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.van de voorzitter
Perspectief van een zinkviooltje
Nu eens geen stuk van de voorzitter. We hebben namelijk besloten
de pen te rouleren in het hoofdbestuur om onze spaarzame resources
zo efficiënt mogelijk in te zetten.
Bovendien kunnen we zo ook eens
een ander perspectief kiezen. Deze
keer het onderwijsperspectief.
In het aardwetenschappelijk onderwijs neemt het Geuldal ten zuiden
van Epen een buitengewone plaats
in. Ik maak me sterk dat dit gebied
tot de beste aardwetenschappelijke
excursiedoelen van Nederland
behoort. Dat is een quick win, want
er zijn er maar weinig, maar dat
hoeft niets af te doen aan de kwaliteit. De Heimansgroeve, geologisch
monument, en de misschien nog
wel mooiere Cotessengroeve, met
een prachtige Hercynische plooi,
vormen het discordante basement
onder een boven-Krijtpakket van
groenzand en kalksteen. Genoeg
voor een introductie-excursie in de
geologie. Vele studenten hebben de
wandeling vanuit Het Vijlenerbosch
naar de meanderende Geul gemaakt
als eerste kennismaking met het
veld. Het is een klassieker en een
buitengewoon aangename klassieker. Het terrein is glooiend, de
geologie begrijpelijk en de natuur
is schoon; te schoon misschien
wel, maar daarover later meer.
Maar ook klassiekers veranderen
van smaak. Ik weet nog goed dat

ik als eerstejaars onder leiding van
Jaap Griede werd meegenomen naar
dit gebied. Ik verbaasde me over
het meanderen van de Geul, terwijl
de kortste weg van de Heimansgroeve naar uitspanning de Smidse
toch een rechte lijn was. In die
tijd werd nog hard gewerkt aan
het samenvoegen van geologie en
fysische geografie tot aardwetenschappen. Een perspectief wat
voor mij als prille eerstejaars nog
onbegrijpelijk was. U begrijpt, ik
ben structureel geoloog geworden.
Ondertussen, ruim twee decennia
later, is het integrale aardwetenschappelijke perspectief iets meer
gemeengoed geworden. Ik loop
dezelfde route nu met non-majors
van Amsterdam University College.
Nadat ik de studenten verschillende
gesteenten en hun landschapskenmerken heb voorgeschoteld, en
op de koop toe ook nog eens een
discordantie met het Carboon heb
laten zien, komen we in de floodplain van de Geul.
Zinkviooltjes groeien daar, soms
bloeien ze als je mazzel hebt, uniek
en beschermd en ontstaan door de
vervuiling van de zinkmijnen van
Neu Moresnet, net over de grens.
Maar de mijnen zijn dicht, de Geul
is schoon en op de floodplain wordt
schoon sediment afgezet, al jaren.
Dus het Zinkviooltje verdwijnt uit
Nederland.

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

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

@ Geef uw e-mailadres door aan het kngmg @
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Ik zal de breed opgeleide, liberal
arts en science, studenten eens
een multidisciplinair perspectief
laten zien, dacht ik. Dus ik schetste
bovenstaande ontwikkeling en liet
de maatregelen zien die genomen
zijn om het betreffende plantje te
beschermen. In de floodplain is op
bepaalde zwaar omheinde stukken
de bovenste decimeter schoon sediment afgegraven; op het vervuilde
oudere sediment groeit weer vrolijk
de zinkviool. Ik schetste het milieubescherming dilemma: wat is nu de
situatie die we willen beschermen,

de vervuilde of de schone, en wat
betekent dat voor biodiversiteit
in dit gebied. Hopend dat er gediscussieerd zou worden over welke
situatie wenselijk is, en dat dat
afhankelijk is van je disciplinaire
perspectief. Misschien zou iemand
wel iets roepen over reductionisme.
Maar nee hoor. Meneer, wanneer
is die mijn gesloten? Dan kunnen
we de sedimentatiesnelheid uit
rekenen. Yes, het worden vast ook
structureel geologen.
Anco Lankreijer

.escherprijs
Oproep Escherprijs 2012
Het KNGMG kan jaarlijks een
prijs uitreiken voor de beste
afstudeerscriptie van studenten
van een Masteropleiding Aardwetenschappen, de Escherprijs. Het
doel van de prijs, die vernoemd
is naar de Leidse Hoogleraar
Algemene Geologie prof. dr. B.G.
Escher (1885-1967), is de bevordering van innovatief onderzoek
en een gedegen verslaggeving
hiervan.
Een scriptie kan een fundamenteel,
toegepast of interdisciplinair karakter hebben. Voor een fundamenteel
onderwerp zijn originaliteit en
hypothesevorming de belangrijkste
criteria; bij een toegepast onderwerp kijkt de jury vooral naar het
vernieuwende en probleemoplossende karakter. Bij onderwerpen
die gebaseerd zijn op een inter
disciplinaire aanpak wordt met
name gelet op innovatieve ideeën.
De jury van de Escherprijs bestaat
uit vier of vijf aardwetenschappers, afkomstig uit het bedrijfs
leven, de (semi) overheid of de
universitaire wereld. Naast een
bedrag van 2500 euro ontvangt
de winnaar een oorkonde, een jaar
lidmaatschap van het KNGMG en
een uitnodiging om te publiceren

in The Netherlands Journal of
Geosciences. Het prijzengeld van
de Escherprijs wordt beschikbaar
gesteld door Shell.
Denkt u zelf in aanmerking te
komen voor de prijs of begeleidt
u een student wiens/wier scriptie
bovengemiddeld is, stuur dan
de scriptie (in het Nederlands of
Engels) digitaal (als word of pdffile) naar het secretariaat van het
KNGMG, onder vermelding van
´Escherprijs 2011´.
Indien niet digitaal, stuur twee
kopieën van de scriptie naar het
secretariaat van het KNGMG.
In beide gevallen dient de inzending voorzien te zijn van een
korte inleiding van de scriptie
begeleider.
De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 oktober 2012.
De jury hoopt weer een ruim aantal scripties te mogen ontvangen!
Het adres van het secretariaat is:
KNGMG
p/a KIVINIRIA
Postbus 30424,
2500 GK Den Haag
Prinsessegracht 23,
2514 AP Den Haag
Email: kngmg@kiviniria.nl

.excursie
Aardwarmte in Nederland: PGK Excursie naar drie “hot-spots”
Het is vrijdag 9 maart. Een rustige
voorjaarsdag waarop 36 geologen
van de Petroleum Geologische
Kring (PGK) verzamelen op het
centraal station van De Residentie.
In deze stad werd in 1938 onverwacht olie aangetroffen tijdens
demonstratieboring De Mient.
Een kleine 70 jaar later voerde
tomatenkweker Rik van den Bosch
in het nabijgelegen Bleiswijk
een proefboring uit. In petroleumgeologische zin was het resultaat
wat teleurstellend: ‘droog’.
Voor Van den Bosch was dat het
gewenste resultaat; hij was immers
op zoek naar een Vroeg-Krijt aquifer met warm grondwater. Sinds
dat succes in Bleiswijk schieten
de opsporingsvergunningen voor
aardwarmte in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Het WestNederlands Bekken is daarbij met
52 van de 100 vergunningen het

meest vruchtbare gebied. De temperatuur is hier op 2000 m diepte
met 60-70°C lager dan in andere
gebieden van Nederland. Het is
de combinatie van geschikte,
permeabele aquifers en een grote
vraag naar warmte door voornamelijk de glastuinbouw die zorgt voor
de grote interesse in deze vorm van
duurzame energie.

Honselersdijk
De eerste ‘hot-spot’ van de excursie
was Kwekerij Zeurniet in Honselersdijk. Hier had de Drilltec Compact
boortoren (bekend van 73 boringen
in Schoonebeek) zojuist de eerste
boring van het aardwarmtedoublet
afgerond. Ondanks de ‘compacte’
afmetingen ziet een boorinstallatie
tussen de kassen er imposant uit.
De beoogde aquifer is de informele
Pijnacker Zandsteen van Laat-Jura
ouderdom op ongeveer 2800 m

Foto: Geert-Jan Vis

Uitleg van de drilling supervisor voor de Drilltec Compact boortoren.

Groepsfoto in Den Haag / Foto: Bas van der Es

diepte. Met het aangetroffen water
van 85°C hoopt men 5,8 miljoen
m3 minder aardgas te verstoken
voor de verwarming van kassen, wat
een CO2-besparing van 10.300 ton
oplevert. Ter vergelijking: een
gemiddelde Nederlandse auto stoot
ca. 3 ton CO2 per jaar uit.
In Pijnacker werd de tweede
‘hot-spot’ bezocht. Hier is Leon
Ammerlaan de eigenaar van een
problematisch doublet. In de
zomer van 2010 zijn hier voor
ongeveer 10 miljoen euro twee
putten geboord naar de op ca.
2000 m diepte gelegen Delft en
Rijswijk Zandstenen van Laat-Jura
– Vroeg-Krijt ouderdom. Al snel
bleek dat uit beide putten aardgas
en uit één olie mee omhoog
kwam. De olie werd aanvankelijk
niet ontdekt en is via de injectieput weer omlaag gepompt, waardoor putfilter en aquifer mogelijk
verstopt raakten. De bron van de
koolwaterstoffen zijn waarschijnlijk onderliggende koollagen uit
het Carboon en de welbekende
Posidonia-schalie uit de Jura.
Ammerlaans grootste probleem
is dat bij productietests het water
met gemak met 250 m3 per uur
omhoog gepompt kon worden,
terwijl injecteren maar met maximaal 80 m3 per uur gaat.
Een lagere injectiviteit betekent
een geringer vermogen van het
doublet en een lagere warmteopbrengst. En dan te bedenken dat

Ammerlaan een warmtecontract
met de buren heeft afgesloten
met daarin een vaste warmte
levering…

Den Haag
Het Haagse aardwarmteproject op
de hoek van de Zuidwoldestraat
en de Leyweg is de derde en laatste ‘hot-spot’ van de excursie.
Hier zijn in de zomer van 2010
de twee putten van het doublet
geboord naar ca. 2200 m diepte.
Het warme water (75°C) wordt
evenals bij Ammerlaan geproduceerd uit de Delft en Rijswijk
Zandstenen. Bijzonder aan het
project is dat er voortdurend
overleg is geweest met de buurtbewoners. De eventuele geluidsoverlast van de (reeds stille)
boortoren is daarmee tot een
minimum beperkt. Dit resulteerde
in vrijwel geen overlastklachten.
In tegenstelling tot de andere projecten, wordt de warmte hier niet
gebruikt voor de verwarming van
kassen, maar voor de verwarming
van 4000 woningen. Doordat
iedere kubieke meter water hier
vergezeld gaat van een kubieke
meter aardgas, kunnen als bonus
voorlopig ook nog 700 huishoudens van gas worden voorzien.
Momenteel is men bezig met een
uitvoerig testprogramma van de
putten en installaties.
Geert-Jan Vis
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.boekbespreking
Terugkijken op 100 jaar Nederlandse geologie – De hoofdlijn zoeken en vinden
Dutch Earth Sciences: Development and Impact • Royal Geological and Mining Society of the
Netherlands 1912-2012 • Centenary volume 2012 • € 29,50 •
(www.kngmg.nl)
Een paar weken terug op zaterdagochtend overhandigde de
postbode mij een pakketje. Het
kwam van het KNGMG, een
gebonden boek, net geen 300
bladzijden, rijk geïllustreerd, full
colour met zowel zeer recente als
zeer oude kaarten en diagrammen, strakke opbouw, sober klein
lettertype, heldere stijl en vier
bladzijden aan nuttige personenindex. In gedachte zag ik meer
dan 800 boeken per post overhandigd worden aan elk van de
KNGMG-leden.
Uit ervaring weet ik dat het
samenstellen van een hoofdlijn

een delicate aangelegenheid is:
“Twee hoeraatjes voor de democratie. Geen drie; twee is wel
genoeg”, zei Carmiggelt.
Anderzijds kan die éne wetenschapper die als enige in staat
bleek om een compilatie van de
geologie van een land tot stand
te brengen onbekend zijn, terwijl
de naam van de voorvechter van
een specifiek standpunt binnen
een polemiek een ieder bekend
is. Mogelijk heeft het panel van
12 ervaren redacteuren daar
voor elkaar een goede klankbordfunctie in kunnen vervullen.
Het resultaat is daar.
Vol ambitie is er duidelijk gekozen
voor een breed perspectief dat
grondig aangepakt is. Met veel
zorg is een evenwicht gezocht in
de behandeling van de verschillende universiteiten, de onderzoekscholen, de zich steeds verder
specialiserende disciplines en hun

werkterreinen, de landen waar het
vak uitgeoefend is, de wisselwerking tussen HR vraag en aanbod,
tussen overheid en exploitanten.
Hiervoor zijn 90 ervaren en goed
geïnformeerde redacteurs gevonden. De een heeft een wat vlottere
pen, de ander is wat nauwgezetter.
De een legt verantwoordelijkheid
af over een beleidslijn die ooit
uitgezet is en de ander vertelt een
sappig verhaal waarbij de geur van
hop niet misstaat. Juist de heterogeniteit aan stijlen maakt dit enorme werk tot een onderhoudend,
leesbaar geheel, want boeit, roert
en amuseert, maar ook compileert
en een werk vormt dat ter inleiding
geconsulteerd kan worden!
Zelf geniet ik er altijd van dat de
Systema Naturae van Linnaeus
onder het protectoraat van de
Nederlander Grovonius in Leiden
gepubliceerd is en begint met de
mineralen (1) en dan de fossielen
(2). Ik had dat zeker genoemd in
hoofdstuk drie over de beginnende natuurwetenschappen. Hier en
daar is de geologie zelf zo boeiend gevonden dat deze concurreert met het hoofddoel van het
boek, namelijk de geschiedenis
van het vak en zijn beoefenaars.
Maar op een enkele omissie na –
zoals het weglaten van de Wallace
line en haar oorsprong – leest het
allemaal prettig. Wat ernstiger
voor een in het Engels geschreven
boek is dat het Europese kader
in de eerste helft van de vorige
eeuw soms niet uit de verf komt.
Nederland heeft nooit op zich
gestaan en wetenschappers, zeker
onze Nederlandse wetenschappers, staan bij uitstek open voor
invloeden van buiten. Ik denk
alleen al aan de invloed van de
gebroeders Alvarez; zonder hen
waren wij niet zo snel achter onze
eigen iridiumlaag gekomen. Toch
wordt er veel aandacht besteed
aan het langzaam binnen dringen
van nieuw denkgoed zoals bijvoorbeeld de Alpine geologie en de
worstelingen met de ontluikende
plaattektoniek.
Ik had me verheugd op meer
inzicht in de verwevenheid van
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Nederlandse en Indonesische
expertise in de koloniale tijd die
met een verwijzing in het begin
van het boek naar een paar honderd Indonesische referenties
zich goed aankondigde. In de
uitwerking wordt echter alleen
Katili als enige noemenswaardige
Indonesische wetenschapper naar
voren gebracht. Denkend aan de
hulp van de GRDC-counterparts
(GRDC: Pusat Survei Geologi,
oftewel Geologische Dienst in
Bandung) bij de vier expedities
die ik organiseerde naar het Perm
van Sumatra, kan ik het niet
nalaten Tobler er op na te slaan.
De opnamen van de titanenarbeid
van de voor de Nederlanders
werkende Zwitser Tobler (1912)
is niet alleen door de opzieners
Jäger en Van Ossenbruggen gedaan,
maar ook door het heterogene
gezelschap aan ‘inlandsche
opnemers’ van Mas Ranoe Atmodjo, Raden Hardjo Winoto en Mas
Soeno Disastro. Wie zijn die mannen die samen met Tobler de
lokale tijgerplaag trotseerden?
Heerlijk vind ik het verhaal van
Vening Meinesz opgesloten in zijn
onderzeeër, en nieuw voor mij is
de geschiedenis van Berlage
(zoon van dé Berlage) die de
opdracht had om de Southern
Oscillation te analyseren en als
zijlijn de Benioff-zone ontdekt.
Ik noem hier een paar van de
helden die mij het meest aanspreken, maar dit boek is zeer compleet en er valt voor iedereen wel
een nieuwe persoonlijkheid op te
merken. Zeer geboeid ben ik door
de sprekende recente voorbeelden
van 3D-representaties van de
Nederlandse ondergrond zoals
het Groninger gasveld of de zoutdiapier bij Winschoten en de vele
up to date diagrammen zoals het
afbuigen van de productie van het
Groninger gasveld en de dramatische afname aan ontdekt gas in
Nederland on- en offshore. Sinds
de opbouw van tentoonstellingen
nu alweer 15 jaar terug is veel
gebeurd!
Met humor en vindingrijkheid
is ook de diversificatie van de

vakken aan de universiteiten in
diagrammen uitgezet alsof het
gaat om verschillende families
van dinosauriërs. Net als in elke
andere omgeving is ook hier vormconvergentie opgetreden, zijn er
groepen uitgestorven, en gingen
laatkomers zoals de VU zomaar
radiëren. De welhaast taxonomische diagnose van de doelstellingen van de onderzoeksscholen
verleidt mij er bijna toe om de
beschrijvende termen te coderen,
er een clustering-analyse op los
te laten en mij af te vragen hoe
de meest wenselijke theoretische
boom er uit zou moeten zien.
Als kind wilde ik weten wat antiek
was. Het voor de vuist weg gege-

ven antwoord van mijn ouders was:
antiek is ouder dan 100 jaar!
Antiek, dacht ik toen, is mooi,
echt en leeft! Het KNGMG: een
vereniging met de gloed van
antiek! Maar willen we dat wel?
Willen we wel het antieke meubilair zijn van de huidige maatschappij? Aan het einde van het boek
staat Gaia eenzaam op een bergtop. Ze kijkt met hangende handen
naar de camera. De veen-, kolenen gasboeren gaan naar huis, het
veld is gerooid en de boeren rusten
op hun lauweren. Na hun de zondvloed? Maar op de schouders van
hoeveel reuzen staat zij en hoe kan
al onze kennis aangewend worden
voor de toekomstige maatschappelijke behoefte? Misschien moet ze

niet ver boven de wolken op een
bergtop staan, maar met opgestroopte mouwen bij een in zee
wegzakkende sloppenwijk om uit
te zoeken hoeveel van deze armoede door inklinken komt en hoeveel
door de stijging van het zeeniveau.
Hoe kan zij het verleden als sleutel
voor de toekomst gebruiken?
De epiloog geeft wat korte aanbevelingen. Dat had best wat meer
aandacht en visie verdiend, ter
inspiratie van de volgende generaties geologen.

ideeën, plannen, herinneringen
en kritische noten die dit boek
oproepen in zich op te nemen.
Zo kunnen we gezamenlijk verder
om vorm te geven aan de volgende 50 jaar KNGMG. Ik zou zeggen: mouwen opstropen, ons
wacht een zwaardere taak dan
onze voorgangers, maar we zijn er
inderdaad goed voor uitgerust!
Isabel van Waveren
Onderzoeker paleobotanie
NCB naturalis

Al met al is dit document een
fantastische prestatie en ik nodig
iedereen uit om er eens voor te
gaan zitten en de honderden

Reacties op het jubileumboek Dutch Earth Sciences – development and impact
Het jubileumboek ter ere van 100
jaar KNGMG heeft veel reacties
opgeleverd; positieve, maar ook
kritische. Behoort de Fysische
geografie tot de Aardwetenschappen? En zo ja, waarom heeft dat
vakgebied dan zo weinig aandacht
gekregen in het boek? Dat zijn
eigenlijk de twee kernvragen
die prof. em. J.J.M. van der
Meer (Queen Mary, University of
London) en prof. em. E.A. Koster
(Universiteit Utrecht) stellen in
de kritische brieven die zij zonden
aan respectievelijk het hoofd
bestuur van het KNGMG en de
redactie van de Geo.brief.
Het zijn terechte vragen, want de
titel van het boek geeft de indruk
dat het hier gaat om een overzicht
van 100 jaar Nederlandse Aardwetenschappen. Lees je het voorwoord
dan zie je al gauw dat het boek
vooral de nadruk legt op Nederlandse mijnbouwkundige en geo
logische onderwerpen en ook
geenszins pretendeert een volledige
geschiedenis van de Nederlandse
Aardwetenschappen te geven. In
het antwoord van het hoofdbestuur
aan de briefschrijvers wordt dat nog

eens benadrukt. “Ons bestuur heeft
van degenen die het boek hebben
samengesteld, begrepen dat zij
zich in een vroeg stadium van voorbereiding van de opzet van het
boek voor de vraag gesteld zagen
hoe breed de aardwetenschappen
op te vatten en hoe diep in de
materie door te dringen. Dat alles
in volle omvang aan bod zou kunnen komen, was op voorhand
ondenkbaar. De keus is toen
gemaakt om de fysische geografie,
maar ook bijvoorbeeld de hydrologie en de bodemkunde niet als
zodanig in hun ontwikkeling en
bijdrage te behandelen maar wel
overal aan bod te laten komen waar
redactie en aangezochte auteurs
dat in de context relevant zouden
vinden”. Het is een keus die we in
het voorwoord niet helder verantwoord zien en daardoor, zoals
blijkt, tot verwarring en zelfs onbegrip kan leiden. In de pdf of e-book
versie die in de toekomst uitgebracht zal worden, zal die keuze
explicieter worden toegelicht.
Maar voor een deel is dat mosterd
na de maaltijd: voor sommigen is
het kwaad immers al geschied. De
titel van het boek heeft verwachtin-

gen gewekt die niet voldoen aan die
van beide briefschrijvers. De verwarring zit natuurlijk in het begrip
Aardwetenschappen. Het lijkt vanzelfsprekend om alles wat met de
bestudering van de Aarde te maken
heeft onder die noemer te vatten.
Maar er zijn ook andere definities
mogelijk. Er waren tijden dat men
op de Vrije Universiteit trots was
om de Fysische geografie binnen
de muren van het Instituut van
Aardwetenschappen te hebben, terwijl er in Utrecht een Instituut voor
Aardwetenschappen was waar de
Fysische geografie geen deel van
uitmaakte. De VU-hoogleraar Wiggers kon daarbij uitvoerig lang
ingaan op het verschil tussen het
woordje van en voor in de naamgeving van die twee instituten. Spit
je dit probleem uit dan beginnen
we aan een lange polemiek en dat
is hier niet nodig. Het is natuurlijk
waar dat fysisch-geografen, geomorfologen, maar ook bodemkundigen en geohydrologen belangrijke
bijdragen aan de ontwikkeling van
de Nederlandse aardwetenschappen hebben gegeven. Velen van
hen zijn ook lid van het KNGMG en
hebben meer dan eens bestuurs-

functies op zich genomen. Dat die
groep aardwetenschappers ook hun
waardering verdienen tijdens het
100-jarig jubileum van het KNGMG
staat natuurlijk buiten kijf.
De kritiek in ogenschouw nemend
kun je achteraf stellen dat de
gemaakte keuze voor de samenstelling van het jubileumboek anders
had gekund of explicieter naar
voren gebracht had kunnen worden.
Dat laat onverlet dat we de prestatie die door de redacteuren en
auteurs geleverd is buitengewoon
vinden. Ga er maar aan staan om
met 12 redacteuren en bijdragen
van ongeveer 90 mensen, allemaal
onbezoldigd, een boek te schrijven.
Isabel van Waveren stelt in haar
bespreking van het boek dat het
samenstellen van een hoofdlijn
voor zo’n boek een delicate zaak is.
Uit de reacties van Ward Koster en
Jaap van der Meer mag blijken hoe
waar dat is.
Wim Westerhoff, namens
de Redactie Geo.brief en
het Hoofdbestuur KNGMG
De brieven van Koster en Van der Meer en het
antwoord daarop van het hoofdbestuur zijn te
lezen op de website van het KNGMG
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AAPG Long Beach
ACE 2012
“And now for AAPG’s highest honour: the 2012 Sidney Powers Memorial Award has been awarded to
Koenraad Weber. Unfortunately Dr. Weber is unable to attend and therefore I welcome to the stage
Dr. Evert Van de Graaff who wrote Koenraad Weber’s citation”.

Evert van de Graaff neemt namens Koen Weber de Sidney Powers Memorial Award in ontvangst.
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Zondag 22 april kwart over vijf ‘s middags
is het dan zover. Ik sta op om de 1000+
aanwezigen in de Grand Ballroom van het
Long Beach Convention Centre te vertellen
waarom Koen Weber zeer terecht het hoogste eerbewijs van de American Association
of Petroleum Geologists ontvangen heeft.
De Sidney Powers Memorial Award is
’given in recognition of distinguished and
outstanding contributions to, or achievements in, petroleum geology. It is AAPG’s
most distinguished award’. Het is dus een
oeuvreprijs en komt binnen de aardwetenschappen aardig dicht bij een Nobelprijs.

Proefdraaien
De opening van de jaarlijkse AAPG bijeenkomst (Annual Conference & Exhibition =
ACE) is een behoorlijk strak geregisseerde
vertoning. In oktober vorig jaar heb ik een
drietal teksten ingediend bij het bureau
van de AAPG. Een van ±50 woorden voor
de inscriptie op de eigenlijke prijs, een
van ±400 woorden voor in het programmaboekje, en een van ±1500 woorden voor
het AAPG-Bulletin. Voor de openings
ceremonie zelf werd me heel vriendelijk,
maar zeer nadrukkelijk verzocht om uiterlijk twee weken van te voren een Powerpoint-presentatie plus voorgestelde tekst
van mijn praatje in te dienen (richtlijn:
5 minuten spreektijd) zodat een en ander
in het script van de sessie opgenomen kon
worden. Verder het even duidelijke verzoek
of ik de dag voor de opening van het congres al in Long Beach kan zijn om proef te
draaien met geluidsapparatuur en de naar
het standaard AAPG-formaat omgezette
Powerpoint-presentatie.
Een volle zaal is altijd spannend. Maar zo
gauw ik aan mijn speech begin valt die
spanning weg en loopt het verhaal eigenlijk
vanzelf. Gelach uit de zaal als ik over
Koens ervaringen op een wellsite in Perzië
vertel, geeft aan dat de boodschap overkomt. En na het laatste Powerpoint-plaatje
wordt er langer geklapt dan een puur
beleefdheidsapplausje.

Lezingen, posters, tentoonstelling
Na deze namens Koen Weber protocollaire
verplichting heb ik de handen vrij. Het
grote probleem is het overvolle programma.
Drie dagen lang acht parallelle lezingen
series met per dagdeel: gemiddeld negen
lezingen van elk twintig minuten. Gelijk
tijdig de posterpresentaties: meer dan 540
reguliere posters plus nog zo’n 90 studentenposters. Dan de tentoonstelling waar
rond de 225 bedrijven, beroepsverenigingen, overheidsinstellingen en universiteiten
zichzelf presenteren. Op de tentoonstelling
vind ik twee Nederlandse instellingen: TNO
- Geologische Dienst Nederland en dGB
Earth Sciences. Behalve deze twee kleine
kramen van puur Nederlandse bedrijven

dGB Earth Sciences, een van de twee Nederlandse bedrijven op de tentoonstelling tijdens
de conferentie.

was er ook een grote stand van multinational Fugro. Mijn voormalige werkgever Royal
Dutch Shell – voor mij nog steeds ‘de
Koninklijke’ – stond niet op de tentoon
stelling, maar was wel prominent vertegenwoordigd als sponsor van de conferentie.
Voor en na de eigenlijke conferentie kon
ik nog kiezen uit 11 korte cursussen en 19
geologische excursies. Meer dan voldoende
dus om de ruim 5000 deelnemers aan de
conferentie een paar dagen van de straat
te houden.

Nieuwtjes
Wat vond ik nou de inhoudelijk belangrijkste zaken van deze zeven dagen? Nieuw
voor mij was dat de petrofysische evaluatie
van ‘shale gas’ en ‘shale oil’ putten, inclusief het karakteriseren van kernen die daarin worden genomen, een nieuwe, zich snel
ontwikkelende technische discipline is.
Ook op mijn ‘eigen’ vakgebied, het evalueren van boorkernen, heb ik met mijn oren
staan klapperen bij de uitleg over nieuwe
technieken om bijvoorbeeld de nano-Darcy
permeabiliteiten van schaliemonsters te
bepalen. In plaats van de permeabiliteit
van cilindervormige pluggen te meten,
wordt het gesteentemateriaal vergruisd
om, op basis van het drukverval van een
bekende hoeveelheid gas in een gesloten
meetvat met daarin het monstermateriaal,
de permeabiliteit te berekenen.
Een niet-technisch nieuwtje was voor mij
dat de bekende YouTube-beelden van een
waterkraan waar methaangas met het water
naar buiten komt en dan wordt aangestoken, niets te maken hebben met het boren

naar schaliegas. Die opnames zijn gemaakt
in een gebied waar de schaliegasgesteenten dicht bij het oppervlak komen en waar
methaan op natuurlijke wijze weglekt uit
het gesteente en in het bovenliggende
grondwater terechtkomt. Als iemand daar
een waterput in zijn eigen achtertuin slaat,
is het niet echt verrassend dat er dan
behalve water ook methaan uit de kraan
komt. De Environmental Protection Authority (EPA) die een aantal bedrijven beboet
had voor het met methaan vervuilen van
grondwater, is dan ook meerdere malen
door rechters teruggefloten omdat andere
mogelijke bronnen van vervuiling met
methaan niet in aanmerking waren genomen. In één geval was een huis verwoest
door de ontploffing van methaan.
De beschuldigende vinger werd meteen
uitgestoken naar een paar nabijgelegen
schaliegasputten. Uit een wat breder
opgezet onderzoek, waarbij onder andere
werd gekeken naar de concentraties van
verschillende koolstofisotopen in het
methaan, bleek dat het gas erg rijk was
aan 14C. Nu komt 14C, met een halfwaardetijd van iets meer dan 5700 jaar, echt
niet in hoge concentraties voor in methaan
dat afkomstig is uit de meer dan 360 miljoen jaar oude Marcellus Shale. In dit geval
was het afkomstig uit een oude vuilstortplaats die slecht was afgedekt! De atmosferische kernproeven rond 1950/1960 zijn
de oorzaak van het hoge 14C-gehalte.

Benzineprijs
Waar in een aantal presentaties de nadruk
op werd gelegd, was dat de olie- en gas
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industrie geen beste naam heeft bij het
brede publiek. Na de Macondo blow-out
in de Golf van Mexico is de bereidheid
om aan olie- of gaswinning gerelateerde
milieu-incidenten te accepteren met een
‘waar gehakt wordt vallen spaanders’,
minimaal.
Iets anders wat me is bijgebleven betreft
een visie op de ontwikkeling van de olieprijs in de komende jaren. Natuurlijk is er
het overbekende argument dat de economische groei in China en India de vraag
naar olie zo vergroot dat de prijs van een
vat olie toch wel rond de honderd dollar zal
blijven, omdat de productiecapaciteit van
de olie-industrie als geheel de vraag nauwelijks kan bijhouden. Maar daarnaast werd
een, denk ik, even belangrijk argument
genoemd: de economie en de overheidsbegroting van Saoedi Arabië en andere OPEClanden zijn alleen in stand te houden bij
een olieprijs van minimaal $80/vat. Geen
illusies dus over een spoedige daling van
de benzineprijs! OPEC heeft er geen enkel

belang bij om door een hogere productie –
als die al technisch haalbaar is – de prijs
van een vat olie tot onder de $80/vat terug
te dringen.

Eén miljard voxels
Om ook aan de posterpresentaties echt
aandacht te geven had ik me opgegeven
om een tweetal postersessies als ‘judge’
te beoordelen. Ik had me aangemeld voor
de onderwerpen: ‘Producing Fields – Full
Field Life Optimization’ en ‘Models and
Methods – Reservoir Characterization in
Producing Fields’. Van de 25 posters die ik
beoordeeld heb, zijn een paar me echt bij
gebleven. Schreiner et al. beschreven een
techniek om op basis van herhaalde hoogtemetingen van het South Belridge olieveld
(meer dan 6200 actieve putten!) te voorspellen welke putten door ondergrondse
verzakkingen zullen beschadigen. Ze hebben een praktische en goedkope methode
ontwikkeld om te bepalen waar de risico’s
het grootste zijn. De hoeveelheden olie en

water die omhoog gepompt worden en de
hoeveelheid stoom die geïnjecteerd wordt,
worden dan plaatselijk aangepast.
Knudsen et al. hadden een reservoirmodel
gebouwd van een Devonisch kalkrif in
Noord-Alberta (Canada). Het plan is CO2 te
injecteren in dat Zama-rif om èn de olieproductie te verhogen èn CO2 op te slaan.
Met een stel foto’s van het Frasnien rif in
de bekende Beauchateau groeve bij Couvin
(Ardennen) heb ik Damion Knudsen kunnen laten zien hoe zo’n rif er in werkelijkheid uit ziet. Beauchateau lijkt een prima
analoog voor het Zama-veld.
Het Burgan-olieveld in Koeweit werd met
poster en lezing in het zonnetje gezet.
Burgan is na Ghawar in Saudi Arabië het
grootste olieveld ter wereld met 70 miljard
vaten aan winbare reserves. Het reservoirmodel voor Burgan is ook groot: het Petrelmodel telt 1 miljard voxels! Toen ik in
2003 met pensioen ging, was een geologisch reservoir model met 5 miljoen
voxels al erg groot!
Combs & Armstrong presenteerden een
ander technisch hoogstandje: een ‘extended
reach’ put met een totale lengte/‘diepte’
van 11.328 meter. Het diepste punt van de
put is horizontaal meer dan 10,2 kilometer
verwijderd van het platform waarop de boortoren staat, een Noord-Amerikaans record.
Het, voor mij, meest indrukwekkende
aspect was hoe door een zeer zorgvuldige
planning en het systematisch analyseren
van alle mogelijke technische hindernissen,
de put zonder enig echt probleem en binnen budget en gestelde tijd is geboord.

Excursie
Na het congres was er een tweedaagse
excursie naar Eocene diepwater-afzettingen
bij La Jolla (San Diego). Wij kregen informatie over moderne seismische modelleeren interpretatietechnieken aan de hand
van goed-ontsloten diepwater-geulsystemen
die gevuld zijn met proximale turbidieten.
Geologisch is dit goed vergelijkbaar met
een aantal grote olievelden voor de kust
van Angola. De eerste dag hebben we de
ontsluitingen vergeleken met de seismische modellen. De tweede dag gingen wij
eerst seismische modellen interpreteren
naar gesteentetypen (grind, massief zand,
gelaagd zand en klei, klei), om daarna op
het strand te bekijken hoe goed onze interpretaties overeen kwamen met de prima
ontsloten werkelijke geologie. Voor de
meesten was dit een lichtelijk ontnuchterende confrontatie met de beperktheid van
ons denkraam.
Al met al wat mij betreft een zeer goed
besteedde week waarin ik veel heb opgestoken.
Seismische interpretaties blijken niet altijd overeen te komen met de werkelijkheid.
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W.J. Evert van de Graaff

De teams uit Delft (links) en Utrecht (rechts) Op de foto van Delft van links naar rechts: Cees Willems, Joelle Langeveld, Gerhard Diephuis, Ade Shita
Nasution, Bhaskar Satyavolu, Stephan Moroschan. Op de foto van Utrecht van links naar rechts: Jan de Leeuw, Jasper van Bruchem, Johanna Ramirez,
Gemma Spaak en Mischa Saes. Begeleiders Utrecht: Anne van de Weerd en Bert van Bommel Begeleiders Delft: Gerhard Diephuis en Harry Doust

Imperial Barrel Award 2012
Ieder jaar organiseert de AAPG (American Association of Petroleum Geologists) de Imperial Barrel
Award (IBA). De IBA is een competitie waarbij studenten een bepaald sedimentair bekken moeten
analyseren om de mogelijkheden voor petroleumwinning te onderzoeken. Voor het eerst streden dit
jaar twee Nederlandse teams mee.
Eén van de teams bestond uit studenten van de Technische Universiteit Delft, het andere team werd
gevormd door studenten van de
Universiteit Utrecht. Delft deed
vorig jaar ook mee, voor Utrecht
was dit de eerste keer. Beide
teams bestonden uit vijf studenten. In twee maanden tijd moesten
zij met de beschikbare gegevens
hun bekken analyseren en de
resultaten presenteren in de Europese finale in Praag. De winnaars
van de regionale competities
gingen door naar de wereldwijde
finale tijdens de AAPG-conventie
in Long Beach California. Helaas
hebben wij niet gewonnen, maar
de ervaring in Praag was ontzettend leuk en interessant!

Team Utrecht: Nova Scotia
Bekken
Een licentieblok in offshore Nova
Scotia (Canada) was het onderwerp van het Utrechtse team.
Alleen 3-D seismische data met
interpretatie van een aantal regionale markers werden gegeven. Met
behulp van OpenDtect (software)
is de seismische interpretatie uit-

gebreid. De Canadese overheid
had een overvloed aan regionale
geologische data beschikbaar
gesteld. Hiermee kon het team
de seismische data in een bredere
context plaatsen en de petroleumpotentie in kaart brengen. In dit
blok bleken twee reservoirs te
zitten. Eén wordt gevormd door
deltaïsche formaties uit het vroege
Krijt met duidelijke zandafzettingen afgewisseld door interne
seals. Het andere reservoir is een
carbonaatrif gevormd in de late
Jura. Beide reservoirs werden
gevuld door laterale migratie vanuit Tithoonschalies die dieper in
het bekken liggen. Na identificatie
van deze plays zijn prospects
bepaald. Voor beide reservoirs zijn
volumes berekend.

Team Delft: Cooper-Eromanga
Bekken
Het team uit Delft moest een licentieblok analyseren in het Cooperen daarboven gelegen Eromangabekken, onshore Australië. Hiervoor
waren de 3-D seismische data van
het hele blok en elf putten met
well logs beschikbaar gesteld. Drie

putten waren uitgebreid gelogd,
de andere acht putten beschikten
enkel over gamma-ray informatie.
De sonic en density logs zijn
gebruikt om de seismiek aan de
putten te matchen. Het CooperEromangabekken bestaat voornamelijk uit fluviatiele en lacustrine
afzettingen, met een afwisseling
van schalie, zandsteen en koollagen. Het team heeft gekeken naar
de mogelijke plays; source rocks,
reservoirs en seals zijn geanalyseerd. Twee plays zijn verder uitgewerkt; met behulp van de seismiek
is gezocht naar traps en zijn de
volumes van het prospect berekend. Verder zijn de mogelijkheden
voor het winnen van schaliegas
bekeken. Eén schalieformatie in
het Cooperbekken lijkt zich hier
goed voor te lenen: Total Organic
Carbon (TOC) -waardes zijn hoog
genoeg en het kleigehalte is laag.
Een aquifer in het Eromangabekken zou gebruikt kunnen worden
voor het benodigde water. De kans
op succes voor dit onconventionele
voorkomen is hoog; geadviseerd
wordt dan ook om hier verder
onderzoek naar te doen.

Winnaars
De winnaar van deze voorrronde
van de IBA 2012 was het team
van het Institut Français du
Pétrole. De tweede en derde plek
gingen naar teams van respectievelijk het Royal Holloway college
van de University of London en
het Institut Polytechnique LaSalle
Beauvais uit Frankrijk. We zijn
trots op onze resultaten ondanks
het feit dat we geen podiumplek
in de wacht hebben gesleept.
De wedstrijd bood ons de kans in
contact te komen met mensen uit
de industrie en teams van andere
opleidingen in heel Europa.
Bovendien is dit een zeer leervolle
en unieke kans om als student te
ervaren hoe het is om exploratieanalyse te doen. Wij willen deze
wedstrijd graag onder de aandacht brengen van de Nederlandse universiteiten. Studenten leren
veel en doen internationale contacten op. Nederlandse universiteiten krijgen de kans om mee te
strijden op het hoogste niveau in
Europa.
Teams Delft en Utrecht
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Een meteorietinslag aan het
begin van de Jonge Dryas?
De Jonge Dryas (12,9–11,7 ka) is een korte, koude periode na het Allerød-interstadiaal, dat het einde
van de laatste ijstijd markeert. Het heersende idee is dat deze ‘kink’ in de opwarming veroorzaakt is
door het leeglopen van Lake Agassiz in de Atlantische Oceaan, waardoor de Warme Golfstroom stokte.
Mijn promotieonderzoek richt zich echter op een nieuw idee, namelijk dat een meteoriet, ingeslagen
in de Noord-Amerikaanse ijskap, verantwoordelijk is voor de tijdelijke afkoeling.

De Jonge Dryas staat niet alleen bekend om
de redelijk plotselinge verandering in klimaat. In Noord-Amerika stierven rond deze
periode mammoeten en andere grote zoogdieren uit. Dit kan door overbejaging, ziektes, klimaatverandering of een combinatie
van meerdere factoren zijn gekomen. Naast
het verdwijnen van de grote zoogdieren,
zijn er aanwijzingen dat ook de vroegste
Noord-Amerikaanse mens, behorende tot de
Clovis-cultuur, in aantal afnam om te worden opgevolgd door een volgende cultuur.
Ook in Europa vonden er in deze periode

veranderingen plaats in de menselijke populatie. In Nederland maakte de Federmessercultuur uit het warmere Allerød bijvoorbeeld
plaats voor de Ahrensburg-cultuur.

Een meteorietinslag?
In 2007 kwam een onderzoeksteam uit
Amerika met het idee van een meteoriet
boven de Noord-Amerikaanse ijskap die
verantwoordelijk zou zijn voor de klimaatverandering, het uitsterven van de grote
zoogdieren, de veranderingen in menselijke
populatie, en zelfs enorme bosbranden.

Het bewijs waarmee dit team kwam voor
deze meteorietinslag bestond onder andere
uit houtskool, ‘glasachtige’ koolstof, koolstofrijke bolletjes, magnetische bolletjes
en verhoogde iridiumconcentraties gevonden op verschillende plekken in NoordAmerika. Vaak was dat in de zogenaamde
Black Mat, een zwarte laag in de ondergrond rijk aan organische stof. Ook werd
vergelijkbaar materiaal gevonden in België,
vlakbij het plaatsje Lommel.
In mijn promotieonderzoek probeer ik de
vraag te beantwoorden of een meteoriet
inslag inderdaad de oorzaak is geweest
voor de klimaatverandering en er dus geen
aards mechanisme aan ten grond lag.
Om dit te kunnen beantwoorden heb ik
materiaal verzameld uit de zogenaamde
Laag van Usselo, een fossiele (of paleo-)
bodem in Noordwest-Europa. Deze bodem
werd gevormd tijdens het Allerød en is vervolgens met dekzand overstoven tijdens de
Jonge Dryas. Wanneer er rond het begin
van de Jonge Dryas een meteorietinslag is
geweest, dan zou enig inslaggerelateerd
materiaal uit de atmosfeer in deze bodem
terecht gekomen moeten zijn.

Nanodiamanten

De Usselo Laag bij Geldrop Aalsterhut.
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Al snel na de publicatie van de hypothese
van de meteorietinslag werd duidelijk dat
een groot deel van het voorgestelde bewijsmateriaal, zoals houtskool- en koolstofbolletjes, helemaal niet gezien wordt als
bewijs voor een meteorietinslag. Een ander
deel, zoals verhoogde iridiumconcentraties,
bleek niet reproduceerbaar. Wel kwam er
nieuw bewijs in de vorm van nanodiamanten. Vooral de vondst van de hexagonale
variant, ook wel lonsdaleite genoemd, leek

interessant. Lonsdaleite is namelijk alleen
bekend uit meteorieten en komt mogelijk
ook voor in inslagkraters. Met het wegvallen van het grootste deel van het eerdere
bewijs, bleven de nanodiamanten over als
meest veelbelovend alternatief. Om deze
reden heb ik me tot nu toe vooral gericht
op het vinden van de nanodiamanten.
Hiervoor gebruik ik monsters uit de Laag
van Usselo van de site Geldrop Aalsterhut
(ten zuiden van Eindhoven, langs de A2).
De nanodiamanten in de Amerikaanse
Black Mat zijn onder andere gevonden in
koolstofbolletjes. In de Nederlandse Laag
van Usselo waren weinig van deze koolstofbolletjes te vinden. Wel was er genoeg
glasachtig koolstofrijk materiaal. Met
behulp van een vijzel werden deze kleine
glasachtige deeltjes vermalen zodat het
materiaal kon worden geanalyseerd in de
transmissie elektronen microscoop (TEM).
Met de TEM is het niet alleen mogelijk
om nanodeeltjes te bekijken, maar kan
met behulp van diffractiepatronen ook
de kristalstructuur achterhaald worden.
Met behulp van de EDX (energy dispersive
X-ray) detector in de microscoop wordt
vervolgens de vrijkomende röntgenstraling
bekeken. Hiermee kan de elementaire
samenstelling van het materiaal worden
gecontroleerd. Net als gewone diamanten
bestaan nanodiamanten vrijwel compleet
uit koolstof.
Op deze manier heb ik na lang zoeken een
enkel deeltje polykristallijne nanodiamant
gevonden in de Laag van Usselo bij Aalsterhut. Wat betreft de grootte vallen ze wellicht in de categorie ‘micro’. De gevonden
nanodiamanten hebben een kubische kristalstructuur, de meest voorkomende variant
van diamant. De hexagonale variant, die
alleen bekend is uit meteorieten, is hier
niet gevonden.

Ouderdomsproblemen
Van houtskool uit de locatie Geldrop
Aalsterhut zijn meerdere 14C-dateringen
gedaan. Deze lieten een spreiding zien in
de ouderdom van de verschillende stukjes
houtskool. Ondanks die spreiding lijkt het
er wel op dat alle houtskooldeeltjes
gevormd zijn tijdens dezelfde periode van
bosbranden. Deze bosbranden vonden
echter niet plaats op de overgang van het
Allerød naar de Jonge Dryas, maar later, tot
wel twee eeuwen na de klimaatverandering.
Nog belangrijker is dat de nanodiamanten
zijn gevonden in de zogenaamde glas
achtige koolstofdeeltjes. Dit glasachtige
materiaal kan worden gevormd tijdens
bosbranden en het is dus aannemelijk dat
deze deeltjes, en daarmee ook de nanodiamanten, dezelfde ouderdom hebben als de
houtskool. Maar als deze ouderdom vervolgens vergeleken wordt met de ouderdom
van de Amerikaanse nanodiamanten die in

Op veldwerk in Polen.

de koolstofrijke bolletjes – ook een bosbrandproduct – zijn gevonden, is ook hier
duidelijk een gat van bijna twee eeuwen te
zien. Dit betekent dat – als de dateringen
kloppen – de nanodiamantlagen niet allebei aan dezelfde gebeurtenis gekoppeld
kunnen worden. Het lijkt er dus op dat
de nanodiamanten helaas niet gebruikt
kunnen worden als bewijs voor een grote
meteorietinslag. Tenzij we aannemen dat
er twee meteorietinslagen in korte tijd
hebben plaatsgevonden die allebei voor
klimaatveranderingen hebben gezorgd.
Wanneer de nanodiamanten niet gerelateerd zijn aan een grote meteorietinslag,
dan moet er een andere oorzaak zijn voor
hun aanwezigheid. De relatie tussen de
nanodiamanten en de koolstofrijke bolletjes evenals glasachtige koolstof, kan
wellicht ook wijzen op de vorming van
nanodiamanten tijdens een bosbrand.
Hoewel reflectiemetingen op de houtskool
uit de Laag van Usselo wijzen op een temperatuur tijdens de bosbrand van slechts
een paar honderd graden, ga ik deze
mogelijkheid verder onderzoeken door bijvoorbeeld naar houtskool uit bosbranden
of naar experimenten te kijken.

Om geschokte kwarts te krijgen is het
noodzakelijk dat de meteoriet inslaat in
kwartsrijk gesteente. Wanneer de inslag
bijvoorbeeld plaatsvindt in een oceaan,
of wanneer er geen daadwerkelijke inslag
plaatsvindt, maar de meteoriet in de lucht
explodeert zoals bij de Tunguska-explosie
in 1908 boven Siberië, zal er geen
geschokte kwarts te vinden zijn. Hoewel
de aanwezigheid van geschokte kwarts dus
een sterke aanwijzing is dat er een inslag
plaatsvond, is de afwezigheid ervan geen
bewijs dat er geen meteorietinslag is
geweest.
Tot nu toe heb ik in de Laag van Usselo op
een enkele korrel na weinig gevonden wat
ook maar enigszins geschokt lijkt. Het is
natuurlijk mogelijk dat een enkele korrel
van een oudere krater in het sediment
terecht is gekomen. Mocht ik echter meerdere geschokte korrels vinden dan zou dat
een goed bewijs kunnen zijn voor een
meteorietinslag. En als er daadwerkelijk
een inslag is geweest, dus geen explosie
voordat de meteoriet de grond raakte, dan
rijst natuurlijk de vraag waar de krater is.

Geschokte kwarts

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de faculteit Geowetenschappen, via het focus & massa programma, focus area earth and
sustainability. Het is een samenwerking tussen het departement
aardwetenschappen (met mijn promotor Martyn Drury) en het
departement fysische geografie (met Wim Hoek als tweede begeleider).

Geschokte kwarts wordt gezien als één van
de weinige materialen die gebruikt kunnen
worden om met zekerheid vast te stellen
dat een laag gerelateerd is aan een meteorietinslag (zie ook Geo.brief 2 van dit jaar).

Annelies van Hoesel, Universiteit Utrecht
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Over zeespiegelrijzing en meer:
Saskia Jelgersma (1929-2012)
Op maandag 7 mei is overleden Saskia (‘Kiek’) Jelgersma. Bijna twee weken eerder was Wim
Westerhoff een middag op bezoek bij haar om te spreken over haar lange carrière, haar gedrevenheid
voor kust- en zeespiegelonderzoek en haar interesse voor de geschiedenis en het culturele erfgoed
van haar woonomgeving. Het artikel is nu meer geworden dan een ‘in herinnering’ en een eerbetoon
aan een zeer oorspronkelijke en eigenzinnige vrouw die van grote betekenis is geweest voor de
(internationale) aardwetenschappelijke gemeenschap.

Saskia (‘Kiek’) Jelgersma, 2012.
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Saskia – ‘Kiek’ – Jelgersma was een van
de weinige vrouwen die in de jaren 50 van
de vorige eeuw geologie ging studeren.
Zij promoveerde in 1961 op de Holocene
zeespiegelrijzing in de Lage Landen.
Dat proefschrift maakte wereldwijd grote
indruk en wordt nog steeds veel geciteerd.
Voor Kiek (1929) was het dé kans om een
indrukwekkende internationale carrière
op te bouwen binnen het kustonderzoek.
Daarnaast heeft ze een zeer belangrijke rol
gespeeld bij de geohydrologische karakterisering van de Nederlandse ondergrond en
het onderzoek naar de ontwikkeling van
de kustduinen. In 1997 ontving ze de
Van Waterschoot Van de Grachtpenning.
Hoe komt een vrouw ertoe om, meer dan
60 jaar geleden, geologie te gaan studeren? Voor Kiek, zo noemen ingewijden
haar, is dat nooit een punt geweest. Het
was ook min of meer toeval. “We gingen
met school regelmatig op zomerkamp,
maar door de oorlog kwam dat er niet van
en moest ik mezelf vermaken. Dus ging
ik op zekere dag per fiets naar de archeo
logische opgravingen in Valkenburg (bij
Leiden). Daar was prof. Van Giffen samen
met zijn vrouw en studenten bezig met een
opgraving en het leek mij leuk daar eens
te gaan kijken. De Van Giffens hadden wel
plezier in zo’n ‘snotneus’ met interesse
voor hun vak”. Door die bezoeken vatte
Kiek, die nog op de HBS zat, het plan
op om archeologie te gaan studeren. Wel
moest je toen eerst een kandidaatsexamen
in een andere studierichting hebben voor
je met een doctoraalstudie archeologie kon
beginnen. Van Giffen raadde Kiek aan om
dan maar met biologie te beginnen.

Een loopbaan in de geologie
Kiek schreef zich in aan de Universiteit
Leiden maar begon, ondanks het advies
van Van Giffen, met een opleiding in de
geologie. Zo volgde ze de colleges van Van
der Vlerk en Florschütz (ja, de schrijvers
van: ’Nederland in het IJstijdvak’, 1950)
en daar is haar definitieve interesse voor
de geologie ontstaan. “Die mannen en
ook prof. Escher gaven zo geweldig goed
college dat de keus om in de geologie
door te gaan bijna vanzelfsprekend werd.
Jongens als Waldo Zagwijn en Chris Doppert studeerden hier toen ook. Florschütz,
de grondlegger van de palynologie in
Nederland, en Van der Vlerk hebben in
die tijd het onderzoek naar het Kwartair
van Nederland een enorme impuls gegeven. Met hulp van de palynologie is het
raamwerk voor de stratigrafische indeling
van het Kwartair gemaakt, maar studenten
als Waldo hadden daar al snel meer verstand van dan Florschütz zelf die immers
van origine een jurist was”.
De groep in Leiden onderhield nauwe

Oorkonde van de Universiteit Leiden ter herinnering aan de promotie 50 jaar geleden.

banden met de Rijks Geologische Dienst
(RGD, overigens in die tijd nog een stichting) en deed palynologisch onderzoek voor
de Dienst. Een fraai voorbeeld daarvan is
te vinden in het rapportenarchief van de
RGD. Florschütz vraagt in een rapport uit
februari 1953 om mej. Jelgersma, die de
analyses verricht had, nog de afgesproken
fl. 3,50 te betalen. Na haar afstuderen
wordt Kiek gevraagd om bij de RGD te
komen werken. Zagwijn en Doppert, die
daar toen al werkten, hebben daar de hand
in gehad. Kiek is ze daar nog altijd erkentelijk voor want: “als jonge alleenstaande
vrouw kon je het natuurlijk wel vergeten
om bij Shell of elders in de exploratie een
baan te krijgen”. De eerste tijd werkte zij
op contractbasis om ‘opdrachten’ te doen.
In de RGD-terminologie waren dat de
extern betaalde klussen die we tegenwoordig als advieswerk of consultancy zouden
omschrijven. Veel van haar werk richtte
zich op de geologische ondersteuning van
het grondwateronderzoek dat bij het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (RID)
werd uitgevoerd. Kiek beschreef en interpreteerde veel boringen en construeerde
profielen van de matig diepe ondergrond
waar het zoete grondwater in voorkomt.
“Het was heel nuttig werk want de ingenieurs die daar mee bezig waren hadden
geen snars verstand van de geologie.” Een
fraai resultaat van dit werk vormen de in

1975 in kleur gepubliceerde overzichts
profielen door Nederland (S. Jelgersma &
J. Breeuwer: Toelichting bij de geologische
overzichtsprofielen door Nederland. In:
Zagwijn & Van Staalduinen (1975): Toelichting bij de Geologische overzichtskaarten van Nederland, RGD Haarlem).

Zeespiegelonderzoek
Echt faam maakte Kiek met haar proefschrift : Holocene Sea Level Changes in
the Netherlands (1961). De voorgeschiedenis is vermeldenswaard. Het initiatief voor
dit onderzoek is genomen door J. van Veen,
destijds als hoofdingenieur van Rijkswaterstaat betrokken bij de opzet en uitvoering
van het Deltaplan. Hij had bedacht dat het
mogelijk was om met ouderdomsbepalingen
van het basisveen, de nieuwe 14C-methode
was net beschikbaar, de stijging van het
zeeniveau over de laatste 8000 jaar te
reconstrueren. Met deze kennis zouden
toekomstige veranderingen van het zee
niveau beter te zijn voorspellen.
Dat inzicht was nodig om de versterking
en ophoging van de zeedijken in het kader
van het Deltaplan te onderbouwen. Kennis
van de ondergrond was belangrijk om
te beoordelen waar goede steekboringen
gezet konden worden om het basisveen te
bemonsteren. En zo kwam Van Veen bij de
RGD terecht met het verzoek om dit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat uit te
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voeren. Een aantrekkelijk project, maar de
vaste staf van de RGD aarzelde, want Van
Veen was een ‘bullebak’ en eiste maandelijks rapportages. En zo kwam de klus bij
Kiek terecht. Ze bleek het aan te kunnen,
promoveerde op het onderzoek dat haar
wereldwijd bekendheid heeft gegeven.
Tijdens mijn bezoek aan Kieks bijzondere
woonplek in Bergen aan Zee, laat ze vol
trots de oorkonde en fraaie vulpen zien die
ze afgelopen december van de Universiteit
Leiden ontving omdat het toen 50 jaar
geleden was dat ze bij prof. A.J. Pannekoek (directeur RGD van 1955–1956)
promoveerde.

Internationale netwerken
Al tijdens het promotieonderzoek legde
Kiek de basis voor haar internationale
netwerk. Op het INQUA-congres in Madrid
(1957) maakte ze kennis met Herbert
Wright uit Minnesota (USA). Wright kende
Florschütz en had hem per brief om hulp
gevraagd met de opzet van een palynologisch laboratorium. Zo kwam het dat Kiek
in 1959-1960 een jaar lang in Minnesota
heeft gewerkt (zie ook de website van het
Limnological Research Centre University of
Minnesota http://lrc.geo.umn.edu/history.
html). In die periode heeft ze contact
gezocht met Rhodes Fairbridge, een toen
bekend onderzoeker van Kwartaire zeespiegelveranderingen. Ook leerde ze R.J. Le
Blanc en H.C. Bernard kennen die onderzoek deden in de Gulf Coast. In New York
ontmoette ze de uit Engeland afkomstige
David Smith (een assistent van Fairbridge)
die later bekend is geworden met zijn
onderzoek naar de Storegga Slide en
de bijbehorende tsunami-afzettingen in
de Schotse fjorden. Michael Tooley uit
Lancaster (UK) vroeg na het lezen van
haar proefschrift of hij een weekje langs
mocht komen om te zien hoe er bij de RGD
gewerkt werd. Daaruit is een hechte vriendschap ontstaan die altijd springlevend is
gebleven. Veel Engelse studenten hebben
het voorbeeld van Tooley, die later hoog
leraar in Durham en Aberdeen werd,
gevolgd. Vooral de toepassing van diatomeeënonderzoek in kustafzettingen is
daardoor op brede schaal naar de overkant
van de Noordzee geëxporteerd.
De internationale contacten, haar reislust
en de actieve rol in de INQUA-subcommission on NW-European shorelines hebben
Kiek naar ontelbare stukjes kust gebracht.
Ze was altijd bereid om stevig mee te
discussiëren en bijdragen te leveren aan
Proceedings. Zij is co-editor van een groot
aantal handboeken op het gebied van zeespiegelveranderingen, greenhouse-effecten
en kustontwikkeling. Graag nam ze jongere
collega’s mee op die reizen en probeerde
hen in internationale programma’s te laten
meedraaien (ooit was ik ook zo’n jonge
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Kiek (staand, links van het midden) op excursie in Noorwegen met de INQUA subcommission on
NW-European shorelines (1985)

geoloog). Midden jaren tachtig heeft ze
er mede voor gezorgd dat onderzoekers
van de RGD, Rijkswaterstaat en andere
instellingen deel konden nemen aan grote
Europese onderzoeksprogramma’s over
de impact van zeespiegelbewegingen en
klimaatveranderingen op de Europese kusten. Projecten die onder leiding stonden
van David Smith (nu hoogleraar aan de
University of Oxford), die ze al tijdens haar
verblijf in Amerika leerde kennen. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat velen in binnen- en buitenland haar als ‘the mother of
Dutch Sea Level researchers’ omschrijven.

De Hollandse Duinen
Opgegroeid aan de binnenduinrand van ZuidHolland kreeg Kiek al vroeg een bijzondere
belangstelling voor de Nederlandse kustduinen. De monumentale publicaties daarover in
1970, samen met W.H. Zagwijn en J.F. van
Regteren Altena, zijn daar een voorbeeld van.
“Ik woonde toen op een flatje in Hillegom en
ging in het weekend vaak op de fiets de duinen in. Daar zag ik de grote en kilometerslange ontgravingen die voor de infiltratie van
rivierwater werden gemaakt. Een unieke kans
om daar onderzoek te doen.” Later is Kiek in
Bergen aan Zee gaan wonen, waar haar
ouders een vakantiehuisje hadden, een
prachtplek voor iemand die zo betrokken is
bij zee en kust. Ze is actief geweest in de
gemeentepolitiek, maar toen haar een wethouderschap werd aangeboden bedankte ze
voor de eer. “De partij vond dat niet leuk,
maar het zou het einde van mijn werk betekend hebben.” De geschiedenis van Bergen
lag haar na aan het hart en ze was actief
betrokken bij de geschiedschrijving van het
dorp en het behoud van het cultureel erfgoed
in de gemeente. Ze heeft daar in 2010 ook
een koninklijke onderscheiding voor mogen
ontvangen. Ik krijg het net verschenen boekje
‘Heren – Huizen – Hoven’ over buitenplaat-

sen in de omgeving van Bergen onder mijn
neus gedrukt. Het is een aanmoediging om
naar de tentoonstelling in het Sterkenhuis te
gaan (www.museumhetsterkenhuis.nl, de
moeite waard).
Na een paar uur praten en gedeelde herinneringen ophalen moest ik weer gaan. Bij
het afscheid krijg ik van haar het proefschrift van Dirk Beets, een veel te vroeg
overleden collega en vriend, in handen
gedrukt. Het roert ons beiden, een kostbaar relikwie waar de herinnering aan dit
gesprek mee verbonden zal blijven.
Nauwelijks twee weken later kwam het
overlijdensbericht van Kiek. Plotseling,
alhoewel we beseften dat een definitief
afscheid naderend was. Maar niet dat het
zo snel zou plaatsvinden. We hadden nog
afgesproken dat ik snel weer zou komen.
Met het overlijden van Saskia Jelgersma
verliest de geologische gemeenschap een
markante persoonlijkheid. Betrokken,
scherp en bevlogen. In haar werk en analyse van geologische problemen vaak haar
tijd ver vooruit zoals blijkt uit haar gedegen
aanpak van de studie naar de Holocene
zeespiegelrijzing. Maar ze was ook al vroeg
bezorgd om de kwetsbaarheid van onze
drinkbare grondwatervoorraden. Tot lang
na haar pensionering deed ze mee in het
debat over het broeikaseffect en de gevolgen daarvan voor een wereldwijde stijging
van het zeeniveau. De kwetsbaarheid van
laaggelegen kustgebieden hadden daarbij
haar bijzondere aandacht.
Na een lang en intensief leven is haar nu
een laatste rustplaats gegund aan de binnenduinrand van de Hollandse kust bij Bergen,
een plek waar ze zich thuis voelde en in haar
werk zo sterk mee verbonden is geweest.
Wim Westerhoff

.zaken overzee

Fossiele paardenbotten
als dateringsmethode
In oktober 2006 vertrok ze naar het noorden van Engeland om er te promoveren. Inmiddels is Eline
van Asperen als postdoc verbonden aan Liverpool John Moores University. Door haar belangstelling
voor geschiedenis ging ze archeologie in Leiden studeren. Ze kreeg een grote interesse in de
vroege bewoners van Europa en raakte betrokken bij het onderzoek naar de bijzondere vondst
van 20 afgeslachte paarden in Schöningen (ca. 350.000 jaar oud).

Tijdens mijn studie raakte ik al snel
geboeid door de vroegste bewoners van
Europa, en zo trad ik de wereld van het
Pleistoceen binnen. Mijn belangstelling
ging met name uit naar de relatie tussen
de mens en zijn omgeving en dan speciaal
tussen mensen en grote zoogdieren.
Ik raakte betrokken bij de archeologische
opgraving in Schöningen (Duitsland), een
spectaculaire vindplaats waar vroege mensen een volledige kudde van 20 paarden
afgemaakt hebben. Het botmateriaal en de
fantastisch bewaard gebleven houten speren van deze opgraving vormen een belang-

rijke bron van informatie over het gedrag
en de cognitieve capaciteiten van deze
vroege mensen.

Verhuizen
Voor mijn masters onderzoek, dat meer
aardwetenschappelijk en stratigrafisch van
aard was dan archeologisch, heb ik de site
gedateerd met behulp van de fossiele paardenresten. Dat onderzoek heeft uiteindelijk
tot een promotievoorstel geleid. Helaas
waren er in Nederland weinig mogelijk
heden om daarvoor fondsen te krijgen.
Vaak zijn promotieprojecten onderdeel van

grotere onderzoeksprogramma’s en in mijn
vakgebied ontbraken die tijdens de opstelling van mijn onderzoeksvoorstel. Na enige
tijd als uitzendkracht van het ene archeo
logische project naar het andere te zijn
gegaan, besloot ik om het over de grens
te proberen.
Al snel vond ik een vacature aan de University of York waar je zelf je onderzoeksvoorstel
kon indienen. Mijn onderzoek werd deel van
een groot, door de Europese Unie gefinancierd project. En hoewel er in Engeland
veel scepsis is ten aanzien van het ‘project
Europa’, bieden de Europese fondsen wel
veel mogelijkheden voor wetenschappelijk
onderzoek. Als jonge onderzoeker moet je
dan wel bereid zijn naar een ander EU-land
te verhuizen. De meeste Europese instanties
hanteren mobiliteit van onderzoekers als
eis met als doel de uitwisseling van kennis
en ontwikkeling van wetenschappelijke
netwerken te bevorderen.

Leven in York

Werken in de collecties van musea levert altijd iets interessants op.

Zo begon ik mijn promotieonderzoek. York
is een leuke stad om te wonen, met een
lange geschiedenis. Er zijn aan het oppervlak nog sporen zichtbaar uit de Romeinse
tijd, toen de stad Eboracum heette, van de
Angelse stad Eoferwic en de Vikingstad
Yorvik. Hoewel Engeland qua afstand niet
ver van Nederland is en er veel culturele
overeenkomsten zijn, blijft het een wat
geïsoleerd eiland met vele culturele bijzonderheden. De karakteristieke eigenschappen die wij als Nederlanders aan de Engelsen toeschrijven blijken tot op zekere hoogte reëel: men is erg beleefd en daarom
gastvrij, maar ook gereserveerd. Ik word
wel eens als direct ervaren, en meestal
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gebruikt kan worden om archeologische
en paleontologische locaties te dateren.
Absolute dateringsmethoden voor deze
periode zijn namelijk niet erg betrouwbaar,
en hebben grote onzekerheidsmarges.
Naast de paarden zijn er niet veel andere
fossielen die bruikbaar zijn voor biostratigrafische dateringen, behalve kleine
zoogdieren. Voor veel oude en belangrijke
opgravingen is er geen informatie over
kleine zoogdieren. De paarden vormen
dan een goed alternatief. Mijn onderzoek
bracht mij naar vele musea in Duitsland,
Polen en Engeland, en deze reizen vormden hoogtepunten in mijn onderzoek.

Doorgaan als Post-doc

Variatie in grootte en vorm van paardenbotten geeft informatie over hun datering.

ben ik me daar niet eens van bewust! Over
bepaalde zaken, zoals politiek, wordt niet
gesproken in beschaafd gezelschap. De
invloed van standsverschillen tussen de
‘working class’, ‘middle class’ en ‘upper
class’ zijn merkbaar. Er wordt veel thee
gedronken (met melk natuurlijk), aangevuld met cake en aanverwante artikelen.
Een ander verschil is de grootte van het
land: drie uur reizen om familie of vrienden
te bezoeken is de gewoonste zaak van de
wereld. Er is een duidelijke noord-zuidverdeling, waarbij het zuiden bekend staat als
rijker, sneller en gestresster en het noorden
als grauw, armer maar vriendelijker. Het
begrip ‘noord’ is echter relatief, voor Engelsen uit het ‘zuiden’ is alles ten noorden
van Birmingham ‘the North’ en dit staat
ook zo aangegeven op de borden boven
de snelweg; toch is York, zo’n 160 km ten
noorden van Birmingham, nog maar halverwege Birmingham en de Schotse grens!

Gesloten deuren
De academische omgeving is ook anders.
Een PhD duurt drie jaar, en je wordt echt
nog gezien als een student. Aan het einde
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van je PhD onderga je een examen dat
vele uren kan duren. In plaats van een
openbare zitting vindt dit plaats achter
gesloten deuren met twee of drie examinatoren. De ‘graduation’ vindt pas veel later
plaats, tegelijk met alle andere studenten
die dat jaar afstuderen voor hun bachelor,
master of PhD.
Omdat er geen verschil is tussen HBO
en wetenschappelijk onderwijs is het van
belang aan welke universiteit je studeert
en werkt. Het belangrijkste doel van de
studie is om vaardigheden op te doen die
later in je loopbaan van pas zullen komen;
niet je ontwikkelen en leren denken. Ook
aan onderzoeks-intensieve universiteiten
als die in York leidt dit tot een andere
instelling van de studenten: het gaat er
niet zozeer om of de stof uitdagend en
vormend is, maar of die kennis in de
toekomst van pas kan komen.
Mijn PhD was voornamelijk aardwetenschappelijk van aard. Op basis van een
studie van Midden-Pleistocene fossiele
paardenresten uit Noord-Europa heb ik
een biostratigrafische methode ontwikkeld
waarmee de evolutie van deze paarden

Na mijn PhD besloot ik in Engeland te blijven, omdat de mogelijkheden op mijn vakgebied hier groter zijn. Naast beurzen van
de overheid is er een aantal organisaties
waar je een aanvraag voor onderzoeksgeld
kunt indienen. Een nadeel is wel dat men
niet altijd verder kijkt dan het eigen eiland:
zo is het bijvoorbeeld niet eenvoudig om
aan Duitse of centraal-Europese geologische tijdschriften te komen. Inmiddels
ben ik als part-time postdoc-onderzoeker
verbonden aan Liverpool John Moores
University, waar ik onderzoek doe naar
de Europese fauna van het Eemien, het
laatste interglaciaal (ca. 125.000 jaar
geleden), opnieuw met een beurs van de
Europese Commissie. Daarnaast geef ik
les aan de University of York en de Hull
York Medical School. De vakken die ik geef
hebben te maken met botten, zowel vanuit
een archeologisch perspectief als wat
betreft hun belang voor de reconstructie
van het klimaat, habitats in het verleden,
evolutie en adaptatie.
Ondertussen werk ik aan nieuwe aanvragen
voor een volgend project (het duurt vaak
zes maanden tot een jaar voor de betreffende instantie de beslissing neemt een
project te sponsoren of niet). Een vaste
aanstelling als lecturer aan een Engelse
universiteit is een andere optie, maar dat
betekent wel dat je onderzoeksactiviteiten
drastisch ingeperkt worden.
De werkdruk is hier behoorlijk hoog, en
veel mensen leven voor hun werk op een
manier die in Nederland minder voorkomt.
Deels heeft dat, denk ik, te maken met
het feit dat familie ver weg woont en de
vriendenkring van veel mensen bestaat uit
collega’s zodat er in de vrije tijd al gauw
over werk gesproken wordt. Maar hoewel ik
een terugkeer naar Nederland niet uitsluit,
ziet het er voorlopig niet naar uit dat dit
zal gebeuren...
Eline van Asperen

.historisch
Art. 461 Wetboek van Strafrecht – Blijf af van andermans specialisme
Op 8 februari 1833, de 258ste jaardag van de Leidse Universiteit,
sprak prof. dr. Casparus Georgius Carolus Reinwardt de jaarrede uit,
die tevens zijn afscheidsrede als Rector Magnificus was. Zijn rede
had de titel ‘De Geologiae ortu et progressu’ ofwel ‘Over de oorsprong
en ontwikkeling van de geologie’. Het was – bekeken met moderne
ogen – een opvallende rede. Als niet-geoloog – hij was botanicus –
sprak hij zich uit over een brandend geologisch probleem: de
controverse tussen de Neptunisten en Plutonisten.
Reinwardt (1773–1845), van Pruisische oorsprong, maar vanaf zijn
veertiende werkend en studerend
(chemie, natuurlijke historie en
botanie) aan het Athaneum Illustre
van Amsterdam, werd in 1800
benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit Harderwijk. Vijf jaar later
werd hij hoogleraar plantkunde en
buitengewoon hoogleraar scheikunde aan het Athaneum Illustre.

Grensoverschrijding
Na de Franse overheersing wilde
Nederland haar heerschappij
herstellen in Indië. Eerst vooral
op Java, maar al spoedig tot het
hele gebied dat nu de Republik
Indonsia beslaat. Reinwardt werd
in 1815 naar de hoofdstad Batavia gestuurd met de opdracht om
“de organisatie van Onderwijs,
Geneeskundigen dienst, Landbouw, Nijverheid en Wetenschappelijk onderzoek in Indië” op zich
te nemen. Het is duidelijk dat
men in die tijd geen probleem
had met intensief wetenschappelijk grensverkeer. Reinwardt richtte de nog steeds wereldberoemde
Plantentuin in Bogor (toen Buitenzorg) op. In 1821 kwam hij
terug in Nederland en in 1823
werd hij geïnaugureerd als hoog
leraar Botanie in Leiden; tevens
werd hij directeur van de Hortus
Botanicus aldaar. In 1832 werd
hij Rector Magnificus van de
Leidse Universiteit.
Zijn jaarrede uit 1833 was bij
zonder. Niet omdat hij, naar de
gewoontes van die tijd, in het Latijn
uitgesproken werd en in druk verscheen. Wel omdat hier iets
gebeurde dat in de huidige academische wereld onmogelijk zou zijn,
namelijk ernstige grensoverschrijding – een bioloog besprak publiekelijk de essentie van de geologie.
In die tijd was dat niet ongebruike-

lijk en zelfs vaak noodzakelijk.
Maar kunt u zich vandaag een wiskundige voorstellen die een inaugurele rede houdt over kinderrechten,
of een geoloog die oreert over de
fijnere puntjes van de moderne
sociologie? Het tegendeel is het
geval; de specialismen vieren hoogtij en een zeer groot aantal leerstoelen is daarvan het gevolg. Het
is erg onverstandig als een hoogleraar zich bemoeit met het tuintje
van een collega van een andere
faculteit. “Schoenmaker houd je
bij je leest” of – grover gesteld –
“Bemoei je met je eigen zaken”
zijn dan de gangbare reacties.

‘Blijkbare wijze’
Tussen de vakgebieden of leer
opdrachten staan tegenwoordig
virtuele blauwe bordjes met de
meest openbaar vermelde wettekst van Nederland: ‘Verboden
toegang; art. 461 Wetb. v. Str’.
Ik heb art. 461 opgezocht en
de tekst is als volgt:
“Hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders
grond waarvan de toegang op een
voor hem blijkbare wijze door
de rechthebbende is verboden,
bevindt of daar vee laat lopen,
wordt gestraft met geldboete van
de eerste categorie”
De ‘blijkbare wijze’ is, bijvoorbeeld, het bekende blauwe bordje
zelf. Het begrip ‘vee’ mag ruim
opgevat worden en kan ook groepjes studenten inhouden. Zo was
ik als student op een geologische
excursie in België alwaar een aantal interessante steengroeven voor
ons ontoegankelijk waren door
een duidelijk aangebrachte tekst:
“Deze ontsluiting is het eigendom
van M. le Professeur de faculté Le
Comte !” Teleurgesteld droop de
kudde af.
Dat was in de tijd van Reinwardt

– en tot laat in de 19de eeuw –
wel anders. Zo was Salomon A.
Bleekrode (1814–1862), een van
de eerste Delftse hoogleraren in
de mijnbouwsfeer, oorspronkelijk
een medicus, maar bovenal een
geniale technoloog. Hij moest
echter colleges geven in zowel
mijnbouw, geologie als mineralogie en het verbaast niet dat hij
geen inspiratie was voor de aankomende mijnbouwers.

Abraham Gottlob Werner
Reinwardt kon zich dus zonder
gêne of angst buiten zijn eigen
vakgebied begeven, wellicht ook
gesteund door de wetenschap
dat er in Nederland geen geologen
waren die hem dit recht zouden
kunnen ontzeggen. De enige
uitzondering was Staring, wiens
dissertatie pas tien maanden
later uit zou komen, maar die
heeft nooit geprotesteerd.
Ondertussen verdient Reinwardt
krediet voor de inhoud van zijn
rede. Die bevat allereerst – na de
gebruikelijke rituele zinnen – een
ode aan Abraham Gottlob Werner
(1749–1817), schrijver van het
eerste moderne mineralogische
handboek. Reinwardt is vol lof
over pionier Werner:
“…die de fakkel voor bijna alle
anderen heeft uitgedragen. Hij
heeft de grondslag voor de mineralogie gelegd en daarop staat een
prachtig gebouw, harmonisch in
al zijn delen geconstrueerd.”
en verder:
“…door zijn rijkdom aan kennis
en zijn autoriteit heeft hij in
korte tijd een dergelijke roem en
vermaardheid verworven dat uit
elke streek van Europa en zeer
afgelegen landen een ongewone
menigte leerlingen even groot als
ooit naar Zweden, naar Linnaeus
of hierheen naar Boerhaave, naar
Freiburg toestroomde om hem te
horen…”
Dan is er een plotselinge ommekeer. Reinwardt roept uit:
“O Werner, waart gij daar maar
bij gebleven!” Bedoeld is “...
gebleven bij de mineralogie…”
Hij vervolgt dan met een beleefde, doch stellige weerspreking

van de Neptunistische ideeën van
Werner, die veronderstelde dat
enorme vloedgolven de aarde tot
drie maal toe overspoeld zouden
hebben en dat het bezinksel daarvan tot rotsen was verhard. Dit in
tegenstelling tot de Plutonistische
opvatting die grote hitte en grote
bewegingen diep onder de aardkost een dominante rol toekende
bij de wordingsgeschiedenis van
de Aarde, zonder overigens de
cycli van sedimentatie en erosie
te negeren.

Silezische ertsmijnen
Als verontschuldiging voor Werner
voert Reinwardt aan dat Werner
nooit buiten zijn eigen land was
geweest. Zelf had hij in Indië
geweldige vulkaanuitbarstingen
gezien en grote aardbevingen
ervaren. Geologen bestuderen de
gehele wereld en reizen is dus
belangrijk. Men kan niet, zoals
Werner deed, vanuit het beperkte
blikveld van de Silezische erts
mijnen, extrapoleren naar de hele
aardbol. Reinwardt besluit met
een interessante beschouwing
over biologische provincies die
zich in de geologische tijd verplaatsen en veranderingen in de
verdeling van klimaat, begroeiing
en bewoning reflecteren.
Hoewel Reinwardt – om mij
onduidelijke redenen – geen
goede reputatie als hoogleraar
heeft achtergelaten (Sirks) kan hij
toch geëerd worden als de eerste
Nederlander (zij het niet ‘van
vreemde smetten vrij’) die –
hoewel botanist van beroep –
een zinnige beschouwing heeft
gegeven over de geologie.
Peter de Ruiter
Veel dank ben ik verschuldigd aan Mevr. Simone
Mooij die het origineel in het Nederlands heeft
samengevat en een aantal belangrijke passages
letterlijk uit het Latijn heeft vertaald.
Referenties
ORATIO DE GEOLOGIAE ORU ET PROGRESSU,
quam habuit Casparus Georgius Carolus Reinwardt, die VIII Februari MDCCCXXXIII, quam
academia Lugduno Bataviae natalem celebraret
et magistratem poneret, Apud S. et J. Lugtmans,
Academis typographos
Sirks, M.J., 1915. Indisch Natuuronderzoek,
pp. 94-96.w
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.tentoonstelling

.agenda

Tentoonstellingen in schitterend Zwitserland

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

Naturhistorisch Museum Bern
Stel, u bezoekt binnenkort Bern,
Zwitserland en u hebt een uurtje
over. Ga dan naar het Natuur
historisch Museum om de permanente opstelling van de ‘Riesenkristalle, der Schatz vom Planggenstock’ te bewonderen! Een
indrukwekkende collectie met als
topstuk een 300 kilo wegende
groep kwartsen rondom een centraal kristal van 107 cm lang.
In 2006 stuitten twee ‘Strahler’
kristalzoekers op een holte met
spectaculaire kwarts- en fluorietkristallen. In 2010 kwam de
collectie in het bezit van het
museum en sinds een jaar maakt
zij deel uit van de opstelling
‘Rocks of the Earth’. Bij de tentoonstelling wordt in een korte
film getoond hoe de kristallen uit
het gesteente los gehaald werden.
De Planggenstockschat werd meer
dan 20 m de berg in aangetroffen. Ook voor leken een leuk
museumbezoek.

Kraftwerk Grimsel 2
Voor het in-situ bekijken van
bergkristallen is een bezoek aan
het Kraftwerk Grimsel 2 (omgeving Interlaken, Meiringen, ja,
daar waar Sherlock Holmes in
de kloof van de Reichenbach
waterval viel) een dubbele belevenis. Bij de aanleg van de imposante waterkrachtcentrale werd
een kleine maar fraaie grot/spleet
met kristallen aangetroffen.

Van juni tot oktober staat het
energie bedrijf open voor excursies: de kristallen, de centrale,
de stuwdam. Je waant je James
Bond als de onopvallende stalen
deuren in de bergwand zich openen, en daar rijd je naar binnen,
naar een ondergrondse wereld van
waterkracht, turbines en elektriciteit. Indrukwekkend! En voor wie
ooit van een stuwdam heeft willen
abseilen: dat kan ook.

Vermalen
Kristallen zijn overigens niet alleen
mooi, maar ook geld waard. Bij het
boren van de nieuwe Gotthardtunnels hadden de geologische opzichters een dubbele taak: aangesneden holtes met kristallen inventariseren en ‘legen’ (en dat moet snel,
de boor kan niet wachten), en
opletten dat de werkers geen
‘schatten’ in de rugzak wegmoffelden. De mineralen zijn het eigendom van de kantons of gemeentes
waar de tunnel doorheen/onderdoor
gaat (dat is per kanton verschillend
geregeld), maar sommige mijnwerkers dachten er een leuke bijverdienste aan te kunnen hebben. Wat
het boren allemaal vernielt weten
we gelukkig niet.
frederique van schijndel
Naturhistorisches Museum, Bernastrasse 15,
CH-3005 Bern, Schweiz, www.nmbe.ch
Kraftwerke Oberhasli AG, Grimselwelt, 3862
Innertkirchen, Tel. +41 (0)33 982 26 26
Google zoekterm: gerstenegg

11-15 juni 2012
AGU Chapman Conference on
Volcanism and the Atmosphere,
Selfoss, Iceland. Info: http://www.
agu.org/meetings/chapman/2012/
bcall/
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
18 juni 2012
Minisymposium KNAW: Een nieuwe
stap in de speurtocht naar buitenaard leven. Info: http://www.uu.nl/
faculty/geosciences/NL/Actueel/
agenda/Pages/minisymposiumknaw.
aspx
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 Model-

Drs. J.E. Clever
Probel Capital Management
Brand Whitlocklaan 42
1200 Brussel
België
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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/
27-31 augustus 2012
ICSE-6: 6th International Conference on Scour and Erosion, Paris.
Info: http://www.icse6-2012.com/
11-14 september 2012
4th International Geologica Belgica Meeting 2012 ‘Moving plates
and melting icecaps. Processes
and forcing factors in geology,
Brussels, Belgium.
Info: http://www.geologicabelgica.be
16-20 september 2012
Deuqua (Deutsches Quartärver
einigung) symposium ‘Umwelt,
Mensch, Georisiken im Quartär’.

.personalia
Adreswijziging
Drs. F. van Bergen
41 Bideford Road
Ruislip
Middlesex
HA4 0UE
United Kingdom

De twee ‘Strahler’ bij het ‘bergen’ van de grootste van de kristalgroepen
die nu in het museum te zien zijn. | Foto: Robert Bösch.

ling and Data Assimilation Catchments in a changing climate.
Info: http://www.itc.nl/newsevents

Ir. L.A. van Paassen
Elzenlaan 94
2612 VX Delft

Nieuwe leden
C.P.A. Wapenaar
Descarteslaan 8
3707 ZH Zeist
Adres gezocht
C.M. van den Hooven
Laatst bekende adres:
Agaatvlinder 16
3822 AX Amersfoort
Overleden
Mw.dr. S. Jelgersma (7 mei 2012)
prof. dr. R. J. Murris (12 mei 2012)
Beiden Drager van de Van Waterschoot van der Grachtpenning

.internet
Info: http://www.bayceer.
uni-bayreuth.de/deuqua2012

Universitat Hannnover, Duitsland.
Info: http//:geohannover-2012.de

22-30 september 2012
PGK-NKAM Pyrenees Source-to-Sink
field trip. NKAM gedeelte (22-26
sept.): Core of the Pyrenees, metamorphic rocks, faults, thrusts; PGK
gedeelte (26–30 sept.): Tremp basin
sedimentology and large-scale depositional systems. Info: www.kngmg.nl,
doorklikken naar Kringen.

22-23 oktober 2012
Conferentie: Appreciating Physical Landscapes: Geotourism
1670-1970, London, United
Kingdom. Info: www.geolsoc.org.
uk/geotourism12

26-30 september 2012
SEQS2012 meeting: At the edge
of the sea, sediments, geomorphology, tectonics and stratigraphy in Quaternary studies. Sassari,
Sardinia, Italy. http://www.dst.
unisi.it/SEQS2012.htm
1-3 oktober 2012
GeoHannover 2012, ‘Georesources for the 21st century’. Leibnitz

24-25 oktober 2012
Symposium Geoinformationen für
die Küstenzone, Hamburg. Info:
http://www.geomatik-hamburg.de/
kuestensymposium/2012/
20-22 november 2012
FLOODrisk 2012, Rotterdam.
Info: http://www.floodrisk2012.net/
22 november 2012
Najaarssymposium NKAM (Nederlandse Kring Aardse Materialen).
Info: www.nkam.nl

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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AAPG 2012 ACE ‘Field Trip 17 Sedimentology, Facies Architecture, & Seismic Modeling of Channelized Deep-Water Systems: La Jolla, California’ / Evert van de Graaff

