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Mijn zoon had onlangs weer eens 
tot het allerlaatste moment gewacht 
met zijn huiswerk; hij moest een 
essay schrijven over de vraag wat 
belangrijker is: nieuwe feiten of 
nieuwe manieren van denken over 
bestaande feiten. Hij had urgent 
mijn hulp nodig want het moest nog 
diezelfde avond af. Na enige dis-
cussie had hij al gauw wat ideeën, 
maar de vraag had mij ook aan het 
denken gezet.
Honderd jaar geleden, toen Van 
Waterschoot van der Gracht bezig 
was met de oprichting van ons 
Genootschap, presenteerde Alfred 
Wegener voor de eerste keer zijn 
ideeën over ‘Kontinentalverschie-
bung’ op een bijeenkomst van het 
Geologische Gesellschaft in Frank-
furt.
Hij was niet de eerste aan wie de 
overeenkomst in kustverloop van 
tegenoverliggende continenten, bij-

voorbeeld Afrika en Zuid-Amerika, 
was opgevallen, maar was wel de 
eerste die probeerde met geologi-
sche gegevens de overeenkomst 
verder te onderbouwen.
Het is interessant om te zien hoe 
honderd jaar na dato het meest  
aansprekende, bijna voor de hand 
liggende deel van zijn theorie, de 
‘fit’ tussen Zuid-Amerika en West-
Afrika, een ware opleving beleeft in 
de olie-industrie. Kijk er een wille-
keurige ‘investor presentation’ van 
kleine of middelgrote oliebedrijven 
op na (grotere bedrijven zijn niet  
zo gul met geologische plaatjes), 
en je hebt grote kans dat er wel een 
plaattektonische reconstructie bij 
zit.
De reden hiervoor is simpel, maar 
heeft grote consequenties voor de 
landen met een zuid-Atlantische 
kust. In 2007 werd het Jubilee olie-
veld ontdekt in de diepe offshore 

.van de hoofdredacteur

van Ghana, met winbare reserves 
van om en nabij een miljard vaten 
olie. Het reservoir van Jubilee 
bestaat uit turbiditische zandstenen 
uit het Boven-Krijt, afgezet in de 
toen nog zeer smalle Atlantische 
Oceaan. Het duurde niet lang voor-
dat men doorhad dat aan de andere 
kant van de Atlantische Oceaan, de 
‘conjugate margin’, precies dezelf-
de geologische condities aanwezig 
waren, maar dan in spiegelbeeld. 
Vorig jaar werd dan ook in Frans-
Guyana een bijna identieke olie-
vondst gedaan. Hetzelfde spel wordt 
nu gespeeld tussen Brazilië en 
Angola. In 2006 werd in de diepe 
offshore van Brazilië de Tupi olie-
vondst gedaan (het veld werd later 
tot Lula omgedoopt, volgens sommi-
gen ter ere van de voormalige pre-
sident, volgens anderen gewoon 
Portugees voor inktvis). Het veld zit 
in Onder-Krijt carbonaten bedekt 

door een dikke mobiele zoutlaag. 
De reserves van dit veld alleen  
worden geschat op 5 tot 8 miljard 
vaten; de totale winbare reserves 
van de Braziliaanse ‘presalt’ worden 
geschat op 50 miljard vaten, waar-
mee Brazilië in de top 10 van olie-
producerende landen terecht kan 
komen. Aan de andere kant van  
de Oceaan, de conjugate margin 
van Brazilië in offshore Angola, is 
vorige maand de eerste exploratie-
boring in de ‘presalt’ gezet, die  
meteen een veelbelovende olie-
vondst heeft gedaan, volgens eerste 
berichten in carbonaten van dezelf-
de ouderdom als bij Brazilië.

Zo blijkt de relevantie en economi-
sche waarde van een 100 jaar oude 
nieuwe manier van denken – oude 
olie in nieuwe vaten.

Menno de Ruig

Oude nieuwe ideeën

Emile den Tex
Op 3 januari 2012 overleed in  
Leiderdorp professor dr. Emile den 
Tex, emeritus-hoogleraar petrolo-
gie, mineralogie en kristallografie 
aan de Universiteit Leiden en 
daarna de Universiteit Utrecht.
Geboren in Amsterdam op  
3 november 1918, schreef Emile 
zich in 1937 in aan de Leidse 

.in memoriam

universiteit. De tweede wereldoor-
log met de vroegtijdige sluiting 
van de universiteit betekende een 
ingrijpende onderbreking van de 
studie. Deze werd eerst bij Ph.H. 
Kuenen in Groningen voortgezet, 
maar al snel kwam Emile in aan-
raking met de bezetter. Het werd 
het begin van jaren van ontberin-

gen tot hij het huis van zijn toe-
komstige echtgenote, Finette 
Lips, wist te bereiken, waar hij tot 
de bevrijding onderdak vond. 
Den Tex studeerde niet lang na de 
oorlog af en kreeg via prof. Gig-
noux (Grenoble) toestemming om 
in de Franse Alpen promotieon-
derzoek te doen, later begeleid 
door Ernst Niggli. In 1949 promo-
veerde hij op een proefschrift, 
getiteld ‘Les roches basiques et 
ultrabasiques des Lacs Robert et 
le Trias de Chamrousse (Massif 
de Belledonne)’. Emile besloot 
zijn carrière in het buitenland 
voort te zetten; hij emigreerde 
met zijn vrouw naar Australië, 
waar hij eerst in Sydney en later 
aan de University of Melbourne 
doceerde. Zij hadden het daar erg 
naar hun zin en het beroep om 
naar Leiden terug te keren, drin-
gend vanwege het onvoorzien 
vacant komen van de leerstoel 
bezet door W.P. de Roever, stelde 
hen voor een bijna onmogelijke 

afweging. Uiteindelijk besloot 
Emile het hoogleraarschap in  
Leiden te aanvaarden en in 1959 
keerde het gezin terug naar 
Nederland.
Zijn komst viel samen met de 
aanwezigheid van grote aantallen 
pre-kandidaatsstudenten en rela-
tief veel van hen voelden zich 
aangetrokken tot de persoon Den 
Tex als afstudeerhoogleraar. Wij 
denken dat de periode tot het 
moment dat de herstructurering 
van de aardwetenschappen zich 
midden jaren ’60 aandiende de 
voorspoedigste in Emile’s carrière 
is geweest. Steeds meer tijd werd 
opgeëist voor bestuurlijke taken. 
Door de prettige collegiale 
omgangsvormen waar Emile een 
groot aandeel in had, bleven pro-
blemen in Leiden wel bespreek-
baar, maar dat leidde nog niet 
altijd tot heldere standpunten. 
Geregeld begon de hele discussie 
opnieuw, telkens met een iets 
andere inzet. De universitaire 

Den Tex (links) en zijn voorganger De Roever bij Den Tex’ benoeming tot 
hoogleraar in 1960
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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: 

denTex

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

Webmaster gezocht!
In de afgelopen jaren heeft Jan de Coo met grote toewijding de KNGMG-
website eerst gebouwd en daarna onderhouden. Helaas migreert Apple 
per 30 juni 2012 van iWeb naar iCloud en dat betekent dat het vanaf 
dat moment voor hem technisch onmogelijk is om zijn webmaster taak 
te vervullen.
Welke enthousiaste KNGMG-er wil Jans werk overnemen en ons helpen 
de website te beheren en uit te bouwen met alle nieuwe mogelijkheden 
die er al zijn of gaan komen?
Wie meldt zich? Mail naar www.barthold.schroot@tno.nl

democratie werd loyaal ingevoerd, 
maar Emile zal wel eens terugge-
dacht hebben aan de zorgeloze 
jaren in Australië.
Intussen werden van 1959 tot  
het jaar van sluiting van de Leidse 
subfaculteit 1979 in Galicië in 
totaal 76 veldkarteringen uitge-
voerd en 10 proefschriftonderzoe-
ken afgerond. Met zijn bijzondere 
interesse en ervaring wist Den Tex 
enkele afstuderenden te interes-
seren voor microstructureel onder-
zoek van mafisch-ultramafische 
gesteenten, zowel xenolieten uit 
de ‘lithosferische mantel’, met 
name lherzolietinsluitsels uit 
basalten van de Eifel en Auverg-
ne, als ook fragmenten van ocea-
nische korstgesteenten in de 
Pyreneeën (Etang de Lherz) en  
in Zuid-Zwitserland (Alpe Arami). 
Geleidelijk verlegde hij zijn aan-
dacht van het matig ontsloten 
Galicië naar meer bergachtig  
reliëf zoals van het Dora Maira 
massief (NW-Italië).

In Utrecht, waar hij van 1979 tot 
zijn emeritaat in 1984 doceerde, 
werd hij gekozen tot eerste dekaan 
(1980-1983). Door zijn optreden 
in die moeilijke jaren heeft hij de 
grondslag gelegd voor de latere 
opbloei van de studie daar.
Na zijn emeritaat richtte Den Tex 
zich op historische aspecten van 
zijn vakgebied en hij voltooide in 
1998 ‘Een voorspel van de moder-
ne vulkaankunde in West-Europa’. 
Emile den Tex heeft vele bestuur-
lijke functies buiten de directe 
werkomgeving vervuld, werd 
benoemd tot Officier in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw en 
ontving in 1987 de Van Water-
schoot van der Gracht erepenning.
De grote schare vakgenoten aan-
wezig bij zijn uitvaart getuigde 
van de grote genegenheid voor 
deze bijzondere leermeester, 
vriend en collega.

Charles Arps 
Peter Floor

.boekbespreking

The SE Asian Gateway. History 
and tectonics of the Australia-
Asia Collision • 2011. Edited by 
R. Hall, M.A. Cottam and M.E.J. 
Wilson • Geological Society • 
London • Special Publication, 
355 • 381 pp. • ISBN 978-1-
86239-329-5

De 18 bijdragen in dit boek van  
de conferentie uit 2009 bespreken 
de raakvlakken tussen geologie en 
biodiversiteit in Indonesië. De ont-
wikkelingen vanaf het Paleozoïcum 
komen aan de orde. Gondwana valt 
uiteen in stukken die samengaan 
met Zuidoost-Azië. De Paleo- Meso- 
en Ceno-Tethys Oceanen sluiten.
Metcalfe bespreekt ‘basement  
terrane suturen’ in Zuid- en  
Indo-China en in Oost-Maleisië.  
Delen van Borneo, Java en Sula-
wesi (samen ‘Argoland’) raken in 
de Jura los van NW-Australië en 
voegen zich in het Krijt bij Sunda-
land. Clements et al. bespreken 
de uitgestrekte regionale discon-

formiteit die de topografie bepaalt 
in Sundaland. Granath et al. laten 
in de Java Zee een onverwacht 
dikke sedimentaire opeenvolging 
zien onder die disconformiteit. 
Hall interpreteert Neogene  
subductie door rifting van de  
continentale rand van Australië,  
waarbij in een oceanische baai 
subductie ‘rollback’ plaatsvindt. 
Kopp bespreekt variaties in sub-
ductie langs de rand van Java en 
Widiyantoro et al. laten een ‘gat’ 
en een mogelijke ‘scheur’ zien  
in die subductie. 
Sulawesi in centraal-‘Wallacea’ 
bestaat uit pre-Neogene fragmen-
ten van Sundaland en de Austra-
lische korst die vanaf het Krijt 
samenkomen. De actieve Palu 
Koro strike-slip breuk in West-
Sulawesi heeft een spectaculaire 
oppervlakte-expressie. Watkinson 
bespreekt de wonderlijk wijde 
Gorontalo (Tomini) baai.  
De Togian eilanden daarin werden 
recentelijk onderzocht door Cot-

tam et al. Ophiolieten van de oos-
telijke tak van Sulawesi lijken te 
botsen met een micro-continent, 
dat mogelijk afgebroken is van de 
‘Vogelkop’ van Nieuw Guinea en 
langs de Sorong-breukzone is  
verplaatst. Maar Watkinson et al. 
twijfelen hieraan.
Rigg & Hall bespreken het Savu 
bekken ten noorden van de over-
gang van oceanische subductie 
naar boog-continent botsing.  
Australische continentale korst 
werd in het Krijt toegevoegd  
aan de rand van het Zuidoost- 
Aziatische continent. Subductie 
van Australië veroorzaakte ophef-
fing van Sumba en deformatie 
van diepwatersedimenten. Aud-
ley-Charles vat de resultaten 
samen van de botsing (Plioceen) 
van de vulkanische Banda-boog 
met Australië. Tillinger bespreekt 
de factoren die de ondiepe en 
diepe stromingen door de Indone-
sische zeestraten bepalen, de 
laatste equatoriale ‘poort’ tussen 
de Stille en de Indische Oceaan. 
Op lange termijn is de doorstro-
mingsgeschiedenis verbonden 
met wereldwijde klimaatontwikke-
lingen, variaties in oppervlakte-
temperatuur en saliniteit, en 
het mengen van watermassa’s.  
Dit onderwerp is ook bestudeerd 
door Holbourn et al. met behulp 

van benthonische en planktoni-
sche foraminifera. Von de Heydt 
& Dijkstra bespreken de invloed 
van de toenemende atmosferische 
druk van broeikasgassen op de 
open tropische ‘poorten’. 
Morley & Morley gebruiken pollen 
om te onderzoeken of de Pliocene 
beweging naar het noorden van 
Nieuw-Guinea veranderingen  
veroorzaakte in temperatuur en 
saliniteit tussen de Zuid- en de 
Noord-Pacifische wateren.  
Lelono & Morley gebruiken pollen-
assemblages om Oligocene kli-
maatveranderingen vast te stellen 
in de Java Zee. Tenslotte 
beschrijft Wilson de verschillende 
ondiep mariene biota die veelal 
geassocieerd zijn met koraalriffen. 
Kalksteen is zeer geschikt om 
milieu- en klimaatveranderingen 
te volgen, maar dat soort onder-
zoek is in de Indonesische wate-
ren nog onvoldoende uitgevoerd.

In dit boek vindt een ware kruisbe-
stuiving plaats tussen geologische, 
oceanografische en klimaatkennis 
van Indonesië. Sterk aanbevolen 
aan iedereen die geïnteresseerd is 
in het geologisch en oceanogra-
fisch denken in Zuidoost-Azië. 

Tom Reijers
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Luc Kohsiek aan het Noord-Hollandse strand tijdens de noordwesterstorm van begin januari

.water

De dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Luc Kohsiek over de water-
schappen en fundamenteel  
en toegepast onderzoek
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Aan de muur van zijn kantoor in het nieuwe 
gebouw van het hoogheemraadschap in 
Heerhugowaard hangen vijf prachtige kaar-
ten uit de ‘Atlas van Nederland in het Holo-
ceen’, die de geologische ontwikkeling van 
Noord-Holland laten zien van de laatste 

7000 jaar. Want daar gaat het volgens hem 
om. Van het Zeegat van Bergen en de mon-
ding van de Oerij, tot de vroegste bewoning, 
de eerste wegen en de oudste polders: alles 
heeft met geologie te maken. De kaarten 
maken duidelijk waarom de noordelijke 
kuststrook, met de Hondsbossche en Pette-
mer Zeewering, tot de zwakkere schakels in 
onze kustverdediging behoort en laten zien 
dat de Westfriese Omringdijk precies de 
contouren volgt van het sedimentatiegebied 
achter het Zeegat van Bergen. 

Hoorn – Amsterdam
De waterschappen, de oudste en vierde 
overheidslaag in Nederland, zijn verantwoor-
delijk voor de kwaliteit van ons oppervlakte-
water en de veiligheid van de inwoners als 
het gaat om water. Zij houden de polders 
droog, zorgen dat dijken en duinen sterk en 
hoog genoeg zijn om land en bewoners te 
beschermen, en zorgen voor de zuivering 
van het afvalwater. In die hoedanigheid  
werken zij samen met veel instellingen. 
Zandsuppletie om de kust te versterken en 
afkalving te voorkomen wordt uitgevoerd 
samen met Rijkswaterstaat. De kennis die 
daarvoor nodig is wordt o.a. geleverd door 
specialisten van Deltares, die ook meewer-
ken aan het onderzoek naar de kwaliteit en 
de hoogte van de binnendijken. Het rijk 
draagt bij aan de kosten van waterveilig-
heid, maar het is ook een grote post op het 
budget van de waterschappen zelf. Al het 
werk wordt uitgevoerd volgens de door de 
overheid gestelde normen. 
Kohsiek: “Binnen de waterschappen is alle 
praktische en operationele kennis aanwezig 
om de dagelijkse taken uit te voeren. Zijn er 
problemen die we niet zelf kunnen oplossen 
– specifieke geologische, hydrologische of 
(geo)technische vragen – dan zoeken we 
expertise van buiten. Die kennis hoeven we 
niet zelf in huis te hebben; wel moeten we 
voldoende weten om de juiste vragen te kun-
nen stellen. Deltares doet bijvoorbeeld op 
dit moment onderzoek naar de sterkte van 
dijken op veen, zoals de dijk van Hoorn naar 
Amsterdam.

Piping
Een van de grote zorgen bij de stabiliteit 
van dijken is piping. Als het hoogteverschil 

tussen het water in een vaart en de grond-
waterstand in de polder te groot is, kan er 
kwelwater gaan lekken onder de dijk door. 
Het water kan sediment meenemen en 
daardoor kan de ondergrond onstabiel wor-
den en de dijk wegglijden. Dijkversterking 
kost 1 miljoen euro per kilometer. Een 
bedrag waar heel wat boringen voor gezet 
kunnen worden om de risico’s zo nauwkeu-
rig mogelijk in te schatten, en de dijken zo 
efficiënt mogelijk te versterken. Kohsiek: 
“Het risico op piping is het grootst bij een 
zandige ondergrond. Als fysisch-geograaf 
weet ik dat het grofste sediment in de bui-
tenbocht van een geul wordt afgezet; daar 
is de snelheid van het water het hoogst.  
In de binnenbocht ligt fijner sediment. 
Daar heb ik geen extra boring voor nodig. 
Aardwetenschappers zijn in staat om de 
informatie uit boringen in een breder geo-
logisch perspectief te plaatsen. Zij kunnen 
de richting van een geul bepalen, waar het 
grove sediment is neergelegd en waar dus 
de risico’s op piping het grootst zijn. Die 
kennis is er te weinig bij ingenieurs. Die 
snappen niets van geologen die in een 
bouwput met wijdse armbewegingen de 
ontwikkeling van dat stukje ondergrond 
doorgronden. Omgekeerd snappen geolo-
gen niet veel van het rekenwerk van de 
ingenieurs. Er valt veel te winnen als geo-
logen en ingenieurs hun kennis en kunde 
beter met elkaar in verband brengen.” 

Aquaduct
Een van de grote projecten op dit moment 
is 3Di-Waterbeheer, een nieuw waterstro-
mingsmodel. Het model wordt ontwikkeld 
door de TU-Delft, Deltares en Nelen en 
Schuurmans (een ‘water’ adviesbureau). De 
hoogheemraadschappen Hollands Noorder-
kwartier, Delfland en de regio Haaglanden 
fungeren als ‘launching customers’, wat wil 
zeggen dat ze niet betrokken zijn bij de ont-
wikkeling van het model, maar aangegeven 
hebben het graag te willen gebruiken. Met 
het Actueel Hoogtebestand (AHN2) als 
basis, is het model zo ontworpen dat het 
zeer snel (in enkele minuten) kan doorreke-
nen wat er gebeurt als er op een bepaalde 
plek een dijk doorbreekt: waar stroomt het 
water naar toe, hoe snel gebeurt dat, hoe 
groot zal de schade zijn, maar ook – en dat 

Luc Kohsiek is sinds 1 januari 2009 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK), het waterschap dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding en waterveiligheid van 
Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal, inclusief Texel. Hij is fysisch-geograaf, opgeleid 
aan de Universiteit Utrecht bij de groepen van Henk Berendsen en Joost Terwindt. Met een 
indrukwekkende carrière ‘in het water’, zout èn zoet, aardwetenschappelijk èn bestuurlijk, heeft hij 
een duidelijke mening over de toekomst van de aardwetenschappen en de mogelijkheden voor 
onderzoek en samenwerking. 
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is van groot belang voor een evacuatie – 
welke wegen blijven het langste droog.
“Het aquaduct bij Gouda is het klassieke 
voorbeeld; bij een overstroming staat de 
snelweg daar direct onder water. Maar dit 
model kan bijvoorbeeld ook doorrekenen 
wat de effecten zijn als er een schip in de 
dijkdoorbraak klemgevaren wordt, of als er 
betonblokken in het gat worden gestort,” 
aldus Kohsiek. “De volgende stap is om  
de waterverzadiging van de grond in het 
model op te nemen. Is de bodem verza-
digd, dan kan het water niet anders dan 
over het aardoppervlak weglopen. Dat is 
begin dit jaar weer eens heel duidelijk 
geworden met de wateroverlast in Noord-
Groningen. Met een harde noordwester-
storm, zodat er niet gespuid kan worden, 
zijn de problemen snel groot. We hopen 
met dit model beter te kunnen voorspellen 
wanneer deze situaties zullen optreden.”

Toegepast of fundamenteel
Voor wetenschappelijke instellingen zijn er 
volgens Kohsiek voldoende mogelijkheden 
om onderzoek uit te voeren voor de water-
schappen, maar dan gaat het wel om vraag-
gestuurd onderzoek om een maatschappe-
lijk probleem op te lossen. Fundamenteel 
wetenschappelijk onderzoek is voor de 
waterschappen niet een primaire zorg. 
Wetenschappers zullen alert moeten zijn om 
de fundamentele vragen uit die probleem-
stellingen te destilleren. Het huidige rege-
ringsbeleid zet in op tien topsectoren – 
Water en Energie zijn er twee – en op de 
samenwerking tussen bedrijfsleven en 
wetenschap om maatschappelijk relevante 
vragen op te lossen. Daar liggen kansen  
volgens Kohsiek. ‘De wetenschappelijke 
wereld zal zijn voelhoorns uit moeten steken 

om erachter te komen waar de problemen 
zijn, welke vragen daarbij horen en hoe die 
opgelost kunnen worden. De kenniswereld 
zal bereid moeten zijn om met ideeën naar 
de diensten te gaan. Als wij voorstellen 
horen, onderzoeksplannen, waar wij als 
waterbeheerders profijt van krijgen, dan zijn 
we bereid daar geld in te steken. Het is voor 
ons belangrijk om te weten wat de beste 
technieken zijn om het afvalwater de 
komende tien jaar zo optimaal en efficiënt 
mogelijk te zuiveren. Hoe wij het land zo 
goed mogelijk kunnen beschermen tegen 
het water, maar ook hoe we dijken sterk 
genoeg kunnen maken met een minimum 
aan verstoring voor het landschap. Wij wil-
len modellen die snel inzicht geven over  
de gevolgen van een dijkbreuk, hoe een  
evacuatie geregeld moet worden bij een 
overstroming. New Orleans heeft heel  
duidelijk laten zien hoe het niet moet. Maar 
we willen ook onze gemalen zo visvriendelijk 
mogelijk maken. De Kaderrichtlijn Water 
(KRW), die uit Europa op ons afkomt, vraagt 
bijvoorbeeld om vispassages. De maat-
schappij vraagt, maar om oplossingen te 
vinden is innovatief onderzoek nodig.”

Zoetwaterbel
Vragen zijn er genoeg. Een ander probleem 
dat Kohsiek aansnijdt, is het risico dat het 
grondwater door de stijgende zeespiegel  
en overmatig gebruik steeds zouter wordt. 
Op Texel worden gewassen geteeld op een 
zoetwaterbel die boven het zoute grondwa-
ter zit. Dat zou een mogelijke oplossing zijn. 
Er worden al experimenten uitgevoerd door 
zoutwater onder de zoetwaterbel te pompen 
om zo het zoete water gecontroleerd 
omhoog te drijven. Een andere mogelijkheid 
is om gewassen te verbouwen die bestand 

zijn tegen water met een licht zoutgehalte. 
Allemaal vragen die toegepast van aard zijn, 
maar een degelijke wetenschappelijke ken-
nisbasis nodig hebben om ze op te lossen. 
Kohsiek: “Een uitstekend voorbeeld van 
samenwerking tussen bedrijven en univer-
siteiten is Wetsus, een instituut dat zich 
bezighoudt met de ontwikkeling van duur-
zame watertechnologie en fungeert als  
bindende factor tussen bedrijven, univer-
siteiten en kennisinstellingen. Uit deze 
samenwerking zijn tientallen promotie-
plaatsen voortgekomen die gefinancierd 
zijn door het bedrijfsleven. Zo’n initiatief 
mis ik bij de aardwetenschappen, terwijl er 
meer dan voldoende vragen en problemen 
zijn. Denk aan de energiesector, de zoek-
tocht naar nieuwe olie- en gasvelden,  
nieuwe technieken om meer olie en gas  
uit een veld te halen. Denk aan duurzame 
vormen van energie, zoals geothermie en 
warmte/koudeopslag. Als bedrijven kosten 
kunnen besparen door het gebruik van 
diepe geothermie, dan zijn ze geïnteres-
seerd en mogelijk bereid om onderzoek te 
financieren. Maar eerst willen ze weten  
wat ze ‘er mee kunnen’. En natuurlijk het 
klimaat. Hoe moet Nederland omgaan met 
de klimaatveranderingen, hoe moeten we 
ingrijpen in de waterhuishouding, moeten 
de dijken steeds hoger, of zijn er andere 
mogelijkheden? De klassieke, traditionele 
aardwetenschappelijke kennis blijft een 
belangrijke basis, maar ga met het gebruik 
ervan van de gebaande paden af. Dan  
creëer je mogelijkheden voor onderzoek  
en kansen voor nieuwe technologieën.”

Aukjen Nauta en Wim Westerhoff

De Hondsbossche Zeewering  |  Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat



april 2012   Geo.brief    7

.voetlicht

“De duingeschiedenis was nog nooit eerder zo uitvoerig onderzocht”

Kwartairgeoloog en  
paleobotanist Waldo Zagwijn

Zijn vader was componist; hijzelf in zekere zin ook. Niet van muziekstukken, maar van de 
Nederlandse ondergrond – met de bodem als notenbalk en stuifmeelkorrels als muzieknoten.  
Waldo Zagwijn (1928) heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de stratigrafie  
voor het Boven-Tertiair en Kwartair van Nederland en NW-Europa. In 1974 ontving hij de  
Van Waterschoot Van der Gracht-penning voor zijn kwartair-geologisch onderzoek.

Zoeken naar plantenresten in de groeve Maalbeek (1992)
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Het was tijdens een zomervakantie in  
het Zuid-Limburgse Epen, ergens in de 
oorlogsjaren, toen hij nog leerling was van 
het Gymnasium Haganum, aan de Haagse 
Laan van Meerdervoort. De jonge Waldo 
Zagwijn bezocht met zijn ouders de Hei-
mansgroeve in het Geuldal en vond daar 
een paar indrukwekkende fossielen. Ver-
steende plantenresten, vertelden de daar 
aanwezige medewerkers van het Geolo-
gisch Bureau hem. 

Fossiele zaden en vruchten
Welke planten het waren, weet Waldo Zag-
wijn zeventig jaar na dato niet meer. “Ik 
heb ze aan het natuurhistorisch museum 
in Leiden geschonken.” Maar zijn interesse 
voor de aardwetenschappen was gewekt – 
en toen hij in 1947 ging studeren, was de 
keuze snel gemaakt. “Niet alleen de Hei-

mansgroeve had invloed op mijn besluit. 
Ook de voordrachten over natuurhistorie  
op het gymnasium – gegeven door dhr. 
Schierbeek – speelden een rol. En de 
mineralenverzameling van mijn ouders.”
Eigenlijk was hij aan het begin van zijn 
studie niet eens geïnteresseerd in planten, 
vertelt Zagwijn met een glimlach. “Ik had 
geen flauw benul wat ik na mijn afstuderen 
wilde. Iets met olie en gas, misschien. Of 
met fossielen, daar lag mijn passie. En tja, 
van het één komt het ander – ik bestudeer-
de veel fossiele zaden en vruchten en dan 
ontstaat de botanische interesse vanzelf.”
In zijn tweede jaar aan de Universiteit van 
Leiden kreeg hij college van professor Flor-
schütz. Van oorsprong jurist, ontwikkelde 
die zich met een doctoraalexamen biologie 
en bijvak geologie tot een paleobotanisch 
onderzoeker pur sang. In de jaren 1930 

was hij de eerste die in Nederland de 
betrekkelijk nieuwe methode van het pol-
lenanalytisch onderzoek toepaste. Na de 
oorlog werd Florschütz bijzonder hoogleraar 
aan de Leidse universiteit waar hij samen 
met professor Van der Vlerk baanbrekend 
werk verrichtte aan de studie van het  
Kwartair.

Stratigrafische commissie
Palynologie – te vertalen als ‘strooikunde’ – 
was in de jaren veertig bedacht door twee 
hooikoortsspecialisten. In 1913 was de 
Zweedse geoloog Lennart von Post (1884-
1951) als eerste begonnen met het bestu-
deren van stuifmeelkorrels in veenlagen  
en sedimentaire afzettingen. Al snel bleken 
die een schat aan gegevens over vroegere 
vegetaties op te leveren. Informatie die  
tot dan toe alleen met tijdrovend en moei-
zaam onderzoek aan fossiele plantenresten 
verkregen kon worden. Binnen de aardwe-
tenschappen ontstond grote interesse om 
pollen te gebruiken voor de reconstructie 
van paleovegetaties, klimaatontwikkeling, 
relatieve ouderdomsbepalingen en strati-
grafische correlaties. 
Dankzij Florschütz raakte Zagwijn geïnte-
resseerd in het pollenanalytisch onderzoek. 
Na zijn afstuderen in 1954, en twee jaar 
in militaire dienst, kon hij aan de slag bij 
de Rijks Geologische Dienst in Haarlem. 
“Een goede studievriend van mij, Jan Dop-
pert, werkte daar al en ook mijn jaargenoot 
Wim ter Wee ging bij de RGD werken.  
Ik ben gedumpt bij een commissie om de 
stratigrafie van het Kwartair te formalise-
ren. Ik werd hoofd van het pollenlab en 
kreeg de ruimte om mijn proefschrift te 
schrijven.”
Dat verscheen in 1960 onder de titel 
‘Aspects of the Pliocene and Early Pleisto-
cene vegetation in the Netherlands’ en 
behandelt de verschillende vegetatiezones 
in het Plio- en Pleistoceen. “Alleen het 
Tiglien (2,4-1,8 Ma) ontbrak – dat tijdvak 
had Florschütz voor zichzelf geclaimd.” Na 
zijn promotie heeft Waldo over dat tijdvak 
in 1963 alsnog een belangrijke publicatie 
geschreven. 

Een veelbelovende jongeman
Pollenanalyse was niet een doel op zich 
voor Zagwijn; hij beschouwde zijn onder-
zoek naar de Nederlandse vegetatie- en  
klimaatgeschiedenis als een middel om 
een bruikbare stratigrafie van het Kwartair 
te vinden. “Er was net een ommekeer 
gaande binnen de aardwetenschappen, 
waarbij de stratigrafie een grote vlucht had 
genomen. De Dienst besteedde veel aan-
dacht aan toegepaste geologie, maar de 
directie besefte dat een stevig wetenschap-
pelijk fundament evenzeer van belang was. 
En ik ben Antoine Pannekoek, toenmalig 
directeur, en Jan D. de Jong (later hoogle-Een door Waldo in 1956 gemaakte opname van een groeve bij Reuver
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zoek en legde toen al de basis voor zijn 
stratigrafische indeling van het Vroeg-
Pleistoceen, een schema dat van veel 
onderzoekers in NW-Europa navolging 
heeft gekregen. 

Tussen de archieven op zolder
Ook in Oost-Europa (waar het pollenanaly-
tisch en paleobotanisch onderzoek inten-
sief beoefend werd) volgde men met grote 
interesse de ontdekkingen van Zagwijn. 
Lange tijd was Waldo actief in de DEUQUA 
(de Duitse kwartairgeologische vereniging) 
en in 1973 ontving hij als eerste Nederlan-
der de Albrecht Penckmedaille. Nederland 
kon vervolgens niet achterblijven: in 1974 
kreeg Zagwijn de Van Waterschoot Van  
der Gracht-penning.
Zelf blijft hij er bescheiden onder. “Ach, 
het was gewoon een leuke tijd. Ik zie me 
daar nog zitten, gehurkt tussen de archie-
ven op de zolder van de Geologische 
Dienst. Of met zijn allen in het veld. Ik heb 
sowieso altijd graag met anderen samenge-
werkt.”
Een van die samenwerkingsprojecten vond 
plaats in 1975, toen Zagwijn samen met 

Cor van Staalduinen (ook een Leidse geo-
loog) de toelichting op de geologische  
overzichtskaarten van Nederland schreef, 
in de wandelgangen het ‘groene boek’ 
genoemd. “Vanuit het laboratorium de  
kartering ondersteunen vond ik leuk werk, 
maar vrijwel geen enkele kaart kwam af. 
Dat lijkt een algemene kwaal van karteren: 
er is altijd te weinig tijd voor. Iedere keer 
kwamen er weer nieuwe externe opdrach-
ten, en we hadden gewoon te weinig  
mankracht en te weinig tijd. We moesten 
het veld in, rapporten schrijven, mensen 
aansturen...”

Kilometerslange ontsluitingen
In de loop der jaren werd het alleen maar 
drukker. Zo deed Zagwijn samen met Jan 
de Jong en Kiek Jelgersma onderzoek in  
de duinen, waarbij ze zich richtten op het 
Holoceen. Ook de archeoloog F. van Regte-
ren Altena was nauw bij dat onderzoek 
betrokken. “Dat was een unieke samenwer-
king: de duingeschiedenis was nog nooit 
eerder zo uitvoerig onderzocht. Dankzij 
grote ontgravingen langs het Noordzee-
kanaal bij IJmuiden en in de Amsterdamse 

raar in Wageningen), destijds hoofd karte-
ring, nog altijd dankbaar dat ze me de 
ruimte gaven om aan dat fundament te 
metselen. Het hoorde ook typisch bij de 
Geologische Dienst om de resultaten van 
het onderzoek op wetenschappelijke wijze 
te publiceren.”
Zagwijn ging regelmatig op veldwerk, voor-
al in het grensgebied bij Reuver en Tege-
len. In feite heeft hij daar het fundament 
onder de stratigrafie van het Kwartair 
gelegd. Hij reisde vaak af naar het Duitse 
Krefeld. De Geologische Dienst onderhield 
nauw contact met de geologen daar. Zo 
kwam Zagwijn terecht in de grote bruin-
koolgroeven die wel 400 meter diep waren 
en waarin je afzettingen uit het Mioceen, 
Plioceen en Kwartair kon bestuderen.  
“Wat een wereld was dat.”
In een verslag van een symposiumdiscus-
sie, in 1956 in Krefeld gehouden, werd 
Zagwijn omschreven als een ‘veelbelovende 
jongeman met een veelbelovende tech-
niek.’ De uitkomsten van dat symposium 
verschenen een jaar later in ‘Geologie en 
Mijnbouw’. Zagwijn publiceerde daarin de 
eerste bevindingen van zijn promotieonder-

De kilometerslange ontsluitingen in de Amsterdamse Waterleidingduinen
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Waterleidingduinen hadden we kilometers-
lange ontsluitingen tot onze beschikking. 
In mijn achtertuin, bij wijze van spreken – 
mijn vrouw en ik woonden toen net in 
Santpoort-Noord.”
Ook kreeg Zagwijn het steeds drukker met 
bestuurlijke taken. Hij werd benoemd tot 
hoofd van alle laboratoria van de Rijks 
Geologische Dienst en was begin jaren  
‘80 zelfs even plaatsvervangend directeur. 
Ook was hij bouwpastoor bij de nieuwbouw 
van het gebouw van de Geologische Dienst  
in Haarlem. “De verbouwing liep steeds 
vertraging op – toen het gebouw in 1992 
gereed was, ging ik net met pensioen.  
Zelf zat ik bij de Dienst lange tijd in het 
monumentale pand van de Koninklijke 

Hollandsche Maatschappij der Weten-
schappen op Spaarne 17; met het pollen-
lab hebben we ook nog een tijd in de 
Lorentsz-vleugel van het Teylers Museum 
gezeten.”
In 1988 vroeg professor Wim Roeleveld 
Zagwijn om hoogleraar palynologie te wor-
den aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
“Thomas van der Hammen ging weg.  
Ik heb er met veel plezier gewerkt tot aan 
mijn pensioen in 1992, maar ik ben tot 
1993 gebleven om lopende projecten af  
te maken.” Ook daarin lijkt hij op zijn  
leermeester Florschütz, die ook nooit van 
ophouden wist. Misschien kenmerkt dat  
de ware palynoloog: even resistent en 
onverwoestbaar als een stuifmeelkorrel...

Profetisch
Zagwijn hield zijn inaugurele rede aan de 
Vrije Universiteit op 20 maart 1991. “Drie 
jaar na mijn aanstelling – maar beter laat 
dan nooit...” Hij sprak over de paleoklima-
tologie van interglacialen, maar ook over 
de opkomende interesse van het brede 
publiek en de politiek voor het onderwerp 
‘klimaatverandering’. Twee passages uit 
zijn rede:

‘Al in 1979 werd door de eerste klimaatcon-
ferentie het onderwerp nadrukkelijk onder 
de publieke aandacht gebracht, zonder 
zichtbaar resultaat. Tien jaar later is er dan 
een plotselinge ommezwaai van de politiek. 
Ongehoord grote bedragen worden gespuid 
naar een terrein van onderzoek waarmee 
zich op dat moment slechts een kleine 
groep klimatologen en paleoklimatologen 
bezighoudt. Bedragen van vele tientallen 
miljoenen per jaar komen in Europa 
beschikbaar, een veelvoud van datgene wat 
normaal gesproken voor aardwetenschappen 
wordt besteed. Velen raken dan ook geïnte-
resseerd in het onderwerp. Waar tot voor 
kort de roepende in de woestijn was, ver-
dringen zich de geroepenen in de broeikas.’

‘Klimaatonderzoek is een zaak van lange 
adem en het gevaar is niet denkbeeldig, dat 
de publieke belangstelling zal weg ebben 
voordat de nodige wetenschappelijke onder-
bouw zal zijn gevestigd.’

Profetische woorden lijken het haast, anno 
2012... 

Gemma Venhuizen en Wim Westerhoff

Ontsluiting in de duinen bij Velsen

Waldo ontvangt de Albrecht Penck medaille. Rechts met bloemen zijn vrouw.
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.promotie

Schokverschijnselen in kwarts als 
bewijs voor een meteorietinslag

Deformatiestructuren in kwarts die gevormd zijn onder extreem hoge temperatuur en druk zijn 
aanwijzingen voor meteorietinslagen op aarde. Maartje Hamers van de Universiteit Utrecht doet 
onderzoek aan deze ‘schokverschijnselen’. Zij probeert door kwarts op verschillende manieren  
te onderzoeken nieuwe en minder kostbare technieken te ontwikkelen om inslagkraters te  
kunnen herkennen.

Maartje in de Rieskrater in Duitsland  |  foto Martyn Drury
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Meteorietinslagen spelen een belangrijke rol 
in de geschiedenis van de aarde. Volgens 
sommigen zijn de eerste levensvormen hier 
terechtgekomen via een meteoriet. Zeker 
één keer, aan het einde van het Krijt, is 
bijna al het aardse leven weggevaagd door 
een flinke inslag; een meteoriet heeft in 
ieder geval een grote bijdrage geleverd aan 
de extinctie.

Grote inslagen van brokken steen uit de 
ruimte, met een doorsnede van meters tot 
zelfs enkele kilometers, laten kraters als  
littekens achter op het aardoppervlak.  
De aanwezigheid van inslagkraters op aarde 
is nog niet zo gek lang algemeen geaccep-
teerd; pas in 1960 werd Meteor Crater in 
Arizona de eerste erkende aardse inslag-
krater. Daarna werden er snel meer ontdekt, 
uitgebreid bestudeerd en in kaart gebracht. 
De vernietigende kracht van meteorietin-
slagen staat definitief op de kaart sinds de 
ontdekking van enorme kraters zoals Vrede-
fort in Zuid-Afrika (oorspronkelijk ongeveer 
300 km in doorsnee en 2 miljard jaar oud) 
en Sudbury in Canada (250 km; 1,8 Ma), 
maar vooral nadat de Chicxulub krater in 
Mexico (180 km; 65 Ma) als schuldige 
werd aangewezen voor het uitsterven van  
de dinosauriërs. Inmiddels staan er 182 
bevestigde kraters in de ‘Earth Impact  
Database’ (http://www.passc.net/Earth
ImpactDatabase), waarin gegevens over alle 
inslag kraters op aarde verzameld worden. 

Schokgolf
In het veld zijn er verschillende karakteris-
tieken die erop wijzen dat een verdachte 
structuur een inslagkrater is, zoals typische 
inslaggesteenten, smelt, breccia’s, pseudo-
tachylieten en shatter cones (kegelvormige 
breukvlakken). Helaas zijn, afgezien van 
shatter cones, de meeste van deze veld-

kenmerken niet uniek en dus geen defini-
tief inslagbewijs. Hiervoor moet op kleinere 
schaal worden gezocht.
De krachten die een rol spelen bij inslagen 
zijn enorm (tot ongeveer 10 GPa wordt in 
dit onderzoeksveld bestempeld als ´lage 
druk´). De botsing met het aardoppervlak 
van een object dat zich verplaatst met  
een snelheid van tientallen kilometers per 
seconde, veroorzaakt schokgolven die zich 
radiaal verspreiden vanuit het punt van 
inslag. Gesteente verdampt, smelt en 
breekt, en grote hoeveelheden materiaal 
worden weggeslingerd, zelfs tot buiten  
de dampkring in het geval van een grote 
inslag als die van Chicxulub. De druk kan 
lokaal oplopen tot meer dan 100 GPa en 
temperaturen van 2000°C zijn niet onge-
woon. Dit alles in een tijdspanne van enke-
le seconden tot minuten. Dit zijn unieke 

omstandigheden die normaal gesproken 
niet aan het aardoppervlak voorkomen en 
ze laten dan ook unieke sporen na op de 
microscopische schaal. In verschillende 
mineralen, bijvoorbeeld kwarts, veldspaten 
en zirkonen, veroorzaakt de schokgolf ver-
anderingen in de kristalstructuur die niet 
onder andere omstandigheden kunnen  
ontstaan. Van deze mineralen is kwarts  
het meest onderzocht, omdat het veel voor-
komt aan het oppervlak, resistent is tegen 
verwering en makkelijk te bestuderen is 
met een microscoop. 

Planar deformation features – PDFs
Schokverschijnselen in kwarts worden 
gevonden in de krater zelf (zowel in de  
kratervloer als in breccie en puin dat is 
teruggevallen in de krater), in gesteente, 
brokstukken en puin direct naast de krater 
en zelfs in de zogenaamde ejecta blanket; 
het laagje materiaal dat is weggeblazen 
door de inslag en weer is neergedaald.  
Zo’n laagje kan zelfs wereldwijd zijn afge-
zet (zoals bijvoorbeeld bij de K/T-inslag). 
Geschokte kwarts kan dus het bewijs  
vormen dat een verdachte structuur daad-
werkelijk een inslagkrater is. Maar het kan 
ook, als het in een dun laagje met inslag-
materiaal in de stratigrafie voorkomt, het 
bewijs leveren dat er op een bepaald 
moment in de geologische geschiedenis 
een grote inslag heeft plaatsgevonden, ook 
al is de bijbehorende krater onvindbaar. 
Het is daarom van belang om geschokte 
kwarts correct te kunnen identificeren.
Afhankelijk van de druk en temperatuur  
tijdens de inslag worden verschillende feno-
menen gevonden in geschokte kwarts: onder 
andere planar fractures (microbreuken 
parallel aan bepaalde kristalvlakken), planar 
deformation features (kortweg PDFs), de 
hoge druk-polymorfen coesiet en stishoviet, 

Het wereldwijd gevonden inslaglaagje op de K/T-grens in Caravaca, Spanje

Een inslagbreccia in de Rochechouartkrater in Frankrijk
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diaplectisch glas (onder hoge druk gevorm-
de amorfe kwarts) en uiteindelijk smeltglas. 
Vooral de aanwezigheid van PDFs in kwarts 
is algemeen geaccepteerd als onomstotelijk 
bewijs voor een inslag. PDFs zijn zeer 
dunne (maximaal ±1 µm breed) microlamel-
len met een kristallografisch bepaalde  
oriëntatie. In de eerste instantie zijn het 
lamellen van amorfe kwarts, maar geholpen 
door de aanwezigheid van water rekristalli-
seren ze makkelijk door de verhoogde  
temperaturen na een inslag, of tijdens een 
eventuele latere periode van metamorfose. 
PDFs zijn dan echter nog steeds te herken-
nen aan vloeistof insluitsel, die na rekristalli-
satie achterblijven op het vlak van de lamel-
len. Het zijn dus microstructuren die ook  
op geologische tijdschalen lang herkenbaar 
blijven. Bovendien zijn ze goed te zien met 
een optische microscoop. Hierdoor zijn 
PDFs uitermate geschikt als bewijsmateriaal 
voor een krater of inslaglaagje. 

TEM en SEM
Helaas bestaan er meer soorten micro-
lamellen in kwarts. Vooral tektonische 
deformatielamellen (ook bekend als Böhm-
lamellen) kunnen in dunne doorsnede  
verwarrend veel op PDFs lijken, hoewel de 
twee typen lamellen een totaal verschillen-
de onderliggende structuur hebben en ook 
hun kristaloriëntatie over het algemeen 
verschillend is. Het komt dan ook regel-
matig voor dat verdachte structuren of 
stratigrafische niveaus ten onrechte aan 
een meteorietinslag worden toegeschreven. 
De discussies hierover kunnen hoog 
op lopen, vooral als er massa-extincties 
(zoals de Perm-Trias- en Trias-Jura- 
extincties) aan het verhaal te pas komen. 
De klassieke techniek om betrouwbaar 
onderscheid te maken tussen PDFs en  
tektonische lamellen is de transmission 
electron microscope (TEM). Met de TEM  
is het mogelijk zowel de oriëntatie van  
‘verdachte’ lamellen te meten, als op een 
hoge resolutie beelden te maken van de 

microstructuur van de lamellen. Samen 
geeft dat een betrouwbaar bewijs voor 
schokdeformatie. Omdat TEM-werk duur 
en arbeidsintensief is en de grootte van 
een monster zeer beperkt is (zo’n tien bij 
tien micron), zou een alternatieve methode 
om PDFs op een betrouwbare manier te 
identificeren en karakteriseren welkom 
zijn. De scanning electron microscope 
(SEM) is een geschikte kandidaat. Hierin 
kunnen standaard formaat slijpplaatjes 
bekeken worden en SEMs zijn tegenwoor-
dig voor de meeste onderzoeksgroepen 
beschikbaar. Met name cathodolumines-
centie in de SEM (SEM-CL) blijkt een 
goede methode te zijn om PDFs te  
identificeren.

Rood CL-signaal
CL maakt gebruik van het feit dat een 
materiaal zichtbaar licht gaat uitzenden 
onder invloed van een elektronenbundel. 
Dit signaal kan interne structuren in een 
mineraal weergeven die niet op een andere 
manier te zien zijn. Puur op basis van 
SEM-CL plaatjes is het onderscheid tussen 
PDFs en tektonische deformatielamellen 
goed te maken. Bovendien blijken er twee 
typen PDFs te bestaan: een deel geeft een 
rood CL-signaal en een deel geeft geen CL-
signaal. Dit heeft vermoedelijk te maken 
met de mate van rekristallisatie: rode PDFs 
worden gevonden in zowel jonge als oude 
kraters; donkere PDFs alleen in relatief 
jonge kraters zoals El’Gygytgyn (± 3,5 Ma), 
Ries (± 15 Ma) en Popigai (± 35 Ma). 
Bovendien komen ook PDFs voor met 
gedeeltelijk een rode en gedeeltelijk geen 
CL-emissie, wat zou kunnen wijzen op 
gedeeltelijke rekristallisatie. Een andere 
mogelijkheid is dat er verschil is in de 
omstandigheden waaronder de PDFs 
gevormd zijn: rode bij (relatief) lage,  
donkere bij hogere druk en temperatuur. 
Om uitsluitsel te geven zullen de verschil-
lende typen PDFs uit verschillende kraters 
in de TEM bestudeerd worden, zodat dui-

delijk wordt waar het CL-signaal vandaan 
komt en of er in één van de twee typen 
amorf materiaal (‘verse’ PDFs) gevonden 
kan worden. De vergelijking van SEM-CL 
met de beproefde TEM-methoden zal de 
identificatie van PDFs met SEM-CL boven-
dien betrouwbaarder maken.
De SEM-CL techniek zal later dit jaar wor-
den toegepast op controversiële geschokte 
kwartsen die gevonden zijn rond de Perm-
Triasgrens en de Trias-Juragrens. Hopelijk 
wordt dan duidelijk of ook bij deze massa-
extincties meteorietinslagen een rol heb-
ben gespeeld. Het is fascinerend dat op 
bijna de kleinst mogelijke schaal denkbaar 
antwoorden te vinden zijn op vragen over 
zulke grootschalige processen als meteo-
rietinslagen en het massaal uitsterven van 
leven op aarde. 

Maartje Hamers
M.F.hamers@uu.nl

Prof. dr. Martyn Drury begeleidt dit onderzoek, dat bekostigd  
wordt uit het Open Programma ALW van NWO. De resultaten  
van het onderzoek zijn gepubliceerd in Hamers, M.F., and Drury, 
M.R., 2011, Scanning electron microscope-cathodoluminescence 
(SEM-CL) imaging of planar deformation features and tectonic 
deformation lamellae in quartz: Meteoritics & Planetary Science, 
v. 46, p. 1814-1831.

Een geschokte kwartskorrel uit de Rieskrater in 
Duitsland (lichtmicroscoop, crossed polars)

Kwarts uit de Belgische Ardennen met tektoni-
sche deformatielamellen (de NE-ZW georiën-
teerde structuren; de horizontale blauwe streep 
is een met epoxy gevulde barst) (SEM-CL)

Kwarts uit de Rieskrater met PDFs (twee oriën-
taties), rode CL emissie (SEM-CL)

Kwarts uit de Rieskrater met PDFs (tenminste 
vier oriëntaties), geen CL emissie (SEM-CL)
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In de jaren 60 van de vorige eeuw heb ik de lagere school en een deel van  
de middelbare school in Indonesia doorlopen. Later ben ik vaak privé terug-
gegaan, vooral naar het voor mij aanvankelijk onbekende Oost-Indonesia.  
Ik heb op alle mogelijke manieren gereisd: in een Buginese prauw, met lokale 
veerboten, op binnenlandse vluchten en met bussen van twijfelachtige 
veiligheid. Maar ik ben ook reisbegeleider geweest, o.a. op een comfortabel 
klein cruise schip. Dat ik nog een keer beroepshalve naar Indonesia zou gaan, 
kon ik begin 2011 niet bevroeden. Hoe kwam dat?

.zaken overzee

Cursus aan de Sultan Hasanuddin University

Met studenten uit Makassar naar 
het Maros en Pangkep karstgebied 
in Zuid-Sulawesi

Begin vorig jaar vroeg Herman Darman van 
de Shell mij om een bijdrage te leveren aan 
een speciale uitgave van het Bulletin van de 
Geologisch Vereniging van Indonesia (IAGI) 
ter ere van hun 50-jarige bestaan. Dat heb 
ik gedaan. Ik vond dat deze vriendelijke  
uitnodiging een tegengebaar behoefde.  
Herman en ik bedachten dat ik tijdens mijn 
vakantie in Oost-Indonesia (eind 2011 – 
begin 2012) een lezing en een eendaagse 
carbonaatcursus zou kunnen geven aan een 
Indonesische universiteit. Herman plaveide 
de weg. Er kwamen uitnodigingen via de 
Indonesische Geologische Vereniging en de 
Indonesische AAPG student chapters en zo 
kwam er een driedaagse ‘cursus’ tot stand 
aan de Sultan Hasanuddin University in 
Makassar, met een lezing, een carbonaat-
cursus en een excursie naar het Maros en 
Pangkep karstgebied in Zuid-Sulawesi.

Vulkaan de Lokon
Het was een prachtige gebeurtenis, ook door 
de grote belangstelling van de studenten die 
in de 36 jaar dat geologie in Makassar gedo-
ceerd wordt, voor het eerst werden gecon-
fronteerd met een buitenlandse gastspreker. 
Na enige aarzeling om in het Engels te pra-
ten, brandden de vragen los. Voor mij was 
vooral de excursie naar het ‘achterland’ van 
Makassar een openbaring, niet alleen cultu-
reel en landschappelijk, maar ook (energie) 
geologisch en archeologisch.

De provincie Noord-Sulawesi (de noordarm 
van het grillige eiland) heeft veel actief 
Kenozoisch vulkanisme door subductie  
van de Philippijnenplaat in de Noord- 
Sulawesitrog van de Celebes Zee. De vul-
kaan de Lokon barstte uit op 30 december 
2011, toen ik er was. Door de vulkanische 
activiteit zijn er plaatselijk veel warmwater-
bronnen b.v. in de omgeving van het  
Tomohon meer. Pertamina, het staatsolie-
bedrijf, is enkele jaren geleden begonnen 
om die geothermale energie te gebruiken 
om elektriciteit op te wekken.  
Bij Lahendong ligt een van Pertamina’s 
Geothermal Energy (PGE) velden waar 
ongeveer 530 MW elektriciteit wordt  
opgewekt. Er omheen lopen grote, blauw 
geschilderde, buizen voor aan- en afvoer 
van het warme water met ‘awas, panas!’ 
erop geschilderd (pas op, warm!). Hoog-
spanningskabels brengen de opgewekte 
stroom tot in Centraal-Sulawesi (meer  
dan 1000 km verder). 

Kembang sepatu
In Centraal-Sulawesi, in het Posso meer,  
is in 1897 de Nederlandse mijnbouwer  
ir. Fennema om het leven gekomen. De 
koloniale ‘Dienst van het Mijnwezen’ had 
hem op expeditie gestuurd om Centraal-
Celebes te karteren. Op 27 november 
1897 sloeg de kleine prauw om waarmee 
hij probeerde het zeer brede meer over te 

steken. De vaak plotselinge sterke namid-
dagwind maakt het water onrustig, waar-
door varen gevaarlijk is. Ik heb het zelf 
ondervonden. De overheid heeft enkele 
jaren geleden besloten de veerdienst over 
het meer te staken, zodat nu de tocht  
over de slechte wegen langs het meer  
moet gaan. Ik heb een ‘kembang sepatu’ 
(= schoen bloem = Hibiscus) op het natte 
graf van deze pionier van de Nederlandse 
geologie geworpen in dit afgelegen deel 
van de toenmalige Nederlandse kolonie.
In het noordelijk deel van de zuidwest ‘poot’ 
van Sulawesi ligt ‘Tana Toraja’ (Toraja 
land). Ik was hier al eerder geweest na een 

Geologisch overzicht van Sulawesi .  |  Bron: Geol. 

Soc. London
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stoffen te zoeken in zulke gebieden, en  
er werden veel meer vragen gesteld over  
de vooruitzichten voor het vinden van  
olie en gas in en om Sulawesi dan ik kon 
beantwoorden. Dat maakte duidelijk dat 
meer en aanvullende cursussen over  
deze materie welkom zijn. 

Vlinders
Erg in overeenstemming met de manier 
waarop ik dat zou aanpakken, hadden  
de excursieleiders er ook aan gedacht een 
paar toeristisch interessante locaties in het 
programma op te nemen. We bezochten 
enkele van de meer dan 60 bekende grot-
ten rondom de dessa Leang-Leang, waarin 
schilderingen van wilde zwijnen, herten en 
negatieve handafdrukken te zien zijn. Ze 
zijn archeologisch gedateerd op 6.000 tot 
30.000 jaar. Studies hebben duidelijk 
gemaakt dat ze goed vergelijkbaar zijn met 
schilderingen in Papoea en met Aboriginal 
schilderingen in Australië, wat fascineren-
de vragen oproept over de manier waarop 
de mensen die die schilderingen hebben 
gemaakt, zich hebben  
verspreid. 

Niet ver van Leang-Leang, in de dessa 
Bantimurung, verzamelde Wallace al enor-
me hoeveelheden verschillende soorten 
insecten, vooral kleurrijke vlinders. In een 
ter plaatse daarvoor gebouwd laboratorium 
worden de vlinders nu zorgvuldig bestu-
deerd en geclassificeerd. Direct naast  
dat laboratorium is een groot deel van  
het maagdelijk woud tegen de karstkliffen 
afgedekt met een net, waardoor de vlinders 
bijeen blijven. 
Mijn bezoek aan de Hasanuddin University 
was een fascinerende gebeurtenis die zeker 
voor herhaling vatbaar is. Ik ben dan ook 
blij met de uitnodiging nog eens terug te 
komen. Ik hoop een bezoek te kunnen 
combineren met lezingen of cursussen voor 
andere universiteiten in Indonesia om zo 
de lange reis effectief te maken. Misschien 
is het een idee voor andere geologen op 
vakantie in Indonesia. Dan wens ik ze net 
zo’n gastvrije ontvangst en veel succes.

Tom. J. A. Reijers
tjareijers@hetnet.nl 

Bijzetplaats in Tana Toraja waar de curieuze lijkkisten bewaakt worden door poppen afbeeldingen 
van de overledene.   |  Bron: Wikipedia

lange tocht per Buginese prauw door Oost-
Indonesia tot aan Pare-Pare. Daarvandaan 
trok ik toen per paard door sawa’s naar het 
hart van Toraja land. Deze keer reisde ik per 
auto. Beide keren trof mij de overweldigen-
de pracht van het sterk gekarstificeerde 
Mesozoisch-Kenozische kalksteengebergte. 
Toraja land staat bekend om de kunstzinnig 
uitgesneden/beschilderde huizen en de 
kleurrijke traditionele begrafenisrituelen.  
De christelijke overledenen worden soms 
jarenlang ‘voorlopig’ begraven tot ‘de grote 
dag’. Dan worden familie en kennissen uit-
genodigd – vaak meer dan 1000 personen – 
om bij de kleurrijke ceremonieën te zijn. 
Die kunnen meer dan drie dagen duren.  
Op ‘slachtdag’ worden de meegebrachte 
offergaven (karbouwen en varkens, vaak 
honderden dieren) massaal geslacht en  
als voedsel aan de gasten aangeboden.  
Toeristen zijn welkom als toeschouwers.  
De feitelijke teraardebestelling is deels in 
natuurlijke karstgrotten, deels in uitgehou-
wen tomben waarin de barokke lijkkisten  
(in de vorm van huizen en prauwen) met  
de overledene worden bijgezet. Soms wordt 
er een soort ‘pop’ voor het graf ‘op wacht’  
gezet. 

Torenkarst
Het wonderbaarlijke karstlandschap, ook 
ten zuiden van Toraja land, doet niet onder 
voor het bekendere van Zuid-China. Het 
was al tegen het eind van de 19e eeuw  
uitvoerig beschreven door Russel Alfred 
Wallace (1869) in zijn reisboek over de 
Maleisische archipel. Nu is dit fascineren-
de gebied het veldwerkgebied voor de  
studenten geologie en geofysica van de 
Hasanuddin University.
Met de wat oude universiteitsbus reden we 
over schilderachtige kleine weggetjes, door 
keurig onderhouden dessa’s en vruchtbare 
sawa’s naar de Eoceen-Miocene Tonassa 
kalksteen. Dit gesteente wordt op grote 
schaal gewonnen voor de cementproductie 
(‘Semen’ in het Maleis) om o.a. nieuwe 
autowegen aan te leggen. Plaatselijke, klei-
ne erosieresten van torenkarstmassa’s in 
de sawa’s hebben veelzeggend erosiespo-
ren aan hun basis. Die gaven aanleiding  
tot een levendige discussie over de geo-
morfologische interpretatie. Het is duide-
lijk dat zeespiegelfluctuaties en/of verticale 
bewegingen van de relatief jonge Zuid-
Sulawesische landmassa een belangrijke 
rol hebben gespeeld. 
Wij concentreerden ons op de ondiep 
mariene platformfaciës en de diepere, 
mariene hellingfaciës van de Tonassa  
Formatie, die in sommige ontsluitingen 
zichtbaar vervingeren met onderliggende 
mergelige, lignietbevattende lagen van  
de Malawa Formatie. De studenten geo-
fysica waren geïnteresseerd in mogelijke 
exploratiestrategieën om naar koolwater-
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In de week van 7 tot 11 mei vindt 
de 6e Geoweek plaats. De Geo-
week is opgezet door het Konink-
lijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap (KNAG) en een veer-
tigtal organisaties. Het doel is om 
het vak aardrijkskunde op basis- 
en middelbare scholen aan te 
laten sluiten op de huidige maat-
schappelijke en economische  
ontwikkelingen. De geosector is 
wereldwijd gezien een groeisector 

De Geoweek: op expeditie met aardrijkskunde

.onderwijs

en in de Geoweek kunnen leerlin-
gen kennis maken met allerlei 
technieken en methoden, zoals 
GPS, GIS en computerinnovaties 
die in de aardwetenschappen wor-
den toegepast. KNAG-docenten 
kunnen op die manier een extra 
dimensie aan hun vak geven.  
Deelname is gratis. De Geoweek 
wordt mogelijk gemaakt door  
SKB Duurzame ontwikkeling van 
de ondergrond en Bodem+ (Agent-

schap NL) binnen het Experti-
senetwerk Bodem en Ondergrond. 
Het KNAG coördineert. 

De Geoweek is opgezet om leer-
lingen van 10 tot 15 jaar in hun 
eigen omgeving te laten ontdek-
ken wat bedrijven, wetenschap en 
instellingen, zoals bijvoorbeeld 
gemeenten, doen in dit werkveld. 
Instellingen die zich hiervoor heb-
ben aangemeld ontvangen op hun 

bedrijf of in het veld groepen leer-
lingen en laten ze kennis maken 
allerlei facetten van het werk in 
de geosector. Het is de bedoeling 
dat de leerlingen aan het werk 
gaan. Dan kan het uitvoeren van 
proefjes in een laboratorium zijn, 
het meten van grondwater of posi-
tiebepaling met een GPS. Mede-
werkers (professionals) van de 
bedrijven begeleiden de leerlin-
gen en vertellen over het werk dat 
ze dagelijks doen.
Er zijn vier soorten activiteiten:
•  Naar een Geo Bedrijf. 
•  Een Geo-professional op 

bezoek in de klas.
•  Een kijkje in het veldwerk.
•  GeoFun & Science online: via 

internet kennis maken met de 
geo-wereld.

Verschillende manieren dus om 
leerlingen met het werken in de 
aardwetenschappen in contact te 
brengen. Het zwaartepunt ligt bij 
leerlingen van 10 tot 15 jaar die 
nog een keuze moeten maken 
voor een vakopleiding, profiel of 
vervolgstudie. 

De organisatie van de Geoweek  
is eenvoudig. Bedrijven, instellin-
gen of professionals die actief  
zijn in de geosector kunnen  
op de website van de Geoweek 
(www.geoweek.nl) aangeven wat 
voor activiteiten/programma ze 
aanbieden. Scholen kunnen zich 
via de webstie oriënteren op de 
onderwerpen en zich aanmelden 
voor deelname. Er doen ook veel 
bedrijven mee die actief zijn in  
de bodem en ondergrond. 
Er is een groeiende belangstelling 
voor deelname aan de Geoweek. 
Zo zijn er in 2011 door 45 instel-
lingen 75 verschillende expedities 
aangeboden, waaraan in totaal 
ongeveer 4000 leerlingen hebben 
deelgenomen. Op de website van 
Geoweek is daarover uitvoerige 
informatie te vinden en ook te 
downloaden. Aanmelden kan nog 
steeds. Een initiatief dat de moei-
te waard is om bij aan te haken.

Geoweek: www.geoweek.nl
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Als je van bijzondere boeken 
houdt, is dit er één: zes kilo in 
A3-formaat! Allard Martinius  
(Statoil) en Janrik van den Berg 
(UU) hebben ruim 30 jaar sedi-
mentologisch onderzoek in estua-
riene en door getij beïnvloede 
riviersedimenten in één monu-
mentaal werk samengebracht.  
De auteurs hebben, met een bijna 
vanzelfsprekende logica, een 
naslagwerk geproduceerd waarin 
karakteristieke sedimentaire 
structuren en sequenties van 
recente sedimentaire milieus  
in één adem behandeld worden 
met vergelijkbare voorbeelden  
uit de fossiele record. Daarvoor is 
uitgebreid gebruikt gemaakt van 
goed gedocumenteerd materiaal 
uit ontsluitingen en boorkernen, 
dat de instituten waar de auteurs 
werken in huis hebben. 
Na de inleiding over terminologie, 
transport van sediment in getij-
denmilieus, sedimentaire faciës 
en sequenties, volgen de hoofd-
stukken over de karakterisatie  
van sedimentaire structuren en 

samenstelsels daarvan in (sub)-
recente en fossiele estuariene en 
door getij beïnvloede rivierafzet-
tingen. Alles met prachtige foto’s 
en duidelijke schema’s. Uitgangs-
punt zijn de, in hoofdstuk 3 be -
schreven, afzettingen van Pliocene 
tot (sub)recente ouderdom van 
het Rijn-Maas-Schelde systeem. 
Het hele boek bevat veel fraaie 
foto’s, maar dit hoofdstuk spant 
de kroon met een set grote foto’s 
uit de bouwputten van de storm-
vloedkering in de Oosterschelde. 
Velen van ons zijn met Janrik of 
collega’s van de Utrechtse sedi-
mentologen in die bouwputten 
geweest en zij zullen zeker de 
‘tidal bundles’ en ‘double mud 
drapes’ herkennen. Opvallend  
is dat door het hele boek steeds 
aandacht besteed wordt aan  
de ‘preservation potential’ van 
sedimentaire structuren en 
sequenties. Lang niet alles wat  
je in recente milieus kunt waarne-
men blijft bewaard in de fossiele 
record. Een mooi voorbeeld  
daarvoor vormt het blaasjeszand  

(fig. 3.5.20). Het is een goed 
kenmerk voor de intergetijdenzone 
op een strand, of langs de rand 
van een zandplaat. Iedereen is er 
lopend langs de laagwaterlijn wel 
eens tot over zijn enkels ingezakt. 
Je kunt je goed voorstellen dat 
dergelijke lagen bij een volgende 
vloed kunnen eroderen, maar ook 
dat het karakter van zo’n poreus 
laagje sterk verandert als het diep 
in de ondergrond wordt begraven.
In hoofdstuk vier volgt de verge-
lijking met voorbeelden van getij-
denfaciës in oudere gesteenten. 
Het is goed om nog eens te bena-
drukken dat de kennis van getij-
denafzettingen uit de fossiele 
record een grote sprong voor-
waarts heeft gemaakt nadat de 
studies van de Oosterschelde 
gepubliceerd zijn. ‘Tidal bundles’ 
en ander faciëskenmerken konden 
vanaf dat moment steeds beter  
in de juiste context geplaatst  
worden. De vele fraaie foto’s van 
ontsluitingen in verschillende 
delen van de wereld bevestigen 
dat veel zien en goed waarnemen 

nog steeds de beste training is  
om sedimentaire sequenties te 
begrijpen.
In het 5e hoofdstuk wordt die 
kennis losgelaten op de inter-
pretatie van boorkernen. Terecht 
wordt erop gewezen dat het bestu-
deren van boorkernen een aantal 
beperkingen met zich meebrengt. 
De ontsluiting van de boorkernen 
is klein (ca. 10 cm) en de afzet-
tingen zijn beïnvloed door com-
pactie en diagenese. Maar de 
auteurs laten zien dat je met de 
gecombineerde kennis van pro-
cesinzicht, waarnemingen in (sub)
recente milieus en ontsluitingen 
heel ver kunt komen.
In een korte, maar krachtige  
synthese (hoofdstuk 6) worden de 
diagnostische criteria, uiteraard 
goed geïllustreerd, nog eens 
samengevat. Het boek sluit af met 
een aantal uitgewerkte voorbeeld 
studies. 
De auteurs hebben er nadrukke-
lijk geen handboek voor getijden-
afzettingen van willen maken, 
maar het is toch een meer dan 
bruikbaar naslagwerk geworden. 
Op een unieke wijze wordt de 
kennis van recente sedimentaire 
milieus in het getijdengebied  
toegepast op de interpretatie van 
afzettingen uit de fossiele record. 
De specifieke aandacht die daar-
bij aan de interpretatie van boor-
kernen wordt gegeven, vormt een 
belangrijke ondersteuning voor 
bouwers van 3D-ondergrond-
modellen. 
Het enige bezwaar dat je tegen dit 
boek kunt hebben is het formaat. 
Het is niet eenvoudig om het,  
terwijl de tv aan staat, op schoot 
te hebben. Je moet er voor gaan 
zitten maar dat is ook de winst,  
je leest dan geconcentreerder en 
neemt de dingen beter op. En dat 
is waar dit boek voor bedoeld is: 
leren van waarnemingen en die  
op de best mogelijk manier in je 
interpretaties verwerken. Meer 
dan een aanrader en gezien de 
omvang voor een redelijke prijs.

Wim Westerhoff

.boekbespreking

Atlas of sedimentary structures in estuarine and tidally-influenced river deposits of the Rhine-Meuse-Scheldt 
system. Their application to the interpretation of analogous outcrop and subsurface depositional systems • 
A.W. Martinius and J.H. Van den Berg • 2011 • 298 pp. • EAGE Publication bv. Houten • The Netherlands • 
ISBN 978-90-73834-11-8 • Prijs € 140,00, voor leden EAGE € 99,00



 18    Geo.brief   april 2012

29-30 maart 2012
NAC-11 Nederlands Aardweten-
schappelijk Congres. Koningshof, 
Veldhoven. Info: https://nac11.nl/

1-6 april 2012
5th International Symposium on 
Deep-Sea Corals, Amsterdam. 
Info: www.deepseacoral.nl/

18 april 2012
Symposium Geothermie Update 
2012. www.geothermieupdate.nl

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

De Nederlandse Geologische Ver-
eniging (NGV) heeft een nieuwe 
Staringia (nr. 13) uitgegeven.  
De Staringia-serie heeft als doel 
bepaalde onderwerpen uit de geo-
logie of de geschiedenis van de 
geologie in detail te belichten.  
Misschien is nr.10, de vertaling  
uit het Latijn van het ‘Academisch 
Proefschrift over de geologie des 
vaderlands’ uit 1833 van W.C.H. 
Staring, het meest bekende num-
mer in deze serie. 
‘Fossiele Cephalopoden van 
Nederland’ is de bescheiden titel 
van deze kleurrijke uitgave. Wat ik 
van koppotigen weet, heb ik ge -
leerd op school en bij de colleges 
in Leiden van Prof. Boschma; wat 
ik niet wist, is dat er in Nederland, 
ook buiten de bekende groeves  
van Zuid-Limburg en Winterswijk, 
zo veel verschillende soorten 
cephalo poden – vaak slordig op 
een hoop gegooid als ‘ammonie-
ten’ – gevonden zijn. Maar, zo 
blijkt al gauw, dit boek gaat niet 
alleen over de ‘in situ’ fossielen, 
maar ook over zwerfstenen die uit 
het noorden, oosten en zuiden, 
door ijsmassa’s of rivieren naar 
Nederland zijn vervoerd en hier tot 
rust zijn gekomen. De leek, zoals 
ik, denkt bij het woord zwerfsteen 
voornamelijk aan de imponerende, 
uit het noorden door het ijs mee-
genomen grote keien, bestaande 
uit plutonisch en metamorf 
ge steente, maar dat is niet de 
gehele waarheid. Er zijn ook veel 
sedimentaire, tijdens het transport 
afgeronde brokken en brokjes 
steen afkomstig van de bergstre-
ken in Duitsland, België en  
Frankrijk, met daarin soms goed 
herkenbare en determineerbare 
fossielen, waar onder Cephalopo-
den. Nederland is tenslotte de 
geologische stortplaats van West-
Europa en allochtone stenen 
mogen ons niet verbazen. Interes-
sant is dat alle ordes van de klasse 
der Cephalopoden gevonden zijn  
in de Nederlandse zwerfstenen en 
dat de geologische tijdvakken van 
Carboon tot jong-Tertiair door Cep-
halopoden vertegenwoordigd zijn.
In 1993 werd er binnen het NGV 
een ‘ammonietenwerkgroep’ opge-

Fossiele Cephalopoden van 
Nederland • Grondboor & Hamer 
2012 • jaargang 66 • nr. 1 •
Uitgever: Nederlandse Geologi-
sche Vereniging • !SBN/EAN 
978-90-806769-9-0. • Prijs  
€ 17,– (plus € 3,– verzend kosten)

Koppotigen voor de liefhebbers

richt en de leden daarvan zijn de 
bedenkers en schrijvers van Starin-
ga 13, een nummer dat voor de 
Nederlandse ammonietenliefheb-
ber, specialist of niet, een ‘must’ is.
Het boek bestaat uit delen van  
zeer ongelijke grootte. Het eerste 
deel (14 pp.) biedt een uitstekend 
geïllustreerde uiteenzetting van de 
anatomie van de Cephalopoden en 
de criteria voor het determineren 
van de verschillende soorten of 
genera. Het hoofdstuk ‘Zwerfstenen 
en verzamelaars’ (8 pp.) bespreekt, 
met behulp van heldere tekst en 
kaartbeeld, de oorsprong en de  
verspreiding der zwerfstenen in  
het huidige Nederlandse land-
schap. Veruit het dikste deel van 
het boek (165 pp.) is besteed aan 
een gedetailleerde beschrijving, 
vergezeld van prima foto’s, van  
verschillende in Nederland aange-
troffen genera en soorten. Een  
uitgebreide literatuurlijst en een 
viertalige begrippenlijst besluiten 
dit voortreffelijke boek. Zeer aan-
bevolen.

Peter de Ruiter

Niet-leden van de NGV kunnen het boek bestel-
len bij dhr. Eise Boonstra (bodeko@planet.nl) 
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22-27 april 2012
General Assembly 2012,  
European Geosciences Union, 
Natural History, Vienna.  
Info: http://www.egu2012.eu/

Jaarvergadering KNGMG  
23 mei 2012
De jaarvergadering van het 
KNGMG zal gehouden worden 
op woensdag 23 mei 2012 in 
het KIVI gebouw, Den Haag. 
Noteert u deze datum vast. Voor-
lopige aanvangstijd 16.00 uur.
Nader bericht volgt in de volgende 
Geo.brief en ook op de website.

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

9-13 juli 2012
5th International Workshop on 
Catchment Hydrological Model-
ling and Data Assimilation Catch-
ments in a changing climate. 
Info: http://www.itc.nl/newsevents

26-30 augustus 2012
IGC Cologne 2012. International 
Geographical Congress ‘DOWN TO 
EARTH’, Keulen. Info: https://
igc2012.org/

16-20 september 2012
Deuqua symposium ‘Umwelt, 
Mensch, Georisiken im Quartär’. 
Info: http://www.bayceer.uni- 
bayreuth.de/deuqua2012

1-3 oktober 2012
GeoHannover 2012, ‘Georesour-
ces for the 21st century’. Info: 
http//:geohannover-2012.de
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