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Aardwetenschappers in de archeologie
Het Holocene klimaat in de Sahara
Nieuw mineraal: Ernstburkeiet
Boekbesprekingen:
• De atlas van Nederland
in het Holoceen
• Dienstbare kaarten

.in memoriam
N.J. (Nico) Vlaar (1933-2011)
Op 25 april jongstleden overleed
Nico Vlaar nadat zijn gezondheid
in de voorgaande jaren steeds
verder was afgenomen.
Nico Vlaar was een markante
persoonlijkheid die een grote rol
gespeeld heeft in de Nederlandse
aardwetenschappen en ver daarbuiten. Hij studeerde geologie
en wiskunde aan de Universiteit
Utrecht in de vijftiger jaren van
de vorige eeuw, waarna hij in
1963 bij de seismoloog Scholte
promoveerde op een theoretische
studie naar golfvoortplanting.
Zijn wiskundige achtergrond
heeft duidelijk invloed gehad op
de belangrijke bijdrage die Nico
Vlaar geleverd heeft bij de vernieuwing van het onderwijsprogramma geologie van eind jaren
zestig, waarbij studiepaden werden ingericht waarin het accent
bij de wis- en natuurkunde lag.
De Utrechtse doctoraalopleiding
‘fysica van de vaste aarde’ sloot

direct aan op dit vernieuwde programma en resulteerde in een
belangrijke instroom van studenten met een kandidaatsdiploma
van de faculteit Wiskunde,
Natuurkunde en Sterrenkunde.
In 1973 werd Nico Vlaar benoemd
tot hoogleraar Theoretische Geo
fysica. Rond diezelfde tijd bouwde
hij een nieuwe onderzoeksgroep
op met jonge promovendi waarin
de focus aanvankelijk lag bij seismologisch onderzoek. Nieuwe
mogelijkheden van netwerken van
seismische registraties werden
onderzocht en met Durk Doornbos
met veel succes toegepast gericht
op onderzoek van de aardkern en
de heterogene diepste lagen van
de aardmantel, en met Guust Nolet
gericht op de ontrafeling van de
struktuur van de bovenmantel door
onderzoek aan oppervlaktegolven.
Het onderzoek met Nolet was aanleiding voor nieuwe ontwikkelingen, geïnitieerd vanuit Utrecht,

.van de voorzitter
Geologie in de rechtbank
Er zijn voorbeelden te over dat artsen en chirurgen persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden
voor schade of dood door nalatigheid, slecht uitgevoerde operaties
of verkeerde diagnoses. Tot nu toe
zijn aardwetenschappers grotendeels gespaard gebleven van
rechtszaken waarin zij persoonlijk
aansprakelijk worden gesteld voor
onjuiste voorspellingen of interpretaties. In een zorgelijke ontwikkeling moeten in Italië nu zeven
wetenschappers, onder wie seismologen en vulkanologen, voor de
rechter verschijnen wegens de
aardbeving in L’Aquila in 2009,
waarbij meer dan 300 mensen
omkwamen. Familieleden van de
slachtoffers hebben een rechtszaak
tegen hen aangespannen met
als aanklacht dood door schuld.
Er wordt hen nalatigheid ten laste
gelegd omdat ze ondanks het
wekenlang aanhouden van kleine
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aardbevingen voorafgaand aan de
grote beving een evacuatie niet
nodig vonden.
Hoe onwaarschijnlijk ook, het is
vooralsnog onbekend of de wetenschappers er werkelijk met de pet
naar hebben gegooid. Dat zal de
rechtbank uit moeten maken. Maar
is de rechtspraak voldoende bekend
met de onvoorspelbaarheid van veel
aardse fenomenen en de grote
onzekerheden in aardwetenschappelijke modellen waar aardwetenschappers zo vertrouwd mee zijn?
En wordt hier een precedent geschapen voor toekomstige rechts
zaken over onjuiste klimaatsvoorspellingen, onvoorziene vulkaan
uitbarstingen of verkeerd ingeschatte zeespiegelveranderingen?
Op 20 september beginnen de
hoorzittingen. Het zal interessant
worden: geologie in de rechtbank.
Menno de Ruig

met de installatie van het eerste
verplaatsbare Nederlandse netwerk
van digitale seismische stations
(NARS), dat later als inspiratie
diende voor internationale net
werken zoals het PASSCAL- en
USSARRAY-netwerk (VS) en het
SKIPPY-netwerk (Australia).
Al snel na de eerste successen op
seismologisch terrein verbreedde
Nico Vlaar het aandachtsveld van
de Utrechtse geofysica naar de
tektoniek en wat later ook naar
de globale geodynamica. Maar
hij bleef betrokken bij fundamenteel seismologisch onderzoek en
publiceerde over de theorie van
de aardbevingshaard in een zelfgraviterende aarde. Op het terrein
van de tektoniek onderzocht
hij samen met Rinus Wortel
de invloed van de ouderdom
van oceanische lithosfeer op het
subductieproces en met Sierd
Cloetingh over de initiatie van
subductie.
Met Bert Vermeersen onderzocht
hij de gevolgen van de globale
tektoniek voor de variabiliteit van
de aardrotatie. Hij werkte zijn
ideeën over de ouderdomsafhankelijkheid van subductie uit in
nieuwe concepten, resulterend
in publicaties over horizontale
subductie van jonge lithosfeer,
‘lithosfeerverdubbeling’, en over
de invloed van de, thermisch
bepaalde, gelaagde structuur van
oceanische lithosfeer. Dit laatste
bleek een vruchtbaar thema,

waarbinnen o.a. de beperkte
mogelijkheid van platentektoniek
tijdens het afkoelen van de aarde
modelmatig kon worden onderzocht, resulterend in een reeks
van publicaties samen met ondergetekende en verschillende promovendi; Jeroen de Smet, Jeroen
van Hunen en Peter van Thienen.
De impact van de nieuwe onderzoeksrichtingen die begin jaren
zeventig onder leiding van Nico
Vlaar werden ingeslagen is bijzonder groot geweest en heeft geleid
tot een leidende internationale rol
van Nederlandse wetenschappers
en een groot aantal hoogleraar
posities aan universiteiten in
Oslo, Princeton, MIT Boston,
VU-Amsterdam, Ann Arbor Michigan, Durham UK en Utrecht en,
in tweede generatie, Colorado
School of Mines, CalTech, Chicago, Cambridge UK, UCL London.
Nico Vlaar was lid van de KNAW
en de Koninklijke Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen. Hij ontving verschillende
eervolle onderscheidingen o.a.
van de American Geophysical
Union en de European Union of
Geosciences. In 2007 werd aan
hem de Van Waterschoot van der
Gracht penning uitgereikt door
het KNGMG.
Arie van den Berg
Inst. Aardwetenschappen,
Universiteit Utrecht

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

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

.kngmg
Verslag Jaarvergadering KNGMG, 18 mei 2011, KIVI Den Haag
1. Opening
De voorzitter Menno de Ruig opent
de vergadering kort na 16.00 uur.
Het volledige bestuur is aanwezig.
Er zijn 25 aanwezigen.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. In overleg met de
kascommissie (Henk Schalke en
Klaas Maas) is agendapunt 7
geschrapt. Zie agendapunt 6.
3. Ingekomen en uitgegane
stukken
De Dienst Koninklijk Huis heeft
bericht dat in september het recht
op het voeren van het Predicaat
‘Koninklijk’ zal komen te vervallen, tenzij een verzoek tot bestendiging wordt ingediend. Uiteraard
neemt het Hoofdbestuur hierop
de benodigde actie.
4. Verslag jaarvergadering
19 mei 2010
Een paar opmerkingen n.a.v het
verslag:
•	Beëindiging korting op de bijdrage aan NJG. Na overleg met
NJG is besloten dat de korting
wel wordt voortgezet.
•	Geo.brief. Naar kosten is
gekeken, die zijn niet makkelijk te verminderen. Ondanks
herhaaldelijke pogingen blijven
advertentie-inkomsten bescheiden. De voorzitter roept de
leden op om waar mogelijk
hun persoonlijke contacten
in bedrijven aan te wenden.
•	NJG enquête. Resultaten zijn
doorgegeven aan bestuur Stichting NJG.
5. Jaarverslag 2010
In de Geo.brief nr. 3 van mei 2011
is het jaarverslag 2010 verschenen.
De voorzitter belicht kort enkele
hoogtepunten.
Het aantal leden is licht gedaald
tot 829 op 31 december.
6. Financieel jaarverslag 2010
De voorzitter spreekt zijn spijt
uit dat het niet gelukt is het
financieel jaarverslag over 2010
op tijd gereed te hebben. Onze
nieuwe penningmeester bleek de

functie niet te kunnen combineren met haar werk. Els Ufkes is
bereid gevonden de taken over
te nemen, maar contact met de
financieel administrateur bij het
KIVI is om meerdere redenen nog
niet gelukt. De voorzitter benadrukt dat er geen enkele sprake
van is van problemen en dat het
KNGMG financieel gezond is.
Zodra het verslag klaar is zal het
aan de kascommissie worden
voorgelegd en daarna worden
gepubliceerd. De kandidaat
penningmeester verwacht dat
een en ander in juni zal lukken.
De jaarlijkse bijdrage van de
leden blijft voor het zevende
achtereenvolgende jaar gelijk.

7. Verslag en verkiezing
kascommissie
Vervallen
8. Bestuursmededelingen
• Relatie met de Kringen
	Het bestuur erkent dat een
hogere mate van autonomie van
veel (grotere) kringen een feit
is. Het bestuur wil deze ontwikkeling niet laten voortduren.
Er zijn nieuwe contacten met
de kringen; Hans de Bresser
werkt aan een Kringendag; de
rol van de Genootschapsraad zal
worden versterkt.
• Eeuwfeest in 2012
	De voorbereidingen voor ons
jubileumjaar 2012 vergen erg
veel tijd van het bestuur. De
twee belangrijkste initiatieven
voor de viering zijn het uitbrengen van een boek, een terugblik, en een jubileumcongres
dat juist vooruit zal blikken
naar ‘de volgende honderd
jaar’. Het boek, onder leiding
van Peter Floor, maakt goede
voortgang. Voor het congres,
op 16 maart 2012 in het KIT
Amsterdam, zijn Martin Wilpshaar en Bernard Westrop energiek bezig. Er is een overeenkomst met EAGE voor steun en
expertise. Het thema van de
conferentie is ‘Earth Resource,
the next 100 years’. Willem
van der Linden pleit ervoor het
actuele grote thema Klimaat-

verandering op te nemen in het
programma. De voorzitter
antwoordt dat in 2008 al een
klimaatconferentie is georganiseerd en dat er besloten is een
ander thema te kiezen. Er ontvouwt zich een korte discussie
tussen Koen Weber (later een
tweede klimaatconferentie),
Salle Kroonenberg (doe dat
na het nieuwe IPCC-rapport in
2014), Henk Schalke (noem
het thema bij de inleiding van
het jubileumcongres), Dick
van Doorn (waarom zo weinig
voor het brede publiek). De
voorzitter licht de stukgelopen
inspanningen om samen met
Teylers Museum een jubileumtentoonstelling op te zetten
toe. Aanwezigen noemen als
alternatieven Naturalis en
Museon. De voorzitter geeft
aan dat de grenzen van de
capaciteit van het bestuur met
boek en congres bereikt zijn.
Nieuwe initiatieven zouden
door andere leden opgepakt
moeten worden. Peter de
Ruiter spreekt begrip uit en
pleit voor een concentratie
van de inspanningen op een
beperkt aantal initiatieven.
•	Certificering /accreditatie als
‘European Geologist’
	Tot voor kort was er voor
accreditatie in Nederland maar
beperkte belangstelling, maar
de interesse lijkt groeiend (signalen o.a. vanuit Fugro, TNO en
Deltares). Bovendien zet het
EFG haar vraag aan KNGMG om
een ‘National Vetting Committee’ op te zetten steeds meer
kracht bij. Het bestuur beraadt
zich en krijgt daarbij hulp van
Henk Kombrink en Bob Hoogendoorn. EFG heeft haar criteria
voor accreditatie vastgelegd. In
de vergadering heerst consensus dat – afgezien van de wenselijkheid van accreditatie op
zich – het KNGMG hier een rol
dient te vervullen, en die niet
aan andere partijen moet overlaten. Klaas Maas zegt dat in
1993-1996 de organisatie van
accreditatie binnen Nederland
is opgezet. Er zijn toen acht

accreditaties uitgereikt. Drijvende kracht was Phil Westerhof,
later Pieter Stienstra. De voorzitter zal met één van beiden
contact opnemen.

9. Bestuurswisseling
Mw. Dr. G. Steenbruggen heeft
het penningmeesterschap eind
2010 neergelegd. Het bestuur
draagt Mw. Dr. E. Ufkes voor als
opvolgster. De vergadering keurt
de benoeming goed met applaus.
Drs. J.E. Clever heeft i.v.m. het
aanvaarden van een contract in
Noord-Afrika zijn bestuurstaken
neergelegd. Een opvolger is nog
niet gevonden.
10. Rondvraag
Ab van Adrichem Boogaart vraagt
of de commissie Beroepsbelangen
nog bestaat.
Peter Floor doet een oproep aan
de leden om nog eens te zoeken
in eigen verzamelingen naar
beeldmateriaal voor het eeuwfeestboek.
11. Sluiting
Om ca. 17.15 uur sluit de voor
zitter de vergadering.
Erelid
De voorzitter reikt het Erelidmaatschap uit aan Dick van Doorn vanwege zijn buitengewone verdiensten als hoofdredacteur van de
KNGMG Nieuwsbrief en de Geo.
brief gedurende de periode 1997
– 2011. Salle Kroonenberg licht
de gronden van de voordracht toe.
Dick spreekt zijn dank uit, waarin
hij met name ook de overige
redactieleden betrekt.
Barthold Schroot, secretaris
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.achtergrond | Geoloog bij een archeologisch adviesbureau

“Een meter stuifzand kan in
een middag ontstaan zijn”

Geoloog Nico Willemse tijdens een open dag bij een archeologische opgraving.
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De ronde, donkere vlek op de bodem van de opgraving – een archeologisch proefputje van anderhalve
meter diep – is het restant van een houten paal waarop ooit een huis gestaan heeft. Naar welke kant
de overblijfselen van dit gebouw zich verder uitstrekken, valt aan de hand van dat ene paalgat niet te
zeggen. Maar laat een geoloog rondkijken en hij ‘ziet’ in welke richting de oude oever zich rondom
het huis uitstrekte en kan een goede inschatting maken hoe het gebouw gestaan heeft. Geologie en
archeologie: twee vakgebieden die elkaar veel te vertellen hebben.
Delta’s zijn over de hele wereld populaire
woonplaatsen. Dat gold duizenden jaren
geleden; het geldt nog steeds. De grond is
vruchtbaar, er is voldoende water, genoeg
voedsel en de hoger gelegen plekken zijn
ideaal voor bewoning. Ongeveer 7300 jaar
geleden trokken de eerste boeren vanuit
het zuiden Nederland binnen. Eerst vestigden zij zich op de hun bekende lössgronden: die waren vruchtbaar en makkelijk
te bewerken. Geleidelijk namen ook de
bewoners van de oostelijke en noordelijke
zandgebieden dit boerenbestaan over. Voor
hun akkertjes kapten ze de geschikte delen
van het bos open. De bomen en planten
verhaalden over de geschiktheid van de
bodem voor hun gewassen, en als geen
ander konden ze het landschap lezen.
De voedselrijke kleibodems van de delta
zelf waren lange tijd zonder ploeg (die
nog uitgevonden moest worden) niet te
ontginnen. De toenmalige deltabewoners
leefden een nomadisch bestaan van jagen,
vissen en verzamelen. Dit vele tienduizenden jaren oude gebruik verruilden ze maar
langzaam voor een agrarisch leven met
huis en vee.

Notabelen
Vóór het Europese Verdrag van Valletta
(‘Malta’ 1992) – dat eist dat er bij iedere
grotere ingreep in de bodem, of het nu gaat
om een Vinex-wijk, natuurontwikkeling of
nieuw te bouwen huizen, een onderzoek
moet worden uitgevoerd naar het voorkomen
van waardevolle archeologische resten – was
de Nederlandse archeologie voor een groot
deel aangewezen op amateurs – vroeger met
name vaak de notabelen van een dorp. Zij
waren het die interesse toonden in lokale
‘oudheden’ en bij gelegenheid hun kennis
en vondsten deelden met hoogleraren en
musea. De capaciteit voor wetenschappe
lijke opgravingen in Nederland was zeer
beperkt en lag volledig in handen van het
Rijk en de universiteiten. Heel erg veel is
daardoor ongezien verloren gegaan of
ondeskundig weggegraven. Tegenwoordig
zijn er in Nederland veel archeologische
bureaus die onderzoek doen. Zij verrichten
prospecties om waardevolle archeologische
resten op te sporen, maken proefputjes en
doen grootschalige opgravingen waarbij
graafmachines ingezet worden. Dat klinkt
‘botte bijl-achtig’, maar is het niet.

“De graafmachinisten die door ons worden
ingezet zijn zo goed in hun vak, dat ze in
staat zijn om de grond letterlijk centimeter
voor centimeter weg te schrapen. Van tevoren is meestal bekend waar de archeologische lagen beginnen. Hoor je plotseling ‘tik
tik tik’, dan weet je dat je op een laag met
vuursteentjes of aardewerkscherven bent
gestuit. Ook de afzettingen en bodemverschijnselen verraden veel over het naderende archeologische niveau. Wij graven echt
niet zomaar dwars door een skelet heen”,
aldus Nico Willemse, kwartairgeoloog bij
archeologisch adviesbureau RAAP, vestiging
Zutphen.

Stuifzand
Willemse, opgeleid rondom de grote rivieren
bij Henk Berendsen en gepromoveerd op
klimaatonderzoek in Groenland, is seniorprojectleider en begeleidt opgravingen:
“Eigenlijk doen archeologen en geologen
hetzelfde. Zij kijken allebei naar resten;
archeologen naar de resten van menselijke
activiteiten, geologen naar de resten van
sedimentatieprocessen. Geologen kunnen
een archeoloog wijzen op een kleilaag die
geoxideerd is, of op bodemvorming. Wij
hebben een bredere blik, meer overzicht.
Ik zie als het ware het landschap zoals het

een paar duizend jaar geleden was, waar
de rivier stroomde, hoe geulen dichtslibden,
waar een overstroming geweest is. Ik weet
hoe snel geologische processen kunnen
gaan. Als ik een vrij steriele laag stuifzand
van een meter dik zie, dan weet ik dat die
in een middag gevormd kan zijn. Daar zijn
geen jaren overheen gegaan. Archeologen
zijn daarentegen meester op de vierkante
centimeter. Het verbaast me telkens weer
hoeveel stratigrafische informatie zij kunnen
halen uit een klein putje en hoe goed zij
verschillende putten kunnen correleren.
Eigenlijk passen zij dezelfde principes toe
als een geoloog – wat doorsnijdt wat en wat
was er eerder. Geologische en archeologische informatie zijn beide heel belangrijk
bij een opgraving omdat archeologische
vindplaatsen stratigrafisch echt heel complex kunnen zijn. Ook archeologen zoeken
de opeenvolging van gebeurtenissen door
de tijd heen, alleen op een andere schaal,
zowel in ruimte als in tijd en in een andere
– meer antropologische – context. Archeologen willen ook zo nauwkeurig mogelijk dateren. Zij zijn eigenlijk niet eens tevreden met
een exact jaar; het liefste willen zij ook nog
weten in welk seizoen iets gebeurd is. Daar
kunnen wij met onze geologische dateringen
niet tegenop.”

Spinklosjes uit de IJzertijd.
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Goede plek
Het werk van de archeoloog is veranderd
door de tijd heen. Was het vroeger de
gewoonte om alles op te graven, te
beschrijven en mee te nemen, tegenwoordig wordt er onderzoek gedaan om zoveel
mogelijk te kunnen behouden. Erfgoedzorg
en erfgoedbeheer zijn een veel belangrijker
onderdeel van de archeologie geworden.
Willemse: “Ook doen we steeds meer
archeologisch onderzoek naar gebeurtenissen uit de recente geschiedenis. Zo werken
wij op de Grebbeberg; daar zijn nog veel
onbekende zaken uit de Tweede Wereldoorlog te vinden. Wij proberen te achter
halen wat er zich precies op die plek heeft
afgespeeld. De archeologische inbreng bij
resten uit de Tweede Wereldoorlog gaat
veel verder dan bijvoorbeeld het lokaliseren
en bergen van een vliegtuigwrak en zorgen
dat je de lichamen kunt teruggeven aan
de familie.”
Regionale kennis over de archeologie wordt
ook veel gebruikt om boeken voor een breder publiek te schrijven. Willemse doet

Zonde
Willemse: “Gasunie werkt al enkele jaren
aan de aanleg van de Noord-Zuidroute, de
48 inch hogedrukgasleiding die van NoordGroningen tot in Zuid-Limburg gaat lopen.
De werkzaamheden zijn gevorderd tot in
Limburg. RAAP voert het archeologisch
onderzoek uit. Voor de aanleg wordt over
(bijna) de volle lengte van het traject een
sleuf gegraven die drie meter diep is en vijf
meter breed. Voor aardwetenschappelijk
Nederland een schitterende kans om een
profiel dwars door Nederland op te nemen.
En dat is nauwelijks gebeurd. Doodzonde.”

dat graag: “Het is een spannend verhaal.
De kapstok is altijd de archeologie, maar
in het verhaal komt ook geologie kijken en
de ontwikkeling van een landschap. Die
samenhang tussen archeologische resten
en het huidige landschap is goed te zien.
Kijk om je heen en je begrijpt waarom die
eeuwenoude boerderij juist daar staat; het

Totaal overzicht Noord-Zuid + IOS-NL projecten
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is namelijk nog steeds een goede plek om
te wonen. Landschap en mens hebben
elkaar in belangrijke mate beïnvloedt. Dat
was zo in een ver verleden, maar eigenlijk
nu nog steeds.”

AHN-beeld van de West-Veluwe met het dal van de Staverdense Beek. Het actueel hoogtebestand (AHN) is een geweldig hulpmiddel voor
de geo-archeoloog. Minieme hoogteverschillen kunnen aanwijzingen zijn voor mogelijk interessante lokaties.

6

Geo.brief juni 2011

Aukjen Nauta

.boekbespreking

Inland drift sand landscapes, onder redactie van Josef Fanta & Henk Siepel,
2010 • KNNV Publishing, Zeist (bestellen via www.knvvpublishing.nl) •
Gebonden, 384 blz. • € 49,95 (excl. porti) • ISBN 978-90-5011-350-2

Veel geologen laten onverharde
sedimenten graag links liggen en
naar recente milieus kijken ze
gewoonlijk evenmin om. Ten
onrechte, want je kunt de sedimentologische ontwikkeling van
een pakket verharde gesteenten
alleen goed begrijpen als je hun
huidige equivalent aan den lijve
hebt ‘ondergaan’.
In Nederland zijn we verwend:
de Nederlandse wadden zijn een
klassiek voorbeeld van een milieu
dat in oude gesteenten niet of
nauwelijks te reconstrueren zou
zijn. Een van de beroemdste
publicaties van Van Straaten is
hier volledig op gebaseerd. Maar
we hebben hier ook andere afzettingsmilieus die maatgevend zijn
voor de internationale kennis op
het gebied van hun ontwikkeling.

Wellicht het beste (maar helaas
slechts bij weinig Nederlandse
geologen bekende) voorbeeld zijn
de stuifzanden.
De Nederlandse stuifzanden zijn
overblijfselen van eolische afzettingen die onder periglaciale
omstandigheden rond de overgang
van Pleistoceen naar Holoceen zijn
gevormd. Zij bestaan vrijwel geheel
uit fluvioglaciaal materiaal dat
werd opgewaaid uit de vaak droogvallende vlaktes waarin smeltwater
het meegevoerde grind, zand en
slib afzette, en dat door de wind
elders weer werd gedeponeerd,
vaak in dunne lagen die ook lang
niet altijd continu waren. Derge
lijke afzettingen werden destijds
in grote delen van Nood-Amerika,
Europa en Azië gevormd, vooral in
gebieden waar een zich langzaam

ontwikkelende vegetatie het zand
kon vasthouden.
Zowel in Nederland als daarbuiten
moeten stuifzanden aan het begin
van het Holoceen grote gebieden
hebben bedekt; ze verdwenen
naarmate de vegetatie toenam,
maar ook als gevolg van mense
lijke activiteit. De resterende stuifzanden zijn, met hun dunne en
discontinue karakter, een weinig
aantrekkelijk studie-object voor
de meeste Nederlandse geologen,
evenals voor hun buitenlandse
collega’s. Toch hebben de Nederlandse stuifzanden veel meer aandacht gekregen dan stuifzandgebieden elders (mogelijk omdat
daar ‘echte’ gesteenten de voorkeur kregen als onderzoeksobject);
die aandacht in Nederland kwam
echter vooral van het handjevol
Kwartairgeologen alsmede van
fysisch geografen. Die hebben
internationaal zeer gewaardeerd
onderzoek gedaan met betrekking
tot deze zanden die nog steeds
zo’n 2-3% van ons land bedekken;
van deze stuifzanden is echter nog
slechts zo’n 2% actief. Weinig,
maar toch genoeg om de vorming
en ontwikkeling van stuifzanden
in detail te kunnen analyseren.
De resultaten van dit onderzoek
zijn nu samengevat in een uiterst
leesbaar boek, waarvan de titel
helaas niet aangeeft dat het
(bijna) uitsluitend om onderzoek
van Nederlandse stuifzanden
gaat. Maar gezien de vooraanstaande rol die Nederland op dit
gebied speelt, is dat misschien
niet eens onterecht! In ieder geval
zal het boek ook in het buitenland
met vreugde worden ontvangen.
Het boek bestaat uit vijf delen, die
alle denkbare aspecten van stuifzanden behandelen. Geologische
en geomorfologische aspecten
komen aan de orde, maar de
nadruk ligt eigenlijk op het milieu
als zodanig. Zo is er aandacht voor
prehistorie, archeologie, mycologie, botanie en zoologie. Er mag
daarom met recht van een multidisciplinaire aanpak worden
gesproken. Dat leidt tot een bijzonder inzicht in dit unieke milieu:
het geeft aan hoe het tot stand
kwam, hoe het zich ontwikkelde,
en welke rol onze voorouders daarbij speelden. Overtuigend wordt

aangegeven hoe de menselijke
bewoning, flora en fauna met
elkaar samenhingen en de natuurlijke processen (eolische erosie,
transport, afzetting, neerslag,
zwaartekracht, etc.) beïnvloedden
én erdoor werden beïnvloed (wat
lokaal ook nog steeds gebeurt).
Een prachtig voorbeeld hoe alleen
puur geologische kennis onvoldoende is om een milieu echt te
begrijpen. En toch blijft het gedrag
van stuifzanden, ook met alle kennis die we hebben van de diverse
disciplines, onvoorspelbaar! Een
op praktijk gebaseerde waarschuwing voor degenen die denken een
milieu met al dan niet ingewikkelde modellen te kunnen analyseren.
Het boek ondersteunt de geschreven tekst met talrijke kleuren
foto’s, en de keuze van het papier
is voortreffelijk: tekst en foto’s zijn
zowel bij dag- als bij kunstlicht
uitstekend te lezen. Dat bij de
foto’s relatief weinig aandacht
bestaat voor de geologie maar des
te meer voor fauna en flora moet
worden toegeschreven aan de
redacteuren van het boek, die beiden een ecologische achtergrond
hebben. De redacteuren hebben
goed werk verricht, en ervoor
gezorgd dat vrijwel alle teksten
goed leesbaar zijn. Minder gelukkig zijn ze wat betreft consistentie
in spelling en het gebruik van symbolen, maar dat zijn in feite ondergeschikte tekortkomingen van dit
prachtige boek, dat zeker bij Kwartairgeologen, sedimentologen en
fysisch geografen in de privébibliotheek thuishoort (dat kan
ook gemakkelijk bij deze prijs).
Voor anderen is het boek eveneens
zonder meer een aanrader, al was
het alleen maar omdat met dit
boek de Nederlandse stuifzanden
echt tot leven komen.
A.J. (Tom) van Loon

Opmerking vd redactie.
In Nederland is het gebruikelijk
om door de wind afgezet zand tijdens periglaciale omstandigheden
als dekzand aan te duiden.
Het begrip stuifzand wordt vooral
toegepast op de windafzettingen
van Holocene, door de mens veroorzaakte zandverstuivingen.
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.excursie
Petroleumgeologie van het West-Nederland Bekken
Ook al is er in West-Nederland
aan het oppervlak niet zoveel te
zien van al wat er onder ligt, het
is wel degelijk de moeite waard
een keer een rondje te maken
door het gebied. Vrijdag 15 april
bleek zich daar uitstekend voor te
lenen. Leden van de Petroleum
Geologische Kring werden die dag
rondgeleid door Arie Speksnijder
van PanTerra. Hij maakte iedereen wegwijs in zowel de exploratiegeschiedenis van het gebied als
de ontstaanswijze van het huidige
landschap. Speksnijder heeft van
1987 tot 1991 bij de NAM veel
gewerkt aan het West-Nederland
Bekken en is tegenwoordig als
geoloog bij PanTerra weer actief
in het gebied; nu echter vooral in
het kader van de geothermie.

Gravimetrie
De dag begon in Kijkduin, waar
in 1961 de eerste offshore boring
Kijkduin-Zee-01 werd geboord.
Helaas bleek dit een droge put te
zijn. Het betekende echter niet
dat de omgeving geen koolwaterstofaccumulaties kent; eind maart
van dit jaar boorde Gaz de France
nog de put Q13-12, een evaluatieboring voor een olievoorkomen.
Speksnijder illustreerde aan de
hand van de exploratiegeschiedenis van de Bataafse Petroleum
Maatschappij (en later de NAM)
voor welke uitdagingen de explo-

ratiegeologen vlak na de oorlog
stonden. Seismiek had zijn intrede nog niet gedaan en er waren
nog nauwelijks putten geboord.
Alleen de boring De Mient (in Den
Haag) had in 1938 geheel onverwacht oliesporen aangetoond.
Op de gravimetrische anomalieënkaart die begin jaren 50 werd
gemaakt is een ‘hoog’ te zien
op de plaats waar het LondenBrabant Massief ligt.
Dat kon men dus goed verklaren.
Ontsluitingen in België tonen
immers dat daar zeer oude
gesteentes aan het oppervlak
komen. Een gelijksoortig hoog
was te zien in het gebied van
Utrecht naar het noordwesten.
Men verklaarde deze anomalie
daarom ook met de aanwezigheid
van een hoog vergelijkbaar met
het Londen-Brabant Massief.
Daarom werd op die plek geen
exploratieboring gepland. Gemikt
werd op de kleinere ‘hogen’ te
midden van een gebied met overwegend negatieve anomalieën.

Isogrammenkaart
Zo werd olie aangetroffen in Berkel (1951) en in Rijswijk (1953).
Speksnijder legde vervolgens uit
dat de belangrijkste velden in
het West-Nederland Bekken in
een periode van tien jaar werden
gevonden door de trend RijswijkBerkel te extrapoleren naar het

Groepsfoto te Haastrecht. Arie Speksnijder staat als derde van rechts.

Boring De Mient (1938). Achter de rig en de boorploeg zijn Aziatische huizen
te zien in het kader van een tentoonstelling die in Den Haag werd gehouden.
De Mient was een demonstratieboring waarbij werd getoond hoe men naar
olie zocht in het verre oosten. De rig was gemaakt van bamboe.

zuidoosten (bijvoorbeeld IJsselmonde, 1956; Alblasserdam,
1959; Lekkerkerk, 1961). Dit
alles dus voornamelijk op basis
van een gravimetrische anomalieënkaart; een mooie prestatie.
De gravimetrische anomalieënkaart
vertegenwoordigde in de jaren 40
en 50 een waarde zoals nu een
nieuw geschoten 3D-survey.
Philippus Hartmann maakt in zijn
proefschrift uit 1945 over aardmagnetische anomalieën in Nederland melding van de isogrammenkaart van de Bataafse Petroleum
Maatschappij. Hij mocht deze
kaart inzien om een vergelijking
te maken met zijn eigen kaarten,
maar publicatie van de gravimetrische gegevens van BPM werd
echter niet toegestaan.

Complete Trias-serie
In het veenweidegebied tussen
Schoonhoven en Haastrecht hebben wij een fietstocht gemaakt
langs de oevers van de rivier de
Vlist. Hier werd in 1950 de put
Haastrecht-01 geboord door
NAM. Het doel van deze boring
was het Zechstein. Veel kon er
in die tijd over het Zechstein nog
niet bekend zijn, waarmee het
risico van deze put waarschijnlijk
als vrij hoog moet worden inge-
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schat. Uiteindelijk werd het
Zechstein ook helemaal niet aangeboord; Muschelkalk bevindt
zich hier gescheiden door een
afschuivingsbreuk direct op het
Carboon. Drieëndertig jaar later
bleek er opnieuw interesse te zijn
in dit gebied; NAM boorde in
1983 de put Haastrecht-02. In
dit geval was het Trias de target
(een jaar eerder had de put De
Lier-45 aangetoond dat, naast
de Vroeg-Krijtserie tevens de zanden uit het Trias prospectief
waren). Echter, net als in het
geval van Haastrecht-01, ontbrak
in Haastrecht-02 het grootste
deel van de Trias-opeenvolging.
Weer was een afschuivingsbreuk
de boosdoener. Vervolgens werd
een sidetrack geboord, die in
noordoostelijke richting wel de
complete Trias-serie aantrof.
Helaas bleken de Bunter-zanden
watervoerend in dit deel van het
bekken. Een aantal jaren later
heeft Speksnijder echter voor
NAM een heel aantal succesvolle
Trias-prospects aangeboord in het
zuidelijk deel van het WestNederlandbekken, waar nog
steeds exploratie plaats vindt.
Henk Kombrink, TNO

.promotie

V.l.n.r. Jan-Berend Stuut, Inka en Abdul bemonsteren ‘vers’ stof.

Holocene klimaatveranderingen
in de Sahara
Woestijnzand en riviersedimenten in diepzeeafzettingen vormen een gedetailleerd archief van
de veranderingen van het klimaat in het verleden. Veranderingen in het weer – in de heersende
windrichting, de hoeveelheid regenval en de verspreiding daarvan over het jaar – maar ook
grootschalig landgebruik door de mens, zijn terug te vinden in diepzeesedimenten. Inka Meyer,
verdedigde met succes op 2 mei j.l. haar proefschrift ‘Holocene paleo-environmental history of
the Saharan Desert – insights from sedimentary archives offshore NW Africa’.
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Wereldwijd vormen fluviatiele sedimenten,
door rivieren naar de oceanen getransporteerd, de grootste terrigene component
in diepzeesedimenten. Een uitzondering
hierop vormen de diepzeesedimenten voor
de kust van Noordwest-Afrika, waar de
‘land’ component voor het overgrote deel
uit woestijnzand bestaat dat door de verschillende windsystemen tot boven de
Atlantische Oceaan wordt vervoerd. Benedenwinds van ’s werelds grootste voorraad
woestijnzand – de Sahara – zit er tien keer
meer woestijnzand dan riviersedimenten
in de diepzeeafzettingen.

Korrelgrootte
Inka selecteerde voor haar onderzoek een
tiental sedimentkernen die gedurende

De woestijn in Mauretanië.
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de afgelopen decennia werden geboord
tijdens verschillende reizen van onderzoeksgroepen uit Bremen en Kiel. Zij vormen een noord-zuidtransect voor de kust
van Noordwest-Afrika en hebben een goed
gedateerde stratigrafie voor het Holoceen.
De kernen werden in een centimeter-resolutie bemonsterd. De terrigene fractie is
met behulp van chemische behandelingen
geïsoleerd door het verwijderen van al het
organische materiaal, inclusief carbonaat
en biogeen opaal. De korrelgrootte van
de sedimenten werd bepaald met een
laser particle sizer (MARUM Bremen);
voor de fracties die overeenkwamen met
rivierklei (<10 µm) en windgeblazen stof
(10-40 µm) zijn de Sr- en Nd-isotopen
gemeten (VU Amsterdam).

De korrelgrootte is karakteristiek voor de
manier waarop sediment getransporteerd
is. Windgeblazen sedimenten zijn altijd
zeer goed gesorteerd en, op dezelfde
afstand van de bron van het materiaal,
grofkorreliger dan riviersedimenten. In dit
onderzoek is de korrelgrootte gebruikt om
van iedere kern de hoeveelheid woestijnzand ten opzichte van de fluviatiele component te berekenen. Op basis van deze
verhouding is een reconstructie gemaakt
van het klimaat gedurende het Holoceen,
want hoe natter het klimaat, hoe minder
woestijnstof verwaait en in de diepzee
terechtkomt. Daarnaast zijn Sr- en Ndisotopen gemeten van de verschillende
componenten om het herkomstgebied van
het woestijnzand en de rivierafzettingen

te vinden. Er zijn modellen gemaakt om
de verschuivingen in de sedimentverhoudingen in de boorkern te relateren aan
klimaatveranderingen in de brongebieden
van de sedimenten. In het jongste deel
van de kern (de laatste 300 jaar) bleek
bovendien dat de invloed van het land
gebruik door de mens duidelijk terug te
vinden is in de sedimenten.

Machtig wapen
De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn een bevestiging van de kracht
van korrelgrootte als instrument om verschillende sedimenttransportprocessen te
karakteriseren. Deze methode is zeer
geschikt om het klimaat in zeer groot detail
te reconstrueren, doordat de afzettings-

snelheden van woestijnstof goed kunnen
worden berekend. Dit is op zich niet nieuw,
maar werd wel voor het eerst in zo’n hoge
resolutie toegepast. Inka’s metingen vormen op die manier een belangrijke component van de Nature-publicatie van Mulitza
et al. (2010) waarin werd aangetoond dat
Portugese kolonisten in de 18e eeuw
gezorgd hebben voor een enorme toename
in de hoeveelheid bodemerosie door het
grootschalig introduceren van nieuwe
gewassen, waarvoor de oorspronkelijke
vegetatie werd gekapt. Verder kon Inka
aantonen dat er tijdens het relatief stabiel
geachte Holoceen grote veranderingen in
neerslag zijn geweest. Tijden van droogte
(bijvoorbeeld tijdens de jongere Dryas)
werden afgewisseld door periodes met veel

regens (de zogenaamde ‘African Humid
Period’), waarin zich grote rivieren ontwikkelden die nu weliswaar nog zichtbaar
zijn in het landschap maar vrijwel allemaal
inactief zijn. Verder kon zij aantonen dat
deze grootschalige veranderingen niet synchroon verliepen in het noordwesten van
Afrika en dat er dus geen continent-wijd
abrupt einde kwam aan deze relatief natte
periode.
De grote innovatie die Inka presenteert
in haar proefschrift (en in een publicatie
in G³) is dat zij de absolute noodzaak aantoont om sedimenttransportprocessen te
scheiden in termen van korrelgrootte
alvorens het soort isotopenonderzoek (Sren Nd-) te bepalen dat gebruikt kan worden om de herkomst van de sedimenten
te bepalen. Op deze manier heeft zij laten
zien dat de brongebieden gedurende het
Holoceen eigenlijk nauwelijks veranderden,
maar dat de hoeveelheid bodemerosie door
neerslag wel degelijk grote schommelingen
vertoonde. De meetresultaten van beide
onafhankelijke methoden (korrelgrootte
en isotopen) bevestigen elkaar en onderstrepen elkaars toegevoegde waarde.
Omdat het Holoceen een goede analoog is
voor de veranderingen die op dit moment
plaatsvinden in de droogste gebieden van
Noordwest-Afrika, biedt deze studie de
mogelijkheid conclusies te trekken over de
mogelijke verdere opdroging van dit continent als gevolg van de globale opwarming
van de Aarde. Gevreesd moet worden dat
dit gebied – dat op zich al zeer gevoelig is
voor seizoensveranderingen in neerslag –
nog sterker zal reageren op dergelijke veranderingen in een warmer klimaat en dat
bodemerosie door zowel wind als water
sterker zal toenemen. Met alle gevolgen
van dien.
Jan Berend Stuut en Inka Meyer
Jan-Berend.Stuut@nioz.nl

Inka Meyer heeft haar onderzoek ’Holocene
paleo-environmental history of the Saharan
Desert – insights from sedimentary archives
offshore NW Africa’ uitgevoerd aan de inter
nationale onderzoekschool EUROPROX –
Proxies in Earth History. Promotor was prof.
dr. Dierk Hebbeln (MARUM – Center for
Marine Environmental Sciences, Bremen,
Duitsland), co-promotor dr. Jan-Berend Stuut
(NIOZ – Koninklijk Instituut voor Onderzoek
der Zee en MARUM –Bremen), in nauwe
samenwerking met dr. Maarten Prins en
prof. Gareth Davies (VU-Amsterdam).
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Henk Weerts op IJsland, zomer 2010. | Foto: Marieke van Dinter
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Aardwetenschappers
in de archeologie
Het Verdrag van Malta uit 1992, dat opdrachtgevers van ingrepen/verstoring in bodem en
ondergrond verplicht archeologisch onderzoek uit te laten voeren, heeft er voor gezorgd dat er voor
aardwetenschappers (met name fysisch geografen) een nieuwe arbeidsmarkt is ontstaan. Die nieuwe
aardwetenschappelijke expertise binnen de archeologie heeft omgekeerd gezorgd voor een grotere
kennis over de Nederlandse bodem. Een vruchtbare samenwerking dus. Maar de echte meerwaarde
komt pas tot stand bij een interdisciplinaire aanpak, en daar ontbreekt het nog te vaak aan, vindt
Henk Weerts, werkzaam als fysisch geograaf bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De
kenniswinst die valt te halen door echte interdisciplinaire samenwerking kan nog wel wat groter.

Met een zekere trots leidt Henk Weerts mij
rond in het in 2009 opgeleverde gebouw
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort, alvorens neer
te strijken in een vergaderkamer voorzien
van veel glas. De Spaanse architect Juan
Navarro Baldeweg van dit nieuwe onder
komen van RCE liet zich inspireren door
de 17e-eeuwse Hollandse schilders: het
vele glas aan de buitenzijde weerspiegelt
de Hollandse wolkenluchten. Vanaf het
ruime dakterras is de oude locatie nog
te zien. Binnen is het een en al licht en
ruimte en het binnenklimaat ‘ademt’.
Voor een fysisch geograaf moet dit een
perfecte werkplek zijn.

Nieuwe ‘C’
Henk (50), afgestudeerd in 1986 bij Henk
Berendsen in de geomorfologie en gepromoveerd in 1996, verruilde zijn baan bij
TNO Bouw & Ondergrond vier jaar geleden
voor zijn huidige functie bij RCE. Na tien
jaar bij TNO was hij toe aan ‘iets nieuws’,
‘een andere omgeving’. Bij de overstap
naar zijn nieuwe baan ‘tussen de archeologen’ speelde mee dat zijn vrouw – ook
fysisch geograaf – al bij een commercieel
archeologisch adviesbureau werkte en hij
veel aardwetenschappers in die sector
kende. De daadwerkelijke overstap maakte
hij toen eind 2006 de Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
en de Rijksdienst voor Monumentenzorg
(RDMZ) fuseerden tot de Rijksdienst
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) en er gezocht werd naar
een ‘brede en tegelijkertijd diepgravende’
fysisch geograaf.
“Die ‘C’ was toen nieuw,” vertelt Henk.
“Het cultuurlandschap is de verbindende
factor tussen archeologie en monumenten.”

Inmiddels is de naam van het instituut, dat
zorg draagt voor het Nederlandse erfgoed in
brede zin (archeologie, cultuurlandschap en
monumenten, maar ook roerend erfgoed
zoals kunst en kunstnijverheid), veranderd
in Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE). “Op 1 januari van dit jaar zijn de
primaire taken van het voormalige Instituut
Collectie Nederland ondergebracht bij de
RCE. We maken nu als kennisinstituut
en uitvoerende dienst, als handhaver van
de Monumentenwet, deel uit van het
ministerie OCW en zijn dus geen zelfstandig
instituut.”

Generalist versus specialist
Als ‘senior onderzoeker fysische geografie
en paleogeografie’ is Henk een van de drie
aardwetenschappers die de RCE momenteel in dienst heeft; er werken nog een
geochemicus en een bodemkundige annex
micromorfoloog. Henk: “Het grappige is
dat wij vanuit RCE alle drie als specialist
worden gezien, terwijl wij ons zelf hier
meer als generalist beschouwen”.
De archeologische sector heeft zich de
afgelopen vijftien jaar in snel tempo ontwikkeld tot een interessante arbeidsmarkt
voor aardwetenschappers, met name voor
fysisch geografen. In 1996 werkten er nog
nauwelijks aardwetenschappers in deze
sector; hij schat dat het aantal nu op zijn
minst enkele tientallen bedraagt. De sector
als geheel had in 2009 een omzet van
ongeveer 70 miljoen euro, inclusief de
gemeenten die zelf een opgravingsvergunning hebben.
Je zou kunnen stellen dat mede dankzij
de zorg voor het archeologisch erfgoed de
fysische geografie als vakgebied in een
stroomversnelling is geraakt, aldus Henk.
“De archeologie heeft zich ontwikkeld van

een vak van verzamelen en beschrijven van
de interessante objecten – de goodies – via
het in kaart brengen van de site, tot het
begrijpen van die site binnen de gehele –
landschappelijke – context. Voor dat laatste zijn fysisch geografen onontbeerlijk.
Daarnaast is een belangrijke rol voor de
fysisch geograaf weggelegd als prospector
bij het booronderzoek, dat in een vroeg
stadium wordt ingezet voor het bepalen
van de ‘archeologische kansrijkheid’ van
een site. Een volgende stap – indien de
site voldoende kansrijk blijkt te zijn - is
het graven van proefsleuven; ook bij dat
werk is de fysisch geograaf onmisbaar.”

Interdisciplinair versus
multidisciplinair
Voor Henk vormde het interdisciplinaire
karakter van de archeologie de grote aantrekkingskracht van RCE. Maar in de praktijk komt dit toch nog te vaak neer op een
multidisciplinaire aanpak, constateert hij.
Verschillende specialisten werken weliswaar al in een vroeg stadium aan dezelfde
projecten, maar ze blijken toch vooral
náást elkaar te werken. Pas in het eind
stadium van een onderzoeksproject worden
de resultaten vanuit de verschillende disciplines samengevoegd. Henk: “Dat vind ik
multidisciplinair en niet interdisciplinair.
Onderweg boek je dan weinig tot geen
kenniswinst. En dat is een gemiste kans.
De echte (vaak ook duurdere want meer
arbeidsintensieve) interdisciplinaire aanpak, die gelukkig steeds vaker plaatsvindt,
betekent dat de resultaten vanuit de andere disciplines voortdurend worden kort
gesloten en toegepast binnen de eigen
discipline. Die wisselwerking is noodzakelijk om het project op een hoger plan te
tillen.”
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Stuifzandafzettingen op veen in de opgraving Forum Hadriani in Voorburg, voorjaar 2008. De mm - cm dunne afwisseling van laagjes zand (licht) en
organisch materiaal (donker) wijzen erop dat het onderste deel van het zand is afgezet in ondiep water. | Foto: Henk Weerts

Enthousiast vertelt hij over het interdisciplinair project waar hij vanuit RCE bij
betrokken is: het vier jaar durende (20102013) Europese SPLASHCOS-project
gericht op de verdronken paleo- en meso
lithische landschappen die het Europese
continentale plat herbergt. “Het is een
ontzettend leuk initiatief geïnitieerd door
een groep wetenschappers die zich zorgen
maken over het lot van deze drowned
landscapes. Het was aanvankelijk moeilijk
om dit onderwerp op de agenda te krijgen.
Inmiddels financiert de EU de jaarlijkse
meetings en short term training schools
voor jonge onderzoekers. Ook ligt er al een
boek met aansprekende voorbeelden van
verdronken landschappen uit de periode
vanaf 18.000 tot 6.000 jaar geleden, met
behalve Europese ook enkele Canadese en
Amerikaanse bijdragen.”

De meeste teksten zijn geschreven door
RCE-medewerkers, de kaarten zijn geleverd
door TNO – Geologische Dienst Nederland
en Deltares, die ook tekstbijdragen verzorgden.” Het boek richt zich op het brede
publiek; het houdt het midden tussen een
tekstboek en een atlas.
Informatie naar het grote publiek is een
bewuste keuze van de RCE, in tegenstelling tot zijn voorlopers, de RDMZ en ROB.
Deze instituten profileerden zich meer als
echte kennisinstituten, waarbij zij zich dus
op specialisten richtten. Ook de ‘Bosatlas
van Ondergronds Nederland’ had een nietgeologisch/geografisch onderlegde doelgroep. Henk was eveneens vanuit RCE
intensief betrokken bij de totstandkoming
van deze atlas als coördinator van het
hoofdstuk over de archeologie van Nederland.

Publieksgerichte uitgaven

Vliegwiel

Zijn specialisatie in de kwartairgeologie
komt Henk eveneens goed van pas voor
zijn werkzaamheden aan de prachtige
atlassen die mede dankzij RCE tot stand
zijn gekomen, zoals onlangs nog de ‘Atlas
van Nederland tijdens het Holoceen’.
“Daar is meer dan drie jaar aan gewerkt.

Henk hoopt dat de onlangs bij Uitgeverij
Bert Bakker uitgekomen ‘Atlas van Nederland tijdens het Holoceen’ als ‘vliegwiel’
gaat dienen voor een nieuwe onderzoeks
agenda. Een symposium hierover vindt
plaats op vrijdag 17 juni. Het is de bedoeling gezamenlijk uit te vinden waar zich
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lacunes in kennis bevinden en de atlas
hierbij als uitgangspunt te nemen. Henk
toont kaarten uit de ‘Atlas van Nederland
tijdens het Holoceen’ uit 1986. Duidelijk
is te zien hoeveel aardwetenschappelijke
kennis er de afgelopen 25 jaar bij is gekomen. Maar ook die kennis is aan veroudering onderhevig. Henk: “Dat is nou eenmaal
het lot van een atlas! Iedere specialist die
naar de laatste versie van de kaarten kijkt,
zal zaken vinden die niet kloppen. Dat is
niet erg, als het maar wordt benoemd en
tot nieuw onderzoek leidt”.
Op de nieuwe onderzoeksagenda zou Henk
graag het thema van de ‘beekdalen’ zien.
“Die zijn nog onvoldoende onderzocht,
vooral vanuit de archeologie; archeologen
verwachtten er niets te vinden. De over
vening van het Pleistocene gebied lijkt me
ook een interessant nieuw thema. Regionaal is er vaak wel veel over bekend, maar
een volledig landelijk beeld ontbreekt. Ik
denk dan niet alleen aan de geschiedenis
van de vervening, maar juist ook aan de
geschiedenis van het verdwijnen van het
veen.”
Annemieke van Roekel

.boekbespreking

Atlas van Nederland in het Holoceen. Landschap en bewoning
vanaf de laatste ijstijd tot nu •
P.C. Vos, J. Bazelmans, H.J.T.
Weerts en M.J. van der Meulen
(red.) • 2011 • uitgeverij Bert
Bakker • ISBN 978 90 351
36397 • € 24.95
Dat bundeling van kennis meerwaarde toevoegt aan de som
van de afzonderlijke delen wordt,
rijk geïllustreerd, bewezen in de
recent verschenen ‘Atlas van
Nederland in het Holoceen’. Deze
gezamenlijke productie van de
kennisinstituten op het gebied
van ondergrond, water en archeologie (Geologische Dienst Nederland | TNO, Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en Deltares)
geeft een state-of-the-art overzicht van de landschap- en bewoningsgeschiedenis van Nederland
tijdens het Holoceen. Kern van de
atlas zijn 11 paleogeografische
kaarten die kenmerkende fasen
in de Holocene geologische en
archeologische ontwikkeling van
ons land illustreren. Elke reconstructie wordt in vier pagina’s
behandeld. Steeds is er een beeld
van een vergelijkbaar hedendaags
landschap, dan volgt de paleo
geografische kaart met een korte
en op een breed publiek gerichte
beschrijving van de geologische
en archeologische context. Illustraties van archeologische vondsten complementeren elke
reconstructie.
Een ieder die iets van karteren
weet, raakt onmiddellijk onder de
indruk van de grote hoeveelheid

data en kennis die aan de atlas
ten grondslag ligt. Dit product is
het resultaat van jarenlange,
op verschillende schaalniveaus
uitgevoerde, geologische en
archeologische inventarisaties
en het samenbrengen van onderzoeksresultaten en kennisontwikkeling uit een groot aantal (sub)
disciplines. Met dit initiatief
etaleren de drie kennisinstituten
hun kennis van de ondergrond,
archeologie en cultuurhistorie aan
een brede doelgroep geïnteresseerden. Dat past in het streven
naar een beter bewustzijn van
de interactie tussen de mens en
zijn natuurlijke leefomgeving.
Dergelijke kennis is onontbeerlijk
voor de ontwikkeling van een
duurzame toekomst. Daarom
mogen we hopen dat dit initiatief
tot kennisbundeling geen incident
is maar een startpunt vormt voor
nieuwe geïntegreerde kennisontwikkeling.
De nieuwe atlas vormt in feite
de derde serie paleogeografische
reconstructies van het Holoceen
in Nederland die, met tussenpozen van 20 à 25 jaar, verschenen
zijn. De eerste serie kaartjes is
van L.J. Pons, S. Jelgersma &
A.J. Wiggers uit 1963 (naar ik
aanneem abusievelijk is dit werk
door de auteurs van de atlas
onvermeld gelaten). De tweede
serie verscheen in 1986 en werd
samengesteld door W.H. Zagwijn.
De noodzaak om met enige regelmaat nieuwe kaarten van bodem
en ondergrond uit te brengen
werd al in 1893 door de Delftse
hoogleraar J.L.C. Schroeder van
der Kolk onderkent. Vrij vertaald
luidt zijn stelling: ..“het is niet
zozeer de gesteldheid van bodem
en ondergrond die verandert als
wel de kennis daarover en die
rechtvaardigt dat geologische
kaarten en haar afgeleiden met
regelmaat vernieuwd moeten worden”. We zien dan ook dat het
detail van de paleogeografische
reconstructies in de loop der jaren
zichtbaar toeneemt en de nieuwe
atlas toont dat overduidelijk. Dat
heeft natuurlijk te maken met de
beschikbaarheid van veel meer
geologische en archeologische
basisdata, maar vooral ook door
een sterk verbeterd inzicht in de

sedimentaire processen. De ontwikkeling van de sedimentologie
en de behoefte aan een beter
kennisfundament voor beleid- en
beheersmaatregelen op het gebied
van waterveiligheid en kustbeheersing spelen daarbij een
ongekend belangrijke rol.
Natuurlijk zijn er inhoudelijk ook
kritische kanttekening te maken
over de atlas. Maar hier is het niet
de plaats die in detail te behandelen. Toch een paar dingen.
Het verschil in schaal en detail
van de voor de reconstructies
gebruikte gegevens kan best wat
beter uitgelegd worden. Bijvoorbeeld door aan hoofdstuk 7 een
kaartje toe te voegen met de
omvang en gegevensdichtheid
van verschillende regionale
onderzoeksresultaten. Ook is niet
helemaal helder gemaakt hoe het
gebrek aan gegevens voor sommige
reconstructies is opgevangen. Ja,
met expert knowledge maar daarmee kun je alle kanten op. Onver-

klaard blijft waarom de vroeg-Holocene reconstructies uit het proefschrift van Marc Hijma (2009)
niet meer meegenomen zijn. De
weergave van overvening en het
verdwijnen van veen zal vast nog
wel de nodige discussie oproepen
en is een concreet punt voor nader
onderzoek. Ook over het zoetwatermeer bij de Biesbosch (reconstructie 1500 n. Chr.) zal nog wel
doorgepraat worden. Afgezien
van enkele donkere foto’s en heel
veel ‘outlines’ op de kaarten heeft
de atlas een fraaie vormgeving.
Al met al: Nederland krijgt voor
weinig geld een prachtig product
aangeboden. Kopen dus!
Wim Westerhoff
17 juni is het symposium ‘De nieuwe Atlas van
Nederland in het Holoceen: opmaat naar een
onderzoeksagenda’, van 13:00 – 18.00 u in
de Aula Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Smallepad 5, Amersfoort
Aanmelden: http://www.cultureelerfgoed.nl
(doorklik ‘Actueel’ en ‘Nieuws’)

De paleogeografische kaart van omstreeks 1500 n. Chr. Grote delen van
West en Zuid Nederland zijn al bedijkt. De buitendijkse gebieden komen
door opslibbing steeds hoger te liggen en dat leidt regelmatig tot een
desastreus hoog stormvloedniveau.

juni 2011 Geo.brief

15

.diversen

.boekbespreking

Henk Brinkhuis wordt algemeen
directeur Koninklijke NIOZ
Per 1 december van dit jaar wordt prof. Henk Brinkhuis (Biomarine
sciences, UU) de nieuwe algemeen directeur van het NIOZ. Hij volgt
Carlo Heip op. Hij zal, samen met adjunct-directeur dr. Herman Ridderinkhof, de fusie met het Centrum voor Estuariene en Mariene
Ecologie (NIOO-CEME) in Yerseke begeleiden.
Henk Brinkhuis (1959) studeerde
mariene geologie en paleo-oceanografie aan de Universiteit Utrecht
en de Technische Universiteit
Delft, en promoveerde in Utrecht.
Hij kwam in 1996 bij de Universiteit Utrecht (Paleoecologie) en
werd in september 2007 hoog
leraar Mariene palaeobiologie.
Vanaf begin 2010 is hij leider
van de groep Biomarine sciences
van het Institute of Environmental
Biology van de UU.
Er bestaat al een jarenlange

samenwerking tussen de groep van
Brinkman en het NIOZ, met als
resultaat verschillende publicaties
in Nature en Science over de condities rond de Noord- en Zuidpool
tijdens de ‘broeikasaarde’ van
ongeveer 50 miljoen jaar geleden.
Ook draaien NIOZ-wetenschappers
mee in het onderwijs van zijn
groep aan de UU.
Op donderdag 19 mei is Brinkhuis door het NIOZ-bestuur aan
de medewerkers op Texel voor
gesteld.

Prof. Henk Brinkhuis voor het IODP boorschip ‘Joides Resolution’

Dienstbare kaarten Een cartografische geschiedenis van het Koninklijk
Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en het Tijdschrift 1873–1966 •
Auteur: Paul van den Brink• Uitgever: Hes & De Graaf, Houten • ISBN
978 90 6194 430 0 • Prijs € 159,–
Aardrijkskunde was nooit mijn vak.
Op de middelbare school werd het
gedoceerd met de kennelijke opzet
mij te vervreemden van enige interesse voor de Aarde en haar Rijken. Saaie opsommingen door
stoffige leraressen in een benauwd
lokaal vol vergeelde muurkaarten
die van verveling uiteen vielen.
Eens, toen ik ‘de beurt’ had, vroeg
ze mij: “En Peter, vertel me eens,
hoe staat het met de rijstexport
van Birma?” Waarop ik geen beter
antwoord wist dan: “Goed, dank u
en hoe met u?”. Verwijdering uit
de les met aansluitend bezoek aan
de rector volgde.
Toen ik geologie ging studeren
besefte ik echter al snel dat voor
succesvolle beoefening van dat
vak duidelijke topografische kaarten met secuur ingemeten hoogtelijnen absoluut onmisbaar waren.
Uit mijn olie-exploratietijd herinner ik me ook dat de ‘topograaf’
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als eerste het terrein verkende en
in kaart bracht, en dus vaak ver
voor de geoloog of de geofysicus
uit liep. Over die onmisbare cartografen en nog veel meer gaat het
in het hier boven genoemde boek.
Het KNAG, Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap, werd
opgericht in 1873 met als motto,
dat op de prestigieuze Planciusmedaille staat afgedrukt: “Handel
volgt de Wetenschap”. Het voornaamste arbeidsveld was de toenmalige kolonie Nederlandsch-Indië
en daar is zeer veel geografisch
werk verricht, zowel door plichtmatig karteren als door opwindende
expedities. Het KNAG gaf vele
jaren lang een tijdschrift uit met
de niet al te fantasierijke naam
‘Tijdschrift van het Aardrijkskundig
Genootschap’, in de volksmond
‘het Tijdschrift’ genoemd, en daarin verschenen door de jaren heen
ruim 3000 kaarten, die her en der

Kaart van Celebes getekend door Wichmann, 1889.

zijn afgedrukt in honderden nummers. De geschiedenis van het
Tijdschrift tot 1966 en de catalogisering van de daarin verschenen
kaarten vormen de ruggengraat van
het recent uitgegeven boek ‘Dienst
bare kaarten’.
Het boek is een uitvloeisel van
een waarschijnlijk al te ambitieus,
en daardoor gestrand, project van
de Koninklijke Bibliotheek om
een Centrale Catalogus voor Kartografie (CCK) binnen het Nederlandse bibliotheekwezen te ontwikkelen. Om praktische redenen
bleek het verstandiger om klein te
beginnen en een meer overzichtelijke taak uit te voeren, namelijk
het verzamelen en catalogiseren
van alle kaarten die ooit verschenen zijn in het Tijdschrift.
Het boek bestaat uit drie delen.
Het eerste deel beschrijft de
geschiedenis van het Tijdschrift in
vier periodes, met als ondertitels:
1873–1896: Geografie, Handel en
Wetenschap. Het Tijdschrift is in
die periode bedoeld voor wetenschappers en geïnteresseerde
leken. Nederlandsch Oost-Indië is
veruit het meest besprokene en dit
hoofdstuk biedt een zeer welkome

aanvulling op ons inzicht in de
Nederlandse bijdrage aan de
Aardwetenschappelijke kennis van
de toenmalige kolonie, die sinds
1945 de Republik Indonesia is.
1897–1921: Op moderne leest
geschoeid. De popularisatie werd
verlaten en een wetenschappelijke
redactieraad werd ingesteld. Deze
periode valt samen met de bloeitijd van het Genootschap onder
leiding van J.W. IJzerman.
1922–1945: Elk wat wils. Financiële zorgen bepalen het beleid.
Grote uitslaande kaarten worden
zeldzaam.
1946–1966: Van oude naar nieuwe stijl. Volledige heroriëntatie:
van de dominantie van materiaal
uit Nederlands Oost-Indië, naar
het bereiken van een breder
publiek en aanpassing aan de
wensen van de professionals.
In elk van deze hoofdstukken worden achtereenvolgens de organisatie van het Genootschap, daarna
de activiteiten, zoals expedities,
speciale publicaties, de bibliotheek en de kaartenverzameling
behandeld, gevolgd door een
afdeling met speciale aandacht
voor het Tijdschrift en tenslotte

de bespreking van de kaarten zelf.
Hoewel de auteur, Paul van den
Brink, benadrukt dat in het boek
niet de volledige geschiedenis
van het Genootschap wordt verteld en den lezer daarvoor verwijst
naar een eerdere publicatie van
R. Schrader (1974), is uit de
aangeboden tekst een scherp
en levendig beeld van het reilen
en zeilen van het Genootschap te
distilleren. En die geschiedenis
is interessant en bij vlagen ook
zeker spannend. Het boek is veel
breder van opzet dan een vorige
grote publicatie van het KNAG die
ik gelezen heb, namelijk ‘In kaart
gebracht met kapmes en kompas;
met het KNAG op expeditie tussen 1873 en 1960’ ( Arnold
Wentholt, 2003), een publicatie
die overigens zeer lezenswaard is.
Het boek ‘Dienstbare kaarten’ telt
720 pagina’s, waarvan 272 tekst,
rijk geïllustreerd, met de inhoud
zoals hierboven aangegeven. Dit
helder geschreven deel is voor
hen die geïnteresseerd zijn in de
geschiedenis van het Nederlandse
Aardwetenschappelijk onderzoek
zeer relevant. De daarop volgende
350 pagina’s Cartobibliografie,

waarin alle kaarten die in het Tijdschrift tot 1966 opgenomen zijn
in volgorde van jaar van verschijning worden beschreven en gecodeerd, zullen zeer behulpzaam zijn
voor toekomstige historici, maar
zijn voor de buitenstaander niet
interessanter dan het telefoonboek
van een vreemde stad. Tenslotte is
er een Engelse samenvatting van
nog eens 100 pagina’s, een zinnige poging om het potentiële lezerspubliek te vergroten.
Ik heb grote bewondering voor de
enorme hoeveelheid speur- en
naslagwerk dat er verricht moet
zijn door Paul van den Brink, zijn
heldere tekst en de keuze van de
illustraties daarin. Bovendien is
de fraaie lay-out van dit werk een
lust voor het oog.
Het KNAG zou wellicht kunnen
overwegen om het eerste deel, de
geschiedenis van het Tijdschrift en
het KNAG, ook apart uit te geven,
in een uitgave lichter dan de huidige vijf kilogram, bestemd voor een
breder publiek en te koop tegen
een lagere prijs. Maar dat terzijde.
Peter de Ruiter

juni 2011 Geo.brief

17

.diversen

.agenda

Nieuw mineraal vernoemd naar Ernst Burke

T/m 2 juli 2011
Foto-tentoonstelling ‘Before
(During) After’ over de impact van
overstromingen op mensen en
hun omgeving. Plaats: TU-Delft,
Geotechnologie, 1e verdieping
tussen ingang A en B.

Mineraloog Ernst Burke (oudmedewerker van de VU-Amsterdam) heeft de eer gekregen dat
een nieuw mineraal naar hem
vernoemd is: ernstburkeiet
[Mg(CH3SO3)2·12H2O].
Op 21 februari van dit jaar is het
goedgekeurd door de Commission
on New Minerals van de International Mineralogical Association.
Het is gevonden diep in het ijs
van Antarctica en is alleen stabiel
bij temperaturen lager dan vijf
graden onder nul. Elif Gencili,
wetenschappelijk medewerker
aan de TU-Delft, is een van de
ontdekkers van het mineraal.

Synthetische kristallen van Mg(CH3SO3)2·12H2O | Foto: Elif Genceli

Last Glacial Maximum
Ernstburkeiet is gevonden als
vaste insluitsels (enkele μm’s in
korrelgrootte) in een ijskern die
geboord is in het oostelijk deel
van Queen Maud Land, OostAntarctica. Hier heeft de Japanese Antarctic Research Expedition
van 1993-1996 een boring gezet
die tot 2503 meter is gegaan. In
2001 is dit paleoklimaatproject
opnieuw opgestart (Deep Ice
Coring Project Dome Fuji Antarctica). Ernstburkeiet is gevonden
op een diepte van 576,5 meter,
in ijs van 25.400 jaar oud, de

periode van het Last Glacial
Maximum (LGM).
Er zijn twee mogelijke verklaringen voor de vorming van ernstburkeiet. Het zou gevormd kunnen
zijn in firn (ijs van vorige jaar)
door een reactie waarbij zeezout
betrokken is, of het is gevormd in
de polaire atmosfeer en daarna
afgezet op de ijskap. In beide
gevallen is er een biologische
component: voor de vorming van
CH3SO3- is dimethylsulfide nodig
dat (mede) ontstaat door biologische processen in de oceaan.

10-13 juni 2011
6th International Symposium on
archaeological Mining History,
Valkenburg, Nederland, georganiseerd door het Institute Europa
Subterranea. Info: www.europasubterranea.com
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Toch voldoet Mg(CH3SO3)2·12H2O
aan alle eisen van de Internationale Mineralogische Associatie om
een mineraal te zijn.

Eigenschappen
De identiteit van het uiterst kleine
mineraal is bepaald met Raman
spectroscopie. Omdat de insluitsels te klein zijn om de fysische
eigenschappen van het natuurlijke
mineraal te bepalen, zijn deze uit
de synthetische fase gehaald. Het
mineraal is kleurloos, heeft een
witte streep, een wasachtige glas,
is zacht en heeft een schelpvormige breuk.
Het originele materiaal ligt opgeslagen bij het Institute of Low
Temperature Science van de Hokkaido University, Sapporo, Japan,
bij een temperatuur van -60ºC.
Een museum was geen alternatief
omdat zelden materiaal bij die
temperatuur tentoongesteld
wordt.
De ontdekkers
Toshimitsu Sakurai
(Graduate School of Environmental Science, Hokkaido University,
Sapporo, Japan)
Fatma Elif Genceli Güner
(Process Equipment Section,
Process and Energy Department,
TU Delft)
Takeo Hondoh
(Institute of Low Temperature
Science, Hokkaido University,
Sapporo, Japan)

10-16 juli 2011
11th International Symposium
on Antarctic Earth Sciences,
Edinburgh. Informatie:
http://www.isaes2011.org.uk/
17 juni 2011
Dag van het Ondergronds
Bouwen. Info: www.cob.nl
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T.H. van der Harst
Arrow Energy Pty Ltd
GPO Box 5262
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Australia
Drs. C.H. Kaars Sijpesteijn
Jan van Nassaustraat 65
2596 BP Den Haag
Dr. W. Nijman
Meerweg 23
2103 VA Heemstede
H.J. Pierik
Europaplein 257
3526 WE Utrecht

Nieuwe leden
J.S. van der Es
Scheveningseweg 70 B
2517 KX Den Haag
Overleden
Prof.dr. N.J. Vlaar (overleden
25 april 2011)
Drs. Th. N. Brouwer (overleden
20 mei 2011)

.internet
17 juni 2011
Symposium ‘De nieuwe atlas van
Nederland in het Holoceen’. Info:
www.cultureelerfgoed.nl. Zie ook
pag. 15 van deze Geo.brief.
21-27 juli 2011
XVIII Inqua Congress, Bern, Zwitserland. Informatie: www.inqua.ch
1-5 Augustus 2011
10th International Congress on
Applied Mineralogy, Trondheim,
Norway. Info: www.icam2011.org
28 augustus 2011
Open Tuinendag Kasteel Wildenborch, Vorden, geboortehuis van
W.C.H. Staring. Info: www.wildenborch.nl
14 september 2011
Vierde Vlaams-Nederlandse

Natuursteendag, TU Delft en
Rotterdam.

19-26 september 2011
26 september - 4 oktober 2011
Excursie naar het Cantabrische
Gebergte: geologie, archeologie,
landschap, cultuur, onder
leiding van Tom Reijers. Info:
www.mpreizen.nl/archeologie
13-14 oktober 2011
1e Nationaal Congres Bodemenergie, Universiteit Utrecht. Info:
www.congresbodemenergie.nl
22-24 januari 2012
4th International Professional
Geology Conference (IPGC) ‘Earth
Science – Global Practice’, Vancouver, B.C., Canada.Informatie:
www.4ipgc.ca

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.ingeokring.nl
INQUA Nederland committee: http://www.geo.uu.nl/inqua-nl
IODP – Intergrated Ocean Drilling Programme: 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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Een stofstorm gezien vanaf de grond in Mauritanië. | Foto: Jutta Leyrer

