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Jaarvergadering KNGMG – KIVI NIRIA,
Den Haag, woensdag 23 mei 2012

Ik kan u gerust zeggen dat het
bestuur een collectieve zucht van
verlichting heeft geslaakt nu de
jubileumconferentie achter de rug
en het jubileumboek verschenen is.
Voor het eerste verdienen Martin
Wilpshaar en Bernard Westerop,
voor het laatste Peter Floor en alle
auteurs veel dank.
Wij hopen natuurlijk dat beide aan
uw verwachtingen hebben voldaan.
We zijn erg blij dat de reacties tot
nu toe in overgrote meerderheid,
hoewel niet uitsluitend, positief
zijn. Zowel lof als kritiek nemen we
graag ter harte. Kritiek op de conferentie was er vooral over problemen
met de online inschrijving en (ook
belangrijk) de lange rij voor het
bier; ook werden niet alle sprekers
in gelijke mate gewaardeerd. Voor
een volgende conferentie (hopelijk
ruim voor ons volgende eeuwfeest)
zullen wij hier zeker verbetering in
proberen te brengen.
De maandag direct na onze jubileumconferentie zat ik in het vliegtuig
richting equatoriaal Afrika. Ik reis
voor mijn werk regelmatig die kant
op, en probeer dan altijd een raamplaats te bemachtigen. Zo een lange
vliegreis geeft tijd voor terugkijken
en naar beneden kijken. Ver onder
mij in de Sahara waren sterk geërodeerde plooigordels te zien, deels
bedekt door prachtige sterduinen.
Een geologische kaart wordt op de
‘flight tracking display’ helaas niet
bijgeleverd, dus nam ik mij weer
eens voor om na terugkomst nog
eens na te zoeken op ‘Google Earth’
waar ik precies naar zat te kijken.
Telkens weer kom ik daar door tijdgebrek niet aan toe. Ik zal daar toch

.erratum
Helaas is er in het onderschrift
van de foto bij het in memoriam
van prof. Den Tex (Geo.brief 2,
pagina 2) een fout geslopen.
Rechts staat prof. Den Tex, links
zijn voorganger De Roever.
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tijd voor moeten maken, want ik
merk dat zelfs onze recentelijk
gepensioneerde leden het vaak te
druk hebben voor alles wat ze graag
zouden willen doen. Zou het te
maken hebben met de ‘great crew
change’? In de olie- en gasindustrie
is een groeiend gebrek aan voldoende geologen en ingenieurs, en ook
aan ervaren mensen om de nieuwe
generatie de kneepjes van het vak
bij te brengen. We hebben dus nieuwe mensen nodig, maar we moeten
er ook voor zorgen dat de ervaren
geologen de tijd nemen en krijgen
om de mensen op te leiden. En dit
brengt mij weer terug tot het KNGMG
en studentenleden. Wat mij persoonlijk opviel op de conferentie was de
toch lage opkomst van studenten; dit
is zeker voor verbetering vatbaar. Er
was echter één opvallende uitzondering: de grote delegatie studenten
van de Roosevelt Academy uit Middelburg. Het bestuur is zeer verheugd dat de meesten van deze
studenten ook direct lid zijn geworden van het KNGMG, en heet deze
nieuwe leden zeer warm welkom.
Het lijkt me geen toeval dat zoveel
studenten uit één onderwijsinstelling aanwezig waren; ik denk dat
hier voor ons allemaal een voorbeeld tot navolging is gesteld.
Om ook de komende honderd jaar
van betekenis te blijven hebben we
steeds nieuwe mensen en nieuwe
ideeën nodig. Zonder enthousiaste
werving door ons allen, de bestaande leden, gaat dit niet lukken. Zijn
uw collega’s of studenten al lid?
Menno de Ruig

Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van
het Genootschap op woensdag 23 mei 2012, in het KIVI-gebouw in Den
Haag. De vergadering begint om 16.00 u, tevoren is er koffie en thee.
Na afloop van de vergadering is er om 17.00 u een borrel en daarna
volgt een ‘Professor Event’ georganiseerd door de PGK van het KNGMG.

Plaats: KIVI NIRIA – Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
Programma
15.30 u
Thee, koffie, koek
Jaarvergadering
16.00 u
17.00 u
Borrel
18.00 –
Professor Event: lezing Giovanni Bertotti (CiTG TU Delft):
19.00 u	Integrating outcrop data and numerical models for better
understanding of fractured reservoirs, ongoing work at TUDelft.
Agenda van de jaarvergadering
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen en uitgegane stukken
4. Verslag jaarvergadering 18 mei 2011*
5. Jaarverslag 2011*
6. Financieel jaarverslag 2011*
7. Verslag kascommissie
8. Samenstelling bestuur
		Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid Dr J.M.C.M. Schreurs.
9. Bestuursmededelingen
10. Benoeming erelid
11. Rondvraag
12. Sluiting
* Het verslag van de jaarvergadering 2011 verscheen in Geo.brief 4 van vorig jaar. Het jaarverslag 2011
en een kort financieel jaarverslag vindt u in deze Geo.brief. Het financieel jaarverslag kan worden
gelezen op de website (www.kngmg.nl) of worden opgevraagd bij het secretariaat: tel. 070 – 3919892;
postadres: Postbus 30424, 2500 GK Den Haag.

KNGMG jaarverslag 2011
Het honderdste jaar van het
bestaan van het genootschap stond
voor een groot deel in het teken van
de voorbereidingen van de viering in
2012. Op de jaarvergadering van
18 mei 2011 in Den Haag heeft
het hoofdbestuur haar plannen op
hoofdlijnen voorgelegd aan de vergadering, waarop deze – na enige
discussie – ingestemd heeft.
Het vieren van het eeuwfeest kent
twee belangrijke elementen. Onder
leiding van Peter Floor en zijn
redactiecommissie is jarenlang
hard gewerkt aan het samenstellen
en uitbrengen van het boek “Dutch
Earth Sciences”. Het hoofdbestuur
is deze commissie zeer erkentelijk.

Zelf heeft het bestuur zich vooral
gericht op de organisatie van het
symposium van 16 maart 2012,
daarbij geholpen door Martin Wilpshaar en Bernard Westerop. Een deel
van de organisatie en logistiek –
waaronder het registratieproces – is
uitbesteed aan het congresbureau
van EAGE. Helaas moeten we achteraf constateren dat met name het
registratieproces toch niet vlekkeloos is verlopen. Aan de degenen
die hier last van hebben gehad zijn
excuses aangeboden.
Ook in 2011 speelde de Geo.brief
een centrale rol in de communicatie tussen het KNGMG en haar
leden. Na jarenlange bijdragen

Jaarrekening KNGMG
Balans per 31 december 2011
Bezittingen
Financiële vaste activa
Stichtersaandelen
Liquide middelen
Vorderingen

12/31/11

12/31/10

1,561

1,561

158,159
15,942

111,712
16,877

Schulden en vermogen

12/31/11

Eigen vermogen
Stand per 01-01
Exploitatiesaldo
Per 31-12

62,641
469.0062,172

12/31/10
59,688
2,953
62,641

+

Reserveringen
NAC
Lustrumviering 2012

2,000
73,000

10,000

38,490
175,662

57,509
130,150

+
Totaal

175,662

Baten

2011

130,150

Schulden op korte termijn

+

Staat van Baten en Lasten
Contributies en begunstigers
Bijdragen Publicaties
Subsidies voor activiteiten
Rentes / dividend

2011 begroot

2010

56,216
12,387
9,275

58,000
12,387
8,000

58,127
12,387
8,278

77,878

78,387

78,792

2011

Lasten
Publicaties
Activiteiten
Verenigingskosten
KIVI NIRIA administratie
Verleende subsidies
Kosten oninbare contributieNAC
Reserveringen
+ nadelig / voordelig saldo naar reserve

2011 begroot
50,113
4,479
3,045
11,250
810
1,650
2,000
5,000
469.0077,878

2010

51,500
5,800
4,950
10,471
1,000
2,000
5,000
2,334.0078,387

47,534
4,202
4,593
11,000
850
660
2,000
5,000
2,953
78,792

+

Begroting 2012
Baten
Contributies en begunstigers
Bijdragen Publicaties
Subsidies voor activiteiten
Rentes / dividend

Lasten
55,660
12,387
4,500
8,000

Geobrief incl.verzendkosten
NJG
Activiteiten
Verenigingskosten
KIVI NIRIA administratie
Subsidies stud.ver.
Reservering NAC 2012

Eeuwfeest
Dotaties
Sponsoring

23,000
78,000

43,500
8,000
5,300
7,850
11,250
1,000
1,000

Eeuwfeest
Symposium
Jubileumboek
Klimaatboekje
+
Totaal

181,547

nam Dick van Doorn afscheid en
werd opgevolgd door Wim Westerhoff als hoofdrecacteur. Als blijk
van erkenning ontving Dick het
erelidmaatschap. Na het aantreden van Els Ufkes als penningmeester heeft de samenstelling
van het hoofdbestuur in 2011 verder geen veranderingen ondergaan.
Enkele bijzonderheden uit 2011:

Loopbaandag VU
Op 11 februari 2011 heeft het
KNGMG zich met een stand gepresenteerd op de loopbaandag van
de VU. Vrijwel alle leden van het
hoofdbestuur hebben deze stand
een deel van de dag bemand.
Escherprijs
De Escherprijs 2010 is op
25 februari 2011 in Amsterdam
uitgereikt aan Eric Fulmer en
Thomas Kruijer van de Vrije
Universiteit Amsterdam voor hun
dubbelscriptie: ‘The Nature of
Batholith Formation: Detailed
field, geochemical and isotopic
constraints on the assembly of
the Sentinel Granodiorite, Sierra
Nevada Batholith, USA’.

Subtotaal
Verwacht batig saldo
Totaal

De Kringen
Het hoofdbestuur heeft een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van de besturen van de
kringen. Deze bijeenkomst werd
door alle aanwezigen als zeer waardevol ervaren. Er wordt gestreefd
naar een zgn. ‘Kringendag’ in 2012.
Uitreiking van de Van Waterschoot van der Grachtpenning
en de Staringlezing
De Van Waterschoot van der Gracht
penning is op 18 november in
Utrecht toegekend aan Prof. Dr.
M.J.R. Wortel voor zijn uitzonder
lijke verdiensten voor de aardwetenschappen in de breedste zin,
waaronder zijn jarenlange inzet
voor KNAW en NWO en voor zijn
leidende rol in het onderzoek naar
de dynamica van plaatbewegingen.
De uitreiking van de penning is ook
dit jaar weer gecombineerd met het
houden van de Staringlezing. Dr. A.
Sluijs hield de lezing met als titel
“Reconstructing Carbon Cycling and
Climate on Geological Time Scales”.
EFG
HET hoofbestuur is in gesprek met
TNO en Deltares om te bezien hoe

51,670
51,395
3,000
183,965
2,418.00181,547

+

tot een Nederlandse ‘vetting committee’ gekomen kan worden i.v.m.
de accreditatie tot eurogeoloog.

Financiën
Het jaar 2011 is met een klein
negatief saldo afgesloten. Hierbij
moet worden vermeld dat niet
alle begrote posten t.b.v. baten en
lasten zijn afgedekt: de begrote bijdragen uit sponsoring voor extra
activiteiten in 2011 werden niet
geheel gerealiseerd, hetgeen resulteert in de post ‘Voorziening voor
oninbaarheid’. Tevens zijn de
bedrijven die de activiteiten rondom het 100-jarig jubileum sponsoren, niet nogmaals aangeschreven
voor sponsoring van andere activiteiten in 2011. Verder zijn de
administratiekosten van het KIVI
NIRIA gestegen n.a.v. een prijs-

indexatie. Het KNGMG dankt zijn
begunstigers: DGB Earth Sciences,
NAM, Panterra, Total en Wintershall en de en sponsoren van het
eeuwfeest : EBN, GdF Suez, Shell,
TNO, Total en Wintershall. Verder
wordt de stichting NJG bedankt
voor hun bijdrage: de stichters
bijdrage (2011) is gereserveerd
voor het jubileumboek. Ook is het
dit jaar door een grote inspanning
van het KIVI gelukt om bijna alle
contributies over 2011 binnen te
krijgen zodat er op deze post geen
grote afschrijving gedaan hoefde te
worden. Het KTFG draagt bij in de
publicatiekosten via een afdracht
van een (gering) aantal KTFG-leden
aan het KNAG voor ontvangst van
de Geo.brief. NWO-ALW is partner
in de Geo.brief en levert een groot
aandeel in de ‘Bijdrage publicaties’. In de begroting voor 2012 is
een voorziening van € 1000 opgenomen voor het NAC 2012. Met de
reeds ontvangen en toegezegde
sponsorinkomsten alsmede de
beschikbare kasreserves hebben we
een solide financiële basis voor de
activiteiten rondom het 100-jarig
bestaan. Om het begrotingstekort
in de deelbegroting rondom het
100-jarig jubileum op te vangen zal
er in 2012 nog aanspraak gedaan
moeten worden op de kasreserves.
Dientengevolge resulteert de totale
begroting in een negatief saldo.
Henk Schalke en Klaas Maas hebben te kennen gegeven te willen
stoppen als kascommissie. Het
hoofdbestuur bedankt Henk en
Klaas voor hun werk en doet een
beroep op leden die zich beschikbaar willen stellen om de nieuwe
kascommissie te vormen.

Ledenbestand
Het totaal aantal leden per 31
december 2011 bedroeg 825.
Els Ufkes, penningmeester en
Barthold Schroot, secretaris

.www.kngmg.nl
Het wachtwoord voor het beschermde download-gedeelte van het KNGMG-web voor de komende periode is:

Katili
mei 2012 Geo.brief
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.jubileum
KNGMG – 1912-2012

Eeuwfeest-symposium: Earth
Resources, the next 100 years

Aandacht voor het middagprogramma van het symposium.
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Het honderdjarig bestaan van het KNGMG is op 16 maart gevierd met het symposium ‘Earth Resources,
the next 100 years’ en de presentatie van het boek ‘Dutch Earth Sciences’. Met het boek kijkt het genoot
schap terug op de geschiedenis van 100 jaar Nederlandse aardwetenschappen; het symposium, dat als
ondertitel ‘Security of Supply’ had, richtte zich op de toekomst, met krimpende voorraden delfstoffen, de
zoektochten naar mogelijke nieuwe bronnen en het steeds intensievere gebruik van de ondergrond.

Menno de Ruig, voorzitter van het KNGMG,
vatte het huidige gemak waarmee met grondstoffen omgegaan wordt kort samen aan de
hand van de lezing van prof. Eric Smaling
(ITC, de faculteit Geowetenschappen en
Aardobservatie van de Universiteit Twente)
over fosfaat. Gewonnen in bijvoorbeeld
Marokko, verscheept naar Zuid-Amerika,
daar gebruikt als kunstmest op de nieuwe
akkers in het kaalgeslagen Amazonegebied,
waar mais verbouwd wordt dat als veevoeder
naar Nederland wordt verscheept voor varkens die in ons land gehouden worden, om
als karbonaadje in Rusland te eindigen.
Als poep verdwijnt tenslotte een deel van
het voor ons zo belangrijke element via de
Wolga in de Zwarte Zee en daarmee wordt
het onbereikbaar voor nieuwe generaties
planten en dieren.

Zorg en maatschappij
Zorgvuldigheid was een belangrijk thema
van de conferentie. Prof. Rien Herber
(Rijksuniversiteit Groningen) pleitte voor
een zorgvuldig beheer van de Nederlandse
ondergrond die steeds meer taken te ver
werken krijgt. Want naast de ‘klassieke’
winning van steenkool, gas, olie en zout,
wordt de ondergrond voor steeds meer doeleinden gebruikt. Aardgas wordt tijdelijk
opgeslagen in lege reservoirs om bij piek
belasting gebruikt te worden; CO2 zou
permanent opslagen kunnen worden in een
leeg veld of aquifer. Geothermie, een nieuwe bron van duurzame energie, eist ruimte
op in de diepe ondergrond – er zijn twee
putten nodig die op voldoende afstand van
elkaar moeten liggen – en WKO (warmte/
koude-opslag) maakt gebruikt van de
ondiepe ondergrond. Het gebruik van de
ondergrond ligt maatschappelijk gevoelig.
De plannen voor CO2-opslag onder Baren
drecht recent en gaswinning onder de Waddenzee enkele jaren terug, zijn sprekende
voorbeelden. Herber benadrukte de valkuil
voor de wetenschapper om uitspraken te
doen over de wenselijkheid van bepaalde
activiteiten: “wetenschappers doen onderzoek, maar het is de politiek die keuzes
moet maken; niet de wetenschapper”.
Prof. Marc Bierkens (Universiteit Utrecht)
pleitte voor een even zorgvuldige omgang
met de zoetwatervoorraden in de wereld.
Hoe groter de kennis over de ondergrond,
hoe nauwkeuriger de schattingen kunnen
zijn hoe groot aquifers zijn, hoe snel ze

aangevuld worden en hoe lang het duurt
voor ze uitgeput zijn. In gebieden met
waterschaarste zijn dit vragen die van
levensbelang zijn. Een fossiele aquifer van
een maat dat er enkele duizenden jaren uit
geput kan worden, levert op de schaal van
een mensenleven een betrouwbare bron
van schoon en zoet water.
Voor prof. J. Cramer (Universiteit Utrecht,
van 2007 tot 2010 minister van Volks
gezondheid, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer) zat de zorgvuldigheid in het
verwerken van afgedankte elektronische
producten. Ondanks de bijdrage bij de
aanschaf van ieder nieuw elektronisch
apparaat voor een verantwoorde afvalver
werking, komt een groot deel van ons
elektronische afval illegaal in Ghana of
Nigeria terecht. De politiek heeft hier een
grote inschattingsfout gemaakt volgens
Cramer. Het idee dat gebruikers ‘gewoon’
mee zouden werken aan de uitvoering
van het politieke besluit van verantwoorde
verwerking, bleek ongegrond.

Kansen en uitdagingen
De eindigheid van de voorraden ‘makkelijk’
bereikbare aardse delfstoffen doet verder kijken. Oliemaatschappijen gaan in steeds dieper water boren, breiden hun exploratie uit
tot gebieden met extreme weersomstandigheden. De industrie ontwikkelt en verfijnt
technieken om meer uit reservoirs te halen.
Dr. M. Bichsel (Shell) benadrukte de zorgvuldige manier van werken binnen zijn
bedrijf en ging in op het gewijzigde beleid
van de Amerikaanse overheid na de olieramp
in de Golf van Mexico in 2010 en de consequenties daarvan voor oliemaatschappijen.
Dichter bij huis bleef ir. H. van Luijk die uitleg gaf over de ambities van de Nederlandse
overheid om een belangrijke rol te gaan spelen in het complexe netwerk van leidingen
voor het transport van gas binnen Europa.
Een grote uitdaging voor scheepsbouwer
MTI Holland zijn de ertsen op de bodem
van de oceaan. In de winning zelf ligt MTI’s
expertise niet, wel in het ontwerpen en bouwen van (bagger)schepen die die ertsen
kunnen ophalen. Ir. H. van Muijen noemde
diamanten uit de kust van Namibië, die al
gewonnen worden, mangaanknollen op de
diepzeebodem en de ‘black’ (goud, zink,
koper, ijzer) en ‘white’ (barium, calcium,
silicium) smokers als nieuwe bronnen van
ertsen. Voor een scheepsbouwer ligt hier,

aldus Van Muijen, een zee van ruimte voor
nieuwe technologieën en zakelijke kansen.
Maar het is ook een enorme uitdaging om
er voor te zorgen dat het diep mariene
milieu geen onherstelbare schade lijdt.

Terugblik
Honderd jaar KNGMG heeft naast het congres een boek opgeleverd dat vele facetten
van Nederland en de aardwetenschappen
beschrijft. Dr. P. Floor, coördinerend redacteur van dit epos, bood het eerste exemplaar
van het boek aan aan Jan de Jong, inspecteur-generaal van de Mijnen en als zodanig
een directe opvolger van Willem van Waterschoot van der Gracht. Met een sterke
nadruk op de eeuw van het geologisch
genootschap, opgericht door diezelfde Van
Waterschoot van der Gracht, beschrijft het
boek de geschiedenis van Nederland, haar
aardwetenschappers, haar minerale rijkdom
– hier en in onze koloniën – en de wetenschappelijke prestaties van haar onderzoekers. Van Van Waterschoot van der Gracht,
die al in 1926 een AAPG-conferentie organiseerde over Wegeners ideeën over continentverschuivingen, de zwaartekrachtmetingen
van Vening Meinesz in een duikboot in de
Indonesische wateren, de eerste geologische
kaart van Nederland, gemaakt door W.C.H.
Staring, en de activiteiten in voormalig
Nederlands-Indië en Suriname, tot de ontwikkeling van de Nederlandse opleidingen,
de Geologische Dienst van Nederland en
ons eigen Slochteren.
Een eeuw lang KNGMG. Menno de Ruig,
voorzitter van het genootschap, zette die
periode aan het eind van het symposium in
een fraai perspectief: lang voor de mens,
een zuchtje op de geologische tijdschaal,
maar je zult maar net geleefd hebben in de
honderd jaren na de meteorietinslag op de
grens van Krijt en Tertiair. Misschien zouden Malthus’s Essay on the principles of
population en het rapport van de Club van
Rome, dat over uitputting van grondstoffen
en de grenzen van het systeem Aarde gaat,
toen veel beter begrepen worden dan nu.
Aukjen Nauta
Het Eeuwfeestboek zal in nr. 4 besproken worden.
Op Kennislink (http://www.kennislink.nl/publicaties/fosfaatmijnenraken-leeg) staat een artikel over fosfaat, mede naar aanleiding
van de lezing van prof. Smaling.
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.voetlicht | 100 jaar KNGMG: het jubileumboek

Dutch Earth Sciences:
Development and Impact
In 2007 werd het eerste voorzichtige balletje opgegooid om ter ere van het 100-jarig bestaan van
het genootschap een boek te maken. Vijf jaar later ligt het er: een document over de geologie niet
van, maar in Nederland in de breedste zin van het woord. Van de eerste ideeën over de Nederlandse
(en Belgische) ondergrond eeuwen geleden, via de ontwikkeling van de aardwetenschappelijke
opleidingen binnen het Nederlandse onderwijsbestel, tot beroemde aardwetenschappers en
bodemschatten in de voormalige koloniën en ons eigen land.
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Projectleider van deze gigantische onderneming was dr. Peter Floor (petrologie,
Universiteit Leiden), die bijgestaan werd
door een commissie van negen redacteuren
en twee ‘eindlezers’. Die groep bleek zijn
gewicht in goud waard. Er zijn bergen
verzet, stevige discussies gevoerd, knopen
doorgehakt en gelukkig werd de enige
werkelijk pijnlijke typefout – een ‘n’ teveel
in Mining op omslag en titelblad – er nog
op de drukpersen uitgehaald.

Klein gezelschap
Omdat Floor een meer bestuurlijke dan ‘hard
geologische’ carrière heeft gehad, vond hij
het belangrijk om samen te werken met
aardwetenschappers die of lang in het vak
hadden gezeten, of nog steeds binnen de
geologie werkten. In dat kleine gezelschap
zijn de eerste ideeën over het boek uitgewerkt tot een document van 13 pagina’s
waarin de ideeën stonden over de verschillende hoofdstukken, de onderwerpen en de
mogelijke invalshoeken. Floor: “Vóór de herstructurering in de jaren 70 van de vorige
eeuw, was het ook mogelijk om geologie te
studeren in Groningen, Leiden en aan de
Universiteit van Amsterdam. Maar om te
voorkomen dat er vijf vrijwel gelijke verhalen
kwamen over de vijf universiteiten, hebben
wij de auteurs op het hart gebonden een
schets van hun opleiding te geven die het
specifieke karakter van hun instituut uit
de verf deed komen, zoals bijvoorbeeld het
oorspronkelijk gereformeerde karakter van
de Vrije Universiteit. Om geen opsomming
te krijgen van alle hoogleraren in de tekst,
hebben wij bovendien besloten de ontwikkeling van de hooglerarenformaties in een
soort stamboomvorm te schematiseren.
De vermelding van de leeropdrachten geeft
een aardig inzicht in de wetenschapsontwikkeling per opleiding.”
Uitgangspunt was dat het boek – Le Book
in de wandelgangen – aantrekkelijk moest
zijn voor aardwetenschappers, nationaal en
internationaal, maar ook voor een breder
publiek. Om dat te bereiken is gekozen
voor de Engelse taal, en een doorlopend
verhaal dat met grotere pennenstreken is
neergezet, met kaders om meer specialistische onderwerpen uit te diepen en anek
dotische cursiefjes, zoals het verhaal over
de controverse tussen hoogleraren J.H.F.
Umbgrove en H.A. Brouwer over de
fossielencollectie die Brouwer illegaal
meegenomen zou hebben uit Delft toen
hij daar vertrok om hoogleraar te worden
bij de Universiteit van Amsterdam.

Rol voor coördinatoren
Een cruciale rol werd toebedeeld aan (deel)
coördinatoren die de hoofdstukken of onderdelen daarvan onder hun hoede namen. De
meesten waren lid van de redactiecommissie; anderen werden aangezocht vanwege

Peter Floor bij de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek.

hun specifieke kennis of verwantschap met
het onderdeel dat aan hen werd toevertrouwd. Zij zochten auteurs voor de verschillende onderwerpen en waren verantwoordelijk voor de inhoud en de lengte van de stukken en voor de tijdsplanning. Niet alles verliep vlekkeloos, maar gelukkig is het niet
nodig geweest dat Floor als eindverantwoordelijke twisten moest beslechten. “Eén van
discussies ging over referenties. Wij wilden
die zoveel mogelijk beperken; het leest niet
aangenaam en het boek heeft geen wetenschappelijke ambities. Het compromis is
geworden dat we gevraagd hebben om
zoveel mogelijk te refereren aan naslagwerken, waarin weer veel extra referenties staan
en dat de referenties aan het eind van het
boek in een aparte lijst staan.”

Veldwerk
Het is ondertussen 2009 geworden. Verschillende auteurs verdiepen zich zo uit
gebreid in hun onderwerp dat het Floor niet
zal verbazen als er nieuwe publicaties uit
voortkomen. Hij is vooral blij dat in dit boek
nog de generatie van de klassieke geoloog
aan het woord komt, groot gebracht met
veldwerk als een van de belangrijkste pijlers
van hun opleiding en werk. “We hebben in
de tweede helft van de vorige eeuw de
omslag gehad van de geoloog in het veld
naar de moderne aardwetenschapper die
een overvloed aan analysemethoden, seismiek en GIS tot zijn beschikking heeft.
Gelukkig hebben we ook hun voorgangers
in het boek aan het woord kunnen laten.
Als die er niet meer zijn, zijn we dat deel
van de geschiedenis kwijt.”
Een belangrijk hoofdstuk in het boek gaat
over de opleidingen en de relatie van de
aardwetenschappen met de samenleving
waaronder ook die met religie. Het is een
groot hoofdstuk geworden. Het oorspronkelijke idee was om de relatie met religie als

een rode draad door alle hoofdstukken te
laten lopen en andere aspecten in het
onderwijsdeel onder te brengen, maar dat
bleek praktisch niet uitvoerbaar. Om de
ontwikkeling van de opleidingen duidelijk
te maken, moest ook uitgelegd worden hoe
ons onderwijssysteem is geëvolueerd en
wat bijvoorbeeld de invloed van de schoolstrijd was die geleid heeft tot openbaar
(niet-kerkelijk) en bijzonder (kerkelijk)
onderwijs. Meer pagina’s dan gepland
volgens Floor, maar die ruimte heeft ook
meerwaarde toegevoegd.

Planning
Het oorspronkelijke schema van 2010 om
op 1 augustus 2011 alle illustraties en op
1 september alle teksten bij de vormgever
te hebben, bleek veel te optimistisch.
Na een tweede mislukte deadline enkele
maanden later zijn de plannen toen stilzwijgend bijgesteld door niet meer uit te
gaan van ‘wanneer willen we alles binnen
hebben’ maar van ‘wanneer moet alles binnen zijn om op de conferentie het boek te
kunnen presenteren’. Dank zij de vormgevers, dezelfden die de Geo.brief verzorgen,
is dat gelukt. Vooral de illustraties hebben
voor veel problemen gezorgd. Scans van
oude foto’s – meestal uit boeken – krijgen
vaak een opvallend ‘Moiré-effect’, wat er
moeilijk uit te halen is. Achteraf gezien
zou een aparte afbeeldings-coördinator in
de redactie een goed idee geweest zijn.
Maar het boek ligt er. Floor en redactiecommissie zijn er heel trots op. Het was
het werk waard, al waren de laatste weken
hectisch en spannend. Nog een keer? “Nou
nee”, zegt Floor. “Ik ben erg tevreden met
het boek; we hebben er met veel genoegen
aan gewerkt, maar nu is het welletjes”.
Aukjen Nauta
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Uit de ‘Armpit of America’
Interesse voor poolonderzoek was er al vroeg, maar kwam in een stroomversnelling toen ik in 1992
als veldassistent deelnam aan GIMEX ’92 (the Greenland Ice Margin EXperiment) in het kader van
mijn afstudeerscriptie aan de Universiteit van Amsterdam. Drie maanden aan de rand van een ijskap
smaakte naar meer. In 1996 vertrok ik voor het eerst uit Nederland voor een Ph.D. in de geologie
aan de Ohio State University. Nu werk ik als hoofddocent aan de Montclair State University in
New Jersey en bracht ik al meer dan een jaar van mijn leven in en om Antarctica door.

Sandra Passchier bij het September-11 Memorial in de Eagle Rock Reservation, een bosachtig terrein op een van de basaltruggen van de CAMP province. In de
verte Manhattan met het Empire State Building. De namen op het monument zijn van slachtoffers van de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001.

8

Geo.brief mei 2012

Onderzoek
Mijn onderzoek spitst zich toe op de
sedimentologie van glacigene mariene afzettingen. Mijn werk is het reconstrueren van de
dynamiek van de Antarctische ijskappen in
warme perioden in het recente verleden,
zoals het vroeg Plioceen en het midden
Mioceen, en het ontstaan van de ijskappen
in het Eoceen. Door deelname als sedimentoloog aan internationale boorprogramma’s in
Antarctica (o.a. ANDRILL, IODP), kreeg ik
de kans om als een van de eersten de boorkernen te bekijken en te beschrijven en
faciësmodellen op te zetten. Nu werk ik met
studenten (bachelor en masters) en Ph.D.s
hier in het lab op Montclair State University
aan het reconstrueren van de ijsdynamiek
aan de hand van de integratie van seismiek
en data van boorkernen. Aan de hand van
korrelgroottedata, bulkchemie en zware
mineralen reconstrueren we sedimentologische processes, herkomst en verweringsgraad. We werken aan tills, maar ook aan
ijsberg- en zeeijsafzettingen, en door ijs
uitbreiding gegenereerde debris flows en turbidieten. Toen ik in 1995 als tijdelijke laboratoriumassistent aan de VU met Antarctisch
onderzoek begon, was ik een echte specialist
met belangstelling voor de sedimentologie
van landijsafzettingen. Door mijn werk in
multidisciplinaire teams in inmiddels vijf
internationale boorprojecten ben ik de stratigrafie en architectuur van glacigene pakketten en de rol van ijskappen in contact met
de oceaan steeds beter gaan begrijpen.

Heen en terug
Na mijn Ph.D. aan de Ohio State University,
keerde ik terug naar Nederland. Ik werkte
van 2001 tot 2005 bij de afdeling Mariene
Geologie van TNO, waar ik veel heb geleerd
over de praktische toepassingen van mijn
werkveld, maar waar ik het poolonderzoek
erg miste. Ik merkte ook dat ik niet de
contacten had om in Nederland iets van
de grond te krijgen, contacten die ik in de
V.S. tijdens mijn Ph.D. wel had opgebouwd.
Toen zich in 2004 een mogelijkheid voordeed om terug te keren naar de V.S.,
besloten mijn man en ik het er op te wagen
en heb ik een baan aangenomen aan de
Montclair State University.
Dit is een middelgrote maar snel groeiende
universiteit met meer dan 18,000 studenten
in het noorden van New Jersey, ca. 15 km
ten westen van New York City. Montclair
State University staat niet bekend als onderzoeksuniversiteit, maar de vakgroep Aarden milieuwetenschappen is een juweeltje
met studenten van alle niveaus en relatief
veel extern gefinancierd onderzoek. Toen ik
hier aantrad was er in de vakgroep al een
paleomagnetist met actief onderzoek in
Antarctica, die mij wegwijs kon maken in
de federale financieringsstructuur van het
onderzoek in de V.S. Ik kreeg van de univer-

siteit een budget om een sedimentologisch
lab op te zetten en een laser particle sizer
aan te schaffen. Na de publicatie van het
IPCC-rapport van 2007, wat samenviel met
het begin van het International Polar Year,
schoot het onderzoek naar de stabiliteit van
de poolkappen naar een hoog niveau op
de prioriteitenagenda’s van de nationale
onderzoeksfinanciers. Collega’s en ik haalden vervolgens samen miljoenen aan federaal geld binnen voor onderzoek en voor het
verbeteren van de laboratoriumfaciliteiten.
De universiteit bood ons de mogelijkheid om
nieuwe universitaire docenten aan te nemen
op eerder niet bestaande lijnen in aquatische chemie, klimaatmodellering en geodynamiek. Als relatief jonge energieke vakgroep hopen we op nog meer ondersteuning
in de toekomst om ons onderzoeksprofiel
verder uit te bouwen.

Onderwijs
Omdat ik de hoofdvakken Historische Geologie en Stratigrafie geef, ga ik met studenten veel het veld in. Binnen anderhalf uur
rijden kun je hier een groot deel van de
aardse geschiedenis bestuderen van Proterozoïcum tot Pleistoceen, van tills tot turbidieten, van stromatolieten tot trilobieten,
en, niet te vergeten, alle fasen van Paleozoïsche gebergtevorming en gerelateerde sedimentaire bekkens in de Appalachen. De
campus van Montclair State University is
gevestigd op de gesteenten van de CAMP
igneous province: uitvloeingsbasalten die
het onstaan van de proto-Atlantische Oceaan markeren en de fluviatiele afzettingen
van de Newark Supergroup bedekken.
Naar mijn mening hebben de docenten
van Monclair State University een hoge
onderwijslast. Ik vind onderwijs geven leuk,
maar twee volledige cursussen tegelijk per
semester, zonder ondersteuning van onderwijsassistenten, is wel een hele klus, met
name als je daarnaast een laboratorium en
extern gefinancierde onderzoeksprojecten
runt. Het is een geldkwestie. Na Montana
is New Jersey de staat met de kleinste
staatsbijdrage aan het publieke hoger
onderwijs van de hele V.S. Naast een hoge
onderwijslast voor docenten, zijn ook de
collegegelden hoog (ca. $13,000 per jaar),
maar studenten zijn bereid om dat te betalen vanwege de kwaliteit van het onderwijs.
Montclair State University krijgt jaarlijks
bijna vier keer zoveel aanmeldingen van
studenten als ze uiteindelijk kunnen plaatsen. Veel studenten moeten New Jersey
verlaten voor een universitaire opleiding
elders omdat ze in eigen staat niet terecht
kunnen.
Veel afstudeerders vinden banen bij
ingenieursbureaus, milieu-adviesbureaus
en overheidsinstellingen, zelfs in deze economisch moeilijke tijden. De milieusector
in New Jersey is een bloeiende industrie.

New Jersey heeft veel oude industrieterreinen die moeten worden schoongemaakt
volgens de regels van de milieuwetgeving.
Omdat de schoongemaakte grond hier zo
dicht bij New York zeer waardevol is als
bouwgrond voor huizen en bedrijven is
het de investering waard. Een andere
werkgever voor afgestudeerden is direct
of indirect de olie- en gasindustrie.
Er wordt nu bijvoorbeeld gas gewonnen
door hydrofracking uit de Marcellus Shale
in de staat Pennsylvania, direct ten westen
van New Jersey en er zijn ook plannen
voor gaswinning uit dezelfde laag in de
staat New York.

Leefklimaat
Montclair is een van de rijkste gemeenten
van de V.S. met een aanzienlijk aantal
inwoners met banen op Wallstreet en
acteurs en actrices, zoals b.v. Whoopi Goldberg (Tony Soprano had hier ook kunnen
wonen). Net als veel van mijn collega’s,
woon ik met mijn man en zoon net over
de gemeentegrens in West Orange, waar
de huizen iets goedkoper zijn. Ik rijdt
’s ochtends in 20 minuten met de auto naar
mijn werk, of ’s zomers in 40 minuten op
de fiets. New Jersey staat nationaal bekend
als de ‘armpit of America’ (de oksel van
New England en niet fris vindt men om
uiteenlopende redenen), maar ondanks die
kwalificatie vinden wij het hier goed toeven.
Het leven bevalt ons hier aanzienlijk beter
dan in Ohio. Hier in de omgeving van New
York staat men wat meer open voor alternatieve denkwijzen en levensinstellingen. Het
is een echte migrantenstreek: veel mensen
hebben een accent of ouders afkomstig uit
een ander land, van Michigan tot Polen,
van India tot Columbia, werkelijk van overal.
De minderheden maken deel uit van de
middenklasse en dragen zeer duidelijk bij
aan het succes van de samenleving. Het
schoolsysteem is hier uitstekend, met name
het wis- en natuurkundeonderwijs (New
Jersey is nummer twee na de staat Massachusetts in de gemiddelde testresultaten
van scholieren). De lokale belastingen in
New Jersey zijn hoog, maar je krijgt er ook
iets voor terug. In die zin lijkt New Jersey
meer op Nederland dan Ohio.
Als conclusie: de uitstap over de grote plas
heeft mij nieuwe mogelijkheden opgeleverd
om mij als geowetenschapper verder te
ontwikkelen en heeft mijn gezin ook goed
gedaan. Maar ik blijf sterke banden met
Nederland onderhouden. Daarom wil ik
Wim bedanken voor de uitnodiging om dit
stuk te schrijven en de vele Nederlandse
collega’s voor de geweldige samenwerking
door de jaren heen en in de toekomst!
Sandra Passchier
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Aardwetenschappen in/boven/
naast de samenleving
Hoewel de derde geldstroom een steeds belangrijker rol speelt in de financiering van de wetenschap,
ontvangen universiteiten jaarlijks ook grote sommen gemeenschapsgeld. Tijdens de Earth Sciences &
Society bijeenkomst op NAC11 voerde een panel bestaande uit Frans Martens, Theo Olsthoorn, Marc
Bierkens, Michiel van der Meulen en Gjalt Huppes onder leiding van historicus Bas van ´t Wout een
discussie over de spannende relatie tussen de (aard)wetenschappen en de samenleving.

Veel wetenschappers die de tand des tijds
doorstaan hebben, waren excellente, maar
wereldvreemde figuren. Einstein, Newton:
geen mensen die het goed zouden doen in
de huidige politiek. Wel mensen die deze
wereld een beetje wijzer gemaakt hebben.
Moet de wetenschap de samenleving dienen, was de eerste vraag. „Nieuwsgierigheid is de drijvende kracht van de wetenschap!” klonk uit de zaal. Vanuit het panel
werd dit genuanceerd met de uitspraak dat
het goed is als wetenschappelijk onderzoek
zich concentreert op de behoeften van de
samenleving. Het formuleren van topsectoren voor wetenschappelijk onderzoek in
Nederland vergroot de maatschappelijke
steun voor universitair onderzoek (FM).

Kennis uit de wetenschap komt vaak niet
terecht bij de gebruiker; met de topsectoren is de kans groter dat informatie
gedeeld wordt (MB).

Onderzoek en industrie
Maar geld voor onderzoek komt ook uit
internationale (Europese) bronnen. “Als
je werk interessant genoeg is, dan heb je
altijd voldoende geld” (GH). „Heb lef!”
wordt daaraan toegevoegd. Door 1% van
de opbrengst van boringen te besteden aan
onderzoek, zou de industrie voor een deel
de kosten van wetenschappelijk onderzoek
kunnen betalen (TO). Iets dergelijks is al
voorgesteld bij de winning van grind, zand
en klei (oppervlaktedelfstoffen). Voor elke

Het panel
Frans Martens (FM): Directeur van het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen. Hij neemt
deel aan de beleidsontwikkeling van de economische topsectoren die de Nederlandse regering
benoemd heeft, en representeert NWO in de topsectoren Water, Agrofood en Tuinbouw.
Theo Olsthoorn (TH): senior onderzoeker bij het Waternet; professor in het grondwateronderzoek bij de TU Delft, gespecialiseerd in grondwaterexploratie en drinkwater.
Marc Bierkens (MB): Professor hydrologie aan de Universiteit Utrecht; senior onderzoeker bij
Deltares. Gespecialiseerd in het modelleren van de dynamiek tussen bodemwater en vegetatie,
data-assimilatie voor operationeel waterbeheer en globale hydrologische modellen.
Michiel van der Meulen (MvdM): Manager geomodellering en geo-informatie bij TNO-Bodem
en Grondwater. Gespecialiseerd in het toegankelijk maken van geologische data voor wetenschappelijk onderzoek, en de exploratie van ruwe data.
Gjalt Huppes (GH): Associate professor bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
(CML). Gespecialiseerd in Industriële Ecologie en de energiebehoefte van de samenleving.
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m3 die gegraven werd, moest 10 cent aan
onderzoek worden besteed. Helaas bleek
dit plan onuitvoerbaar (MvdM).
Welke rol van betekenis zouden de aard
wetenschappen kunnen spelen voor de
huidige samenleving? “Kennis over het
systeem Aarde. Als je weet hoe het systeem werkt, weet je waar je de oplossingen
moet zoeken.” Een voorbeeld: gebruik
afvalwater voor irrigatie (MB). Een ander
antwoord: “het ontsluiten van informatie”
(TO). Veel onderzoek is gebaseerd op
modellen. Deze modellen weten steeds
beter de werkelijkheid te benaderen, maar
de resultaten wijken af van de werkelijkheid, omdat de kennis van de omgeving
vaak tekort schiet. Zou de bestaande
kennis over de ondergrond van het Nederlandse duingebied beter benut worden,
dan zouden bijvoorbeeld de modellen
van grondwaterstroming in deze gebieden
enorm verbeterd kunnen worden (TO).

Maatschappelijk belang
Door bevolkingsgroei en toename van de welvaart zijn er steeds meer grondstoffen nodig.
De aardwetenschappen moeten informatie
over vraag, aanvoer, technologie en geologie
met elkaar combineren (GH). Veel aardwetenschappelijke problemen kennen bouwkundige oplossingen; die vragen zijn altijd
verbonden met behoeften vanuit de samen
leving. De helft van alle aardwetenschappers
houdt zich al bezig met zaken die van belang
zijn voor de samenleving. Een voorbeeld:
extreme weersituaties lijken steeds vaker
voor te gaan komen; perioden van waterschaarste (droogte) worden afgewisseld met
perioden van wateroverschot (piekafvoeren
in de rivieren). Het weer wordt tegenwoordig

tien dagen vooruit voorspeld, dat is veel verder vooruit dan vroeger. De aardwetenschappen dragen bij aan maatschappelijke vragen.
Het enige waaraan we moeten werken is
onze marketing (MB). Er wordt niet veel geld
gestoken in outreach. De bijdrage van de
belastingbetaler aan onderzoek is belangrijk,
maar er wordt totaal geen geld gestoken in
informatie aan de belastingbetaler (FM).
De aardwetenschappen spelen nu geen grote
rol in de politiek. Dat heeft te maken met de
overheid, die vooral een economische koers
kiest. Eco-engineering, kustonderzoek en
diepzeemijnbouw zijn interessant voor mensen in de topsectoren, maar vormen maar
een klein deel van waar wetenschappers zich
mee bezig houden. Helaas gaat een groot
deel van het geld naar een klein interesse
gebied, waardoor poolonderzoek en satellietonderzoek onder druk komen te staan (FM).

Agenda 2020
Onlangs verscheen de Agenda 2020: de
visie op het aardwetenschappelijk wetenschapsveld van de Raad voor Aard- en
Levenswetenschappen (RAL-KNAW).
Daarin wordt aangegeven wat de aard
wetenschappen kunnen bijdragen aan de
schaarste van grondstoffen, klimaatverandering, beschikbaarheid van resources en
natuurrampen. Agenda 2020 benoemt een
hoop velden waaraan de aardwetenschappen kunnen bijdragen, maar de uitvoering
is moeilijk. Er zijn veel toepassingen denkbaar. Onderzoek moet worden opgehangen
aan relevante maatschappelijke topics,
aardwetenschappers moeten zichzelf heel
goed presenteren (GH).
Aardwetenschappelijke kennis is belangrijk
voor de maatschappij, maar helaas wordt
die rol vaak niet herkend. De vraag is hoe
we onszelf zichtbaarder kunnen maken.
Nederlandse aardwetenschappers behoren
tot de beste ter wereld! Ze hebben een speciale manier om naar problemen te kijken
en hebben een hoge productiviteit. Af en
toe verschijnt er een op tv, maar er wordt
weinig over aardwetenschappen gesproken,
hoe fascinerend veel topics ook zijn. TO
vraagt zich af wat er valt te bereiken.
Vanuit het publiek komt de opmerking dat
de focus tegenwoordig ligt op crises en rampen. Daardoor is het moeilijk jezelf verstaanbaar te maken. Een promovenda vertelt dat
zij een weblog schrijft over haar onderzoek
binnen de vulkanologie. Ze beschrijft hoe
gaaf vulkanen zijn en hoe ze werken en krijgt
daarop veel positieve respons. Toch is het
een uitdaging om lange-termijnprocessen
zoals klimaatverandering, onder de aandacht
te brengen in een wereld die gericht is op
korte-termijnnieuwtjes.

Tijd- en ruimteschalen
Mensen hebben vaak moeite met de ruimteen tijdschalen waarop geologische proces-

Het panel (v.l.n.r.) Frans Martens, Theo Olsthoorn, Marc Bierkens, Michiel van der Meulen,
Gjalt Huppes en Bas van ’t Wout

sen spelen (TO). Kansrekening speelt een
grote rol bij aardwetenschappelijke vraagstellingen, en die kansen spelen vaak op
langere tijdschalen dan men in een mensenleven kan ervaren. Een proces als
bodemdaling speelt wel op menselijke tijdschalen (MvdM). Vanaf de Middeleeuwen
werd het westen van Nederland gebouwd
op een groot veenkussen. Dat moet niet
verborgen worden achter cement en tegels!
Maak aardwetenschappelijke geschiedenis
zichtbaar in parkeergarages, maak veel
meer gebruik van moderne communicatiemiddelen! (TO).
Mensen realiseren zich niet dat een landschap voortdurend verandert. Over 100 jaar
is alles anders: en jonge mensen en gave
ideeën moeten de ruimte krijgen om die
toekomst te helpen vormgeven (MB). We
moeten ons onderzoek aanpassen aan signalen vanuit de media! Aardwetenschappelijke vraagstellingen zijn in elke krant te
vinden. Dan hebben we gelijk de link met
de samenleving (GH). Verder moet de geoloog getraind worden in het economisch
interessant maken van zijn kennis. Geef er
college in (MvdM). Geoloog en schrijver
Salomon Kroonenberg stemt in: In Delft
was er een lange traditie in mijnbouw en
ertswinning. De interesse verdween en de
studierichting werd opgedoekt. Met de toegenomen industrie in China neemt de interesse weer toe en moet de onderzoeksgroep
compleet opnieuw worden opgebouwd.

de conjunctuur (SK). Vanuit het publiek
wordt daaraan toegevoegd dat kwaliteit
bepalend moet zijn in deze lange-termijnstrategie. Europese geldbronnen nemen toe;
de afname van onderzoeksgelden is een
puur Nederlands probleem. Er zijn nieuwe
werkvelden voor aardwetenschappers. De
helft van de studenten gaat werken bij een
waterschap, wordt consultant of ambtenaar.
Dat wijdvertakte netwerk is ook een toegang
naar de samenleving (MB).
Uit het publiek komt nog een noodkreet:
blijf jonge mensen trainen! Door het opleiden van goede wetenschappers blijft er een
brede basis voor een goed contact met de
industrie en een focus op toegepast onderzoek. Het panel stemt in: “We zullen altijd
een goede basiseducatie nodig hebben”
(TO). Maar dat was niet wat de spreker
bedoelt: “Geen basiseducatie! We moeten
voldoen aan internationale standaards!”
Op de vraag wat we de studenten moeten
meegeven, luidt het antwoord: Wees heel
goed! (GH) Neem deel aan veel verschillende programma’s en leer van je successen!
(TO) Geniet tijdens je PhD ervan dat je je
maar op één onderwerp hoeft te concentreren! (MB). Genoeg voer voor nog eens
anderhalf uur discussie. Echter, een aardwetenschapper is ook maar een mens,
dus de discussie werd voortgezet in de
aanpalende posterruimte onder het genot
van een glaasje bier, of twee…
Janneke IJmker

Opleiding
De economie speelt dus een bepalende rol
in wetenschappelijk onderzoek; wij moeten
proberen een lange-termijnplanning te formuleren om onafhankelijker te worden van
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Posterprijswinnaars NAC11
Tijdens NAC11, het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres, op 29 en 30 maart j.l., zijn prijzen
(resp. 250, 150 en 100 euro) uitgereikt voor de drie beste posters. De winnaars zijn Wietse van de
Lageweg (Universiteit Utrecht), David Fernandez-Blanco (VU Amsterdam) en Tiuri Konijnendijk
(Universiteit Utrecht). In deze Geo.brief de winnende posters met een korte uitleg van de winnaars
over hun onderzoek. Tiuri Konijnendijk heeft in Geo.brief 7 (2011) uitgebreid over zijn onderzoek
geschreven. Voor meer informatie kunt u dat artikel lezen.

v.l.n.r. David Fernandez - Blanco, Wietse van de Lageweg en Tiuri Konijnendijk voor hun winnende posters
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Rivierlandschappen en afzettingen
Voor de reconstructie van de
originele geuldimensies uit
fluviatiele afzettingen is het van
belang te begrijpen welk deel van de
riviergeul bewaard blijft en hoe dit
in ruimte en tijd varieert.
Eurotank experimenten
In de Eurotank (een grote zandbak van 10
bij 6 meter) bootsen we complete rivierlandschappen na, zodat we zowel de vormende
processen als de resulterende afzettingen
kunnen observeren en aan elkaar relateren.
In de natuur lopen de signalen van bijvoorbeeld kortstondige processen (variatie hoog
en laag water) en langdurige processen
(tektoniek en zeespiegelverandering) door
elkaar en is het moeilijk om de gevolgen
van de afzonderlijke processen van elkaar
te onderscheiden. Het voordeel van onze
experimentele aanpak is dat we de ver
schillende processen kunnen isoleren. We
beginnen met de meest simpele condities,
en voegen steeds een proces toe, waardoor
we kunnen onderscheiden wat voor effect
dit heeft.

We hebben tot nu toe twee experimentele
series afgerond en werken momenteel aan
de derde en laatste serie. De eerste serie
experimenten was gericht op het identificeren van autogeen riviergedrag en het
effect van oeversterkte op het rivierpatroon. In de natuur zijn verschillende rivierpatronen te vinden, van vlechtend tot
meanderend en alles daar tussenin. Hoe
een vlechtend patroon ontstaat is redelijk
bekend, maar ondanks vele tientallen jaren
van onderzoek is het niet duidelijk hoe en
waarom zich een meanderend patroon
vormt. Onze hypothese is dat dit verschil
veroorzaakt wordt door oeverstabiliteit. De
experimenten bevestigen deze hypothese,
waarin we zien dat door meer fijn cohesief
sediment toe te voegen een meanderende
in plaats van een vlechtende rivier vormt.

Poster
Mijn poster en de tweede serie van experimenten richt zich op het effect van hoog
water op het rivierpatroon en de dikte van
de afzettingen. In vergelijking met een constante afvoer verwachten we dikkere afzettingen voor een variabele afvoer omdat tijdens hoog water het sediment hoger afgezet

kan worden en er door de grotere erosieve
kracht diepere uitschuring van de geul
plaats kan vinden. Zowel het experiment als
het numerieke model Delft3D laten zien dat
voor een door bodemtransport gedomineerde
rivier de piek en duur van het hoog water
geen invloed heeft op de morfologie en
afzettingen. Het blijkt echter dat in een
rivier met zwevend transport de hoogte van
de piek wel een groot effect heeft op de
morfologie en afzettingen.
Momenteel kijken we naar de invloed van
vegetatie en tektoniek op rivierpatronen. Een
van de hypotheses die we testen is of vegetatie de overgang van een vlechtend naar
een meanderend patroon kan veroorzaken.
Om dit te testen laten we eerst een vlechtende rivier ontwikkelen waarna we vegetatie
toevoegen. Om vegetatie op schaal na te
bootsen gebruiken we alfalfa, een soort tuinkers. De eerste resultaten zijn veelbelovend
en laten zien dat de interactie tussen vegetatie en morfologie een grote impact heeft
op het ontwikkelende rivierlandschap.
Wietse van de Lageweg (w.i.vandelageweg@uu.nl),
Wout van Dijk, Filip Schuurman
en Maarten Kleinhans.

Experiment met meanderende rivieren in de Eurotank (TNO-gebouw, Uithof Utrecht).
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VAMP – Vertical Anatolia Movement Project
De laatste decennia is de belang
stelling binnen de geowetenschappen in toenemende mate gericht op
het begrijpen en kwantificeren van
de belangrijkste processen achter
de verticale bewegingen van de
aardkorst. Daarbij ligt de nadruk
op de wisselwerking tussen land
schapsevolutie, de vorming van
de topografie en de invloed van
het klimaat. Dankzij innovatieve
technieken (bijvoorbeeld lagetemperatuur geochronologie) zijn
veel inzichten verkregen op dit
gebied, maar deze geven niet een
drie-dimensionaal begrip van de
evolutie van tektonische systemen.
Centraal-Anatolië
Een van deze tektonische systemen zijn de
‘orogenic plateaux’ (geologische hoogvlaktes). De topografische ontwikkeling van
deze plateaus zijn vaak het resultaat van
complexe interacties en terugkoppelingen
tussen tektonische, geomorfologische en
klimatologische processen. Plateaus worden
geologisch gekenmerkt door: (i) een uitgestrekte oppervlakte met een laag reliëf dat
geflankeerd wordt door steile marges, (ii)
een groot klimatologisch contrast tussen het
semi-aride interieur, met ingesloten sedimentaire bekkens, en de externe vochtige
gebieden met hoge neerslag, en (iii) een
verdikte korst en een verdunde lithosferische mantel. Het Tibetaanse Plateau en de
Puna-Altiplano zijn indrukwekkende voorbeelden van ‘orogenic plateaux’ en hebben
veel belangstelling vanuit de aardwetenschappelijke gemeenschap. Echter, het
Centraal-Anatolië Plateau (CAP) in centraalTurkije heeft weinig aandacht genoten tot
de oprichting van het Vertical Anatolië
Movement Project (VAMP), een overkoepelend project waar mijn onderzoek deel van
uitmaakt.
Mijn promotieonderzoek heeft als doel
een kwantitatief begrip te krijgen van de
regionale tektonische evolutie van het
CAP-systeem, en het vaststellen van de
plaats en tijd van vorming van de structuren verantwoordelijk voor het ontstaan van
het CAP. Door regionaal veldwerk en het
gebruik van structureel-geologische technieken, zoals uitgebalanceerde doorsnedes
en reconstructies van de hoeveelheid verzakking, zijn inzichten verkregen over de
kinematische processen en de daar bijhorende tijdsrelaties en omvang.

David Fernandez-Blanco bij Laat Miocene mariene Kalkstenen in het Ermenek Basin (zuid-centraal
Turkije). De foto is in zuidwestelijke richting genomen vanaf een hoogte van ca. 1600 m.

Verkorting
Mijn bijdrage aan het project, zoals gepresenteerd op de poster, is vooral gericht op
het CAP-interieur voor en tijdens de formatie van het plateau. Het hoogvlakte-interieur
bestaat uit Miocene tot Kwartaire continentale sedimenten, afgezet met een subtiel
reliëf. Een NW-ZO georiënteerde bergrug
ten oosten van het huidige Tuz Gölü meer,
is het enige opvallende kenmerk in het
gebied. Het onderzoek heeft aangetoond
dat deze kam gevormd is door een nog
niet eerder vermelde fase van verkorting
gedurende het late Mioceen. Deze verkorting vond plaats tijdens een periode van
regionale bodemdaling en leidde tot de
vorming van een opschuiving met horizontale verplaatsingen van meer dan 8 km.
Daarnaast wordt in deze bijdrage gedemon-

streerd dat er twee verschillende fasen van
bekkenvorming actief zijn geweest, in het
Paleogeen en Tortoniën. Maar nog belangrijker is dat we hebben geconstateerd dat
het primaire signaal van de tektonische
bodemdaling in het Mioceen slechts minimaal gemoduleerd is door een tweede
signaal van bodemdaling als gevolg van
grootschalige breukbewegingen. Tot slot
hebben we alle bevindingen geïntegreerd in
een 3D-tektonisch model (op schaal), dat
suggereert dat de evolutie van het gebied is
gestuurd door een mantelgedreven mechanisme.
David Fernández-Blanco
PhD Student at the Vrije Universiteit Amsterdam
(d.fernandezblanco@vu.nl)
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Drijvende krachten achter de
beweging en deformatie van
het Euraziatische continent
Dat mantelconvectie aan de basis staat van de beweging van de tektonische platen, is een vaststaand
gegeven. Maar hoe mantelconvectie de beweging van platen beïnvloedt en, andersom, wat de invloed
is van een onderschuivende plaat op de mantel zijn vragen waarover nog veel onduidelijkheid bestaat.
Karin Warners-Ruckstuhl (Universiteit Utrecht) promoveerde op 24 februari j.l. op de vraag welke
krachten verantwoordelijk zijn voor de beweging van de Euraziatische plaat en zorgen voor de
spanningen die aan de basis staan van tal van aardbevingen.

Karin Warners-Ruckstuhl op Fogo, een van de vulkanische eilanden van Kaapverdië.
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Welke krachten doen tektonische platen
bewegen en zijn verantwoordelijk voor de
vorming van gebergteketens als de Himalaya
en de Alpen? Als geboren Zwitserse, gefascineerd door de machtige bergen, is dit een
vraag die me altijd al bezig heeft gehouden.
Niet voor niets koos ik op de middelbare
school als onderwerp voor een werkstuk de
vraag waarom de noordwanden in de Alpen
bovengemiddeld steil zijn (onder alpinisten
zijn noordwandbeklimmingen een begrip).
En wat is er dan mooier dan jaren later op
dit onderwerp te promoveren?

Stromende mantel
De theorie van de plaattektoniek beschrijft
hoe de mechanisch sterke, 100 à 200 km
dikke buitenschil van de aarde (de lithosfeer) is opgedeeld in tektonische platen
die schuiven over de onderliggende, vervormbare mantel. Verreweg de meeste
deformatie van de aardkorst vindt plaats
langs het contact tussen de verschillende
platen, met aardbevingen en vulkaanuit
barstingen als resultaat. Sinds deze theorie
eind jaren 50 van de vorige eeuw algemeen
geaccepteerd werd, zijn wetenschappers
zich ervan bewust dat thermische convectie
in de mantel de grote motor achter plaattektoniek is. Door de hitte van de kern en door
radioactief verval wordt het diepe mantelmateriaal opgewarmd, beweegt omhoog,
koelt af en zakt weer naar beneden. De tektonische platen vormen de koele, buitenste
laag van dit systeem. Als het temperatuurverschil tussen kern en aardkorst zou verdwijnen, dan zouden de platen stilvallen en
dan zouden er dus ook geen nieuwe bergen
en oceanen meer gevormd worden.
Toch is er nog veel onduidelijk over de
invloed van de krachten van de stromende
mantel op de lithosfeer en andersom.
Als de stroming in de mantel voornamelijk
gedreven wordt door het afkoelen van de
lithosfeer, die daardoor zwaarder wordt en
de mantel in wil zinken (subduceren), zal
de mantel langzamer gaan bewegen dan
de platen en daardoor de beweging van
de platen tegenwerken. Wanneer echter
de mantel actief stroomt en de platen
meeneemt, dan zullen de platen juist aangedreven worden door de mantel. De daadwerkelijke interactie tussen de platen en de
onderliggende mantel bestaat uit het netto
effect van de bovengenoemde scenario’s.
Wat deze interactie precies is, is een van de
hoofdvraagstukken die ik gedurende mijn
promotie heb proberen te beantwoorden.
Ik heb dat kunnen onderzoeken omdat de
interne structuur van de aarde steeds
nauwkeuriger in kaart gebracht wordt door
tomografische modellen. Deze CT-scans
van de aardbol, die bepaald worden uit
de reistijd van aardbevingsgolven door
de aarde heen, maken het mogelijk de
stroming in de mantel af te schatten.

Snelheid van de verschillende tektonische platen ten opzichte van de diepe aardmantel. De beweging van Eurazië is relatief traag (1 cm per jaar) en wordt beïnvloed door zowel stroming in de aardmantel als de botsing met het Indiase continent.

Combineren van gegevens
Het, voor mij, meest intrigerende aan dit
onderzoek is dat ik gegevens van verschillende disciplines heb gecombineerd om
een totaalbeeld te krijgen van de drijvende
krachten achter plaatbeweging en deformatie. Deze krachten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën. 1) Krachten
als gevolg van de interactie tussen platen
(bijvoorbeeld de botsing tussen Eurazië
en het Indiase continent). 2) Krachten
als gevolg van variaties in topografie en
bathymetrie (gebergteketens hebben de
neiging te bezwijken onder hun eigen
gewicht, vergelijkbaar met een zandkasteel). 3) Krachten die de onderliggende
mantel uitoefent op de basis van de plaat.
Al deze krachten kunnen, tot op zekere
hoogte, onafhankelijk van elkaar bepaald
worden, maar er zijn flinke onzekerheden.
De sterkte van mijn onderzoek zit hem in
de combinatie van de individuele schattingen van de verschillende krachten.
De totale set aan krachten die werken op
een tektonische plaat moet namelijk voldoen aan een aantal uitgangspunten.
Die uitgangspunten maken het mogelijk
om aan de hand van numerieke modellen
in te schatten of bepaalde combinaties van
verschillende krachten kunnen voorkomen.

De eerste, en meest fundamentele, eis is dat
tektonische platen op korte tijdschaal niet
kunnen versnellen of vertragen. Ze hebben
een constante snelheid en zijn dus mechanisch in evenwicht. Voor een plaat die over
het aardoppervlak roteert, betekent dit dat
er geen netto krachtmoment op mag werken.
Een tweede eis is dat een correcte krachtenset de beweging van de tektonische plaat
ten opzichte van de onderliggende mantel
moet kunnen verklaren. Waarden van deze
plaatbeweging worden verkregen uit satellietwaarnemingen en uit de sporen van vulkanische eilandengroepen. Als laatste en
meest gevoelige eis moeten de tektonische
krachten het geobserveerde spanningsveld
in de plaat, vastgesteld uit talloze metingen
aan gesteentedeformatie en breukbewegingen, kunnen verklaren.

Waarom Eurazië?
Hoewel de ontwikkelde aanpak op alle
tektonische platen toepasbaar is, heb ik
mij gericht op de Euraziatische plaat.
Vanwege zijn grote omvang, lage snelheid
ten opzichte van de diepe mantel, grote
diversiteit aan interacties met andere platen en de afwezigheid van subducerende
oceanische lithosfeer, wordt de dynamica
van Eurazië duidelijk niet gedomineerd
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Horizontale spanningen in de Euraziatische plaat (grote paneel) en de randkrachten die op de plaat werken (klein paneel, de getallen geven de gemiddelde grootte van de krachten weer in TN/m). Deze randkrachten zorgen samen met krachten vanuit de mantel en krachten die ontstaan door variaties in de
topografie voor de spanningen in de plaat. Daar waar de pijtjes naar elkaar toe wijzen, is druk; er is rek wanneer ze van elkaar afwijzen. Het grootste deel
van Eurazië is in compressie door de botsing van Afrika, Arabië en India aan de zuidrand van de plaat.

door een enkele kracht. Daardoor worden
de beweging en het spanningsveld van
Eurazië beïnvloed door krachten van verschillende oorsprong en is de plaat ideaal
om een beter inzicht te krijgen in de verhoudingen tussen deze krachten. Een
belangrijke vraag hierbij is: ‘Voelt’ de
Euraziatische plaat de stroming van de
diepe mantel, en indien dat het geval is, in
welke aard en mate?
Uit mijn onderzoek is gebleken dat krachten
vanuit de diepe mantel onmisbaar zijn voor
het mechanische evenwicht van Eurazië.
Dit maakt het mogelijk om onderscheid te
maken tussen verschillende typen tomo
grafische modellen die de structuur van
de mantel beschrijven: slechts een paar
beschrijven het stromingspatroon dat past
bij een gebalanceerde Euraziatische plaat.
Verder impliceert de voorwaarde voor evenwicht dat de netto krachten die optreden
tussen de plaat en de onderliggende mantel noch aandrijvend, noch remmend zijn
voor de plaatbeweging. De totale kracht
die de mantel op de Euraziatische plaat
uitoefent drijft de plaat in een totaal andere richting dan de geobserveerde. Dat is te
wijten aan de krachten die optreden als
gevolg van de botsingen aan de zuidgrens
van Eurazië met het Afrikaanse, Arabische
en Indiase continent (verantwoordelijk voor
gebergteketens als de Alpen, het Zagrosgebergte en de Himalaya’s). Vergelijkbaar
met biljartballen die tegen elkaar aanbot-
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sen, veroorzaken de grote krachten als
gevolg van plaatinteractie een zeer substantiële koerswijziging van Eurazië.
De grootte van de krachten die horen bij
deze botsingen heb ik kunnen kwantificeren
door naar het spanningsveld in de plaat te
kijken. Om de geobserveerde spanningen te
kunnen verklaren dienen botsingskrachten
op de grens met de Indiase plaat vijf à tien
keer zo groot te zijn als die met Afrikaanse
en Arabische platen. Concreet betekent dit
dat vooral de botsing met India invloed
heeft op de beweging van Eurazië.

Achteruit – en vooruitkijkend
Mijn promotie-onderzoek heeft mij helaas
niet naar de prachtige bergen geleid, maar
mij voornamelijk achter mijn computer
gekluisterd gehouden. Hierdoor heb ik wel
mijn promotie kunnen combineren met een
topsportcarrière in de atletiek, wat voor mij
een ontzettend rijke ervaring is geweest.
Aan de hand van numerieke modellen heb
ik veel kunnen leren over tektonische
krachten die we niet rechtstreeks kunnen
meten, maar die indirect aan het aardoppervlakte tot uitdrukking komen. En hoe!
Uit mijn onderzoek blijkt dat we de tegenwoordige spanningen (en deformatie) van
de Euraziatische plaat goed kunnen begrijpen en bepalen. Het verifiëren van onze
berekeningen met tal van metingen geeft
vertrouwen in deze nieuwe onderzoeks
methode. Dit is een belangrijke stap in de

richting van het volgende doel: soortgelijke
berekeningen uitvoeren voor het geologisch
verleden waarvoor veel minder gegevens
beschikbaar zijn. Ondertussen ben ik
samen met de tektonofysika-groep van de
Universiteit Utrecht aan dit ambitieuze
project begonnen als postdoc, gefinancierd
door SHELL Global Solutions.
Het berekenen van spanningen en deformatie in de aardkorst in het verleden is
een krachtig gereedschap om te voorspellen wat we in de nog niet ontgonnen ondergrond mogen verwachten, zoals inversie
van bekkens of het begin van horizontale
verschuivingen op een breuklijn. Tevens
kunnen zulke modellen deformatie uit het
verleden verklaren, zoals het ontstaan van
de Rijndalslenk. We gaan de oorzaken
van deze fenomenen zoeken in de redelijk
goed gedocumenteerde veranderingen
langs plaatinteracties, topografie en
mantelconvectie en denken zo nieuwe
antwoorden te kunnen vinden op vragen
die de mensheid al eeuwen bezig houdt.
Ik wil graag Rinus Wortel en Rob Govers
bedanken voor hun grote bijdrage aan mijn
promotie onderzoek.
Karin Warners-Ruckstuhl
K.N.Ruckstuhl@uu.nl
Warners-Ruckstuhl Dynamics and stress field of the Eurasian plate:
a combined lithosphere-mantle approach (2012) (Proefschrift)

.tentoonstelling
20 mei t/m 9 september Teylers Museum, Haarlem

Tentoonstelling ‘Het topje van de Mont Blanc’
In augustus 1787 beklimt de
geleerde Horace Benedict de
Saussure (1740-1799) de Mont
Blanc. Als geoloog is hij op zoek
naar het oudste gesteente ter
wereld. Hij is ervan overtuigd dat,
hoewel jonger gesteente normaal
bovenop ouder gesteente ligt, in
de Alpen hierop een uitzondering
bestaat. De fervente bergbeklimmer Charles François Exchaquet
(1746-1792), mijndirecteur én
cartograaf, is zo onder de indruk
van De Saussures tocht, dat hij
datzelfde jaar nog een maquette
van de berg bouwt. Op dit drie
dimensionale model van papier
maché op basis van hout, geeft
hij met rode voetstapjes de route
aan die De Saussure gevolgd
heeft.
Geïnspireerd door deze beklimming organiseert Teylers Museum
in Haarlem deze zomer de familietentoonstelling ‘Het topje van
de Mont Blanc’, waarop dat door
De Saussure afgehakte topje ook

werkelijk te zien is! De eerste
museumdirecteur, Martinus van
Marum, verwierf het in 1799,
evenals de maquette. De tentoonstelling vertelt niet alleen de verhalen van bevlogen en dappere
ontdekkingsreizigers, maar laat
ook de geboorte zien van een
nieuwe wetenschap: de geologie.
De Saussure verzamelde tijdens
zijn expeditie naar de top van de
Mont Blanc gesteenten die inzicht
gaven in het ontstaan van gebergteketens en de ouderdom van de
aarde. Met zelfontworpen instrumenten deed hij ongelooflijk
nauwkeurige hoogtemetingen.
Ook deze apparaten zijn samen
met zijn persoonlijke uitrusting
te zien op de tentoonstelling.
In het kielzog van wetenschappelijke expedities als deze gingen
mensen de bergen heel anders
ervaren, niet meer als bedreiging
maar als uitdaging. Het alpinisme
was geboren, met als belangrijkste doel het bereiken van de top.
Terwijl in de 18de eeuw niemand

De reis van De Saussure naar het topje van de Mont Blanc.

de Mont Blanc durfde te beklimmen, reizen nu honderden mensen per dag naar het ‘dak van
Europa’, mede dankzij wetenschappers als De Saussure die
de grenzen verlegden.

In het kader van de tentoonstelling
worden ook verschillende lezingen
gegeven. Voor meer informatie:
www.teylersmuseum.eu

.vening meinesz prijs
Johan Weijers (Universiteit Utrecht) wint Vening Meinesz prijs
De Vening Meinesz prijs van
NWO Aard- en Levenswetenschappen voor de meest veel
belovende, pas gepromoveerde
aardwetenschapper is dit jaar
toegekend aan Johan Weijers
van de UU. Hij heeft de prijs
van € 10.000 ontvangen op
30 maart 2012, tijdens het
elfde Nederlands Aardwetenschappelijk Congres – NAC11.
Dr. Johan Weijers werkt bij de
groep Organische Geochemie. Hij
studeerde fysische geografie aan
de VU en begon in 2002 aan zijn
promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht, c.q. het NIOZ
Koninklijk Nederlands Instituut
voor Zeeonderzoek. Zijn onderzoek richtte zich op een specifie-

ke klasse van vetachtige stoffen
(lipiden) die te vinden zijn in zeesedimenten bij de kust. Weijers
toonde aan dat deze vertakte
tetraetherlipiden door bacteriën in
de bodem gemaakt worden en via
erosieprocessen door rivieren naar
de oceaan worden gevoerd. Deze
eigenschappen maakt deze componenten geschikt om de toevoer
van organisch bodemmateriaal in
de oceaan te volgen.

Oerthermometer
Zijn belangrijkste ontdekking,
waarmee hij eerste auteur van een
Science-publicatie werd, was dat
er subtiele variaties voorkomen in
de verdeling van deze lipiden. Die
variaties houden verband met de
temperatuur en pH-waarde van de

omgeving waarin ze gevormd zijn.
Door deze variaties te ijken met
een wereldwijde set van bodemmonsters, kon Weijers de luchttemperatuur en regenval van
tropisch Afrika van de voorbije
25.000 jaar reconstrueren.
Weijers paste de methode ook toe
bij de reconstructie van temperatuurveranderingen in het Arctisch
gebied tijdens het PaleoceenEoceen thermisch maximum
(55 miljoen jaar geleden). In deze
periode waren de temperaturen en
het CO2-gehalte in de atmosfeer
hoog, een situatie waarin we
nu door toedoen van de mens
opnieuw kunnen gaan belanden.
Weijers’ oerthermometer heeft
het complexe klimaatsysteem
op aarde inzichtelijker gemaakt.

Deze methode heeft internationaal dan ook sterk de aandacht
getrokken en wordt momenteel
door vele andere onderzoeks
groepen wereldwijd nagevolgd.
De beoordelingscommissie was
onder de indruk was van de originaliteit, de hoge kwaliteit en de hoge
productiviteit van deze relatief
jonge kandidaat. Weijers beweegt
zich in zijn onderzoek over de volle
breedte van de aardwetenschappen, hetgeen Vening Meinesz zelf
een belangrijk criterium noemde
voor toekenning van de prijs.
(bron: NWO – Aard- en Levens
wetenschappen)
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.agenda

H.J. Mac Gillavry

16-19 mei 2012
PGK Geo-gastronomical field trip
to Sicily. www.pgknet.nl

Op 24 januari 2012 overleed Prof. Dr Henry James Mac Gillavry,
emeritus hoogleraar in de Paleontologie aan de Universiteit van
Amsterdam. Mac, zoals iedereen hem noemde, is 103 jaar oud geworden, niet gering voor iemand die ooit werd afgekeurd voor de militaire
dienst omdat hij te lang en te smal van borst werd bevonden.
In 1908 in Amsterdam geboren, studeerde hij geologie in Utrecht, waar
hij in 1937 promoveerde bij L.M.R.
Rutten op een proefschrift over de
geologie van Cuba en een revisie van
de paleontologie van de rudisten uit
het Krijt van dat eiland. Na zijn
studie ging hij werken in de olieindustrie in Nederlandsch Indië.
In 1952 werd hij benoemd tot
gewoon hoogleraar in de Strati
grafie en Paleontologie aan de
Gemeente Universiteit van
Amsterdam, een omgeving waarin
deze vakken op dat moment geen
op-vallend hoge populariteit genoten. In korte tijd deed hij echter
de belangstelling voor zijn vakgebieden weer opleven en slaagde
hij er in een behoorlijk studenten
bestand op te bouwen.
De jaren zestig werden aan het
Geologisch Instituut gekenmerkt
door hoog oplopende spanningen
tussen de hoogleraren aan de
ene kant en een groot deel van
de wetenschappelijke staf aan
de andere. De hoogleraren werd
een paternalistische houding
verweten, en onwil om de verantwoordelijkheid en competentie
van de staf te erkennen.

Mac raakte ten diepste bij deze
controverse betrokken, maar in
het conflict wist hij de zakelijke
kant van de persoonlijke te scheiden. Dat leidde er toe dat beide
partijen elkanders wetenschappelijke integriteit bleven respecteren, en ook de afdeling opmerkelijk goed bleef functioneren. Studenten bleven komen, en het promoveren bij Mac ging gewoon
door. Toch moest hij in 1963 een
deel van zijn leerstoel opgeven.
Hij behield de paleontologie, en
dat betekende dat hij zich het
laatste deel van zijn wetenschappelijke loopbaan kon wijden aan
wat hem ook in het begin al in
hoge mate bezig hield: evolutie.
Eigenlijk, en avant la lettre, was
Mac een paleobioloog in ’t diepst
van zijn gedachten.
Mac was een man vol humor.
Die gaarne refereerde aan zijn
Schotse “afkomst”, en met name
aan de vermeende zuinigheid van
dat volksdeel, waarover hij smakelijk wist te verhalen. Een markant
man is van ons heengegaan.
Henk van Dommelen
Dick van Harten

.vwvdg-penning
Van Waterschoot van der Gracht
penning 2012
Het Hoofdbestuur roept hierbij de
leden op om kandidaten voor de
Van Waterschoot van der Gracht
penning 2012 te nomineren.
In 1951 stelde het KNGMG een
erepenning in vernoemd naar Willem van Waterschoot van der
Gracht (1873–1943), medeoprichter en eerste voorzitter van
het KNGMG. De toekenning van
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de penning geschiedt op voordracht van één of meerdere leden
van het KNGMG. Op de KNGMGwebsite vind u een overzicht van
degenen aan wie de penning in
voorgaande jaren is toegekend.
Voorstellen moeten vóór 1 juli
2012 zijn ingediend bij de
secretaris van het genootschap,
Barthold Schroot, e-mail:
barthold.schroot@tno.nl.

23 mei 2012
Jaarvergadering KNGMG. Zie
pagina 2 van deze Geo.brief.

11-15 juni 2012
AGU Chapman Conference on
Volcanism and the Atmosphere,
Selfoss, Iceland. Info: http://
www.agu.org/meetings/chapman/
2012/bcall/

28 mei – 1 juni 2012
39th International Symposium on
Archaeometry: “50 years of ISA”,
Leuven, Belgium. Info: http://aow.
kuleuven.be/geologie/ (rechtsboven)

14-15 juni 2012
WORLD CLIMATE 2012 World
Conference on Climate Change and
Humanity, Vienna, Austria. Info:
http://www.vienna-conference.com/
worldclimate/index.html

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

18 juni 2012
Minisymposium KNAW: Een
nieuwe stap in de speurtocht
naar buitenaards leven.

.personalia
Adreswijziging
Dr. F. Beekman
Tektoniek Groep
Dept. Aardwetenschappen
Universiteit Utrecht
Budapestlaan 4
3584 CD Utrecht
Drs. J.H. Braakman
Berlanga Holding BV
Samal-2, house 58-apt. 17
050059 ALMATY
Kazakstan
Mw. M. Vreugdenhil BSc
Küfsteingasse 21-15
1140 Wenen
Oostenrijk

Nieuwe leden
R. Huis in ’t Veld
IJslandmos 7
2661 MT Bergschenhoek
V.M. Kaland
Ernest Staesstraat 23-2
1061 CA Amsterdam

T. Koopmans
Bollenhofsestraat 88
3572 VR Utrecht
N.P.M. Pepping
Wannepad 100
1066 HZ Amsterdam
E.J. Reijntjes
Landzichtlaan 41
2101 ZG Heemstede
J. Resovsky
Postbus 94
4330 AB Middelburg
R. van der Sluis
De Boskamp 36
3828 VS Hoogland
D. Stegers
Dynamostraat 48
1014 BK Amsterdam
R. Vaughan
Zwanenburgwal 150
1011 JH Amsterdam

.universiteiten
Universiteit van Amsterdam
Maart 2012
Ms A.K. Pommer (Landscape Ecology)
Ms A. van de Craats (Landscape Ecology / Geo-ecological Dynamics)

.internet
Info: http://www.uu.nl/faculty/
geosciences/NL/Actueel/agenda/
Pages/minisymposiumknaw.aspx

20 juni 2012
PGK-SPE-DPS jaarlijkse
barbecue. www.pgknet.nl
21 juni 2012
Jaarvergadering en lezingen
Palynologische Kring, RCE,
Smallepad 5, Amersfoort.
Aanvang 13.30 u. Thema van
de lezingen: ‘archeobotanie’.
Info: www.palynologischekring.nl
9-13 juli 2012
5th International Workshop on
Catchment Hydrological Modelling and Data Assimilation Catchments in a changing climate.
Info: http://www.itc.nl/newsevents

5-10 augustus 2012
34e International Geological
Congress, Brisbane, Australia.
http://www.34igc.org/
6-8 augustus 2012
Ocean Crust Processes and
Consequences for Life, Bremen,
Germany. Info: http://www.dark
energybiosphere.org/RCN/
meetings/2012.html
26-30 augustus 2012
IGC Cologne 2012. International
Geographical Congress ‘DOWN TO
EARTH’, Keulen. Info: https://
igc2012.org/
16-20 september 2012
Deuqua (Deutsches Quartär
vereinigung) symposium ‘Umwelt,
Mensch, Georisiken im Quartär’.
Info: http://www.bayceer.
unibayreuth.de/deuqua2012

Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/geo
Aardwetenschappen Universiteit van Amsterdam: http://www.studeren.uva.nl/
aardwetenschappen
Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: http://www.falw.vu.nl
Bodem, Water en Atmosfeer: http://www.bbw.wur.nl/NL/
Centre for Technical Geoscience - Graduate Courses in Technical Geoscience:
http://citg.tudelft.nl/
Darwin Centrum voor Biogeologie: http://www.darwincenter.nl
GAIA: www.vrouwen.net/gaia
Geochemische Kring: http://www.kncv.nl/
Geologisch tijdschrift van de NGV: http://www.grondboorenhamer.
geologischevereniging.nl
Ingenieurs-Geologische Kring: http://www.ingeokring.nl/
INQUA Nederland committee: http://www.geo.uu.nl/inqua-nl
IODP – Integrated Ocean Drilling Programme: http://www.iodp.org/
KNGMG: http://www.kngmg.nl/
Mijnbouwkundige Vereeniging TU-Delft: http://www.mv.tudelft.nl/
Nederlandse Kring Aardse Materialen: http://www.nkam.nl
Palynologische Kring: www.palynologischekring.nl
Petroleum Geologische Kring: http://www.pgknet.nl
Paleobiologische Kring: http://www.paleobiologischekring.org/
Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering: www.ncl.tudelft.nl
Nederlandse Geologische Vereniging, NGV: http://www.geologischevereniging.nl
Sedimentologische Kring: http://sedi.kring.googlepages.com/
Stichting Geologische Activiteiten, GEA: http://www.gea-geologie.nl/
Studievereniging GAOS (UvA): http://www.svgaos.nl
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Miers Valley, een van de kleinere Dry Valleys in het Ross Zee gebied, Antarctica. (Gespiegeld weergegeven) | Foto Sandra Passchier.

