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In 2012 bestaat het KNGMG  
100 jaar; op 16 maart 2012 zal  
dat uitgebreid gevierd worden met 
de conferentie Earth Resources, the 
next 100 years en de presentatie 
van een monumentaal gedenkboek. 
In de Geo.brief zullen we natuurlijk 
ruim aandacht besteden aan die 
gebeurtenissen. Maar daar blijft het 
niet bij. Vanzelfsprekend zijn er na 
100 jaar verhalen in overvloed. De 
omvang van het gedenkboek getuigt 
daarvan en geeft inzicht in de ont
wikkeling van de aardwetenschap
pen in Nederland. Maar het genoot
schap kijkt ook vooruit. Het thema 
van het jubileumcongres geeft dat 
nadrukkelijk aan.  
De redactie van de Geo.brief wil in 
dit jubileumjaar op die lijn inhaken. 
Centraal staan de vragen: Waar 
gaan we heen met de aardweten
schappen in Nederland? Wat bieden 
wij de samenleving en wat vraagt 
die van ons? 

In de 21ste eeuw is het besef dat 
aardwetenschappelijke thema’s 
direct verband houden met de 
inrichting en het functioneren van 
de samenleving sterker dan ooit. 
Het klassieke imago van goudzoe
ker, fossielenverzamelaar of olie
boer hebben de aardwetenschap
pers intussen wel achter zich  
gelaten. Toch rijst de vraag of het 
belang van aardwetenschappelijke 
kennis in Nederland wel voldoende 
serieus genomen wordt. Het zit niet 
in de genen van onze landgenoten 
om te beseffen dat die kennis van 
essentieel belang is om oplossin
gen te zoeken voor grote vraag
stukken zoals de gevolgen van  
global change. Het besef groeit  
dat de mens een actieve speler is 
geworden die ingrijpt in natuurlijke 
processen en systemen. Maar hoe 
belangrijk hij is, is nog onvoldoen
de bekend. 
Daar ligt een uitdaging voor aardwe

.van de hoofdredacteur

.www.kngmg.nl

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

Schurmann

Iedereen wordt van harte uitgenodigd de Berichtenpagina van de  
KNGMG-website regelmatig te bezoeken.

tenschappers; door betere inzichten 
in de samenhang van de natuurlijke 
systemen, kunnen wij meer betrouw
bare antwoorden geven op vragen 
over waterschaarste en overvloed, 
optimaal benutten van grondstoffen, 
energie, voedselzekerheid, land
gebruik en de inrichting van de leef  
en werk omgeving. Het begrip duur
zaamheid zal daarbij in toenemende 
mate belangrijk worden. We zullen 
echter ook moeten beseffen dat er in 
complexe, relatief hoog ontwikkelde 
samenlevingen als de onze, naast 
aardwetenschappelijke argumenten 
nog vele andere een rol spelen in 
maatschappelijke afwegingsproces
sen voor de ontwikkeling van een 
duurzame toekomst. Dat betekent dat 
van aardwetenschappers gevraagd 
mag worden om intensief samen te 
werken met partners in andere vak
gebieden, met overheden en het 
bedrijfsleven. 
Onderzoeksprogramma’s worden 
meer en meer vraaggestuurd. Een 
ontwikkeling die we duidelijk zien 
bij de door de overheid ingestelde 
topsectoren. Meer focus op de 
aardwetenschappelijke thema’s die 
verband houden met de grote maat
schappelijke vraagstukken van 
deze tijd, zien we ook in de Agenda 
2020, een visie op het aardweten
schappelijke wetenschapsveld, 
opgesteld door de Raad voor Aard 
en levenswetenschappen van het 
KNAW. Deze visie geeft richting aan 
de vraag welke aardwetenschappe
lijke kennis en expertise we de 
samenleving willen aanbieden, 
welke nieuwe kennis, producten en 

technologie we kunnen ontwikkelen 
om bij te dragen aan de gewenste 
duurzame oplossingen. Maar bij  
al deze ambities moeten we er ook 
bij stil staan dat voldoende basis
kennis van en expertise binnen de 
aardwetenschappen noodzakelijk 
zijn om dat mogelijk te maken. 
Nederlandse aardwetenschappers 
scoren internationaal zeer goed en 
daarom zal een discussie over de 
toekomst van de aardwetenschap
pen in Nederland ook aandacht 
moeten hebben voor de mogelijk
heden die zich op Europese en 
wereldschaal voordoen. Tegenwoor
dig praten we graag over kansen  
en uitdagingen en binnen ons vak
gebied zijn dat er vele. Genoeg stof 
dus om over na te denken.  
De Geo.brief zal daarom in dit jubi
leumjaar uitgebreid stilstaan bij  
de positionering van de aardweten
schappen in Nederland. We doen 
dat door gesprekken te presenteren 
met dragers van de Van Water
schoot van der Gracht penning, met 
bestuurders en docenten van de 
academia, maar ook met gebruikers 
van aardwetenschappelijke kennis. 

Tot slot wijs ik u graag op de forum
discussie Earth Science & Society 
op het aanstaande Nederlands 
Aardwetenschappelijk Congres 
(NAC11) op 29 maart. Daar zullen 
vergelijkbare vragen aan de orde 
komen.

Wim Westerhoff

Waarheen met de Aardwetenschappen

Op 29 en 30 maart vindt in de 
Koningshof in Veldhoven het elfde 
Nederlands Aardwetenschappelijk 

Congres – NAC11 – plaats. Het 
congres heeft geen thema. Doel  
is om zoveel mogelijk aardweten-
schappers binnen alle onder-
zoeksvelden bij elkaar te brengen. 
Jonge wetenschappers krijgen de 
kans om hier hun onderzoeksre-
sultaten te presenteren aan een 
breed publiek. Posterpresentaties 
vormen een belangrijk onderdeel 
van NAC11. In het programma is 
tijd gereserveerd om posters te 
bekijken. Een deskundige jury zal 
prijzen uitreiken voor de drie 
beste posters. Ook zal de Vening 
Meineszprijs (een geldprijs van 
10.000 euro) uitgereikt worden 
aan een jonge, veelbelovende 
aardwetenschapper. 
Meer informatie: https://nac11.nl

29 – 30 maart 2012, Koningshof, Veldhoven

NAC11 – Nederlands Aardweten-
schappelijk Congres

.aankondiging
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Eric Smaling is politicus, hoogleraar en schrijver. Hij studeerde bodemkunde en bemestingsleer aan de Landbouwhogeschool Wageningen en promoveerde in de landbouwwetenschappen in 1993. Hij was werkzaam 
voor organisaties in Indonesië en Kenia en later bij de afdeling ontwikkelingssamenwerking van het DLO-Staring Centrum in Wageningen. Hij is directeur development Policy & Practice bij het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen in Amsterdam en hoogleraar duurzame landbouw aan de Universiteit Twente. Namens de Socialistische Partij maakt hij sinds juni 2007 deel uit van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Marc Bierkens studeerde hydrologie in Wageningen en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een stochastische analyse van hydraulische eigenschappen. Hij was werk-
zaam bij de afdeling Fysische Geografie te Utrecht en bij Alterra, Wageningen, en is sinds 2002 hoogleraar hydrologie aan de Universiteit Utrecht en senior hydroloog bij  
de Geologische Dienst Nederland - TNO, en vanaf 2008 bij Deltares. 

Henk van Muijen is managing director van MTI Holland, het kenniscentrum van scheepsbouwbedrijf IHC Merwede. Hij studeerde mineral 
processing en metallurgie aan de TU Delft, waar hij nu ook alluvial and marine mining doceert. Samen met de Belgische baggergroep DEME 
richtte IHC Merwede ‘OceanflORE’ op, een bedrijf dat diepzeemijnbouwactiviteiten wil gaan uitoefenen.

Rien Herber werkt sinds 2009 als fulltime hoogleraar geo-energie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was hij adjunct-directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). 
Tevens was hij vice-president Exploration Europe bij Shell. In zijn huidige functie houdt hij zich o.a. bezig met de planning en priorisatie van de vele activiteiten in de ondergrond, zoals 
gas-, olie-, zoutwining, aardwarmte en CO2-opslag.

Matthias Bichsel is Director Projects and Technology business bij Shell. Eerder bekleedde hij binnen het  bedrijf diverse andere functies, o.a. 
Director of Petroleum Development Oman en Managing Director Shell Deepwater Services in Houston. Als Executive Vice-President Exploration  
was hij verantwoordelijk voor alle exploratie activiteiten. Bichsel behaalde zijn doctorstitel in de Aardwetenschappen aan de Universiteit van Basel.

Hans van Luijk studeerde technische wetenschappen aan de Universiteit Groningen. Na een loopbaan bij Shell was hij van 2001 tot 2008 voorzitter van het College van Bestuur van 
de TU Delft. In 2005 werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Gasunie. Van Luijk is hij voorzitter van het platform Ketenefficiency, dat 
bedrijven ondersteunt bij het zoeken naar energiebesparingen en CO2-reductie mogelijkheden.

Jacqueline Cramer was van 2007 tot 2010 minister (PvdA) van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zij was hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Universiteit 
Utrecht en eerder onder meer hoogleraar in Amsterdam, Tilburg en Rotterdam. Tevens was zij voorzitter van de Vereniging Milieudefensie. Na haar ministerschap keerde zij terug naar  
de wetenschap. Sinds oktober 2010 is zij hoogleraar duurzaam innoveren aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, en sinds 2011 ook directeur van het Utrecht 
Sustainability Institute (USI).

Earth resources, the next 100 years
Security Of Supply

08.30 Registratie

09.45 Welkom  Menno de Ruig (voorzitter KNGMG)

Sessie I  Voorzitter Prof. Dr Henk Brinkhuis (NIOZ)

09.55  Phosphorus Surpluses and Scarcities at different Spatio
temporal scales  Prof. Dr Ir Eric Smaling (KIT)

10.30  Global Water as a Scarce Resource
Prof. Dr Marc Bierkens (Universiteit Utrecht)

11.05 Pauze

11.30  Deep Sea Mining, a Challenging New Opportunity
  Ir Henk van Muijen (MTI Holland)

12.05  Exploitation of the Dutch Subsurface – Where are the 
Limits  Prof. Drs Rien Herber (Rijksuniversiteit Groningen)

12.40 Lunch

Sessie II  Voorzitter: Prof. Dr Stefan Luthi (TU Delft)

14.00 Fossil Fuels  Dr Matthias Bichsel (Shell)

14.35 A Century of Gas  Ir Hans van Luijk (Gasunie)

15.10 Pauze

15.30 Resource Efficiency and Scarcity
  Prof. Dr Jacqueline Cramer (Universiteit Utrecht)

16.10 Presentatie jubileumboek

16.40 Borrel

Geef u op: ga naar: http://www.eage.org –> Events –> Conferences 
en klik in de kalender op 16 maart

Opgave en betaling  tot 1 maart 2012 na 1 maart 2012 en 
  ter plekke op 16 maart

KNGMG leden 70 85
KNGMG student-leden 35 50
Niet leden 135 150
Full-time studenten,  
niet leden 65 80

Lustrum conferentie KNGMG 100 jaar

16 maart 2012, KIT Amsterdam
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De vrouw waar ik een oogje op heb is Anna 
Antoinette Weber - van Bosse (1852–1942), 
één van de eerste Nederlandse vrouwelijke 
wetenschappers van internationaal formaat. 
Als kind van zeer rijke ouders kreeg ze 
onderwijs aan huis en raakte toen al zeer 
geïnteresseerd in plant- en dierkunde.  
Zij trouwde op haar achttiende met kunst-
schilder Willink van Collen en ging – na 
diens dood – op haar 25ste jaar botanie  
studeren in Amsterdam bij de beroemde 
Hugo de Vries. Ze ontmoette daar de kers-
verse professor in de dierkunde Max Weber 

.geschiedenis

Wereldvrouw

Anna Weber-van Bosse op latere leeftijd. De route afgelegd door de Siboga-expeditie (1899-1900).

(1852–1936) (geen familie van de twaalf 
jaar jongere naamgenoot, de later zeer 
beroemde socioloog), met wie ze veel  
studiereizen beleefde en al snel trouwde. 

Drijvend laboratorium
Het hoogtepunt in haar leven was zonder 
twijfel de Siboga-expeditie (1899-1900) in 
de zeeën van het toenmalige Nederlands-
Indië. Die expeditie had zowel oceano-
grafische, biologische als geologische 
onderzoekingen op het programma.  
De resultaten van deze, een geheel jaar 

durende, onderneming zijn volgens kenners 
te beschouwen als de meest waardevolle 
bijdrage die Nederland ooit aan de oceano-
grafie en hydrobiologie heeft geleverd.
Private financiering, o.a van twee vrouwen, 
koningin Wilhelmina en koningin-moeder 
Emma, en van de ‘Treub Maatschappij’ 
(Nfl. 10.000,–), vulde de Rijksbijdrage  
aan tot een meer dan voldoende totaal van 
Nfl. 61.000,–. De Siboga-expeditie is een 
voorbeeld van succesvolle samenwerking 
van wetenschappers met militairen, die 
een in aanbouw zijnde kanonneerboot ter 
beschikking stelden. Die werd omgebouwd 
tot een drijvend laboratorium, waarmee  
de wetenschappers aan het werk konden. 
Het was, zeker voor die tijd, uniek dat er 
ook een Nederlandse vrouw aan boord was. 
Anna voer mee naast haar echtgenoot Max 
Weber, leider van de expeditie, 48 Javaan-
se matrozen, tien Nederlandse marine- 
officieren en vijf mannelijke wetenschap-
pers. 

Het wordt weer Wereld Vrouwen Dag (8 maart) en dat is mijn 
motief om u voor te stellen aan een bijzondere vrouw. Zij verdient 
weliswaar meer bekendheid dan het povere voetlicht dat dit 
tijdschrift kan bieden, maar zonder dat zou ze misschien wel in 
volstrekte vergetelheid geraken.
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65 onderzoekers uit binnen- en buiten-
land, een enorme taak waar Anna zeer 
intensief aan heeft meegewerkt. Door haar 
algenstudie wist zij onder meer de intieme 
relatie tussen kalkalgen en koraalriffen te 
ontsluieren. De door haar bijeengebrachte 
collecties worden bewaard in het Rijks-
herbarium te Leiden.

Lelijk
Interessant is het om te lezen hoezeer 
Anna Weber volledig geïntegreerd was in 
de kleine groep westerlingen, waaronder  
de voortreffelijk kapitein G.G. Tydeman, de 
navigateurs H.J. Boldingh en C.E. Hoorens 

van Heyningen, de vaardige tekenaar J.W. 
Huysmans en de geoloog Versluys. Vrijwel 
nergens refereert zij aan haar toch wat uit-
zonderlijke positie van enige blanke vrouw 
tussen een bataljon mannen. Ook de rela-
tie tot haar echtgenoot Max blijft afstande-
lijk. Als ze over hem schrijft noemt ze hem 
soms ‘Prof. Weber’, maar in de meeste 
gevallen heet hij gewoon Weber, alsof het 
willekeurig welk ander lid van de beman-
ning was. Ze was wezenlijk geëmancipeerd 
en ver voorbij het stadium van man/vrouw-
controverses of grappen. Ook haar grote 
interesse voor algen – planten die bepaald 
niet zijn gekenmerkt door aaibaarheid of 
schoonheid – past niet in enig clichébeeld. 
Slechts één keer kon ik haar betrappen op 
het besef dat mannen inderdaad mannen 
zijn, namelijk in een zinnetje over haar 
baboe: “…zij was een goed mens, heel 
lelijk, maar dat kon misschien geen kwaad 
voor de rust der gemoederen aan boord”.
Na de Siboga-expeditie heeft Anna haar 
wetenschappelijk werk voortgezet en is – 
als eerste vrouw in de Nederlandse 
geschiedenis - geëerd met de titel ‘doctor 
honoris causa’ die zij in 1910 ontving van 
de Universiteit van Amsterdam. Ze over-
leed in 1942, 90 jaar oud.

Anna Antoinette Weber-van Bosse was 
geen feministe, maar wel een wereldvrouw.

Peter de Ruiter

Referentie
A. Weber-van Bosse, 1903 (2de druk 1904).  
Een jaar aan boord H.M.Siboga.
Heruitgegeven in 2000, ingeleid door Jaap de Visser
Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen
ISBN 90 450 0230 2 

Wallace Lijn
Op het eerste gezicht zou je kunnen den-
ken dat het het privilege van de leider was 
om zich door zijn vrouw te laten vergezel-
len. In werkelijkheid heeft Anna zich aan 
boord volledig ingezet voor het weten-
schappelijk werk. Een plantkundige op zee 
richt zich al gauw op de algen en zij heeft, 
ondanks moeilijke omstandigheden op een 
deinend schip met zeer beperkte ruimte, 
voortreffelijk werk geleverd in deze tak van 
de botanie.
Ze heeft haar verhaal in min of meer uitge-
werkte dagboekstijl opgeschreven in ‘Een 
jaar aan boord H.M. Siboga’. Het is een 
geestig en informatief relaas van een vol 
jaar op zee, met vele anekdotes, met name 
van de bezoekjes aan minuscule eilandjes 
met vereenzaamde staatsvertegenwoordi-
gers, of aan grotere havensteden waar 
kolen moesten worden ingenomen. Maar 
het is zeker niet alleen maar prietpraat.  
Ze beschrijft ook helder hoe de expeditie 
ontdekte dat de locatie van de fameuze 
Wallace Lijn vele kilometers verschoven 
moest worden. Zelfs werd het aanneme-
lijker dat die ‘lijn’ eerder een brede ‘over-
gang zone’ was tussen de Australische en 
de Aziatische biologische provincies.
Het dreggen, korren, loden, vissen – inclu-
sief het bezoeken van lokale vismarktjes, 
waar veel nieuwe vissoorten werden ont-
dekt – leverde een schat op aan tot dan  
toe onbekend marien leven, maar ook zeer 
veel nieuwe gegevens over de bathymetrie 
en de watertemperaturen van deze nooit 
grondig onderzochte Oost-Indische zeeën.
Nadat de expeditie was beëindigd begon 
de wetenschappelijke bewerking van het 
verzamelde materiaal door meer dan  

Uitzetten van een dreg ‘voorzien van een paar dikke zwabbers, die over de grond slepende,  
fijne dieren in hun lange vezels vasthielden’.

Binnenhalen van de Kor bij H.M. Siboga.
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Rinus Wortel bij de Aletschgletsjer, Wallis, Zwitserland.
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.voetlicht  |  Geofysicus Rinus Wortel over de toekomst van de 
aardwetenschappen in Nederland

Rinus Wortel (Amsterdam, 1947) koos in 
1965 bewust voor de Universiteit Utrecht 
om geologie te gaan studeren. Hij was sterk 
geïnteresseerd in de fysische kant van het 
vak en de Utrechtse Universiteit bood als 
enige een geofysica-opleiding aan. Dat was 
in die tijd nog een ‘kopstudie’, wat beteken-
de dat het alleen een doctoraalopleiding 
was (de huidige masters), die gedaan kon 
worden na een kandidaatsexamen (het  
huidige bachelor) geologie of natuurkunde. 
Voor een student geofysica was dit een 
schitterende tijd, want het vakgebied  
was sterk in opkomst en nam een centrale 
plaats in in de ontwikkeling van de plaat-
tektoniek. 

Leidende rol
Achteraf zou je kunnen zeggen dat de geo-
fysica in die periode een leidende rol kreeg 
in de aardwetenschappen. Er werden veel 
nieuwe technieken ontwikkeld en de toe-
nemende rekenkracht van computers 
maakte het mogelijk om steeds meer seis-
mische data, steeds beter te kunnen ver-
werken. Geofysici maakten toen gebruik 
van de grootste computers die er waren. 
In een relatief korte periode kreeg het  
concept van de plaattektoniek een robuust 
fundament: de topografie van de oceaan-
bodem werd in kaart gebracht, de mid- 
oceanische rug in de Atlantische Oceaan 
werd herkend als zone van spreiding en  
uit paleomagnetisch onderzoek bleek dat 

de zeebodem een symmetrisch patroon ten 
opzichte van de Mid-Atlantische rug liet 
zien. Het uiteendrijven van de continenten 
kon verklaard worden, vooral omdat de 
geofysica inzicht ging bieden in processen 
die zich diep in de Aarde afspelen; proces-
sen die verantwoordelijk bleken voor de 
beweging van continenten. Wegeners  
concept van de Continental Drift kreeg 
‘armen en benen’.

AAPG-symposium 
Wortel verwees in zijn dankwoord bij de 
uitreiking van de VWvdG-penning dan  
ook naar een AAPG (American Association 
of Petroleum Geologists)-symposium in 
1926, dat georganiseerd werd om Wege-
ners ‘Theory of Continental Drift’ te 
bespreken. Wortel: “Het symposium stond 
onder voorzitterschap van Van Waterschoot 
van der Gracht. In feite was hij zijn tijd  
ver vooruit; veel geologen waren nog  
(lang) niet rijp voor het destijds geheel 
nieuwe concept van Alfred Wegener. In de 
proceedings van het symposium (AAPG, 
1928) staat een uitstekend overzichts-
artikel van zijn hand dat nog steeds de 
moeite waard is om te lezen”.
Het symposium van 1926 had een uit-
stekende voorzitter met visie, maar de 
deelnemers waren vrijwel zonder uitzonde-
ring zeer conservatief. Daartegenover zet 
Wortel het KNGMG-symposium ‘On the 
problems of oceanization in the Western 

Mediterranean’, dat in 1968 op initiatief 
van Prof. Van Bemmelen georganiseerd 
was. Wortel ziet dat symposium als een 
belangrijk moment in de Nederlandse 
aardwetenschappen. Ook al was plaattekto-
niek officieel niet het onderwerp van het 
symposium, door de internationale ontwik-
kelingen op dat gebied kwam het toch  
centraal te staan in de discussies. De vraag 
werd: Is plaattektoniek ook van toepassing 
op het Middellandse-Zeegebied? Wortel: 
“Onderzoekers als Ritsema en De Roever 
omarmden het idee van plaattektoniek, 
zagen de mogelijke relevantie ervan in voor 
het Middellandse-Zeegebied. Vele andere 
deelnemers stonden open voor de nieuwe 
ontwikkeling, presenteerden belangwek-
kende gegevens en kwamen met ideeën. 
Maar Van Bemmelen bleef bij zijn alterna-
tieve undatietheorie.” [Binnen die theorie 
was alleen plaats voor verticale, golvende 
bewegingen van de aardkorst en zou com-
pressie een slechts verwaarloosbare rol 
spelen, red.].
De ontwikkelingen daarna zijn razendsnel 
gegaan. Prof. Ernst ten Haaf kon op de 
excursie naar de Apennijnen in 1969, 
slechts zeggen dat de drijvende kracht van 
de opheffing van de Apennijnen ‘onder de 
Moho zat’, maar dat het verder ‘één groot 
vraagteken was’. De geofysica heeft een 
belangrijke rol gespeeld in het doorgronden 
van de processen die verantwoordelijk  
zijn voor plaattektoniek. De opleiding in 

“ The present and the past  
are the key to the future”

Met de ‘jongste’ drager van de Van Waterschoot van der Grachtpenning, prof. dr. M.J.R. (Rinus) 
Wortel, bijten we de spits af van een serie gesprekken over verleden, heden en toekomst van de 
aardwetenschappen, die we in het kader van het KNGMG-jubileumjaar houden. Prof. Wortel, 
hoogleraar Tektonofysica aan de Universiteit Utrecht, ontving de penning op 18 november jl.
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Utrecht is in die jaren snel gegroeid en 
heeft zich verbreed. Prof.dr. N.J. (Nico) 
Vlaar heeft daarin een belangrijke rol 
gespeeld. 

Carrière
Wortel kijkt met plezier terug op de afge-
lopen 40 jaar. Hij heeft het allemaal mee-
gemaakt: de snelle ontwikkeling van de 
geofysica, de onderbouwing van de plaat-
tektoniek en de toepassingen van nieuwe 
onderzoekstechnieken. De Universiteit 
Utrecht is al die jaren zijn plek geweest; 
iets wat tegenwoordig ondenkbaar is voor 
jonge wetenschappers. 
Naast onderzoek o.a. in de Andes met 
Vlaar, heeft Wortel zich met name gespeci-
aliseerd in de plaattektonische ontwikke-
ling van het Middellandse-Zeegebied.  
Geofysica en geologie zijn voor hem niet 
van elkaar te scheiden. “De geofysica ver-
zamelt en bewerkt gegevens van processen 
die zich diep in de aarde afspelen; de  
geologie is de uiting van die processen aan 
het aardoppervlak. Kennis en informatie 
van beide vakken zijn essentieel, omdat 
beide via het aardoppervlak aan elkaar 
gekoppeld zijn. Binnen de Utrechtse aard-
wetenschappen is die samenwerking in  
de jaren 80 tot stand gekomen. Ik heb  
bijvoorbeeld nauw samengewerkt met prof. 
Johan Meulenkamp die op Kreta werkte. 
Kreta is fantastisch, hier zie je de resulta-
ten van plaattektonische processen. Je 
kunt meten hoe groot de verticale bewegin-
gen van de aardkorst geweest zijn”. 
Het gebied rond de Middellandse Zee is 
geologisch goed onderzocht. Er is uitge-
breid gekarteerd, stratigrafisch onderzoek 
gedaan; er zijn goede dateringsreeksen en 

er is veel seismische informatie. De ont-
wikkeling van de seismische tomografie,  
in het bijzonder door Wim Spakman, heeft 
hier tot spectaculaire inzichten geleid. 
Wortel: “Vroeger dacht men op basis van 
de diepste aardbevingen (ca. 200 km) dat 
de subductiezone ten zuiden van Kreta 
ongeveer 13 miljoen jaar oud was, maar 
met de nieuwe tomografische beelden  
konden we ineens veel dieper kijken. Toen 
zagen we dat de ondergeschoven Afrikaan-
se plaat tot wel 700 km diepte te volgen  
is (later zelfs tot 1500-2000 km) en con-
cludeerden wij dat de subductiezone dus 
veel veel ouder moet zijn dan eerder werd 
aangenomen”.

Expertise kwijt
De expansie van de geologie en geofysica 
van toen heeft plaatsgemaakt voor een tijd 
van krapte in opleiding en onderzoek. Er 
zijn meer studenten en promovendi dan  
in de ‘ruime’ tijd, maar staf, middelen en 
onderzoeksgeld zijn ingeperkt. Toen had-
den de faculteiten zelf de middelen om 
promotie-onderzoek te financieren, nu niet 
meer. Nu is financiering van onderzoek 
alleen mogelijk door succes in open com-
petitie en andere programma’s van NWO  
of door geldwerving uit andere bronnen.  
Al het geld voor onderzoek wordt in de 
vorm van subsidies verstrekt; er is geen 
eigen budget meer voor. De noodzakelijke 
fondsenwerving betekent een grote belas-
ting voor de staf van onderzoeksgroepen en 
faculteiten. Die staf van een onderzoeks-
groep is vaak klein, twee of drie personen. 
Is zo’n groep niet in staat om succesvol  
te zijn in subsidieland en fondsen te ver-
werven, dan kwijnt hij weg en verdwijnt 

expertise die niet zomaar terug te halen is.
Wortel: ‘In de jaren 70 waaierden de speci-
alisaties binnen de aardwetenschappen 
steeds meer uit. Verdere verdieping van 
specialisaties blijft noodzakelijk maar daar-
naast is er nu een sterke trend gericht op 
samenwerken en integratie. De geofysica 
werkt nauw samen met geologische groe-
pen; door gezamenlijk te programmeren 
krijgen wij onderzoeksvragen scherp en 
kunnen we fondsen werven. Eén van resul-
taten is de oprichting zo’n 20 jaar geleden 
van de onderzoeksscholen en de sterke 
nadruk op interuniversitaire samenwerking. 
Denk hierbij aan de Vening Meinesz 
Research School of Geodynamics (VMSG) 
in Utrecht, de Netherlands Research 
School of Sedimentary Geology (NSG) in 
Amsterdam en het Centre for Technical 
Geosciences (CTG) in Delft. In 1998 is 
ISES (Netherlands Research Centre for 
Integrated Solid Earth Science) opgericht, 
waarbinnen de drie onderzoeksscholen  
een deel van hun onderzoek combineren. 
ISES werd geselecteerd als één van de  
zes nationale toponderzoeksscholen. Deze 
samenwerking en erkenning hebben sterk 
bijgedragen aan extra fondsen en de conti-
nuïteit van onderzoeksprogramma’s’.

(Inter)nationaal
De toekomst ziet Wortel met name in  
Europese samenwerking, iets wat binnen 
de geofysica al lang gebruikelijk is. Onder-
zoek zal steeds vaker in Europese program-
ma’s worden ondergebracht, waarbij de 
nationale onderzoeksorganisaties als NWO 
de financiering van onderzoek in het eigen 
land ondersteunen. Een goed voorbeeld  
is TOPO-EUROPE, dat in 2005 van start 
gegaan is en processen die diep in de 
aarde spelen, koppelt aan processen die 
zich afspelen aan het aardoppervlak. Prof. 
Cloetingh is een van de trekkers van dit 
programma waarin ongeveer 25 landen 
meedoen in een tiental internationaal 
opgezette onderzoeksprojecten. 
Nieuw in Nederland zijn de in 2010 door 
de overheid vastgestelde tien topsectoren. 
Hierin gaan overheid, bedrijfsleven en 
wetenschap samenwerken om nieuwe ken-
nis om te zetten in bruikbare producten  
en technologieën. Wortel: ‘De overheid  
zal zich vrijwel geheel op de topsectoren 
richten en ook NWO zal onderzoek in de 
topsectoren gaan ondersteunen. Onder-
zoeksprogramma’s zullen dus steeds  
sterker vraaggestuurd worden. Voor de 
aardwetenschappen zijn de topsectoren 
Water en Energie het meest relevant. De 
onderwerpen uit de topsector Life Sciences 
& Health, nauw gerelateerd aan NWO-
Aard- en Levenswetenschappen, staan  
ver af van het onderzoek in de aardweten-
schappen: de kans zal klein zijn dat aard-
wetenschappelijk onderzoek vanuit die  

Actieve plaatgrenzen en STEPs  (Subduction-Transform-Edge-Propagators) in het Middellandse-Zee-
gebied (naar Govers and Wortel, EPSL 2005). STEPs zijn “tear faults” waarlangs subducerende litho-
sfeer ontkoppeld wordt van aangrenzende delen van dezelfde lithosfeerplaat. Zij spelen een sleutel-
rol in het migreren van subductiezones en bijbehorende eilandboog- en trogsystemen.



februari 2012   Geo.brief    9

topsector gefinancierd zal worden. Wij  
hebben traditioneel veel raakvlakken met 
Energie, maar die sector zal zich ook op 
nieuwe vormen van energie willen gaan 
richten en dat betekent mogelijk minder 
aandacht voor aardwetenschappelijke  
vragen. Je moet als wetenschapsveld in 
topsectoren genoemd worden, anders loop 
je de kans te verdwijnen. En in dit spel 
lopen kleine groepen, zoals de aardweten-
schappen, al forse risico’s omdat alle  
activiteiten om onderzoek op te zetten  
en te financieren gedaan moeten worden 
door een kleine groep mensen. 

Present and past
De aardwetenschappen zijn nog steeds  
een goede studiekeuze, vindt Wortel; er 
zijn nog veel mogelijkheden. Maar het uit-
gangspunt om de interesse van de indus-
trie als leidraad te nemen om onderzoek te 
financieren, zoals nu gebeurt, vindt hij te 
beperkt. Maatschappelijke en economische 
factoren zijn belangrijk, maar met alleen 
een industrie-gericht beleid komen veel 
relevante  onderzoeksvragen in het 
gedrang. Hij vindt het opvallend hoe slecht 
de overheid zich realiseert dat de kennis 
over de ondergrond van Nederland van 
groot belang is en hoe groot de onbekend-
heid daarmee is.

Wortel: “James Hutton, de grondlegger  
van de geologie heeft gezegd: “The present 
is the key to the past”. Ik zou daarvan 
maken: “The present and the past are the 
key to the future”. Goede kennis over het 
verleden is noodzakelijk om trends door  
te trekken naar de toekomst. Niet dat je 
meteen het antwoord op alles weet, maar 
je hebt dan wel de noodzakelijke basis in 
huis. Een goed voorbeeld is het klimaat. 
Wil je betrouwbare scenario’s maken van 
de ontwikkeling van het klimaat in de toe-
komst, dan is inzicht vereist in de ontwik-
keling van het klimaat in het verleden. Wij 
moeten steeds terugkijken om de modellen 
verder te verfijnen. Het maatschappelijk 
belang zit niet in de vraag wat er gebeurd 
is met het klimaat 100.000 of 10 miljoen 
jaar geleden. Het gaat er om wat het kli-
maat gaat doen de komende decennia en 
eeuwen. Maar om dat te kunnen doorgron-
den moeten we weten wat er in het ver-
leden gebeurd is. Vragen vanuit de maat-
schappij of de industrie gaan vrijwel altijd 
‘naar voren’. Aardwetenschappers moeten 
duidelijk maken dat het noodzakelijk is  
om ‘naar achteren’ onderzoek te doen om 
vragen over de toekomst goed te kunnen 
beantwoorden. Doen we dat niet, dan zal 
onze kennis niet toenemen en zal die op 
termijn verdwijnen. De universiteiten moe-

ten de mensen leveren die in staat zijn 
deze vragen te beantwoorden. Daarvoor is 
een brede opleiding nodig die aardweten-
schappers leert om zelfstandig te denken, 
om nieuwe vragen te kunnen herkennen  
en in staat zijn om die aan te pakken.  
Aan ons is de taak om naast nieuwsgierig-
heidgedreven onderzoek ook de fundamen-
tele kern uit de vragen vanuit de industrie 
en de maatschappij te halen en die te gaan 
onderzoeken.” 

Aukjen Nauta,
Wim Westerhoff

Een belangrijk artikel over het Utrechtse onderzoek  
van de Middellandse Zee is:
M.J. Wortel, W. Smakman (2000). Subduction and Slab  
Detachment in the Mediterranean-Carpathian Region.  
Science, vol. 290, 8 december. 

De ontwikkeling van de plaatgrenzen in het Mediterrane gebied inclusief de Karpaten, zoals beschreven in het Science-artikel van Wortel en Spakman (8 
dec. 2000). Witte  driehoekjes langs convergente plaatgrenzen geven aan waar de gesubduceerde lithosfeer afgebroken is (“slab detachment”).
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.in memoriam

Op vrijdag 16 december 2011  
is op 79-jarige leeftijd prof.  
dr. Arnold Bouma overleden. 
Arnold Bouma werd in 1932 gebo-
ren in Groningen. Hij studeerde 
sedimentologie en paleontologie 
aan de Universiteit Utrecht, waar 
hij in 1959 zijn doctoraalexamen 

haalde. In 1961 promoveerde hij 
op ‘Sedimentology of Some Flysch 
Deposits: A Graphic Approach to 
Facies Interpretation’. Zijn onder-
zoek leidde in 1962 tot een onder-
verdeling van diepzeesedimenten 
in karakteristieke intervallen, de 
zogenaamde Bouma-sequentie. 

Arnold H. Bouma, 1932–2011

In 1962 aanvaardde hij een Ful-
bright post-doctoral fellowship bij 
het Scripps Institute of Oceano-
graphy in La Jolla, California.  
In 1966 emigreerde hij met zijn 
gezin naar de VS om hoogleraar 
Oceanografie te worden aan de 
Texas A & M University.  
Van 1975 tot 1981 werkte hij als 
marien geoloog bij de geologische 
dienst van de VS. In 1981 ging 
hij als senior researcher werken 
bij Gulf Oil Research and Deve-
lopment Co, dat in 1985 overge-
nomen werd door Chevron. Daar 
werkte hij in La Habra, California, 
als senior research associate. 
Bouma mocht in 1988 de Charles 
T. McCordleerstoel van Louisiana 
State University (LSU) in Baton 
Rouge bezetten. Daar heeft hij 
vele jaren les gegeven. In 2005 
ging hij met zijn vrouw terug naar 

College Station in Texas om een 
‘Shale Studies Center’ bij Texas  
A & M op te zetten. 
Bouma kreeg vele onderscheidin-
gen. In 1982 ontving hij de SEPM 
Francis P. Shepard Award, in 
1992 de ‘Outstanding Education 
Award’ van de Gulf Coast Associa-
tion of Geological Societies. In 
2003 ontving hij de LSU prijs van 
‘distinguished research master’.  
In 2007 kreeg hij de Sidney 
Powers Memorial Award, de hoog-
ste onderscheiding van de AAPG. 
In 2010 mocht hij de Doris M. 
Curtis medal voor wetenschappe-
lijke excellence ontvangen.

Dit In Memoriam is een bewerking 
van twee IM’s gepubliceerd resp. 
in ‘The Advocate’ en de ‘AAPG-
Explorer’.

(Bron: NWO)
Nederland zal dit jaar voor het 
eerst eigen laboratoria hebben op 
Antarctica. Drie van de in totaal 
vier laboratoria zijn maandag 16 
januari op transport gegaan. 

De vier laboratoria zijn in zeecon-
tainers gebouwd en zullen in 
Antarctica in een gezamenlijk 
‘docking station’ komen te staan. 
Het laboratorium op Rothera gaat 
het Gerritsz laboratorium heten, 

Nederlandse laboratoria vertrekken naar Antarctica

.nwo

de vier afzonderlijke modules 
heten Geloof, Hoop, Liefde en 
Blijde Boodschap. 

De Nederlandse laboratoria komen 
op een Britse basis te staan om de 
kosten van een eigen basis en 
infrastructuur te besparen en zo 
min mogelijk schade toe te bren-
gen aan de Antarctische natuur. 
NWO en het ministerie van OCW 
investeren samen 8,5 miljoen euro 
in het zuidpoolonderzoek. 

De laboratoria zullen begin 2013 
in gebruik worden genomen.  
Het onderzoek zal zich richten op 
klimaatverandering, glaciologie, 
mariene ecologie en oceanografie. 
Een onderzoek richt zich op che-
mische reacties in de atmosfeer 
boven Antarctica, die ontstaan 
door klimaatgassen die vrijkomen 
tijdens algenbloei. De snelle 
opwarming langs de westkust van 
het Antarctisch schiereiland 
bevordert de algenbloei en  

beïnvloedt daarmee het mondiale 
klimaat. Een tweede onderzoek 
richt op de plaats van algen in de 
voedselketen. Het derde onder-
zoek betreft veranderingen in de 
gehaltes ijzer en spoorelementen 
in zeewater en zee-ijs. Het vierde 
onderzoek kijkt naar de toename 
van zoet smeltwater dat vanaf  
de Antarctische gletsjers de zee 
instroomt en de invloed daarvan 
op de voedselketen.

Het onderzoeksstation op Rothera, Antarctica. Twee zeecontainers aan het begin van hun reis naar Antarctica.

(copyright N
W

O
)
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.zaken overzee

Een Zaken over Zee uit  
een mooi stukje Engeland

Het is meer dan 22 jaar geleden dat ik Nederland, en de VU, verliet om een PhD in geologie te gaan 
doen aan de Universiteit van Maine (USA). In 1994 kwam ik terecht in Engeland voor een postdoc. 
Sinds 1995 heb ik een baan aan de Universiteit van Plymouth in het zuidwesten van Engeland waar 
ik nu professor ben in de Fysische Geografie. 

Het treinviaduct van Calstock in de Tamar Valley. De route van mijn dagelijkse ‘commute’.
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Als Nederlander kwam ik hier snel aan de 
bak en er zijn ook vandaag de dag nog veel 
banen voor het oprapen. Voor een jonge 
Nederlandse aardwetenschapper is Enge-
land het overwegen waard, zeker nu het in 
Nederland niet makkelijk lijkt om aan een 
academische baan te komen. Ik zou niet 
op iedere plek in Engeland willen wonen – 
het noorden is een beetje te grauw voor 
mijn smaak, alhoewel de noorderlingen 
over het algemeen bekend staan als aardi-
ge en warme mensen. In de omgeving van 
Plymouth daarentegen is het fijn toeven. 
Niet voor niets komen Nederlanders hier  
in grote getale iedere zomer op vakantie. 
Met mijn gezin woon ik landelijk, net over 
de ‘grens’ in Cornwall, en iedere dag ga  
ik met een boemeltreintje door de fraaie 
Tamar Valley naar mijn werk. Een betere 
‘commute’ kan ik mij niet voorstellen. Deze 
streek is een wandelgebied bij uitstek, met 
Dartmoor National Park en de bijzonder 
mooie kust voor de deur. De groene heu-
vels, de gezellige pub in ons dorpje, de 
stilte, de zon en de regen – kortom, het 
leefklimaat is hier behoorlijk goed.

Scherpe knik
Mijn onderzoeksterrein is het bestuderen 
van zeespiegelbewegingen in het Holoceen. 
Via Orson van de Plassche kwam ik in dit 
vakgebied terecht. Toen ik student was  
aan de VU, mid jaren 80, had Orson een 
plaatsje vrij op een expeditie naar de  
kwelders van Connecticut (USA). Ik had 
destijds een vriendinnetje aan de overkant 
van de plas, dus die plek was aan mij wel 
besteed. Van de kwelders had ik geen  
kaas gegeten en die hete zomer in 1986  
in Connecticut was erg zwaar, maar mijn 
interesse in zeespiegelonderzoek was 
gewekt. En ook mijn interesse om in de 
Verenigde Staten mijn promotieonderzoek 
te doen. Uiteindelijk kwam ik in Maine 
terecht om vier jaar in de kwelders langs 
de mooie kust door te brengen. Mijn guts 
reikte tot de basis van het Holoceen en dat 
was het onderwerp van mijn proefschrift, 
maar naarmate de tijd vorderde kwam ik 
erachter dat het meest interessante deel 
van de meters lange kernen het bovenste 
stukje was. En daar ging ik me uiteindelijk 
in specialiseren. Wat heeft de zeespiegel 
in de laatste paar honderd jaar gedaan?  
Zit er een scherpe knik in de globale zee-
spiegelcurve zo rond het begin van de  
periode die we met ‘global warming’ ken-
schetsen? En is die knik overal even oud? 
Dit zijn de vraagstukken waar ik aan werk. 
Mijn onderzoek heeft voornamelijk plaats-
gevonden in de kwelders aan weerszijden 
van de Noord-Atlantische Oceaan, maar 
sinds een jaar of tien werk ik ook op het 
zuidelijk halfrond.
Het onderwijs geven aan Engelse studen-
ten is leuk, maar ik moet eerlijk toegeven 

dat ik soms de instelling van de Neder-
landse studenten een beetje mis. Toen ik 
student was aan de VU werden we in ons 
eerste jaar naar het zuiden van Frankrijk 
gestuurd en we zetten ons tentje op ergens 
midden in de wildernis waar behalve een 
beekje verder niks was. We groeven een  
gat als we nodig moesten en kookten op 
een houtvuurtje. Na een weekje moesten 
we verschijnen op een marktpleintje in 
Castellane om onze geologische kaart  
te laten zien aan een docent. Het waren 
mooie tijden en we hadden grote lol.  
Ik sprak laatst een student uit Utrecht en 
ik kreeg de indruk dat er nog niet al te veel 
is veranderd. Er wordt veel initiatief ver-
wacht als je in Nederland een aardweten-
schappelijke studie doet. Voor de Engelse 
studenten wordt alles geregeld. Ieder jaar 
gaan we met de tweedejaars naar Ierland 
waar we in een viersterren hotel vertoeven. 
Als het regent mekkeren de studenten. 
Soms erger ik me daar wel een beetje aan.

Tutorials
Ik geef een keuzevak aan derdejaars  
(‘Sea-level Change’) en verder draag ik bij 
aan vakken als ‘Coastal Environments’ en 
‘Environmental Change and Archaeology’ 
in het tweede jaar en ik doe een paar colle-
ges voor de Masters studenten. Om het 
jaar ga ik mee met een derdejaars excur-
sie, meestal naar IJsland. In het eerste jaar 
krijgen de studenten ‘tutorials’, waar in 
informele sfeer algemene vaardigheden 
zoals schrijven en kritisch analyseren wor-
den bijgebracht. Dit komt vele studenten 
ten goede, vooral omdat de groepjes niet 
groter zijn dan vijf of zes studenten.  
Ik denk dat het ‘tutorial’ systeem een 
Engelse uitvinding is, maar ik kan het  
mis hebben. Het is overigens frappant hoe 
slecht de meeste studenten hun eigen taal 

beheersen. Als buitenlander voel ik me 
soms een beetje raar als ik de studenten 
op een grammaticale fout moet wijzen, 
maar het wordt altijd geaccepteerd.  
Je kunt er niet omheen dat in Nederland 
zeer goed talenonderwijs wordt gegeven.  
Ik ben juffrouw Sandford van de middel-
bare school veel dank verschuldigd.
Een van de leukere dingen van het vak is 
het begeleiden van PhD-studenten en te 
zien hoe zij na de promotie aan de weg 
timmeren. Tot nu toe zijn al mijn studen-
ten aan een academische baan gekomen, 
en dat brengt een soort vader lijke trots met 
zich mee. Ik werk ook graag samen met 
mijn postdocs en heb op dit moment toe-
vallig een Nederlandse postdoc (Margot 
Saher) die ook van de VU komt.
De minder leuke kant van het vak is het 
vele nakijkwerk en dat hangt weer samen 
met de massaliteit van het onderwijs. We 
hebben verspreid over drie jaren ongeveer 
550 studenten die geografie studeren.  
Bij ons is sociale en fysische geografie niet 
gescheiden, en ongeveer de helft van de 
studenten doet fysische keuzevakken. Nu 
het studiegeld volgend jaar omhoog gaat 
naar £9000 per jaar hopen we wel dat we 
deze aantallen kunnen behouden, anders 
gaat er gekort worden. Tot nu toe ziet de 
toekomst er rooskleurig uit en er hebben 
zich voor volgend jaar genoeg studenten 
gemeld om ons drijvende te houden. Dus 
ik blijf voorlopig hier nog wel even zitten, 
vermoed ik zo.

Met dank aan Wim Westerhoff voor de 
gelegenheid om deze geo-brief te versturen 
en bij deze de hartelijke groeten aan al 
mijn Nederlandse geo-vrienden!

Roland Gehrels

Met studenten op veldwerk in Ierland. Ik houd de zak met Eijkelkamp materiaal triomfantelijk  
in de lucht.
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.promotie  |  Leren van Nijlsedimenten

Snelle klimaatveranderingen op  
de grens van Europa en Afrika

De sedimenten in de Middellandse Zee vormen een nauwkeurig archief van klimaatveranderingen in 
het verleden. Op plaatsen waar de sedimentatiesnelheden hoog zijn, is het zelfs mogelijk om variaties 
op schaal van enkele tientallen jaren terug te vinden. Rick Hennekam doet een promotieonderzoek 
naar snelle klimaatveranderingen binnen het project van prof. dr. Gert de Lange (UU) ‘PAleo-
oceanographic/-climatic studies on Laminated sediments in the Mediterranean (PALM)’. Dit project 
wordt gesubsidieerd via het Open Programma van NWO Aard- en Levenswetenschappen. 

Rick Hennekam neemt aan boord van de Pelagia kernen met de box core. 
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De zeebodem is een archief. Hoe dieper je 
de bodem ingaat, des te verder ga je terug 
in de tijd. Het ontrafelen van dit moeilijk 
leesbare archief is de basis van mijn pro-
motieonderzoek. De afgelopen decennia 
zijn we door onderzoek aan sedimentker-
nen, naast allerlei andere archieven, veel 
te weten gekomen over de ontwikkeling  
van het mondiale klimaat door de tijd 
heen. De laatste 1,8 miljoen jaar is de 
wereld verwikkeld in een cyclus van ijs-
tijden, onderbroken door relatief kortston-
dige warme episodes, de interglacialen. 
Mijn promotieonderzoek zoomt in op 
abrupte, snelle (van decennia tot millen-
nia), klimaatveranderingen in de afgelopen 
25.000 jaar in het Middellandse Zee-
gebied. Dat gebied is zo interessant, omdat 
het de dynamische scheidslijn vormt tus-
sen het relatief natte, gematigde Europa 
en het relatief warme, droge Afrikaanse 
continent. 

Hoge resolutie
De Middellandse Zee bevat een uitstekend 
archief voor paleoklimatologisch onderzoek. 
Veranderingen in hoofdzakelijk temperatuur 
en neerslag op beide continenten hebben 
een grote invloed op de sedimentatieproces-
sen in het Middellandse Zeebekken. Voor 
mijn onderzoek maak ik vooral gebruik van 
de (bio)geochemische eigenschappen van 
het sediment om allerlei milieufactoren, 
zoals saliniteit, hoeveelheid neerdalende 
biomassa en de zuurstofconcentraties in  
het bodemwater te reconstrueren.
Niet alle sedimenten in de Middellandse 
Zee zijn geschikt voor dit soort hoge- 
resolutie paleoklimatologische analyses. 
Kortstondige, abrupte klimaatveranderin-
gen kunnen alleen bestudeerd worden  
in sedimenten met een voldoende hoge 
accumulatiesnelheid en/of een uitstekende 
preservatie. Ik gebruik daarom sedimenten 
uit de monding van de Nijl, waar de sedi-
mentatiesnelheid enorm hoog is, en sedi-
menten uit de Ionische Zee die uitstekend 
gepreserveerd zijn. 

Het archief
De constante sedimentatie door de uit-
stroom van de Nijl heeft ervoor gezorgd dat 
het hoofdzakelijk fluviatiele sediment zich 
opbouwt met snelheden tot wel 1 à 2 cm 
per 10 jaar. Dit is ver boven de gemiddelde 
sedimentatiesnelheid in de Middellandse 
Zee van 2 à 3 cm per 1.000 jaar. Omdat  
ik zeer precies elke halve centimeter een 
monster neem, beslaan mijn afzonderlijke 
samples een tijdsbestek van 5-15 jaar; 
nauwkeurig genoeg om klimaatveranderin-
gen over meerdere decennia te registreren.
In de Ionische Zee worden zogenaamde 
’brine’ sedimenten afgezet in bekkens waar 
een extreem zoute- en zuurstofloze water-
laag op de zeebodem ligt. Deze zoute 

watermassa’s zijn het resultaat van het 
oplossen van Messinische zoutlagen.  
Hoewel de sedimentatiesnelheden in deze  
bekkens meestal erg laag zijn, zorgen de 
extreme omstandigheden in de ‘brine’  
bekkens ervoor dat er geen leven op de 
zeebodem is en dus ook geen bioturbatie; 
tevens is er geen zuurstof, dus oxideert  
het sediment niet. Het sediment wordt dus 
optimaal gepreserveerd. Vaak vormen zich 
gelamineerde sedimenten die door middel 
van moderne spectrometertechnieken  
(bijvoorbeeld LA-ICP-MS) op micrometer-
schaal zeer precies geanalyseerd kunnen 
worden.

Expedities
Het werk voor mijn promotieonderzoek is 
erg afwisselend. Het is een ideale mix tus-
sen labwerk, analyses uitvoeren, schrijven, 
sociale contacten onderhouden en niet op 
de minste plaats meegaan op expedities.  
Ik heb tijdens mijn Master en promotie al 
deel mogen uitmaken van drie verschillende 
expedities van een maand naar de Middel-
landse Zee. Deelname aan zo’n expeditie  
is een intense en spannende ervaring. De 
kosten van een wetenschappelijke vaartocht 
zijn erg hoog; tijd en middelen dienen dan 
ook zo effectief mogelijk te worden besteed. 
Daarom gaat het onderzoek aan boord dag 
en nacht door. Overdag worden doorgaans 
sedimentkernen en watermonsters genomen, 
terwijl ’s nachts vaak het fysisch oceano-
grafisch werk plaatsvindt (seismiek, multi-
beam). De watersamples worden deels aan 
boord geanalyseerd op bijvoorbeeld nutriën-
ten, methaan en alkaliniteit. Uit het sedi-
ment wordt poriewater onttrokken, dat ook 
deels verder wordt geanalyseerd aan boord. 
Het sediment zelf wordt hoofdzakelijk opge-
slagen in de koeling voor nadere analyse op 
de universiteit. Een interdisciplinair team 
van onder meer geochemici, sedimentologen 
en biologen probeert zo efficiënt mogelijk, 
zo veel mogelijk monsters van hoge kwaliteit 
te nemen. Ondanks de lange werkdagen is 
een tocht altijd een leuke ervaring waar ik 
veel voldoening uit haal. 

Maatschappelijk belang
Mensen zonder aardwetenschappelijke  
achtergrond vragen me vaak waarom ik  
dit onderzoek doe en wat het nut ervan is. 
Met de huidige klimaatveranderingen 
ge relateerd aan het broeikaseffect, lijkt het 
makkelijk om het belang van paleoklimato-
logisch onderzoek alleen aan dit probleem 
op te hangen. Het broeikasprobleem maakt 
onderzoek naar abrupte, snelle klimaatfluc-
tuaties in het verleden natuurlijk relevant, 
want je doet onderzoek naar de gevoeligheid 
van het mondiale klimaatsysteem. Maar ook 
in een wereld zonder broeikaseffect heeft 
mijn onderzoek meerwaarde. De primaire 
behoeftes van de mens zijn gerelateerd aan 

het klimaat. Steeds terugkerende lange 
periodes van droogte, veranderende tempe-
ratuur of juist intense regenval veroorzaakt 
door natuurlijke, kortstondige klimaatfluctu-
aties, kunnen zelfs binnen de tijdschaal  
van een mensengeneratie grote gevolgen 
hebben. Onderzoek hiernaar helpt onze per-
ceptie van de constante veranderingen om 
ons heen te doorgronden, doordat we deze 
veranderingen in perspectief kunnen plaat-
sen. Op dit moment hebben we al relatief 
veel informatie over klimaatveranderingen 
op langere tijdschalen (van millennia tot 
miljoenen jaren). Er zijn echter weinig 
goede archieven die onderzoek naar fluctua-
ties op korte tijdschalen mogelijk maken. 
Over natuurlijke klimaatveranderingen die  
binnen een mensenleven kunnen plaats-
vinden weten we nog weinig. Ik vind het  
uitdagend en motiverend om hieraan mijn 
steentje bij te dragen. 

Promotie
Het duurt nog bijna drie jaar voordat ik 
mijn promotie afrondt. Tijdens mijn Master 
thesis en in het eerste jaar van mijn pro-
motie heb ik al veel gegevens verzameld. 
De komende tijd wil ik een methodisch 
artikel uitbrengen over de vergelijking van 
verscheidene meetmethodes van het sedi-
ment, en de voor- en nadelen. Ook wil ik 
mijn eerste resultaten over de Nijldelta 
gaan publiceren. De komende paar jaar zal 
ik gebruiken om de bodem van de Middel-
landse Zee verder te onderzoeken, om zo 
het archief verder uit te pluizen. 

Rick Hennekam
f.m.hennekam@uu.nl

Onderzoeksschip de Pelagia.
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.tentoonstellingen

Huis Marseille, Amsterdam, tot 26 februari 2012

Huis Marseille museum for photography, gehuisvest in een prachtig herenhuis aan de Keizersgracht 
te Amsterdam, exposeert werk van Siebe Swart en Naoya Hatakeyama, twee topfotografen.

Schelphoek, Schouwen- 
Duiveland, Zeeland, 2009 
Het natuurgebied de Schelphoek is 
het gevolg van de dijkdoorbraak 
tijdens de watersnoodramp in 
1953. Het voor het dichten van  
het gat in de dijk gebruikte sluit-
caisson is nog zichtbaar in het 
landschap. Rechtsonder de kreken 
die overgebleven zijn na de over-
stroming. Links van de omringdijk 
zijn nog restanten van de werk-
haven die gebruikt is bij de aanleg 
van de Oosterscheldekering.

Noorderleeg, Waddenzee,  
Friesland, 2009
Kenmerkend voor Noorderleeg op 
de grens van het vaste land en de 
Waddenzee, is de landaanwinning 
en kustbescherming in buitendijks 
polder- en kweldergebied.  
De zogenaamde kwelderwerken 
bestaan uit vakken die begrenst 
zijn door in de bodem geslagen 
houten paaltjes waartussen rijs-
hout is gevlochten. Deze construc-
ties zorgen ervoor dat er slib  
achterblijft als bezinksel, als de 
zee zich terugtrekt bij eb. 
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Swart fotografeert kwelders en 
slikken, ‘wielen’ , stroomgaten, 
overlaten en uiterwaarden. Hij 
richt zijn camera niet op de groot-
stedelijke, maar op de kwetsbare 
plekken van Nederland. Plekken 
die de littekens tonen van vroegere 
watersnoden, of plekken waar de 
fragiele balans tussen land en 
water dagelijks de hoofdrol speelt.
Als verbindende lijn bij alle foto’s 
is er de wisselwerking tussen het 
gebied en de ingrepen in het 
landschap. Swart: “Je zou kunnen 
zeggen dat ik houd van hoe het 
landschap is vormgegeven”. De 
foto’s laten zien hoe groot de 
dagelijkse dreiging is dat het 
water Nederland overneemt, en 
hoe goed de waterhuishouding in 
Nederland daarop is afgestemd. 
Een niet aflatende opeenvolging 
van bouwen en onderhouden van 
dijken en het creëren van over-
loopgebieden, het geven en 
nemen van land. Van een zorgvul-
dige regie door de installatie van 
sluizen en het in zee opspuiten 
van zandeilanden die uiteindelijk 
door de zee zelf aan de kust  
verspreid zullen worden tot het 
veranderen van de loop van de 
rivieren om de stroomsnelheid te 
beïnvloeden. Er lijkt geen centi-
meter van Nederland te bestaan 
die niet onder menselijke controle 
staat, geen enkele plek te zijn 
waar de natuur ‘zijn natuurlijke 
loop’ kan hebben. 

Het rapport van de Deltacommis-
sie uit 2008, dat zich boog over 
de vraag wat Nederland moet 
doen nu het klimaat verandert en 
de zeespiegel stijgt, inspireerde 
Siebe Swart om de staat van het 
water in Nederland vast te leggen. 
Hij verdiepte zich in alle scena-
rio’s en onderzocht hoe alles in 
elkaar zat: “De Oosterschelde 
kering bijvoorbeeld, hoe zit dat 
ding in elkaar. Waar is die? Wat 
doet hij? Wat moet hij kunnen?” 
Aanvankelijk begon hij met 
‘gewoon’ fotograferen: “Maar op 
een bepaald moment merkte  

ik dat het bij luchtfoto’s beter 
lukte om de onderlinge relaties  
te laten zien tussen het water, wat 
er gebouwd is en wat daar ooit 
gebeurd is. Met een luchtfoto  

imiteer je als het ware de tekenin-
gen zoals die op de tekentafel 
gemaakt zijn”. 
Siebe Swart zal op een aantal  
zondagen rondleidingen verzorgen.

Bij de tentoonstelling verschijnt 
het boek Het Lage Land  
(Erven de Toekomst)  
(http://hetlageland.com) 

Meer informatie: Huis Marseille, Keizersgracht 401, 1016 EK Amsterdam www.huismarseille.nl

De verhalen die vertelt worden in 
de foto’s van de Japanse fotograaf 
Naoya Hatakeyama refereren aan 
de relatie tussen Natuur en Mens. 
Hatakeyama fotografeert stenen 
en mineralen, de bronnen uit de 
natuur die we gebruiken om te 
overleven. Zijn foto’s laten de 
poëzie zien van menselijke, indus-
triële activiteiten in fabrieken, 
kolenmijnen en steengroeven; 

plekken waar de mens ingrijpt in 
het landschap.
Hoe onvoorspelbaar de natuur ook 
kan zijn, bleek uit de grote 
natuurramp die op 11 maart 
2011 het oosten van Japan heeft 
getroffen. De tsunami verwoestte 
Rikuzentakata, de geboortestad 
van Hatakeyama en het huis waar 
hij is opgegroeid. Zijn moeder 
kwam bij deze ramp om. Na de 

ramp maakte hij een serie indruk-
wekkende foto’s van het verwoes-
te Rikuzentakata. 
Daarnaast zijn er selecties van 
foto’s uit eerdere exposities van 
Hatakeyama. Zoals Lime Hills, 
een serie over kalksteengroeven 
en Blast, met spectaculaire opna-
men van het opblazen van een 
groevewand.

Lime Hills #22916, 1988  |  © Naoya Hatakeyama courtesy the artist

Siebe Swart / Land van Lucht en Water

Naoya Hatakeyama/ Natural Stories
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21 februari 2012
GeoVUsie symposium ‘Oceanië’. 
VU, Amsterdam. Info: http:// 
symposium.geovusie.nl/
(zie hiernaast)

Tot 28 februari 2012
Fotowedstrijd ‘Geology in the  
21st century’ georganiseerd door 
de EFG en EuroGeoSurveys. Info: 
http://www.eurogeologists.de, 
doorklik ‘Photo competition’ 
rechtsboven onder kopje ‘News’. 

1-2 maart 2012
Geotherm. Expo en congress, 
Offenburg, Duitsland.  
Info: www.geotherm-offenburg.de

6-7 maart 2012
GESEP 2012. German Scientific 
Earth Probing Consortium. Kiel, 
Germany. Info: www.gesep.org

16 maart 2012
Lustrum symposium KNGMG: 
Earth Resources, the next  
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.aankondiging

Op 21 februari 2012 vindt op de 
Vrije Universiteit Amsterdam een 
symposium met als onderwerp 
‘Oceanië’ plaats. Dit symposium 
wordt georganiseerd door GeoVU-
sie, de studievereniging voor 
Aardwetenschappen en Aarde en 
economie. Verschillende discipli-
nes zullen aan bod komen met de 
nadruk op de regio Oceanië, zoals 
watermanagement op de Zuid-

Pacifische eilanden, aardbevings-
risico’s in Nieuw-Zeeland en  
veranderende ideeën over mantel-
pluimen. De lezingen worden 
gegeven door zowel nationale  
als internationale experts. 

De kosten voor dit symposium  
zijn 5 euro per persoon inclusief 
lunch en drankje achteraf. Info:  
http://symposium.geovusie.nl.

21 februari, VU Amsterdam

GeoVUsie symposium ‘Oceanië’

Op 3 januari 2012 is overleden 
prof. dr. Emile den Tex. Van 
1959 tot 1979 was hij hoogleraar 
Petrologie, Mineralogie en Kristal-
lografie aan de Universiteit van 
Leiden, na de fusie tot 1984 aan 
de Universiteit Utrecht. Prof. Den 

.overlijdensbericht

Emile den Tex, 1918–2012

Tex was drager van de Van Water-
schoot van der Gracht penning. 
Het was niet meer mogelijk een  
In Memoriam te plaatsen in dit 
nummer van de Geo.brief;  
in Geo.brief 2 zal dit verschijnen. 
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.internet

100 years, Security Of Supply.
KIT, Amsterdam.
www.eage.org => Events => Con-
ferences en klik in de kalender op 
16 maart. Zie ook pagina 3 van 
deze Geo.brief.

29-30 maart 2012
NAC-11 Nederlands Aardweten-
schappelijk Congres. Koningshof, 
Veldhoven. Info: https://nac11.nl/
Zie pagina 2 van deze Geo.brief

1-7 april 2012
5th International Symposium on 
Deep-Sea Corals, Amsterdam. 
Info: www.deepseacoral.nl/

22-25 april 2012
2012 AAPG Annual Convention 
and Exhibition, Long Beach,  
California. Info: http://www.aapg.
org/longbeach2012/

22-27 april 2012
EGU (European Geoscience 
Union) meeting, Vienna, Austria. 
Info: www.egu2012.eu

6-9 juni 2012
LAC 2012, Landscape, archaeolo-
gy conference. Freie Universität 
Berlin. www.geo.fu-berlin.de/
lac2012

5-10 augustus 2012
34e International Geological  
Congress, Brisbane, Australia. 
http://www.34igc.org/ 

16-20 september 2012
Deuqua (Deutsches Quartärver-
einigung) symposium ‘Umewelt, 
Mensch, Georisiken im Quartär’. 
Info: http://www.bayceer.uni- 
bayreuth.de/deuqua2012



Paleocene turbidieten van Zumaya, Spanje.  |  foto Djin Nio


