond ik een citaat van vijf regels uit
een romantisch gedichtje van Alexander
Smith, door ene Carrie Woodworth (leerlinge van de Female Academy, Cherry Valley,
N.Y.) in potlood geschreven op de achterste lege pagina van een geologieboek.
Het boek in kwestie is de 30ste (!) druk
(1860) van ‘Elementary Geology’ door
Edward Hitchcock (1763–1864), professor

Edward Hitchcock (1793–1864).
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of Natural Theology and Geology. Let wel;
150 jaar geleden was er dus in New York
al een meisjesschool waar geologieles werd
gegeven uit een 400 pagina’s dik boek.

Boom van het leven
De eerste druk van dit boek dateert uit
1840 en Hitchcock staat dus in de dichte
file van baanbrekende topgeleerden van

die tijd: kort na Lyells ‘Principles’ (1830),
Cuviers ‘Discours’ (1826) en Lamarcks
‘Philosophie’ (1809), maar vóór Darwins
‘Origin of Species’ (1859). Het boek heeft
een didactische en een wetenschappelijke
opzet. Ieder onderwerp wordt besproken
via definition, principle, description, inference, remark, proof, details, illustration.
Deze uitzonderlijk heldere benadering verklaart het succes (meer dan 30 drukken)
van dit werk. Het is beduidend uitgebreider
dan het latere schoolboek ‘Geological
Story’ van Dana (1875). Afgezien van
het didactische aspect heeft het boek ook
grote historische waarde door de publicatie
van de eerste ‘boom van het leven’. Interessant, maar niet verrassend, is dat de
Mens concurrentloos als kroon op de
schepping wordt gezien. De Palmboom
staat aan de top van het plantenrijk. Van
groter belang is de opvatting van Hitchcock
dat de verschillende levensvormen eigenlijk al bestonden bij het allereerste begin
van de sedimentaire sectie die voor Hitchcock het Onder-Siluur was en ook wel de
Graywacke Period genoemd werd. De rijke
fossielvindplaatsen van het Cambrium
waren hem nog niet bekend.
Een echte stamboom van het leven is het
niet. Vertakkingen, waarbij telkens weer
verschillende levensvormen ontstaan uit
één gemeenschappelijke voorouder (zie
aantekening in Darwins Notebook op de
volgende pagina) zijn hem onbekend en
hij meent bewijzen te hebben voor zijn
opvatting dat alle basislevensvormen min
of meer tegelijkertijd waren geschapen.
Het boek presenteert als eerste ook een
tabel met de aantallen representanten
van de toen gedefinieerde phyla en klassen
in de sedimenten van de geologische tijdperken van Lower-Silurian tot de Historic
Period. Het totaal aantal bekende – levende en uitgestorven – soorten planten en
dieren was 101.775. Dit kleine getal illus-

Hitchcocks visie op het ontstaan van de levens
vormen.

treert hoe betrekkelijk weinig men in die
tijd nog wist van de verscheidenheid van
levensvormen, zowel in het heden als in
het verleden. Veel bewijsvoering van Hitchcock berust dan ook op de afwezigheid van
fossielen in bepaalde afzettingen die later
in grote hoeveelheid en verscheidenheid
gevonden zouden worden.

L’histoire se répète
Een jaar na het verschijnen van Darwins ‘Origin of Species’ staat Hitchcocks ‘Paleontological Chart’ nog in het boek (uitgave 1860)*
en bestrijdt hij nog steeds met nadruk de
reeds door Lamarck gepropageerde ideeën
aangaande, bijvoorbeeld, de afstamming van
de mens. Geen aanpassing dus (Lamarck)
en geen natuurlijke selectie (Darwin); alle
levensvormen waren min of meer tegelijkertijd geschapen. Het vak Natural Theology,
waarin Hitchcock hoogleraar was, had tot
doel het uitleggen van de verbanden tussen
natuur en (Christelijke) religie en zijn over-

tuiging was dat “the existing races of animals and plants must have resulted from the
creative agency of the Supreme Being”.
L’histoire se répète: In 2005 wordt het idee
van ‘Intelligent design’ opnieuw gelanceerd
door een aantal gerespecteerde wetenschappers die er overigens al weer deels op terug
zijn gekomen. Het boek is indrukwekkend
door de nauwgezetheid van de observaties
en de zorgvuldigheid van de formuleringen
van de conclusies. Kortom een schitterend
leerboek voor die tijd.
Wat me ontroerde was dat het een Amerikaans schoolmeisje, Carrie Woodworth, inspireerde tot het citeren uit een gedicht, dat
weliswaar een beetje krampachtig naar rijmwoorden zoekt, maar toch ook mooi de rust
en de harmonie van de natuur verwoordt:

* In Wikipedia staat ten onrechte dat Hitchcock in de 1860-versie
van zijn boek de stamboom heeft weggelaten, na de Darwinpublicatie.
Literatuur
Hitchcock, E. (1860). Elementary Geology, 30th edition. Pinguin
Books Ltd, Iveson, Phinney & Co, New York
Lyell, C. (1833). Principles of Geology. Penguin Books, 1907
Cuvier, G. (1826). Discours sur les révolutions de la surface du
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Lamarck, J.P.B.A. (1809). Zoölogische Philosophie, vertaald door
J. Metzelaar. Wereldbibliotheek, 1921
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1958.
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“In the street, the tide of being,
how it surges, how it rolls!
God! What base ignoble faces.
God! What bodies wanting souls,
Mid the stream of human beings,
banked by houses tall and grim.
Pale I stand this shining morrow
with a pant for woodlands dim,
Het citaat:
To hear the soft and whispering rain,
feel the dewy cool of leaves,
To loose the sense of whirling streets,
‘mong breezy crest of hills.
Skies of larks, and hazy landscapes,
with fine threads of silver rills,
Stand with forehead bathed in sunset
on a mountain’s summer crown,
And look up and watch the shadow
of the great night coming down”
(Alexander Smith, 1830 – 1867 )
From; A Life drama, Scene II (1853)
Peter de Ruiter

Deel van bladzijde 36 van Darwins Notebook.
Bovenaan staat:
I think.
Onderaan staat:
thus between A. and B. immense
gap of relation. C +B. the
finest gradation, B + D
rather greater distinction.
thus genera would
have formed.-----? Relation
Rechts van de ‘tree’ staat:
“Care must be taken that one
generation should be
as many living as now
To do this and to have missing species
in same genus (as is) .Sequences
? or time table?”
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.promotie
The dominant view in literature is that tectonics and climate are the main controls on terrigenous
sediment production and dispersal from source terrains at basin margins. That was the mindset with
which I approached my PhD research, aiming to recognize orbital climate controls in Miocene alluvial fan
successions. But field evidence shows that if we really want to understand proximal clastic sedimentation
in subaerial settings, we have to consider driving factors on a much more local scale.

Exploring subaerial sedimentation
at basin margins around the world
Countless textbooks present that classic
panoramic view of clastic sedimentation
as a unified chain of dispersal, making its
long way from continental highlands to
deep-marine settings. The receiving end,
in foreground, is represented by coastal
and marine environments, neatly aligned,
artfully veiled by a blueish curtain of seawater: deltas, distal alluvial plains, open
coasts, shelves, and the inevitable deepsea fan. At the opposite end, almost fading
in the background, we can spot alluvial
fans, braided rivers, maybe an occasional
glacier… The first geomorphic systems to
store and redistribute terrigenous sediments basinwards.

The overlooked proximal domain
By far, most research is carried out on
the dynamics of sedimentation in the foreground of that panorama. Low-gradient
sedimentary environments span the widest
extent at Earth’s surface, with the highest

preservation potential. Those are the
environments that geologists will most
frequently encounter in the rock record,
and that industry often explores in the
subsurface. Proximal environments, on
the other hand, have long stayed in background, just as in that classic depiction.
By ‘proximal’, I mean those depositional
systems that develop close to high-relief
terrigenous sources at basin margins,
mainly (but not only!) in tectonically active
regions. The most representative of such
environments, and probably the most
misunderstood, are alluvial fans, which
many geologists and geomorphologists
often consider just an odd end-member
along the spectrum of fluvial typologies.
Proximal fluvial systems are also over
looked in the literature, but the Cenozoic
record of many continental basins comprises high volumes of coarse, poorly structured deposits from scarcely integrated drainage networks with powerful, ephemeral

discharge and very high gradients. These
are therefore small rivers that work mainly
by ‘catastrophic’ processes. Mountain
slopes, the basic landscape elements by
which we define relief, are the second,
most widespread continental depositional
systems (after alluvial ones), but have
been almost ignored so far, because of
their apparently chaotic deposits and
difficult accessibility. This attitude has left
a wide gap in our knowledge of continental
environments, right where debris starts
its long way through the sediment routing
system.

Where it all starts…
In the analysis of sedimentary successions,
the sequence stratigraphic paradigm has
created a powerful conceptual framework
for weighing the role of three dominant
allogenic factors: tectonics, base level,
and (for those not faint of heart…) climate
change. Much progress in the geology of

Radially oriented outcrop exposing the stratigraphy of a Miocene alluvial fan (Villastar, Teruel Basin, Spain). Note the sharp, laterally continuous transition
from a lower, gravel-dominated fan package to an upper, clay-rich fan package.
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clastic sediments has been made thanks
to this well-established approach. Recently, however, a fourth big player is starting
to appear in the game: sediment supply.
Spatially variable rates of sediment yield
and transfer to and through sedimentary
basins are difficult to quantify in present
landscapes, and to evaluate from stratigraphic successions. In the first case we
miss the significance of recent events in
a long-term perspective; in the second we
miss the exact identification of processes.
Studies of landscape evolution in tectonically active regions however, provide more
and more insight in the ways in which local
geomorphic and geologic variables provide
material input to the stratigraphic machine. These studies are carried out
by means of geophysical methods, remote
sensing, numerical modelling and geo
chemical proxies, on regional to subcontinental scales. But the stratigraphic and
sedimentological analysis of proximal
depositional systems remains the direct
key to inferring which triggers and physical
processes were the actors of landscape
change and sediment routing over the
Earth’s surface. The stratigraphic record,
after all, is still the best way to find out
what has actually been going on anywhere.

Catchment geology: prime mover
Alluvial fans are depositional landforms
with the highest capacity to store sediment
along basin margins. Fan aggradation and
degradation thus directly influence the
timing and quantity of sediment dispersal
towards other depositional systems in
continental basins. Facies patterns and
changes in sedimentary styles along mountain fronts are most commonly attributed
to tectonism or climate, but the geology
and geomorphology of feeding catchments
probably play a role of equal importance.
In my main study area, in the extensional

Teruel Basin (central Spain), the analysis
of a Miocene fan shows how transport
processes and sediment types were first
and foremost regulated by the unroofing
of basement lithologies. When Jurassic
carbonate lithologies (marlstones and
dolostones) were fed from the catchment,
unconfined hyperconcentrated flows were
the dominant mechanism of sediment
transfer basinwards during occasional flash
floods, feeding extensive sheets of coarse,
stratified conglomerates to the alluvial fan.
As erosion proceeded in the catchment
area, the sudden availability of Triassic
mudstones changed the picture altogether.
The same steep, cone-shaped system
becomes characterized by thick packages
of clay-rich debris flows, with plastic rheology and massive appearance, isolated in
a thick stratigraphic column of mudstones
that wouldn’t normally be expected as
the dominant facies in an alluvial fan.
Protracted tectonics at basin margin
maintained relief, and thus both sediment
sources and accommodation. Climate
change apparently timed the most constructive events, as evident from the
interfingering of fan fringes with the
Milankovitch-controlled stratigraphy of
the distal mudflat. Yet, both fan processes
and facies, the ultimate building blocks
of the system, bear a clear catchment
fingerprint in the time succession of fan
processes and deposits. Knowing the
geology of drainage basins in highland
regions, after all, might be the best way
to predict stratigraphic details of alluvial
fans.
In the same setting, the activity of shortrange ephemeral fluvial systems at basin
margin is also recorded at different locations and from different times in the Cenozoic. Again, the location of Triassic clay
sources in the basement has made the difference for sedimentation within channels.

Clay-rich catchments resulted in frequently
highly competent, often semi-plastic flows
with poor hydraulic sorting, similar to
lahars in streams fed by volcanic sources.
The dominant products of these ephemeral
flows, massive, unsorted gravels with an
extremely clay-rich matrix, are unusual
for channel sedimentation, and would
make for very poor pathways for subsurface
fluid flow, contrary to what is commonly
expected in industrial exploration. How
ever, their distribution can be accurately
predicted if basic information is available
on the geology of basement sources.

Inaccessible and chaotic:
the new frontier?
Colluvial systems are undergoing a true
renaissance in recent studies that link
their architecture to climate change and
tectonics, and according to some authors
might represent the ‘last frontier’ of clastic
sedimentology. My field work on such
recent sediments has taken place along
the steep slopes of the Coastal Scarp south
of Antofagasta (northern Chile), where a
great variety of colluvial deposits is wonderfully exposed. In the hyperarid Atacama
Desert, the total absence of soil and vegetation allows perfect exposure of recent
slope deposits.
Observations carried out along kilometers
of piedmont show a series of distinct slope
domains, characterized by very different
process networks, facies associations and
architectures. The sharp transitions
between sedimentary domains are very
closely tied to local changes in the morphology and hydrology of slopes, as well
as to variable exposure of slope sectors to
the wind. In this climatic context, eolian
processes assume an important constructive role, side by side with mass transport.
Although commonly overlooked in the
analysis of the stratigraphic record, morphologic and microclimatic parameters
obviously play a primary role in controlling
colluvial deposition, much more direct
than climate or tectonics. Just as for alluvial systems in the Cenozoic examples of
Teruel, the character of source terrains
is a very important parameter we should
consider for facies prediction (or better,
retrodiction) in the subsurface and in the
interpretation of the rock record at outcrop.
Dario Ventra (d.ventra@geo.uu.nl)
Dario is completing his PhD research at the Department of Sedimentology of the University of Utrecht, under the supervision of
Poppe L. de Boer and Frits J. Hilgen.
De promotie maakt deel uit van het project ‘Orbital signatures in
alluvial fan sequences? A key example from the Miocene of Spain’,
dat wordt gefinancierd vanuit het Open Programma van NWOALW.
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.ontsluiting
Pal ten zuiden van Breda, stromend over afwisselend Belgisch en Nederlands grondgebied, ligt het
Merkske, een van de weinige onaangetaste beken die Nederland kent. Het riviertje, dat ontspringt in
het grensgebied van Weelde, Baarle Nassau, voedt samen met de Kleine Mark (die ontspringt tussen
Rijkevorsel en St. Lenaerts) de Mar(c)k, die zijn brongebied heeft in de buurt van Turnhout. De Mark
stroomt, net als o.a. de Dommel, de Donge en de Steenbergse Vliet met hun zijbeken naar het
noorden, naar de Maas en het Volkerak. Ten zuiden van de Belgisch Kempen, die hier de
waterscheiding vormen, stromen o.a. de Nete en de Dijle via de Demer naar de Schelde.

Het Merkske, een van de weinige
natuurlijke beekdalen van Nederland

Natuurlijk beekdal bij Baarlebrug (gemeente Baarle Nassau, Nl).
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Van links tussen de bomen
stroomt het (smalle) Merks
ke in de (brede) Mark. Beide
zijn hier grensbeek. Links en
rechts van de Mark is Bel
gisch grondgebied. De popu
lieren in het midden staan op
Nederlands grondgebied.
(Minderhout nov. 2010).

hoogte rond de 10 m en in Breda stroomt
het water nog maar op een hoogte van 2 m
boven NAP. Dit verklaart ook de insnijding
van de Mark en het Merkske in het landschap. In het beekdal van het Merkske is
veen gevormd door stijging van de zeeen grondwaterspiegel en vinden we beek
afzettingen (Formatie van Singraven).

Leven rondom het Merkske
Het stroomgebied van de Mark, extra aangegeven Het Merkske
(uit BN de Stem 16 nov. 2010 – volgens schrijver is het verval
rond de 35 m. conform de hoogtekaarten.)

Bij Breda (= Breede Aa) komt de Aa of
Weerijs in de Mark uit. De Mark stroomt
vanaf hier naar het noorden en maakt
bij Terheijde een scherpe bocht naar
het westen. Bij Standaardbuiten gaat de
Bovenmark over in de Dintel om bij Dintelmond in het Volkerak uit te monden.
Logischer was Dintelmond Markmond
genoemd, daar de Mark de langste zijbeek
is (Geografisch Tijdschrift, 2010, ‘De
omstreden bron’, door H. de Jong). Het
Merkske is over bijna zijn gehele lengte
(ongeveer 16 km) vrij van stuwen of rechtgetrokken meanders. Omdat de beek voor
een deel van zijn loop een grensbeek is,
zijn ingrepen achterwege gebleven. Afge
lopen jaren is er een grensoverschrijdend
laarzenpad uitgezet.

De Geologie rond het Merkske
De ondergrond van Brabant en het aangrenzende gebied in België bestaat voor
een groot deel uit Brabantse leem, die
gedurende het Pleistoceen (Weichselien)
onder voornamelijk koude omstandigheden
is afgezet. Het afzettingsmechanisme van
de leem is zeer divers en kan omschreven
worden als een afwisseling van eolische
afzettingen, in droge tijden, en periglaciale
afzettingen in stilstaand of zwak stromend

water. In het westen van Brabant bevond
zich tijdens het vroege Pleistoceen een
estuarium, dat geleidelijk verlandde onder
afzetting van een dikke kleilaag (Eburo
niën) van ongeveer 1 m dik, de zg. Kempische klei. Hierop vinden we de hiervoor
genoemde leemlagen, afgewisseld met
zandlagen van voornamelijk Weichselien
ouderdom. In het Boven-Weichselien (Pleniglaciaal–Dryas) worden in verschillende
stadia löss en dekzanden afgezet. In het
Holoceen gaan de zanden onder invloed
van de mens opnieuw
stuiven en ontstaan stuifzanden.
In de Eburonien kleilaag werden een aantal
diepe geulen uitgeslepen. Eén geul is zelfs
25 m diep en opgevuld met estuariene
afzettingen. De westgrens van deze geul
ligt globaal bij Wernhout (gemeente
Zundert) en de oostgrens bij Meerle (Be);
het is een dal van zo’n 10–15 km breed.
Waarschijnlijk hebben de Aa of Weerijs in
het westen en de Mark met het Merkske
in het oosten gebruik gemaakt van de wat
lagere ligging van deze geul.
In het Holoceen ontwikkelde zich het huidige dendritische beek (rivier) systeem.
De bron van het Merkske bevindt zich in
een gebied, dat meer dan 30 m hoog is;
bij de samenvloeiing met de Mark is de

Al in de steentijd was dit gebied bewoond,
mede doordat de Mark met kleine schepen
tot Hoogstraten in België bevaren kon worden. Tegenwoordig is de Mark slechts
bevaarbaar tot Breda. Door de invloed van
de mens trad er in dit gebied afspoeling
op. Het materiaal werd afgevoerd door
de rivieren en beken en verderop in het
dal afgezet. In november 2010 trad het
Merkske wel buiten zijn oevers, maar was
er in feite geen sprake van een overstroming, mede door het bergend vermogen
van de beek en zijn natuurlijke loop.
Dit in tegenstelling tot diverse andere
rivieren in België (Geografisch Tijdschrift:
2011, ‘Overstromingen in België’, door
Henk Donkers).
Het Merkske kent een overvloedig plantenen dierenleven. Er groeien veel bijzondere
plantensoorten, waaronder de moesdistel,
de slanke sleutelbloem en de knolsteenbreek. En meer dan de helft van de in
Nederland voorkomende amfibiesoorten
treffen we in het beekdal aan, zoals de
watersalamander, de kleine kamsalamander en diverse bijzondere paddensoorten.
Rond de beek leven hermelijn, bunzing
en ree, en erboven vliegen o.a. de grote
specht, wielewaal, houtsnip, blauwborst,
sperwer en buizerd. Het is een gebied dat
een bezoek meer dan waard is. Neem wel
uw laarzen mee.
Carel Kooter, Hoogstraten, België
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GAIA’s Ambassadeursnetwerk helpt de loopbaanontwikkeling van vrouwelijke
GAIA is het Nederlandse netwerk
van en voor vrouwen met een aardwetenschappelijke achtergrond,
loopbaan of interesse. Sinds de
oprichting in 1998 hebben haar
leden de mogelijkheid onderling te
netwerken, en elkaar te ontmoeten
op sociale en aardwetenschappe
lijke activiteiten. Daarnaast ondersteunt GAIA de loopbaanontwik
keling van vrouwelijke geowetenschappers, en gaat hiervoor het
gesprek aan met onder andere
werkgevers en onderwijsinstellingen. Het netwerk is een KNGMGkring en werkgroep van het KNAG.
GAIA heeft op dit moment 130
leden, waarvan velen actief zijn als
bestuurs- of commissielid.

Loopbaanonderzoek
In 2002 heeft GAIA een grootschalig onderzoek laten uitvoeren
naar de loopbanen van vrouwen
en mannen met aardwetenschappelijke achtergrond, en de ervaringen en verwachtingen van henzelf en hun werkgevers. Bij alle
onderzochte organisaties bleek
het percentage vrouwen met meer
dan vijf jaar werkervaring minder
dan hun afstudeerpercentage.
Gedurende de loopbanen van
mannen en vrouwen nemen de
verschillen verder toe. Mannen
hebben ‘betere’ banen en consistentere loopbanen dan vrouwen,
ook wanneer alleen de werkweken
van tenminste 36 uur worden
vergeleken. Uit het onderzoek
bleek verder dat de ambities van
vrouwen en mannen om door
te groeien naar leidinggevende
functies vergelijkbaar zijn.
Toch schatten leidinggevenden
het ambitieniveau van mannen
hoger in, al was juist over vrouwen
het formele oordeel in het laatste
beoordelingsgesprek positiever.
Bij afronding van het onderzoek
in 2004 waren de belangrijkste
aanbevelingen:
•	Meer transparante selectie
procedures;
•	Specifiek aantrekken van
medior & senior vrouwen;
•	Meer aandacht voor behoud &
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Bouw en Ondergrond, Deltares,
KNMI, RWS Waterdienst, Grontmij, Fugro en Shell. Betrokkenheid van leidinggevenden is een
belangrijke voorwaarde om genderbewust beleid om te zetten in
daadwerkelijke veranderingen op
de werkvloer, die in de praktijk
zichtbaar zijn en gewoon worden
in alle lagen van de organisatie.
Van de deelnemende organisaties
maken daarom zowel een ambassadeur (officiële vertegenwoor
diger van de organisatie, vaak
directeur of decaan) als een
contactpersoon (vrouwelijke
werknemer en GAIA-lid) deel uit
van GAN, daarbij ondersteund
door een HR-adviseur werkzaam
op het gebied van diversiteitsof personeelsbeleid.

Twee boekenleggers met spelregels voor vrouwen en de organisaties
waarin zij werken

doorstroom van vrouwen binnen organisaties;
•	Meer aandacht voor percepties
bij en over vrouwen èn mannen;
•	Meer aandacht voor loopbaanontwikkeling in (grote) parttime
banen.

GAIA’s Ambassadeursnetwerk
Om de aanbevelingen van het
loopbaanonderzoek daadwerkelijk
uit te voeren werd in 2005 GAIA’s
Ambassadeursnetwerk (GAN)
gevormd door belangrijke werk
gevers van geowetenschappers in
Nederland. Het doel van GAN is
om bij de deelnemende organisaties een betere doorstroming van

geowetenschappelijke en andere
bèta-vrouwen naar medior en
senior functies te realiseren, en
uiteindelijk evenredige participatie in deze functies te bereiken.
Dit doet GAN, met financiering
van de deelnemende organisaties,
door het houden van
1.	Bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de organisaties
om de aanbevelingen van het
loopbaanonderzoek te bespreken, uit te werken en uit te
voeren, en
2.	‘Empowerment’ activiteiten en
workshops voor de bij deze
organisaties werkende bètavrouwen, en voor GAIA-leden,
die hen helpen sterker te staan
in hun loopbaan en op de
werkplek.
GAN bestaat – na een succesvolle
eerste en tweede periode – inmiddels 6 jaar, en is dit jaar haar derde
periode van drie jaar ingegaan.

Deelnemende organisaties
Sinds de oprichting bestaat GAN
uit 10 organisaties: Universiteit
Utrecht, Technische Universiteit
Delft, Vrije Universiteit, TNO

Bewustwording bij
het management
In de afgelopen periode werden
tijdens de regelmatige werkdiners
met ambassadeurs en contact
personen de plannen en voortgang
binnen elke organisatie besproken, en werd geleerd van elkaars
ervaringen en inspirerende acties.
Een speciale activiteit was het
leiden door elke ambassadeur van
een ‘mentoring circle’ met bètavrouwen uit de eigen organisatie,
om als ‘mentor’ en ‘mentees’
ervaringen, uitdagingen en mogelijke oplossingen uit te wisselen.
Bijeenkomsten met ambassadeurs, contactpersonen en HRadviseurs omvatten onder andere
een rollenspel om de kennis van
genderaspecten in communicatie
te vergroten, en een workshop
over de ongeschreven regels van
het carrière maken en de verschillende wijzen om ‘macht’ uit te
oefenen op de werkvloer. Tijdens
de bijeenkomsten hebben de
organisaties hun algemene begrip
van de situatie van – en kansen
voor – vrouwen vergroot.
Ook kregen zij concrete tips om
een diversere groep mensen
carrière te laten maken, zoals
het doorzien van verschillende
manieren om eenzelfde resultaat

.boekbespreking
geowetenschappers
te boeken, het waarderen van
goedlopend werk in plaats van
alleen ‘gebluste branden’, en het
onderscheiden van bescheidenheid en onkunde.

Empowerment van vrouwen
Van 2008 tot 2010 werden
zes ‘empowerment’ workshops
georganiseerd waaraan in totaal
meer dan 220 verschillende
bèta-vrouwen deelnamen.
Onderwerpen waren, afwisselend
in het Nederlands en het Engels:
Weet wat je wilt; Jezelf zichtbaar
maken; Present yourself & your
work; Build relationships & negotiation skills; Stratego voor vrouwen; en Female leadership. De
workshops werden geleid door
professionele experts op deze
onderwerpen. De vrouwen kregen
tips en concrete handvatten voor
een succesvolle loopbaan (jezelf
goed profileren, duidelijk com
municeren wat je wilt, initiatief
nemen in plaats van afwachten,
etc.), en meer inzicht in het
functioneren van de werkvloer
(de belangrijke rol van percepties,
het nut van ‘status-symbolen’,
het belang van openbare erkenning, etc.).
Brochures, posters
en boekenleggers
Dankzij de vele bijeenkomsten
en de enthousiaste inzet van
ambassadeurs, contactpersonen
en HR-adviseurs zijn inmiddels
veel ideeën omgezet in concrete
acties. Naast de activiteiten
verschenen de afgelopen jaren
verschillende producten van GAN:
twee brochures met daarin de
plannen en actiepunten van
de aan het GAN deelnemende
ambassadeurs; een poster voor
een aantal internationale conferenties; samenvattingen van de
bijeenkomsten en ‘empowerment’
workshops; en twee boekenleggers
met zowel ‘spelregels voor een
succesvolle carrière voor vrouwen’
als ‘spelregels voor vrouwelijk
succes in organisaties’. De meeste van deze producten zijn te

downloaden vanaf de GAIA
website en de GAN ‘Wikipedia’.

Periode 2011-2013
Hoewel de afgelopen 6 jaar veel
vooruitgang is geboekt – natuurlijk niet alleen, maar wel mede
door GAN – zien we dat er in veel
organisaties, op verschillende
manieren, nog steeds veel ver
beterd kan worden. Daarom is
er inmiddels een derde periode
(2011-2013) van GAN gestart,
waaraan de meeste organisaties
zullen blijven deelnemen. Daarnaast zal GAN uitbreiden met een
of meerdere nieuwe organisaties.
De komende jaren zullen er
opnieuw activiteiten voor ambassadeurs en contactpersonen, en
activiteiten voor GAIA-leden en
andere bèta-vrouwen werkzaam
bij de GAN-organisaties gehouden
worden. De HR-adviseurs zullen
weer bij een deel van de activiteiten betrokken worden. In deze
periode willen we naast aandacht
voor hoe vrouwen het spel beter
kunnen spelen, vooral benadrukken hoe organisaties dit spel
kunnen veranderen.
Coördinatie
De coördinatie van GAIA’s Ambassadeursnetwerk is in handen van
vrijwilligers van GAIA. In de periode 2005-2007 waren dit Fraukje
Brouwer, Marjolijn Haasnoot, en
Klaudia Kuiper. In de periode
2008-2010 bestond de commissie
uit Ellen Brinksma, Fraukje Brouwer, Marjolijn Haasnoot, Edith
Hafkenscheid, Astrid Janssen en
Mirjam van Kan. Voor de periode
2011-2013 coördineren Edith
Hafkenscheid, Fraukje Brouwer,
Valesca Harezlak, Isabella Pacek,
Jorien Schaaf en Femke Vossepoel
het GAN. Het bestuur van GAIA is
zijdelings betrokken bij de organisatie van GAN. Voor verdere informatie, zie http://www.vrouwen.net/
gaia/ en https://public.deltares.nl/
display/GAIA/.
Edith Hafkenscheid en
Fraukje Brouwer

Underground Gas Storage.
Worldwide Experiences and Future
Development in the UK and Europe
De conferentie in oktober 2004
van de Geological Society over
“The Future Developments and
Requirements for Underground
Gas Storage (UGS) in the UK and
Europe” leverde een vijftiental
bijdragen op die hier zijn gebundeld; acht uit de UK, twee uit
Duitsland, twee uit de VS en een
uit zowel Canada, Nederland als
Denemarken.
De onderwerpen variëren van de
visie van het Britse Ministerie van
Energie en Klimaatverandering,
en die van de Star Energy Group,
de beheerder van de grootste
UGS-faciliteit in de UK, tot het
opslagpotentieel van natuurlijke
en kunstmatige zoutgrotten in
de UK, het mislukte Welton Olieveld UGS-project (omdat twee
gemeenteraadsleden met succes
nauwgezet alle risico’s hebben
onderzocht), en een overzicht van
de risico’s van UGS-projecten,
vergeleken met bijvoorbeeld
opslag van waterstof of CO2, tot
controletechnieken. De bijdragen
uit de VS geven een volledig overzicht van mislukkingen en fouten
uit het verleden. De Duitse bij
dragen richten zich op het maken
van nieuwe zoutgrotten en het
testen van zout op ondoorlaatbaarheid. Denemarken geeft een
voorbeeld van gasopslag in Triaszandsteen en de Nederlandse
bijdrage gaat in op de noodzaak
van UGS en hoe zulk gas het
best kan worden gebruikt.
Omdat de UK in 2004 een netto
gasimporteur is geworden en in
2020 voor ±90% van import
afhankelijk zal zijn, is het land
kwetsbaar voor onderbrekingen in
de aanvoer van gas. Ook Duitsland
is voor het grootste deel afhankelijk van import, met name uit OostEuropa en Nederland. Daarvoor
zijn nieuwe pijpleidingen nodig en
grotere UGS-faciliteiten. De situatie in Nederland en Denemarken is
nog steeds positief, maar ook dat

D.J. Evans en R.A. Chadwick,
2009 • Geological Society,
London • Special Publication 313
• ISBN 978 1 86239 272 4 •
283 pp • £ 45,00 fellows,
£ 72,00 Corporate, £ 54,00
affiliate societies.

zal veranderen in de toekomst. De
ervaringen in de UK en Duitsland
die in deze conferentie naar voren
gekomen zijn, zijn dan ook belangrijk voor andere landen.
Beheersing van het energierisico
zal vermoedelijk betekenen dat
steenkoolcentrales een grotere rol
gaan spelen. Dan zal nagedacht
moeten worden over de vrijkomende CO2. Ondergrondse opslag lijkt
logisch en de technieken daarvoor
worden hier besproken.
Dit boek komt precies op tijd en
roept om de aandacht van iedereen
die zich bezighoudt met energie,
maar ook om die van bezorgde burgers die precieze informatie wensen. Voor al die doelgroepen wordt
het boek van harte aanbevolen.
T.J.A. Reijers
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.rubriek
De European Geologist (EurGeol) titel in Nederland
In een aantal Europese landen,
waaronder Groot-Brittannië,
Spanje en Italië, is het heel
gebruikelijk dat geologen, om
als professional werkzaam te
mogen zijn, een zogenaamde
accreditatie moeten hebben.
Zonder accreditatie kan een
geoloog in veel landen niet
eens aan het werk.

In andere landen is dat minder
vanzelfsprekend. Duitsland en
Nederland kennen bijvoorbeeld
geen traditie van accreditatie.
Dat wil niet zeggen dat dat in
de toekomst niet zal veranderen;
globalisering leidt tot een grotere
wens voor internationale toetsbaarheid van de vaardigheden van professionals. Een belangrijke accreditatie-titel die hierbij kan helpen
is de EurGeol-titel, die in deze bij-

drage kort beschreven wordt.
Tevens wordt een beknopt stappenplan gegeven voor diegene die
zich wil aanmelden voor de titel.
De EurGeol oftewel de European
Geologist titel wordt internationaal erkend en maakt het eenvoudiger om als geoloog in het buitenland te werken. De titel staat
open voor alle geologen die op het
gebied van de geologie actief zijn
in zowel de academische wereld,
de overheid of het bedrijfsleven.
Een kandidaat moet een Master
in de aardwetenschappen hebben
afgerond en over een dosis werkervaring beschikken. De Europese
Federatie voor Geologen (EFG)
is de overkoepelende organisatie
die het beheer en de uitgifte van
de EurGeol titels uitvoert en coördineert.
De EFG werd in 1980 opgericht

en vertegenwoordigt op Europees
niveau een groot aantal nationale
genootschappen van professionele
geologen, zoals in Nederland het
KNGMG. Ondergetekende bezoekt
namens het KNGMG tweemaal
per jaar de vergadering van de
EFG, zodat er een directe link is
tussen het KNGMG en de EFG.
Een van de doelstellingen van het
EFG is de bevordering van het
vrije verkeer van arbeidskrachten
binnen Europa; vandaar de reden
dat deze organisatie de uitgifte en
het beheer van de EurGeol-titel
op zich heeft genomen.
Omdat Nederland geen traditie
van accreditatie kent, is hier ook
geen uitgebreide infrastructuur
voor handen. Daarom zal de procedure voor Nederlandse geologen
iets meer tijd vergen dan in landen die veel ervaring hebben met
uitgifte van accreditatie-titels,

zoals Groot-Brittannië en Ierland.
Voor een Nederlandse geoloog zal
een aantal documenten door het
kantoor in Brussel moeten worden
goedgekeurd, wat niet nodig is
in de landen waar de titel zeer
geregeld wordt verstrekt.
Om accreditatie te verkrijgen, zijn
de volgende stappen nodig:
1	De kandidaat vult het aanvraagformulier in en vraagt aan
tenminste twee mensen die
hem of haar op het gebied van
zijn of haar werk goed kennen
om een zogenaamde sponsorbrief in te vullen en te onder
tekenen. Deze formulieren
zijn te vinden op de website
van de EFG (http://www.euro
geologists.de/index.php?
page=167). De formulieren
kunnen vervolgens worden

.musea
Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties

Nederlandse natuurmusea bundelen krachten
Op 16 december hebben tien
Nederlandse natuur(historische)
musea hun krachten gebundeld

in de oprichting van de Stichting
Nederlandse Natuurhistorische
Collecties (SNNC).

Een fractie van de mineraalcollectie van NHM Naturalis in Leiden.
| Bron: Naturalis
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De collecties van natuurhistorische musea, ontstaan uit een
eeuwenlange wetenschapsbeoefening, vormen het archief van
het leven op aarde. Zij zijn opgebouwd door vele mensen, van
lokale natuurliefhebbers tot internationale wetenschappers.
Musea leveren een grote bijdrage
aan wetenschappelijk onderzoek,
maken prachtige tentoonstellingen en dragen kennis over.
Om al die activiteiten nog beter
op elkaar af te stemmen is de
stichting SNNC opgericht.

De tien participanten van de
SNNC zijn:
Natuurhistorische musea:
•	NCB Naturalis, Leiden
(www.naturalis.nl)
•	Natuurhistorisch Museum
Rotterdam (www.nmr.nl)

•	Natuurmuseum Brabant,
Tilburg (www.natuurmuseum
brabant.nl)
•	Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden (www.natuurmuseum
fryslan.nl)
•	Natuurmuseum Nijmegen
(www.natuurmuseum.nl)
•	Natuurhistorisch Museum
Maastricht
(www.nhmmaastricht.nl)
Musea met een natuurhistorische
afdeling:
•	Museon, Den Haag
(www.museon.nl)
•	Teylers Museum, Haarlem
(www.teylersmuseum.nl)
•	Universiteitsmuseum
Utrecht www.uu.nl/nl/
universiteitsmuseum.nl
•	Twentse Welle, Enschede
(www.twentsewelle.nl)

.boekbespreking
Billiton Boulevard
opgestuurd naar het secretariaat van het KNGMG:
	KNGMG p/a KIVINIRIA
Postbus 30424
2500 GK Den Haag
2	De kandidaat wordt uitgenodigd voor een interview waaruit
duidelijk moet blijken dat hij of
zij over voldoende ervaring en
kennis beschikt. Dit interview
vindt plaats met tenminste drie
mensen uit het vakgebied.
3	De interviewcommissie maakt
een rapport en verstuurt dit
samen met een advies naar
Brussel.
4	De zogenaamde International
License Body in Brussel zal
vervolgens de beslissing nemen
tot honorering of afwijzing van
de titel en de aanvrager wordt
daarvan per brief op de hoogte
gebracht.
5	Bij goedkeuring betaalt de
EurGeol-houder € 30 en wordt
vervolgens toegevoegd aan de
lijst met EurGeol-houders, die
op de website van de EFG
wordt gepubliceerd.
Een voorwaarde voor het toekennen en verlengen van de EurGeoltitel is het feit dat de aanvrager
zich committeert aan het zogenaamde life-long-learning. Dit
houdt in dat de houder van de
EurGeol-titel elk jaar een minimum aan cursussen volgt, conferenties bezoekt of aan zelfstudie
doet. Hier dient jaarlijks verslag
van te worden uitgebracht.
Voor meer informatie over de EurGeol titel kan de website van de
EFG worden geraadpleegd: http://
www.eurogeologists.de/index.
php?page=115 of een mail worden
gestuurd naar ondergetekende.
Henk Kombrink
TNO – Geologische Dienst
van Nederland
henk.kombrink@tno.nl

Om het feit te markeren dat in
1860, dus 150 jaar geleden,
de N.V. Billiton Maatschappij
werd opgericht, is er een boekje
uitgegeven onder de titel ‘De ontdekking van Tin op het eiland
Billiton’. Het is samengesteld
door Bert Manders, die in zijn
voorwoord aangeeft: “De hoofdmoot van deze publicatie vormt
de tekst van ‘De eerste jaren
van de Billiton-onderneming’ (in
1884 geschreven door oprichter
John F. Loudon) aangevuld met
selecties uit John Loudons dagboek en andere aantekeningen…”
De geschiedenis van de tinwinning
op het eiland Billiton begint eigenlijk al in 1850, maar het duurde
10 jaar voordat de N.V. Billiton
Maatschappij werd opgericht. Deze
zou onder eigen naam en identiteit
bestaan van 1860 tot 1970, het
jaar waarin Shell haar overnam.
De vroege geschiedenis vanaf
1850 is al een aantal malen
beschreven, onder andere door
J.C. Mollema (1922) daarna in het
Gedenkboek BillIiton 1852–1927,
dat nog werd aangevuld door F.W.
Stapel. A.F. Kamp (1960) schreef
‘De standvastige tinnen soldaat,
het gedenkboek 1860–1960’
en K.E. Broersma (1985) ‘Eene
Zaak van Regt en Billijkheid’. Alle
genoemde werken staan uitvoerig
stil bij de wonderlijke ontdekkingsgeschiedenis, de financiële zorgen,
de managementproblemen, de
teleurstellingen, de hoge sterfte en
de soms moeizame samenwerking
met de overheid tijdens de eerste
20 jaren. Is er dan nóg meer te
vertellen over de beginjaren van
Billiton? Het antwoord op deze
vraag luidt bevestigend. Loudon,
een technisch en diplomatiek
doorbijter van grote klasse, die
met enkele anderen aan de wieg
stond van het Billiton-avontuur,
had tijdens zijn actieve jaren op
het eiland een dagboek bijgehouden en dat, samen met wat losse
aantekeningen, in een metalen
trommel verpakt voor eventueel
later gebruik door geschiedschrijvers. Deze trommel, die in de

De ontdekking van Tin op het
eiland Billiton • Auteur: Bert Manders • 159 pp A5 • 67 afbeeldingen • uitgever: KIT Publishers,
Amsterdam • ISBN 978 94 6022
130 9 • Prijs € 19,50

archieven van Billiton terechtkwam, is in 1970 door de nieuwe
eigenaar Shell aan het Rijksarchief
overgedragen en was van toen af
voor geïnteresseerden toegankelijk.
Bert Manders heeft daar dankbaar
gebruik van gemaakt.
De voornaamste meerwaarde van
het boek is tweevoudig. Door het
uitvoerig citeren van het oorspronkelijke boek van Loudon (1884)
is dat werkje toegankelijker geworden. Het is nog wel antiquarisch
verkrijgbaar, maar zal bij menigeen
onbekend zijn. Ten tweede – en
dat is pikanter – zijn de dagboekopmerkingen van Loudon over de
voornaamste spelers uit die vroege
jaren nog nooit eerder gepubliceerd. Zijn opmerkingen zijn
openhartig en vaak zeer negatief.
Dit laatste is dan ook ‘the unique
selling point’ van het boek, om
het maar eens in modern zakelijk
Nederlands te zeggen.
Een paar voorbeelden: baron
Vincent Gildemeester Van Tuyll
van Serooskerken – bij zo’n naam
denk ik aan iets zeer verfijnds – is
in de ogen van Loudon een onbetrouwbare zuiplap, rokkenjager,

onbenul, opportunist, fantast en
brokkenmaker. Cornelis de Groot,
het eerste hoofd van het Mijn
wezen wordt om niet duidelijke
redenen als een ploert weggezet.
Deze zelfde Cornelis de Groot
werd in 1866, kort na zijn pensionering, uit Nederland terugge
roepen en heeft Billiton van een
waarschijnlijke ondergang gered
door vijf jaren van uitstekend
management. Hij heeft echter,
aldus Loudon, de eer van de tinontdekking voor zichzelf opgeëist,
terwijl die toekomt aan de Indoklerk Den Dekker. (“Wie zonder
zonde is werpe de eerste steen”.
Hoeveel Shell-mensen hebben
niet het Slochterenveld ontdekt?)
De jonge Huguenin, een van de
drie eerste mijnbouwers in Indië,
wordt kortweg en zonder enige
onderbouwing als stumper
bestempeld.
Wat is er waar van de kwalificaties van Loudon? Dat is niet meer
te achterhalen en de beschuldigden kunnen zichzelf niet meer
verdedigen. De lezer moet het dan
maar doen met een opmerking die
een mij bekende rechter schertsenderwijs eens maakte: “Oordeel
nooit voordat je tenminste één
kant van de zaak hebt gehoord”.
Ik heb bewondering voor de
inspanning van Manders die een
leuk uitgegeven boekje in elkaar
heeft gezet. Dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt, zelfs als de
teksten merendeels niet uit
eigen pen komen. Wel hoop ik
dat BillitonBHP, nu de op drie na
grootste mijnbouwonderneming
van de wereld, het de moeite
waard zal vinden om met iets
substantiëlers op de proppen
te komen om de geboorte van
haar betovergrootmoeder, de
N.V. Billiton, te herdenken dan
dit boekje, dat naar mijn smaak
een te hoog Story- en Privégehalte
heeft. Niettemin, of misschien
wel juist daardoor, is het goed
leesbaar.
P.A.C. de Ruiter
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Adreswijziging
Dr. N.W. Willemse
De Veldweide 25
6971 ME Brummen
Drs. E.N. Veenhof
Goorsteeg 104
6718 TB Ede (Gld)
Mw. L.J. Heijnen
Jadelaan 58
3523 CW Utrecht
Drs. K.A.W. van Gijtenbeek
Bennevelderstraat 8
7856 TB Benneveld
M. van Breukelen
Burgemeester Blessinglaan 60
6644 DD Ewijk
Mw. Dr. M. Vernooij
Rychenbergstrasse 73
8400 Winterthur Zwitserland
Drs. W.M. Wiemer
Taman Bayshore 2310
Lutong 98100, Miri
Sarawak Maleisië

.agenda
Drs. A. van der Meulen
Snoekeblêd 8
8723 HE Koudum
Drs. J. de Moor
p/a Chevron North America
Exploration & Production
GOM BU
100 North Park blvd
Covington, LA 70433 USA
Dr. A.P.H. van den Berg van
Saparoea
Hütten 95-C, App. 202
20355 Hamburg Duitsland
Dr. I. van der Molen
Hoofdweg 2
9684 CG Finsterwolde
J. Lowag
Miekenhaeger Weg 9
18239 Satow Duitsland
H.W. de Goede
Vlaanderenlaan 55
8072 CD Nunspeet

Early Career Geoscientists
Essay Contest
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W.D. Smoor
Botterweg 2
1113 HT Diemen
Drs.ir. D.J.H. Drenth
EN & EN Consultancy B.V.
Kattendijk 163
2831 AD Gouderak

Overleden
Dr.ir. J.M. Vleeskens (mei 2010)
Drs. F.J.J. van Heijst (19 december 2010)
Dr. G. de Koning (28 december
2010)

11 februari 2011
Aardwetenschappelijke Loopbaandag, VU Amsterdam, met workshops, lezingen en bedrijvenmarkt.
www.aardwetenschappelijke
loopbaandag.nl
February 14: First Dutch ICDPsymposium
To celebrate the new Dutch membership of the International Continental Scientific Drilling Program
(ICDP),a symposium will be held
on February 14, 12–17 h, at the
Cultureel Centrum of TU Delft,
Mekelweg 8-10, Delft. Information: http://www.sc.tudelft.nl
Registration: Dr. Anke Dählmann,
A.Dahlmann@tudelft.nl
Website international programme:
http://www.icdp-online.org

.universiteiten
Aard- en Levenswetenschappen, VU-Amsterdam

.aankondiging IUGS–IGC–YES Network

During 2011, the International
Union of Geological Sciences
(IUGS) will be celebrating its
50 year anniversary of fostering
a global voice for the geosciences.
Throughout the 2011 celebration,
the IUGS will be hosting special
events and activities to commemorate the anniversary.
One such activity consists of organizing and sponsoring a global
geoscience essay contest for early
career geoscientists to voice their
outlook on the future of the geo
sciences. The winning essay will
be published as the lead article in
Episodes magazine, the global
publication of IUGS which is distributed in 150 countries. The
winner will also receive free registration to the next International
Geological Congress (IGC) to be
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held in Brisbane, Australia in
August 2012. The winner will be
acknowledged formally with a
Medal to be presented at the
IUGS awards ceremony during
IGC Australia. IUGS invites all
early career geoscientists, under
35 years of age, to submit an
essay on their view of the Future
of the Geological Sciences.

Guidelines
Theme: The Future of the Geological Sciences
Abstract: 200 words
Paper: 3000 to 5000 words
Language: English
Submitted by: geoscientists under
the age of 35 years
Submission deadline: 7 March 2011
Submit essays to: Wesley Hill,
e-mail: whill@geosociety.org

Master examens (juli t/m december 2010)
Diane Groot (Paleoclimatology and Geo-ecosystems)
Inge de Kort (Paleoclimatology and Geo-ecosystems)
Ineke Wijbrans (Geosciences of Basins and Lithosphere)
Andrea Forzoni (Earth Sciences / Solid Earth, cum laude)
Bing Bing Wang (Geosciences of Basins and Lithosphere, cum laude)
Ruben D. Arismendy Mejia (Geosciences of Basins and Lithosphere)
Johannes Biemond (Hydrology)
Reinert Huseby Karlsen (Hydrology / Ecohydrology, cum laude)
Koen G. Zuurbier (Earth Sciences / AEG, cum laude)
Ralph Groen (Geosciences of Basins and Lithosphere)
Rob Oldenhuis (Earth Sciences / Solid Earth)
Mahtab Mozafari (Earth Sciences / Solid Earth)
Sabine Caspers (Geoarchaelogy)
Maarten Slot (Hydrology)
Bjørmar Fylling (Geosciences of Basins and Lithosphere)
Anne Øvreeide (Geosciences of Basins and Lithosphere)
Hieronumus van der Lubbe (Paleoclimatolgy)
Suzanne Vogels (Paleoclimate and Geo-ecosystems)
Mart Zijp (Geosciences of Basins and Lithosphere, cum laude)
Sarah M.P. Berben (Paleocimatology and Geo-ecosystems)
Stefan T.M. Peters (Earth Sciences/ Solid Earth, cum laude)
Harmen Wabe van den Berg (Hydrology)
Don van den Biggelaar (Geoarchaeology)
Annelies Koopman (Geoarchaeology, cum laude)
Beatriz de la Loma Gonzales (Hydrology, cum laude)

Geo-information Science and Earth Observation,
Universiteit Twente
Master examens (april t/m december 2010)
Novita Hendrastuti
Valentina Spanu
Mr. Yiheyis Kebebe Workalemahu

.internet
Tot en met 6 maart 2011
Tentoonstelling Natuurhistorisch
Rotterdam: Ptero’s boven Rotterdam – vliegende reptielen uit de
oertijd’. Info: www.nmr.nl
Tot en met 27 februari 2011
Houtsnedes ‘Hokusai 250’ in het
Sieboldhuis, Leiden.
Info: www.sieboldhuis.org

11 maart 2011
Symposium ‘Schoonheid in de
wetenschap’. Zie ook pagina 3.
18-21 april 2011
14th AGILE International Conference on Geographic Information
Science, Universiteit Utrecht.
Informatie: www.geo.uu.nl/,
doorklik ‘agenda’.
Tot en met 5 juni 2011
Tentoonstelling ‘Schoonheid in de

Wetenschap, Museum Boijmans
van Beuningen, Rotterdam. Zie
ook pagina 3 van deze Geo.brief.

10-13 juni 2011
6th International Symposium on
archaeological Mining History,
Valkenburg, Nederland, georganiseerd door het Institute Europa
Subterranea. Info: www.europasubterranea.com
10-16 juli 2011
11th International Symposium
on Antarctic Earth Sciences,
Edinburgh. Informatie:
http://www.isaes2011.org.uk/
21-27 July 2011
XVIII INQUA-Congress ‘Quaternary sciences – the view from the
mountains’, Bern, Switzerland.
http://www.inqua2011.ch/

Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/geo
Aardwetenschappen Universiteit van Amsterdam: http://www.studeren.uva.nl/
aardwetenschappen
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: http://www.falw.vu.nl
Bodem, Water en Atmosfeer: http://www.weksite.nl/bsc/bodem_water_tekst.html
Centre for Technical Geoscience - Graduate Courses in Technical Geoscience:
http://http://www.ctg.tudelft.nl
Darwin Centrum voor Biogeologie: http://www.darwincenter.nl
Darwinjaar: www.darwinjaar2009.nl
GAIA: www.vrouwen.net/gaia
Geochemische Kring: http://www.kncv.nl/website/nl/page313.asp?color=3
Geologisch tijdschrift van de NGV: http://www.grondboorenhamer.
geologischevereniging.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: http://www.itc.nl/%7Eingeokri/
INQUA Nederland committee: http://www.geo.uu.nl/inqua-nl
IODP – Intergrated Ocean Drilling Pogramme: http://www.iodp.org/
KNGMG: http://www.kngmg.nl/
Mijnbouwkundige Vereeniging TU-Delft: http://www.mv.tudelft.nl/
Nederlandse Kring Aardse Materialen: http://www.nkam.nl
Palynologische Kring: www.palynologischekring.nl
Petroleum Geologische Kring: http://www.pgknet.nl
Paleobiologische Kring: http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/index.htm
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: http://www.ncl-lumdat.nl/
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: http://www.geologischevereniging.nl
Sedimentologische Kring: http://sedi.kring.googlepages.com/
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: http://www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): http://www.svgaos.nl
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3D exposure of Pleistocene channel-fill from a short-range, ephemeral fluvial system near Peralejos (northern Teruel Basin, Spain). | Photo: Dario Ventra

