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.van een niet-voorzitter
Ooggetuige
Eind juli 2012, een warme dag. Met
Zwitserse vrienden zit ik aan een
mooi, stil bergmeertje in het Berner
Oberland. We genieten van de prach
tige en indrukwekkende omgeving.
Verontrust door alle alarmerende kli
maatberichten vragen mijn vrienden
zich plotseling af hoe dat nu verder
zal gaan met de bergen. Zullen hun
geliefde Alpen versneld instorten?
Ik kan geen hoopvol antwoord geven,
de afbraak gaat hoe dan ook onstuit
baar voort. Maar, het goede nieuws,
het duurt nog wel even.
Denkend over die enorme hoeveel
heden tijd word ik altijd nieuwsgie
rig. Hoe zal dat zijn over miljoenen
jaren? Hoe ligt de Jungfrau er dan
bij? Een goed geconserveerde oude
dame? Of een snel verweerd, ver
schrompeld besje? En, terug in de
tijd, die grote Krijtzeeën, het Perm,
hoe zag de aarde er toen werkelijk
uit? We weten veel, we maken ons
een voorstelling, en met de moder
ne technieken kunnen we de hele
aardgeschiedenis visualiseren en
versneld afspelen. Maar echt zeker
weten hoe het allemaal geweest is,
nee dat niet.
Nieuwsgierigheid en willen weten,
is dat hetzelfde? En is nieuwsgierig
heid een voorwaarde voor het
bedrijven van wetenschap? Voor de
duidelijkheid, ik ben beslist geen
wetenschapper. En dat blijkt ook te

kloppen, want: ‘Nee’, zegt Vincent
Icke, hoogleraar theoretische ster
renkunde aan de Universiteit Leiden
en bijzonder hoogleraar kosmologie
aan de Universiteit van Amsterdam,
‘nieuwsgierigheid, (willen) weten
is niet belangrijk.’ In zijn boekje
De ruimte van Christiaan Huygens
beschrijft Icke de ‘kritische spiraal’,
de draaiende weg omhoog waar
langs de wetenschap, in zijn geval
de natuurkunde met Huygens als
belangrijke en bewonderde ver
tegenwoordiger, vooruit kan komen.
Ik citeer: ‘Stap 1: een waarneming,
met zintuigen of instrument of
beide; Stap 2: een opmerking over
die waarneming, meestal in verband
met eerdere waarnemingen en theo
rieën; Stap 3: een veronderstelling
van het mechanisme dat die waar
nemingen verklaart; Stap 4: een
voorspelling over nieuw te verrich
ten waarnemingen of proeven op
grond van die veronderstelling;
Stap 5: weer een waarneming, dus
stap 1 van de volgende omwente
ling.’ Opmerkzaamheid en vinding
rijkheid, daar gaat het om.
En, voegt hij er aan toe, helaas is
het huidige onderwijs meer gericht
op het overdragen van kennis dan
op het ontwikkelen van het karakter
dat nodig is om die kennis te ver
groten. Ons vak heet wetenschap,
maar weten is eigenlijk helemaal
niet zo belangrijk.’

.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:

Purbeck
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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Ook de geologie kent haar voor
beelden van de kritische spiraal,
wetenschappers die goed waar
namen en de juiste conclusies
trokken, vaak tegen de heersende
opvattingen in. Drie Geo.brieven
geleden schreef Menno de Ruig op
deze plek over de olie-exploratie
aan weerszijden van de zuidelijke
Atlantische oceaan, die zich
baseert op Wegeners oorspronke
lijke idee van ‘Kontinentverschie
bung’. Niet meer echt nodig om de
theorie te bevestigen, maar toch
een soort stap 4 van de spiraal.

Niet van nieuwsgierigheid moeten
we het hebben, maar van goed
waarnemen. Dus vooruit, ja, die
klap, 65,95 miljoen jaar geleden,
ik zou graag met eigen ogen gezien
hebben wat er toen gebeurde.
Van gepaste afstand, dat wel.
En met gepast ontzag.
Frederique van Schijndel
Vincent Icke: De ruimte van Christiaan
Huygens. Historische Uitgeverij, 2009.
ISBN 978-90-6554-028-7.

.in memoriam
Dr. R.J. Murris
R.J. Murris, geoloog, overleed
op 9 mei j.l. op de leeftijd van
80 jaar. Wij kenden Roel Murris
als een zeer getalenteerde, bijzonder flamboyante en eigensoortige
collega. Professioneel was hij een
opvallend geïnspireerde en bevlogen geoloog met een aanstekelijk
enthousiasme. Zelf heb ik Roel
ook intensief als rasechte veldgeoloog (een helaas uitstervende
soort in ons digitijdperk) meegemaakt, met name in de Sahara,
en iedere dag daarin was een
kleurrijke belevenis!
Roel was een en al bewegelijkheid
en dynamiek; snelle opmerkingen
en commentaren, veel instant
humor, maar ook graag provocerend. Hij was bijzonder gericht
op kennisoverdracht en discussie,
legde graag en terdege uit en
was daarin een opmerkelijk goed
docent. Geen wonder dat hij, na
zijn succesvolle Shell-loopbaan
(waarin hij tenslotte de hoogste
exploratiepositie bereikte) tot
hoogleraar benoemd werd in
Amsterdam. In zijn pensioenjaren
was hij ook lange tijd mederedacteur van het Shell-pensioenblad
VOEKS, waarvoor hij boeiende

originele columns leverde, waarin
geologie en de wijde wereld elkaar
troffen.
Wetenschappelijk maakte hij vooral naam met zijn prestigieuze
alomvattende regionale MiddenOostencompilatie van de gas- en
oliegeologie aldaar. Deze studie
resulteerde dan ook in een wereldwijde z.g. distinguished lecture
tour, namens de A.A.P.G. Wederom de docent in zijn element! Zijn
hoge professionele standaard werd
ook gehuldigd met de toekenning
van de Van Waterschoot van der
Gracht penning namens het
KNGMG in 1992.
Het was treffend dat onder Roels
naam op de rouwkaart met vergrote letters afgedrukt stond: geoloog, want dat was hij ten voeten
uit! Mijns inziens had dit zelfs
ook met hoofdletters GEOLOOG
mogen zijn…. Ons ontviel een
collega, die echt ruim gekend
werd en die vele indrukken en
afdrukken nalaat. Dat is de blijvende herinnering aan deze bijzondere mens Roel Murris.
Jacques van Veen

.in memoriam
Willem Uytenbogaardt (1918-2012)
Op vrijdag 25 mei j.l. is, op
93-jarige leeftijd, Willem Uytenbogaardt overleden, van 1960 tot
1977 hoogleraar Mineralogie,
Petrologie en Ertskunde aan de
Vrije Universiteit Amsterdam, en
van 1977 tot 1985 hoogleraar
Economische Geologie aan de
Technische Universiteit Delft.
Wereldwijde faam onder erts
kundigen heeft hij gekregen met
zijn boek ‘Tables for microscopic
identification of ore minerals’
(oorspronkelijk gepubliceerd in
1951 en herdrukt in 1968; herziene versie gepubliceerd in 1971
en herdrukt in 1985).
Willem Uytenboogaardt ging in
1935 geologie studeren aan de
Universiteit van Amsterdam (toen
nog de Gemeente Universiteit).
Voor zijn doctoraalstudie deed hij
twee zomers veldwerk in Zweden

en raakte zeer verknocht aan
dat land. In de oorlog stokte zijn
studie, zoals bij zovelen; hij was
actief in het verzet. In oktober
1945 rondde hij zijn studie af.
Hij kreeg een beurs voor de Technische Hogeschool van Stockholm, waar hij in december 1947
ook als geoloog afstudeerde.
Na banen in Zweden bij verschillende mijnmaatschappijen, de
Technische Hogeschool Stockholm en een grote rederij om
uraniumertsen op te sporen
(atoomaandrijving was toen dé
toekomst), werd hij in 1958
gevraagd om hoogleraar Mineralogie, Petrologie en Ertskunde te
worden bij de nieuw opgerichte
faculteit voor Aardwetenschappen
aan de (gereformeerde) Vrije Universiteit in Amsterdam. Uytenbogaardt (hervormd) werd tijdens
zijn sollicitatiegesprek gevraagd

over de vaak moeilijke relatie tussen religie en wetenschap. Zijn
antwoord was: “Gods Woord en
Gods Werk kunnen nooit met
elkaar in tegenspraak zijn. Wie
daar een probleem mee heeft,
leest óf Gods Woord verkeerd, óf
bestudeert Gods Werk verkeerd.”
En daarmee kreeg hij zijn aanstelling.
Aan de VU werkte hij met mineraloog Ernst Burke aan de herziening van zijn boek over de identificatie van ertsmineralen. Met de
elektronenmicrosonde aldaar – in
de jaren 60 zeer vooruitstrevend
door de VU aangeschaft – werd
eind jaren 70 een nieuw mineraal
ontdekt: een zilver-goud-sulfide
(Ag3AuS2), dat in 1978 de naam
uytenbogaardtiet kreeg, inmiddels
bekend van meer dan 30 vindplaatsen over de hele wereld.
In 1977 werd Uytenboogaardt

hoogleraar Economische Geologie
aan de Technische Universiteit
Delft. Zijn belangstelling lag
inmiddels sterk bij de eindigheid
van de ertsvoorraden en het
overvloedig gebruik/misbruik van
grondstoffen. Iedereen die ooit
lezingen van hem heeft bijgewoond zal de plaatjes van het
wijnglasmodel kennen, waarmee
hij toen al zijn zorgen uitsprak
over de ongebreidelde groei van
het gebruik van ertsen en de
onzorgvuldigheid waarmee wij
met onze aarde omgaan.
Aukjen Nauta
Met dank aan Ernst Burke
en Koen Weber

.escherprijs
28 september 2012, VU Amsterdam

Uitreiking Escherprijs 2011
De Escherprijs, de KNGMG-prijs voor de beste masterscriptie van
een student in de Aardwetenschappen, is voor het jaar 2011 toegekend aan Inge van Gelder en Lucas Kleipool, beiden afgestudeerd
aan de VU Amsterdam.
De prijs zal worden uitgereikt op
28 september op de VU, W&N gebouw, zaal F-123. Beide winnaars

zullen kort over hun afstudeerwerk
vertellen. U bent allen van harte
welkom deze uitreiking bij te wonen.

Programma:
15.30 u	Introductie door Menno de Ruig / uitreiking door Arthur Kellermann
16.00 u	Inge van Gelder: Lateral extrusion in the Eastern Alps: a matter of pushing or pulling? Insights from analogue crustal scale
models.
16.30 u	Lucas Kleipool: Seismic expression of sedimentary bodies: An
example from an Urgonian carbonate platform, Gorges de la
Nesque, SE France.
17.00 u	Afsluiting
17.15 u	Borrel (GeoVUsie; ‘in de Houtzagerij’; W&N gebouw zaal
F-045)
Adres Vrije Universiteit: De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam

Oproep Escherprijs 2012
Denkt u zelf in aanmerking te
komen voor de prijs of begeleidt u
een student wiens/wier scriptie
bovengemiddeld is, stuur dan de
scriptie naar het secretariaat van
het KNGMG, onder vermelding
van ´Escherprijs 2012´.
De jury van de Escherprijs bestaat
uit vier of vijf aardwetenschappers
uit het bedrijfsleven, 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.

worden. 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 scriptiebegeleider.
De jury hoopt weer een ruim aantal scripties te mogen ontvangen!
De sluitingsdatum voor inzendingen is 1 oktober 2012.
Het adres van het secretariaat is:
KNGMG
p/a KIVINIRIA
Postbus 30424,
2500 GK Den Haag
Prinsessegracht 23,
2514 AP Den Haag
E-mail: kngmg@kiviniria.nl

Een scriptie (in het Nederlands of
Engels) kan digitaal (als word- of
pdf-file), of ‘op papier’ ingezonden
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.achtergrond

De Haarsteegse Wiel vanaf de dijk.

De Haarsteegse Wiel
Net onder de Maas, tussen ’s-Hertogenbosch en Heusden, ligt de Haarsteegse Wiel, een plas water
in de vorm van een vage acht. Twee dijkdoorbraken op vrijwel dezelfde plek, in 1610 en 1740
beide door hoog water, hebben het diepste wiel van Nederland opgeleverd: 19 meter. Hierin ligt
een vrijwel ongestoord pakket sediment van 3,5 meter dik dat nauwkeurig de geschiedenis van
dit stuk Nederland van de afgelopen bijna 300 jaar weergeeft.
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De eerste spraakverwarring is er al in de
eerste minuut. Is het nu ‘het’ of ‘de’ wiel?
Benoorden de grote rivieren (ik dus) spreekt
men van ‘het’; zuid hiervan (zoals Bert van
Opzeeland, Haarsteegse Wielkenner bij
uitstek) is het ‘de’ wiel. Uit geografische
solidariteit gaat het in dit stuk over ‘de’.
Gelukkig waren wij het snel eens over het
feit dat een wiel geen meer is – een meer
is puur natuur, daar hoort geen dijk bij –
en dat een plas ook iets anders is dan een
meer, want die is gevormd door het afgraven
van veen. De geschiedenis van de Haar
steegse Wiel is er niet minder boeiend om.

Stukje geschiedenis
Leven met en vechten tegen het water
hoort bij Holland. Dat begon in de pre
historie met het opwerpen van terpen.
In de hoge Middeleeuwen (vanaf het jaar
1000) werden de eerste dijken aangelegd.
In 1273 leggen de kloosterlingen van
de Abdij van Berne (de abdij ligt nu ingeklemd tussen de Bergsche Maas en een
meander van de afgedamde Maas) een
dam in de Oude of Romeinse Maas, zoals
Van Opzeeland deze tak noemt. De nieuwe
geul gaat noord van Heusden stromen en
komt bij Woudrichem in de Waal uit. De
dam maakte deel uit van de vorming van
de Groote Waard.
Van Opzeeland: “De aanleg van de Groote
Waard kun je de Deltawerken van de Middeleeuwen noemen. De graaf van Holland
wilde één grote polder met één ringdijk, die
zuid van Rotterdam via Dordrecht, Woudrichem tot Vlijmen reikte, daar omboog en
aan de zuidkant via de Langstraatdorpen –
de lintbebouwing tussen Den Bosch en
Geertruidenberg – weer richting Rotterdam
liep. De polder is overstroomd tijdens de
Sint Elisabethsvloed in 1421. Door deze
overstroming is de Biesbosch ontstaan.
Het heeft jaren geduurd voor alle gaten
weer gedicht waren.”

overgaat in de oude, rechte dijk. Dat deel
van de wiel is maximaal 19 meter diep, het
oudste deel 9 meter; ertussen loopt een
drempel die ongeveer 3 meter diep is. De
totale wiel is ongeveer 19 hectare groot en
blijft constant van omvang. Er is ongeveer
één miljoen kubieke meter zand uitgespoeld met de doorbraken. Dat is als een
waaier over het land uitgespreid. De bomen
die je hier ziet zijn typisch voor kleidijken
en goed bestand tegen natte omstandig
heden: essen, wilgen, elzen en zwarte
populier. Aan de overkant van de wiel kun
je nog de resten zien van het slagenlandschap. De eerste boer kreeg een stuk land
toegewezen van 250 m breed dat vanaf de
weg diep de woeste gronden in liep. Had
de boer twee zonen, dan deelde hij het
land in de lengte in tweeën. Dan ging eindeloos door: vóór de ruilverkaveling waren
er reepjes land van 50 cm breed en 8 km
lang.”

Onverstoord
Omdat de twee nieuwe ringdijken om de wiel
aan de kant van de rivier werden aangelegd,
heeft de rivier geen directe invloed meer
gehad op de sedimentatie in de wiel. In
2007 begon de Geologische Dienst Nederland (TNO) in samenwerking met fysisch
geografen van de Universiteit Utrecht in het
kader van de Europese Kaderrichtlijn Water
een onderzoek naar de Haarsteegse Wiel.
Het doel was om uit niet-verstoorde sedimentaire afzettingen, zoals de opvulling van
een wiel, informatie te halen over de kwaliteit van het oppervlaktewater, zo mogelijk
vóór grootschalig ingrijpen van de mens,
en inzicht te krijgen in de geschiedenis van
landschap en landgebruik. De Haarsteegse
Wiel voldeed uitstekend aan deze eis. Bert

van Opzeeland, bestuurslid van de Heemkundekring ‘Onsenoort’, werd als lokale
specialist door TNO bij het project betrokken.
De diepte van de wiel wordt in kaart
gebracht en er worden boringen gezet. Uit
het noordelijk deel (de doorbraak van 1740)
is één lange kern van 3,5 meter omhoog
gehaald die de volledige geschiedenis van
de wiel, na herstel van de dijken, weergeeft.
De kern bestaat voor het overgrote deel
uit gyttja, een typisch meersediment dat
bestaat uit diatomeeën, en resten van planten en waterdieren. De zandige inschakelingen, die duidelijk afwijkende magnetische
eigenschappen bezitten, zijn karakteristiek
voor perioden met overstromingen: door een
overstroming komt er klastisch sediment in
de wiel. De historisch bekende overstromingen van 1795, 1799 en 1809 zijn op een
diepte tussen 245 en 215 centimeter in de
kern teruggevonden en op 80 centimeter
diepte zit de overstroming van 1880.
Voor datering van de bovenste 70 cm is
gebruik gemaakt van cesium-137, een
element dat niet natuurlijk voorkomt, maar
in de atmosfeer terecht is gekomen door
kernproeven en rampen met kerncentrales
zoals Tsjernobyl in 1986. Opvallend is ook
dat de uitbarsting van de vulkaan de Laaki
op IJsland, die van juni 1783 tot februari
1784 vrijwel heel Europa in een gele,
stinkende mist gelegd heeft, in de kern
teruggevonden is als vulkanisch glas.
De ouderdom van het oudere sediment is
gedateerd met behulp van overstromingen
bekend uit historische bronnen en seizoensgebonden invloeden.

Boekweit en chroom
De pollen in de kern laten zien dat er in de
18de en het grootste deel van de 19de eeuw

Bochten
In 1474 en 1475 wordt in opdracht van
’s-Hertogenbosch de Maasmeander tussen
Bokhoven en Hedikhuizen doorgegraven
om het de scheepvaart makkelijker te
maken. Op 2 februari 1610, tijdens een
hevige noordwesterstorm breekt de dijk van
de Hedikhuizensche Maas – zoals deze
afgesneden meander nu heet – door, zo’n
1.000 meter ten zuiden van Hedikhuizen.
Tweehonderd vierkante kilometer land
komt onder water te staan. Van Opzeeland
wijst bij ons rondje om de wiel naar de
twee bochten in de verder rechte dijk. “De
oorspronkelijke dijk liep dwars door wat nu
de wiel is. Het eerste gat is gedicht met
een dijk die in een bocht om de wiel loopt.
Na 1740 – toen de dijk doorbrak door hoog
water – is er een tweede bocht in de dijk
gekomen. Je ziet verderop dat die bocht

De Haarsteegse Wiel (midden) met Heusden (linksboven), Den Bosch (rechtonder) en de Bergsche
Maas (boven).
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voornamelijk boekweit geteeld werd, een van
de weinige gewassen die goed gedijen op
arme zandgronden. Als in 1875 in Nederland een landbouwcrisis uitbreekt door
goedkope import van granen uit de Verenigde Staten van Amerika en Rusland, gaan de
boeren massaal over op veeteelt. Het pollenbeeld in de kern laat dit duidelijk zien.
Goed herkenbaar is ook de introductie
van kunstmest aan het begin van de 20ste
eeuw. Pollen van haver, hennep, tarwe en
rogge komen voor het eerst voor in het sedi-

ment; de gewassen kunnen dichter gezaaid
worden, waardoor er minder zand verstoven
wordt en het zandgehalte in de kern
afneemt.
Met het gebruik van kunstmest komen er
niet alleen pollen van nieuwe gewassen in
de wiel; de kwaliteit van het grondwater
gaat sterk achteruit. Het fosforgehalte van
het water vóór de komst van kunstmest lag
stabiel onder de 30 µg per liter. Na 1920
stijgt het gehalte naar 40 µg; rond 1980
stijgt het fosforgehalte abrupt naar 60 tot

80 µg per liter. Die laatste sprong is te wijten aan de massale productie van snijmaïs
met overdadige bemesting. Naast bemesting is ook de industriële ontwikkeling in
het gebied goed terug te vinden in het sediment. Leerlooierijen en melkfabrieken die
zich vanaf 1885 in deze streek vestigden
veroorzaken duidelijk een toename in de
concentratie van chroom en zwavel.

Bergsche Maas
De Haarsteegse Wiel met haar unieke flora
maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden
in Nederland. Er is veel gebeurd in deze
streek. De mens is al vroeg gaan ingrijpen
in de loop van de rivier, heeft dijken en polders aangelegd om het land te beschermen
voor het water. Maar de ambitie is om het
water weer voedselarm te krijgen, zoals
het was vóór alle ingrepen door de mens,
en de natuur te vernatten. Ook de politieke
geschiedenis van deze streek is buitengewoon boeiend met de strijd tussen Brabant,
Gelderland en Holland in de Middeleeuwen
en de Spaans-Staatse botsingen in de
80-jarige oorlog.
Van Opzeeland: “En vergeet de aanleg van
de Bergsche Maas niet. In 1880 brak de
dijk bij Nieuwkuijk door, waardoor het
Land van Heusden en Altena diep onder
water kwam te staan. Het is de aanleiding
geweest voor het graven van een nieuwe
geul voor de Maas om zo Maas en Waal
van elkaar te scheiden. Doordat er veel
meer water door de Waal stroomt dan door
de Maas, gebeurde het regelmatig dat het
Waalwater stroomopwaarts bij Heerewaarden de Maas instroomde, met alle gevolgen
van dien. Er is van 1888 tot 1904 gewerkt
aan het graven van de Bergsche Maas.
Dat is voor een groot deel nog handwerk
geweest. Je zit hier op de grens van klei
en zand; van nat en droog; midden in
historische politieke twisten. De Haar
steegse Wiel is mooi, maar er is veel
meer dat boeiend is hier.”
Aukjen Nauta
Referenties
B. van Opzeeland, 2010. De Maas is om.
H. Cremer et al., 2010. River flooding and landscape
changes impact ecological conditions of a scour hole
lake in the Rhine-Meuse delta, The Netherlands.
Journal of Paleolimnology, 44:789–801.

De twee bochten in de dijk, die achter de bomen aansluit op de oude, rechte dijk.
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.zaken overzee

30 jaar USA
Aukjens verzoek aan het begin van dit jaar om mijn werkervaring in de US eens op papier te zetten,
kwam op een heel toepasselijk moment. Het was precies 30 jaar geleden dat ik als jong geoloog
met vrouw Dinie, een tweejarige kleuter en een paar koffers bagage in New York aankwam. Vers
gepromoveerd aan de VU bij dr. Piet Maaskant en prof. Jacques Touret, had ik een driejarig contract
bij Billiton Exploration USA op zak. Ik kon niet vermoeden dat die drie jaar uit zouden lopen op een
permanent verblijf in dit geweldig grote land.

Marc Coolen bij de koollagen Elkhorn No. 2 en 1 in Oost-Kentucky.
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We reisden door naar Denver, Colorado en
daar maakten we voor het eerst kennis met
één van de vele typisch Amerikaanse ‘ways
of life’. In het hotel was het een dolle boel;
iedereen zat gekluisterd aan de TV naar
de Superbowl te kijken, de grote jaarlijkse
finale van de US football league. Ik had
geen flauw idee van de regels (ik ken de
finesses nog altijd niet), maar het deed
me denken aan de gloriedagen van Ajax.
Voor de kenners: Joe Montana en de
San Francisco 49ers wonnen de game.

Goud
Billiton maakte in die jaren deel uit van de
Koninklijke Shell. De exploratie in de US
concentreerde zich op base metals, vooral
koper, zink en tin. De eerste jaren woonden
en werkten we in het zuidoosten van de US,
in Georgia, Alabama en de Carolina’s; de
targets waren volcano-sedimentaire erts
afzettingen in de metamorfe gordels van
de zuidelijke Appalachen. Met behulp van
geochemische bodemanalyses, geofysisch
onderzoek vanuit de lucht en uiteindelijk
proefboringen op geselecteerde locaties
vonden we een paar (te) kleine afzettingen.
Na een paar jaar werd de focus in het
bedrijf gericht op goudexploratie. We verhuisden naar het westen, waar de grote
goud ‘boom’ van de 1980’s in volle kracht
was, en ertsmaatschappijen Newmont en
Barrick al grote goudvoorkomens gevonden
hadden in de Carlin Trend in Nevada. We
woonden in Lancaster, California, een paar
uur ten noorden van Los Angeles. Daar had
Shell een kleine goudmijn in productie;
dagbouw in omgezette en veraderde graniet. Het goud werd gewonnen met de
heap-leaching techniek (na mijnen wordt
het goud opgelost door besprenkelen met

Beckley Mine, West-Virginia, waar op 1000 ft diep de Pocahontas 3 seam gemijnd wordt.

cyanide solutions). Ik zat in de regionale
exploratie en de regionale geologie was
voor mij volledig nieuw. Waar er in het
zuidoosten van de US vaak te weinig ontsluitingen zijn (het meeste gesteente is
verweerd en omgezet naar saproliet), in
het westen van de US is het te veel van
het goede. De imposante ontsluitingen
maken veldwerk en geologisch karteren
hier (Arizona, California en Nevada) tot een
lust voor het oog, maar als je in de details
duikt kan het erg tijdrovend zijn. Hydrothermale omzettingszones rond Tertiaire
vulkanen waren de belangrijkste targets.
We hadden redelijke resultaten, maar de

Dragline aan het werk in een dagbouwmijn in West-Virginia.
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grote vondst ontging ons. Maar “the sailing
was smooth” aldus David Whitehead, een
van onze eerste Billiton managers, tijdens
een latere reünie. California gaf de kans
voor fraaie sightseeing trips naar de Pacific
coast en hiking trips in de San Bernardinos
en de Sierra Nevada, en we zagen de space
shuttle neerstrijken op Edwards Air Force
Basis, vlak bij Lancaster. De kinderen
genoten, maar het duurde niet lang voordat
er weer verandering kwam.

Steenkool
In het begin van de 1990’s trok Shell zich
uit de ertsexploratie terug. Ik ging naar
Shells steenkolenmijnen in Kentucky en
West-Virginia. Ik had nauwelijks enige
kennis van steenkool (al ben ik opgegroeid
in Limburg!), maar na een interessante
veldcursus over de sedimentaire aspecten
van het Pennsylvanian in het prachtige
oostelijke Kentucky kon ik aan de slag.
De familie verhuisde weer terug naar de
groene loofbossen in de Appalachen.
We streken neer in Paintsville in oostelijk
Kentucky en begonnen aan een nieuwe uitdaging. Shell had grote investeringen in
ondergrondse en dagbouwkolenmijnen.
Op het eerste gezicht lijkt de kolengeologie
vrij simpel omdat de Pennsylvanian afzettingen voorkomen op het structureel nauwelijks gestoorde westelijk plateau van de
Appalachen: pancake geology dus. In detail
is de kolengeologie echter zeer afwisselend.
Een kleine breuk met een verzet van een
paar meter is genoeg om een ondergrondse
kolenmijn volledig stil te leggen. Bij fluviatiele wash out zones moet je als geoloog
maar even vertellen hoe breed die zandsteenzone is en of het de moeite waard is

om je er doorheen te vechten. De kwaliteit
van de kolen kan sterk wisselen. Het is de
taak van de geoloog om een realistische
voorspelling te geven over dikte, kwaliteit
en structuur. Dat vergt veel boringen, maar
gelukkig liggen de beste lagen niet dieper
dan zo’n 1000 tot 1500 feet. Tja, we doen
alles nog in feet hier, maar het grappige
is dat de boor-logs in decimal feet gedaan
worden, want de computer heeft moeite met
inches (!). De boorkernen worden geologisch
beschreven, bemonsterd en onderzocht met
gedetailleerde electro-logging technieken.
In combinatie met ondergronds karteren
in de actieve delen van de mijn kunnen we
uiteindelijk een computermodel opzetten
waarin alle parameters grafisch in 2D of
3D gevolgd kunnen worden.

Zure regen
Het zwavelgehalte in steenkool is milieutechnisch een belangrijke factor. Vanwege
de problemen met zure regen in het noordoosten van de US stelde de US Clean Air act
van 1970 een limiet vast voor de zwaveluitstoot van kolengestookte elektriciteitscentrales. Het gevolg was dat mijnen met zwavel
rijke steenkool (in Illinois bjivoorbeeld)
moesten sluiten, terwijl de hoge BTU (British
Thermal Unit: een maat voor de hoeveelheid
energie), zwavelarme kolen van de centrale
Appalachen een recordprijs op gingen brengen. Ook werd er meer kolen gewonnen uit
de laag-BTU, zwavelarme Power River Basin
coal in Wyoming, waar de kolenlagen tot
100 feet dik met grootschalige dagbouwtechnieken gemijnd worden. De maatregel
werkte goed en nu is de zure regen een
zaak van het verleden. Intussen hebben vele
nieuwe elektriciteitscentrales zwavelscrubbers geïnstalleerd die het mogelijk maken
om ook de goedkopere, zwavelrijke steenkool
te gebruiken.

High wall mining
In de mid-1990’s trok Shell zich terug uit
de steenkolenwinning in de US en alle
mijnen werden verkocht aan Zeigler Coal
Co. uit Illinois. Dat bedrijf startte een
proces van kopen en verkopen, fusies en
splitsingen, een niet onbekend zakelijk
tafereel in de US, en onderdeel van de
grote consolidatie in de steenkolenindustrie. We maakten een grote groei door
onder de International Coal Group, en vorig
jaar werden we overgenomen door Arch
Coal, een van de grootste kolenbedrijven
in de US.
Arch heeft mijnen in vrijwel alle steenkoolbekkens van de US: immens grote dagbouwmijnen in het Powder River Basin in
Wyoming, diepe ondergrondse mijnen in
Colorado en Utah, ondergrondse en dagbouwmijnen in het Appalachen bekken.
De diepere mijnen zijn schachtmijnen
en kool wordt gewonnen met de longwall

Lycopodium-stam in zandsteen boven de Stockton seam, Hobet Mine, West Virginia.

(dan wordt alle steenkool gewonnen) of
de room-and-pillar techniek (dan blijven
kolommen gesteente staan om instorten te
voorkomen). De meeste winbare lagen zijn
1 tot 3 meter dik, en vaak worden meerdere lagen boven elkaar gemijnd. Sommige
diepere mijnen hebben last van hoge
methaangehaltes in de kolen. Het methaan
wordt dan eerst met boorputten gewonnen
voordat de steenkool gemijnd wordt.
Dagbouw is alleen mogelijk als de geologische situatie erg gunstig is en er genoeg
kolenlagen in de bovenste honderd meter
voorkomen. Vaak wordt niet de hele heuvel
afgegraven, maar worden alleen de dikkere
lagen langs de dagzoom gemijnd (contour
mining). Als het even mogelijk is plaatsen
we dan een highwall mining machine die
op regelmatige afstanden 11 ft brede en
1000 ft diepe horizontale gangen boort in
de koollaag, terwijl het gesteente ertussen
intact blijft. Dit is een heel productieve
en efficiënte manier van dagbouw, en ook
milieuvriendelijk, want na reclameren van de
contour pit kun je nauwelijks zien dat meer
dan de helft van de heuvelrug gemijnd is.

Overheidsregels
Een groot deel van de steenkool uit WestVirginia is van metallurgische kwaliteit
(coking coal) en wordt gebruikt in de hoogovens voor de productie van staal. De voor
raden steenkool van deze hoge kwaliteit in
de US zijn uiteraard beperkt en de interesse
is groot, ook van internationale zijde. De
voorraden steenkool van iets lagere kwaliteit
(thermal bituminous coal) zijn nog altijd
immens; volgens de USGS is er voldoende
voor zo’n 100 tot 200 jaar. De productie
hiervan voor de elektriciteitscentrales is de

laatste jaren echter onder flinke druk komen
te staan vanwege de recessie in de US economie, en de steeds striktere overheidsregels
onder druk van de global warming lobby.
Daar komt nog bij dat er in de Appalachen
de laatste jaren grote gasvoorkomens aangeboord zijn in diepe schalieformaties uit
het Devoon/Ordovicium. Hierdoor staat de
aardgasprijs momenteel op een record laag
niveau en schakelen elektriciteitscentrales
over op aardgas. Zo’n tien jaar geleden
werd 50% van de elektriciteit in de US
opgewekt door kolen, nu is dat tussen de
40 en 35%. De steenkoolproductie is het
afgelopen jaar ingekrompen, onrendabele
mijnen zijn gesloten. Maar de prognose
is dat het dal bereikt is en dat er ondanks
de vele pessimistische geluiden nog volop
toekomst in de kolenmijnbouw zit.
Nog niet rentenieren dus, en vooralsnog
hebben we het prima naar ons zin in WestVirginia. ‘Wild and Wonderfull’ volgens de
borden bij het binnenrijden van de staat.
We wonen in de buurt van Charleston, de
hoofdstad, een middelgrote stad met een
leuk, oud centrum aan de grote Kanawha
River. Het klimaat is prima en er is volop
ruimte. Er wonen maar 1,8 miljoen mensen in een staat die anderhalf keer zo groot
is als Nederland. Het is erg heuvelachtig
en zwaar bebost: net de Ardennen zeg
ik altijd, maar dan groter. Volop mogelijkheden voor recreatie: hiking, white water
rafting, skiën, etc., waar we dan ook vaak
gebruik van maken. Al met al een prima
plek.
Marc Coolen
coolen@suddenlink.net
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Dekbladen in de Alpen:
de huidige interpretatie
In september 2011 organiseerde de Leidsche Geologische Vereniging (LGV) een excursie naar
de Zwitserse Alpen. De excursie was een verkorte herhaling van de Alpenexcursies die prof.
dr. Henk Zwart vanuit Leiden (en later kortstondig vanuit Utrecht) jaarlijks organiseerde voor
alle doctoraalstudenten geologie. Eén onderwerp dat tijdens de excursie vaak naar voren
kwam was: “welke fundamentele veranderingen zijn er in de interpretatie van de geologie van
de Alpen sinds we jaren geleden (in mijn geval 1978) aan de Zwart-excursie deelnamen?”

Eén van de belangrijkste kenmerken van
Zwarts stijl van onderwijs was dat hij,
gewapend met een grote wetenschappelijke en lokale kennis, ingewikkelde problemen toch altijd simpel wist samen te vatten. Ik heb daar veel van geleerd en wil u
daarom graag in ‘Henk-stijl’ de volgende
door de LGV-discussie geïnspireerde vragen voorleggen:
•	Waar komen de Alpine dekbladen vandaan?
•	Hoe zijn ze terecht gekomen waar ze nu
liggen?
•	Hoe zijn ze gedeformeerd en wanneer is
dat gebeurd?

Ik ben geen Alpien specialist; ik heb zelfs
nooit veldwerk gedaan in de Alpen. Van mij
krijgt u slechts een overzicht van de kennis
die ik zelf vergaard heb. Onder de lezers
zijn er ongetwijfeld die meer over de Alpen
weten dan ik, en het zou prettig zijn uw
commentaar te ontvangen. Overigens besef
ik terdege dat ik, teneinde het overzicht te
behouden, vele interessante details achterwege heb gelaten.

De herkomst van Alpine dekbladen
Het is reeds lang geaccepteerd dat de
Alpen in drie tektono-stratigrafische een
heden kunnen worden verdeeld, van onder

naar boven: de Helvetische dekbladen; de
Penninische dekbladen; en de Austro- (of
Oost-) Alpine dekbladen. Deze laatste komen
in het excursiegebied nauwelijks voor.

Helvetische dekbladen
De Helvetiden worden gekenmerkt door een
stapeling van dekbladen die door messcherpe schuifvlakken van elkaar gescheiden zijn.
Zij bestaan voornamelijk uit carbonaten van
Mesozoïsche ouderdom die in relatief ondiep
water op het continentale plat zijn afgezet.
Door goede biostratigrafische kenmerken zijn
de verdubbelingen veroorzaakt door de dekbladen gemakkelijk te karteren.

180° panoramisch overzicht van de Glarner Hauptüberschiebung (met rode sterren aangegeven), gezien van de Cassonsgrat boven Flims.
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Nadere beschouwing toont aan dat de stratigrafie weliswaar verdubbeld is, maar dat
de sedimenten uit de hogere structurele
eenheden dikker zijn en in een distaler
afzettingsmilieu zijn gevormd. Met andere
woorden, de structureel hogere eenheden
zijn oorspronkelijk verder uit de kust in het
bekken ontstaan. Volgens dit concept is
het mogelijk de oorspronkelijke afzettingsgebieden van de individuele Helvetische
dekbladen te reconstrueren.
Aldus wordt het volgende beeld geschetst
voor het ontstaan van de Helvetiden: vele
honderden meters sediment worden gedurende het Mesozoïcum afgezet op een

brede shelf. Tijdens de Alpine orogenese
is deze opeenvolging langs schuifvlakken
in aparte eenheden opgedeeld die nu
bovenop elkaar liggen; de structureel
hogere eenheden komen van de diepere
delen van het bekken.

Penninische dekbladen
De (grotendeels Alpien metamorfe) Penninische dekbladen bestaan uit gneisen, afgewisseld met diepwatersedimenten, die lokaal
bekend staan als Bündnerschiefer of Schistes Lustrées. Hun afzettingsmilieu duidt
op een dieper bekken met sedimenten die
verder van het continent zijn afgezet dan

Reconstructie van de oorspronkelijk relatieve
posities van Helvetische dekbladen. Rode pijlen
geven de bewegings-richting en -afstand per
eenheid aan; de gestippelde rode lijn is een
indicatie voor hun huidige positie. “Massieven”
zijn in rood aangegeven. | Uit Pfiffner (2010).

de Helvetische eenheden. Ook binnen de
Penniden komen de hogere structurele
eenheden ten opzichte van de lagere van
verder en dieper uit het bekken. Alleen de
hoogste Penninische dekbladen bevatten
ofiolieten (gesteenten afkomstig van de
oceanische korst en bovenmantel), zoals
bij Zermatt, waar ze overschoven zijn door
een Austro-Alpien dekblad.

Verplaatsing en interne deformatie
Er is al decennia lang consensus dat de
opeenstapeling van Alpine dekbladen in
de centrale Alpen te danken is aan de
subductie van het Europese continent
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Foto (links) en interpretatie (boven, door
A. Escher in Alb. Heim, 1878) van de “Glarner
Hauptüberschiebung” van de Helvetiden in
de beroemde “Lochseiten” ontsluiting. Boven
het schuifvlak: Permische conglomeraten
(Verrucano), onder het schuifvlak Eocene
flysch.
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Monte Leone

G

Lebenum
G
BS

BS

Antigorio
G
Verampio

G
BS
Verampio

Diepst ontsloten Penninische dekbladen bij Verampio. De opeenstapeling van dekbladen resulteert hier in een afwisseling van gneis (G) en Bündnerschiefer (BS). De gneisen zijn op deze plek gedateerd als Onder Permisch (280 – 290 Ma), wat aangeeft dat ze Varistische gemetamorfoseerd zijn. Aldus
vormen de gneisen onderdeel van het pre-Alpine grondgebergte dat in de Alpine dekbladen is opgenomen. Dekblad namen zijn cursief vermeld.
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onder de Piemont Oceaan (waaruit de
Penninische sedimenten afkomstig zijn).
Maar ook na acceptatie van het subductiemodel werd in de literatuur geen eenduidig
beeld geschetst van de krachten die nodig
zijn voor de dekbladvorming.

dat de ‘Rückfalte’ een uiting is van laatAlpine deformatie; steile en vlakke flanken
kunnen nu in één coherent structureel
model worden geplaatst.
Nu we weten dat de ‘wortelzone’, zoals oorspronkelijk gedefinieerd, niet bestaat en dat
de regionale plooien met steile en vlakke
flanken een late deformatie vertegenwoordigen, rest de vraag hoe de dekbladen in eerste instantie over grote afstanden konden
worden getransporteerd zonder interne sterk
gedeformeerd te worden.

‘Wortelzone’
Vroeger werden de steile, zuidelijke randen
van de Helvetische en Penninische dek
bladen wel aangeduid als ‘wortelzones’,
waarlangs dekbladen uit de diepte omhoog
werden geperst om vervolgens om te buigen
en in horizontale positie naar het noorden
te schuiven. De ombuiging in het meest
zuidelijke deel van de Penninische dekbladen is duidelijk in het veld waarneembaar.
De wortelzonetheorie werd omstreeks 1970
verworpen, gebaseerd op overtuigende
argumenten, zoals het gegeven dat er dichte plooien voorkomen met dezelfde asymmetrie in zowel de steile als de vlakke
flank, waar uit geconcludeerd kan worden
dat zij dus verplooid zijn en de megaplooi
een jonge deformatiefase vertegenwoordigt.
De meest recente interpretaties bevestigen

N

oplossing voor dit probleem wordt gewerkt
door structureel geologen die gedetailleerd
kijken naar deformatie in (zeer) hooggradig
metamorfe gesteenten, en niet bang zijn
om grote aantallen ‘op elkaar gestapelde’
deformatiefasen te poneren.
Klinkt u dit niet bekend in de oren? Mij wel.
Het doet goed te constateren dat de ideeën
en praktijken van de structurele ‘Leidse
School’ nog altijd springlevend zijn.
Arie Speksnijder

Einde verhaal?
Nee. Op dit moment woedt er in de Alpine
literatuur een strijd omtrent de rol van de
Insubrische Lijn: opschuiving of zijschuiving (zie plaatje hieronder)? Tot voor enkele jaren geleden werd aangenomen dat het
een zijschuiving betreft met een totaal
verzet van 130 km. Later werd dit terug
gebracht tot ‘maximaal enkele tientallen
kilometers’. Recent is beweerd dat de
horizontale verplaatsing langs de Insubrische Lijn erg gering moet zijn geweest.
Het is interessant te zien dat er nu aan een

N

S

Spätes Eozän (vor 40 Mio Jahren)

Als u geïnteresseerd bent in een recent compleet overzicht van de Alpen, raad ik u ten sterkste aan het boek
‘Geologie der Alpen’ van O. Adrian Pfiffner aan te
schaffen (2e druk, 2010, Haupt Verlag, 360 pp.). Veel
illustraties in het bovenstaande stukje zijn uit dat
prachtige boek overgenomen. Het kost maar € 56.99
en is dat bedrag ruimschoots waard. Een Engelstalige
versie is in voorbereiding.
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Verslag Jaarvergadering, 23 mei 2012, KIVI, Den Haag
Aanwezig: 15 leden en de
bestuursleden Hans de Bresser,
Els Ufkes, Frederique van Schijndel, Menno de Ruig (voorzitter)
en Anco Lankreijer (verslag)

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom.
2. Vaststelling agenda
Er worden geen wijzigingen
in de agenda voorgesteld.
3. Ingekomen en uitgegane
stukken
De voorzitter informeert de leden
dat bestendiging van het predicaat Koninklijk is aangevraagd
maar dat toekenning nog in
behandeling is. (Inmiddels is het
gevraagde predicaat bestendigd.)
Ingekomen reacties op het eeuwfeest en het jubileumboek worden
bij de betreffende agendapunten
behandeld.
4. V
 erslag jaarvergadering
18 mei 2011
In de Geo.brief van juni 2011 is het
verslag van de vorige jaarvergade
ring gepubliceerd. Het financieel
verslag ontbrak toen en is nu
bijgevoegd bij de vergaderstukken.
Het verslag wordt aangenomen.
5. Jaarverslag 2011
De voorzitter geeft een kort
overzicht van de belangrijkste
gebeurtenissen in 2011.
•	De van Waterschoot van der
Gracht penning is in 2011
toegekend aan M.J.R. (Rinus)
Wortel (UU).
•	De Staringlezing werd verzorgd
door Appie Sluis (UU).
•	De Escherprijs 2011 werd
toekend aan Luuk Kleipool en
Inge van Gelder (beiden VU).
•	De website en vooral ook de
LinkedIn community blijken
goede media voor communicatie tussen onze leden. Het
aantal actief betrokken leden
groeit hierdoor.
•	In februari was KNGMG
medeorganisator van de tweejaarlijkse loopbaandag van de
studentenvereniging GeoVUsie
aan de VU.
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•	KNGMG organiseerde met
AAPG en SEPM een cursus
over Applied Ichnology door
George Pemberton op initiatief
van Herman Daman.
•	KNGMG sponsorde het 11de
Nederlands Aardwetenschappelijk Congres (NAC 11), en speelde een actieve rol in de voorbereiding van de Sciences and
Society sessie op dit congres
•	Els Ufkes is de nieuwe
penningmeester (VU).
•	Het ledental is in 2011 stabiel
gebleven ronde de 825. Voor
het Jubileumcongres hebben
zich 14 nieuwe studenten
aangemeld.
De vergadering stelt voor om cursussen zoals die met AAPG ook in
de Geo.brief aan te kondigen om
een hogere opkomst te verzekeren.

6. Financieel jaarverslag 2011
De penningmeester presenteert een
overzicht van de financiën in 2011.
De reserves zijn in 2011 toegenomen door betalingen van sponsoren
voor het jubileumcongres. Belangrijke toename in de lasten is de bijdrage aan de European Federation
of Geologists als gevolg van een
andere berekeningsmethode van de
Nederlandse bijdrage.
Begroting 2012: De penningmeester licht de begroting 2012 toe en
benadrukt de extra kosten in dit
boekjaar wegens het jubileum.
De kosten van het jubileumboek
zijn binnen budget gebleven.
Tijdens de jaarvergadering was de
eindafrekening van het symposium
nog niet verwerkt.
7. Verslag kascommissie
De kascommissie, gevormd door
Klaas Maas en Henk Schalke,
rapporteert dat ze de stukken
heeft ontvangen en dat de opgegeven bedragen kloppen met de
verstrekte bankgegevens. De kascommissie heeft haar bevindingen
vastgelegd in een verslag en was
tevreden met het geheel. De vergadering dankt en dechargeert de
kascommissie.
Jaap Möckel en Peter Floor worden
benoemd als nieuwe kascommissie.

8. Samenstelling bestuur
Het bestuur draagt J.M.C.M. (Jan)
Schreurs (Shell) voor als nieuw
bestuurslid. De jaarvergadering
stemt hiermee in. Het bestuur
zoekt nieuwe bestuursleden als
vervanging van enkele lang zittende bestuursleden.
Het bestuur heeft de genootschapsraad gereactiveerd om de
relatie met de kringen te versterken. Het bestuur is verheugd over
de respons van de kringen op
bestuursvragen. Een Kringendag,
gericht op versterking van de
band tussen het genootschap en
de kringen, is nog in voorbereiding. De vergadering stelt voor
de kringen meer te betrekken in
genootschapsactiviteiten zoals

de Geo.brief, conferenties, ledenwerving. De redactie van de
Geo.brief wordt gevraagd om de
kringen nadrukkelijk te betrekken.

9. Bestuursmededelingen
De jubileumconferentie in het KIT
trok 200 deelnemers, 7 sprekers.
Een enquête leverde overwegend
positieve reacties op. Minder goed
beoordeeld werden de online
inschrijving en de kwaliteit van
sommige sprekers.
Het jubileumboek verscheen in
een oplage van 1350 ex. en werd
gratis aangeboden aan de leden.
Het boek zal later als e-book
beschikbaar worden gesteld.
De reacties op het boek waren
algemeen zeer positief.

.boekbespreking
‘Onvermoede weelde’ is weer een
prachtig uitgegeven topstuk van
uitgeverij Mattrijs. Onder redactie
van Hendrik-Jan Tolboom hebben
zes auteurs zich uitgeleefd om
de toepassing van natuursteen
gebruik in de periode 1850–1965
te beschrijven. Uitgangspunt
daarbij zijn de voorbeelden van
dat gebruik in Rotterdam.
De auteurs zijn allemaal experts,
ze brengen kennis bijeen op het
gebied van geschiedenis, natuursteen en geologie, bouwen en
constructiemethoden. Met die
bundeling van kennis wordt de
aandacht gericht op een bijzonder
stukje Nederlands erfgoed.
Daniëlle Takens beschrijft in haar
openingsverhaal dat de hausse
in bouwkunst en toepassing van
natuursteen in gebouwen samenvalt met de bloei van handel en
scheepvaart in de Rotterdamse
haven. De meest extravagante voorbeelden stammen vooral uit het
begin van de twintigste eeuw. Voorbeelden van jonge bouwkunst en
nieuwe toepassingen van natuursteen zien we vooral in de periode
van de wederopbouw van Rotterdam na de tweede wereldoorlog.

Onvermoede weelde. Natuursteengebruik in Rotterdam 1850–1965.
• Jan Tolboom (red.). • Uitgeverij
Mattrijs, Utrecht. • 256 pp. •
ISBN 978 90 5345 440 4. •
€ 34,95.

Alledaagse toepassingen, bijvoorbeeld in plinten en trappen van
woonhuizen worden net zo goed
behandeld als de fraaie interieurs
van rijke banken en scheepvaartkantoren. Dat ook de overheid meedeed in die grandeur van bouwen

Twee leden hebben aangemerkt
dat de Fysische Geografie een
te kleine rol kreeg in het boek.
Het bestuur presenteert een
nieuw logo voor het jubileumjaar.
Na afloop van het jubileumjaar
wordt het nieuwe logo zonder
jaartallen gebruikt.
Jan de Jager is de nieuwe voor
zitter van de stichting NJG.
In de komende periode zal NJG
zich moeten uitspreken over
haar positie t.o.v. Open Access.
Bob Hogendoorn vertegenwoordigt
het KNGMG in de European
Federation of Geologists (EFG).
De relatie met EFG is belangrijk
vanwege de certificering van Eur.
Geol. Er blijkt weer belangstelling
te zijn voor deze certificering.

Een nieuw vetting committee
wordt samengesteld. De oude, uit
1996 wordt gedechargeerd.
Peter Floor vraagt het Genootschap zich meer in te zetten
voor publieke beeldvorming over
geologische onderwerpen. De vergadering erkent dat het opzetten
van een professioneel outreach
programma dat wat toevoegt aan
het offensief van universiteiten
buiten de reikwijdte van het
KNGMG valt.
Het bestuur kondigt aan te overwegen de publicatie van Van
Waterschoot van der Gracht uit
1944 over “Klimaat en landverdroging, natuurlijke en menselijke
invloeden” te willen heruitgeven
als geschenk aan de leden.

10. Benoeming erelid
Het bestuur KNGMG benoemt
Peter Floor tot erelid van het
genootschap wegens zijn buiten
gewone verdiensten in de totstandkoming van het jubileumboek.
Peter is voorgedragen voor het
erelidmaatschap door de redactiecommissie van het jubileumboek.
Menno de Ruig roemt de doortastendheid van Peter Floor.

zien we onder meer in het Stadhuis
en het hoofdpostkantoor aan de
Coolsingel. Door het bombardement in 1940 is uiteraard veel
moois verloren gegaan. Een bijzonder detail is dat tijdens het opruimen van het puin de waardevolle
en opnieuw te gebruiken stukken
natuursteen apart verzameld,
genummerd en uitgespreid zijn op
een opslagterrein. Op deze manier
is veel materiaal hergebruikt en zijn
zeer bijzondere stukken zelfs in
musea terechtgekomen.
In het tweede hoofdstuk beschrijven
Timo Nijland, Wim Dubelaar, Hendrik-Jan Tolboom en Bertil van Os
de vele variaties in het gebruik van
natuursteen. Hier zijn duidelijk de
geologen aan het werk. Gesteentenamen, de samenstelling en de herkomst van natuursteen krijgen aandacht. Daarbij wordt ook buiten
Rotterdam gekeken. Bij de beschouwing over toepassing van travertijn
vinden we in dit boek daarom ook
een foto van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam.
Naast foto’s met voorbeelden van
toepassingen zijn in tabellen het
gebruik van bepaalde steensoorten
in Nederland per plaats en gebouw

gerangschikt. Een slim idee dat de
lezer uitnodigt om extra alert te zijn
bij een al dan niet toevallig bezoek
aan een van deze plaatsen. In tekstblokken worden specifieke onderwerpen nader uitgewerkt. Zo is de
geschiedenis van de herbouw van de
Laurenskerk de moeite waard. Nooit
geweten dat rond 1950 een heftige
discussie over het gebruik van zandsteen plaatsvond die uiteindelijk tot
een verbod op de verwerking ervan
heeft geleid. De grote partij Bentheimer zandsteen die al in 1948
voor de restauratie was aangekocht
is uiteindelijk met aarde bedekt
en zorgt nu voor enig reliëf in het
Kralingse Bos.
Het gebruik van natuursteen in
interieurs beschrijven Jan van
‘t Hof en Wim Dubelaar in het
derde hoofdstuk. Naast de prachtige foto’s van bijzondere en
’gewone’ interieurs leren we dat
over de toepassing van natuursteen in interieurs relatief weinig
bekend is. Belangrijke architecten
zoals Berlage en volgelingen,
maar ook Rietveld, pasten geen
natuursteen toe en dus is er
lange tijd in de kunsthistorie
geen aandacht aan besteed.

Anderen gebruikten echter wel
natuursteen. Zo is natuursteen
uitgangspunt in het totale ontwerp van het Museum Boijmans
van Beuningen. Andere fraaie
voorbeelden zijn natuurlijk het
Rotterdamse stadhuis en de ontvangsthal van het kantoor van
Stoombootmaatschappij van
Driel. Specifieke gesteenten worden in apart tekstblokken nader
beschreven met geologische kenmerken en details van de winningsgeschiedenis en handel. Zo
wordt vermeldt dat het rode marmer (Brunhildestein) waarmee de
zuilen in de raadzaal van het
stadhuis bekleed zijn destijds met
de mediterrane naam ‘Rojinazzo’
werd aangeprezen. Het Rotterdamse stadbestuur heeft er veel
meer voor betaald dan gebruikelijk was voor de Brunhildestein.
Over de verwerking en bewerking
van natuursteen vertellen Hendrik-Jan Tolboom en Huib Borsje
in het laatste hoofdstuk. Er blijken talloze manieren te zijn om
gevelplaten te bevestigen en er
blijkt een wereld van kennis nodig
om bij restauraties de juiste
beslissingen te kunnen nemen.

11. Rondvraag
Klaas Maas stelt voor om het
jubileumboek te versturen naar
buitenlandse geologische diensten en enkele toonaangevende
wetenschappelijke instellingen.
Peter Floor vraagt de vergadering
om correcties op de eerste editie

van het boek te sturen zodat hij
die kan verwerken in een volgende
digitale editie.
Thea van de Graaff vraagt of het
jubileumboek is gerecenseerd
door dagbladen. Het bestuur geeft
aan hiertoe wel pogingen te hebben ondernomen maar dat e.e.a.
niet is opgepakt door de redacties
van de dagbladen.
Ab Adrichem Boogaert oppert om
de herpublicatie van het klimaatboek te koppelen aan de 100ste
verjaardag van mw d’Ailly, de
dochter van Van Waterschoot van
de Gracht. Het bestuur zal deze
mogelijkheid onderzoeken.

12. Sluiting

In dit hoofdstuk leren we extra
goed naar de hoeken in gevels
te kijken. Soms lijkt het alsof een
gevel opgebouwd is uit massieve
zware blokken natuursteen, maar
in werkelijkheid betreft het slecht
relatief dunne platen die op een
slimme manier zijn aangebracht.
In een boek uit 1908 over het
gebruik van natuursteen worden
dergelijke methoden duidelijk
afgekeurd: “… een belachelijke
uiting van ‘s menschen zucht om
meer te willen schijnen dan hij
is...”. Het is weer een citaat dat
‘Onvermoede weelde’ tot een leuk
en lezenswaardig boek maakt.
Het hele boek is degelijk van opzet
met een uitgebreide lijst van noten
en literatuurreferenties. De verklarende woordenlijsten van architectuurhistorische en geologische
begrippen zullen veel lezers waarderen. De foto’s zijn van sublieme
kwaliteit en bevatten herkenbare
details uit een nog betrekkelijk
recent verleden. De prijs is verrassend laag en mag geen belemmering zijn het boek aan te schaffen
of cadeau te doen.
Wim Westerhoff
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.excursie
Geo-gastronomische geneugten van Sicilië
Na het succes van de eerste geo-gastronomische PGK-excursie naar
Portugal vorig jaar, was het afgelopen mei tijd voor de tweede editie.
Dit jaar vloog de PGK naar Sicilië op aanraden van Ben Dewever
(carbonaatgeoloog bij Shell). Ben is in 2008 gepromoveerd aan de
K.U. Leuven op de reconstructie van diagenese en vloeistofstroming
in Mesozoïsch carbonaatgesteente in de Siciliaanse fold and thrust
belt. Onder zijn bevlogen leiding trok een groep van 18 geologen
vanaf Catania aan de voet van de Etna naar het westen richting
Palermo.
Zowel de geschiedenis, de gastronomie als de geologie van Sicilië
worden gekenmerkt door invloeden
uit vele windrichtingen. Voordat de
Romeinen de macht over het eiland
overnamen, hadden lokale stammen, Feniciërs en Grieken al geruime tijd over het eiland geheerst.
Na de Romeinen is het eiland bezet
geweest door diverse groepen, waaronder de Arabieren en Noormannen.
Sinds de Tweede Wereldoorlog is
Sicilië een autonome regio van
Italië, met momenteel een vrijwel
bankroete overheid als gevolg.

Eten
Gastronomisch is er een grote
keuze uit visgerechten langs
de kust en vleesgerechten in de
bergen. Bekend zijn de arancini:
gefrituurde rijstballen gevuld met
kaas of vlees. Antipasti worden
gemaakt met tomaat, aubergine,
courgette en verse kruiden. Goed
bergvoedsel loopt uiteen van met
asperge gevulde pasta tot gemarineerd wild zwijn. Ter begeleiding
van dit alles maken de Sicilianen

uitstekende wijnen, waarvan de
rode Nero d’Avola het meest
bekend is. Onder invloed van de
Arabieren zijn vele zoete nagerechten ontstaan, zoals de cannoli
die bestaan uit met zoete ricotta
gevulde koekrolletjes. Daarnaast
is de granita (geschaafd ijs met
citroensap) op een hete namiddag
een goede verfrissing.

Iudica-Scalpello
Geologisch is het eiland een legpuzzel van fragmenten van de Europese
en Afrikaanse continentale plaat en
oceanische korst van de vroegere
Ligurische Oceaan. Binnen deze
fragmenten zijn diverse sedimentaire milieus herkenbaar die aanwijzingen geven over hun paleogeografie. Om het geheel op Siciliaanse
wijze nog chaotischer te maken,
trad van het Krijt tot het Mioceen
sterke compressie op als gevolg van
de convergentie van de Europese
en Afrikaanse platen. Deze periode
werd gevolgd door extensie die
doorgaat tot vandaag. De voortdurende vulkanische activiteit aan de

.aankondiging
30 november 2012

Reünie Stichting Geologisch
Instituut Amsterdam
De Stichting Geologisch Instituut Amsterdam organiseert op vrijdag
30 november haar 23e reünie. De bijeenkomst vindt plaats in de Sportkantine van ASV Swift, Plantage Parklaan 20A (tegenover de Henri
Polaklaan) in Amsterdam. Aanvang is 18.00 u. De Instituutslezing
wordt gehouden door prof. dr. John Reijmer. Daarna Indisch buffet.
Voor meer informatie: www.sgia.nl.
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Ontsluiting in tektonische melange bij Iudica-Scalpello. | foto: Geert-Jan Vis

(noord-)oostkant van het eiland is
met die extensie geassocieerd.
Tijdens de excursie zijn vele aspecten van de Siciliaanse geologie aan
bod gekomen, waarvan hier enkele
hoogtepunten genoemd worden.
Ten westen van Catania ligt IudicaScalpello, waar een tektonische
melange is ontsloten. Hoewel de
naam doet denken aan een geurige
wijn, betreft het hier de gevolgen
van actieve subductie van continentale plaat richting het noorden.
Het gevolg was een overschuiving
waardoor Mesozoïsch sediment
bovenop Cenozoïsch sediment
schoof. Daartussen bevindt zich
een tektonische melange die
bestaat uit veelkleurige klei met
daarin fragmenten van gesteenten
van diverse ouderdom die in de
omgeving ontsloten zijn. De overschuiving ging gepaard met de
migratie van olie en waterige vloeistoffen met een laag zoutgehalte.
Enkele miljoenen jaren later zijn
deze afzettingen opgestuwd tot
boven zeeniveau en kunnen de
gevolgen van de hoge druk op vloeistofmigratie bestudeerd worden.

Ruwe olie
In de bergen in het Parco Naturale
Regionale delle Madonie zijn in
een groeve bij Castelbuono kalkstenen vol rudisten uit het Laat
Krijt ontsloten. Hierop ligt discordant siliciclastisch gesteente uit
het Oligoceen. In de top van de

kalksteen is duidelijk paleoreliëf
waarneembaar, met daaronder een
uitgebreid karstnetwerk. Het diagenetische materiaal in de karst
holtes geeft aanwijzingen voor
vloeistofstroming door dit gebied.
Vergelijkbaar met de geologie op
de schaal van het eiland, weerspiegelt de opvulling van de holtes
de verschillende fasen van geologische ontwikkeling. Sporen van
koolwaterstoffen in de holtes duiden erop dat hier ooit wellicht een
reservoir was. Interessant, met
name in het licht van de recente
aardwarmte-activiteit in de Carboonkalksteen bij het Limburgse
gehucht Californië (gem. Venlo).

Neptunian dikes
Ten zuiden van Palermo ligt
Monte Kumeta. In een kleine ontsluiting zijn prachtige strike-slip
breuken met slickensides ontsloten. In de zone langs de KumetaAlcantara breuk lekt langs de
breukvlakken een zwarte viskeuze
vloeistof: ruwe olie! Het moedergesteente van deze olie is waarschijnlijk van Jura ouderdom en
komt uit anoxische bekkens die
zij aan zij lagen met het reservoirgesteente bestaande uit een
ondiep carbonaatplatform.
Ondanks prospectieve structuren
in de omgeving waren exploratieboringen vruchteloos. Even verderop is een kleine steengroeve.
Als gevolg van de zaagsnede zijn

prachtige structuren ontsloten.
Het zijn neptunian dikes: rekspleten in kalksteen die in zee zijn
ontstaan doordat grote blokken van
het Jurassische Inici carbonaatplatform door de zwaartekracht
langzaam loskwamen en wegzakten. De spleten raakten opgevuld
met nieuw sediment, in dit geval
de welbekende Ammonitico
Rosso. Dit materiaal is afgezet in
de diepzee. Het verdrinken van het
ondiepe carbonaatplatform in een
relatief korte tijd is te wijten aan
extensie, gerelateerd aan de opening van een oceaan tussen Afrika
en Europa tijdens de Midden-Jura.

Verdronken platforms
Ten westen van Palermo zijn in de
650 m lange Cozzo di Luposectie,
carbonaatrif- en carbonaatvoorrif-

sedimenten uit het Laat-Trias en
de Vroeg-Jura ontsloten. In de
omgeving van de ontsluiting
bevindt zich een aantal belangrijke
oost-westlopende breuken die naar
het noorden hellen. De breuken
worden geïnterpreteerd als downstepping normal faults. De breukvlakken zijn in het landschap goed
zichtbaar en duiden op een recente ontstaansgeschiedenis die waarschijnlijk samenhangt met het
openen van het Tyrreense Bekken
ten noorden van Sicilië. De regio
staat bekend om de vele zware
aardbevingen die hier plaatsvinden
en hele dorpen verwoesten.
Verder westwaarts ligt bij Terrassini een fenomenale kustontsluiting
van rood gesteente. Het betreft
de Scaglia kalksteen van KrijtEoceen ouderdom. Deze kalksteen

Olie druppelt uit een breukvlak in de zone langs de Kumeta-Alcantara
breuk | foto: Geert-Jan Vis

gelige afzettingen (mengsel van
klei en carbonaatmodder).
Doordat de sedimenten sterk zijn
vervormd door breuken, diaklazen,
plooien, stylolieten en kwartsietaders hebben ze soms een
bijna artistiek voorkomen.

komt in het gehele Middellandse
Zeebekken voor en bestaat uit
relatief diepwatersediment afgezet in intra-platform bekkens
en op verdronken platforms. Witbeige intervallen in het sediment
representeren dunne turbidieten.
Het tussenliggende rode sediment
bestaat uit hemipelagische mer-

Geert-Jan Vis

.aankondiging
25-26 oktober 2012, Gent, België

Palynologendag 2012

Een neptunian dike gevuld met Ammonitico Rosso | foto: Geert-Jan Vis

De Palynologendagen 2012, dit
jaar georganiseerd door de vakgroep Paleontologie van de Universiteit Gent (België), vinden plaats
op campus De Sterre (gebouw S8,
1 hoog), Krijgslaan 281, 9000
Gent, België.
Donderdag 25 oktober is een
lezingendag met als thema
“Prehistoric settlement and landuse systems in Sandy Flanders
(northwestern Belgium): a diachronic and geo-archaeological
approach”.
Op vrijdag 26 oktober is een
excursie naar de Moervaart in
het Land van Waas.

Op www.palynologischekring.nl
(‘Activiteiten’) staat alle informatie over programma, sprekers,
diner en inschrijving.
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Inzenden tot 31 augustus

2–6 september 2012
1st European Mineralogical
Conference, Johann Wolfgang
Goethe-University, Frankfurt,
Germany. Informatie:
http://emc2012.uni-frankfurt.de/

De NHMM-Paleoartprijs
Het Natuurhistorisch Museum Maastricht looft dit jaar voor het eerst
de NHMM-Paleoartprijs uit, een prijs voor het beste werk op het
gebied van paleo-art, specifiek over de Nederlandse prehistorie.
De paleo-art kent een rijke traditie
die meer dan twee eeuwen teruggaat. Iedereen kent de klassieke
afbeeldingen van grote dinosaurussen in oertijdbossen en de
exotische trilobieten in de vroege
oceanen. Het overgrote deel van
dit soort illustraties komt uit het
buitenland, en betreft vaak ook
buitenlandse fossielen, terwijl
de paleontologie van Nederland
buitengewoon divers is, en er
ook in Nederland veel teken- en
schildertalent aanwezig is. Het
museum hoopt met deze prijs de
Nederlandse fossielen meer voor
het voetlicht te brengen en de
Nederlandse paleo-art een extra
podium te bezorgen. Een selectie
van de beste inzendingen wordt
geëxposeerd, en er is een prijzenpot van 800 euro beschikbaar.

Deelname en prijzen
Deelname staat open voor iedereen, professionele illustratoren
en amateurs. De hoofdprijs
bestaat uit een geldbedrag van
500 euro en een paleontologisch
object van oranje siliconenrubber.
Voor de tweede en derde plaats
zijn bedragen van 200 en 100
euro beschikbaar. Daarnaast kan
de jury beslissen één of meer eervolle vermeldingen toe te kennen
(zonder geldprijs). Alle winnaars
(van prijzen én van eervolle vermeldingen) krijgen een oorkonde,
en uiteraard wordt hun werk ook
in het museum geëxposeerd.
Jury
De vakjury bestaat uit de volgende
deskundigen:
•	Prof Dr. Bert Boekschoten,
emeritus-hoogleraar paleontologie VU Amsterdam
•	Prof Dr. Jelle Reumer, hoogleraar vertebratenpaleontologie
Universiteit Utrecht
•	Dr. Anne Schulp, conservator
vertebratenpaleontologie
NHMM
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8 september 2012
Symposium Ingeo-kring aan
de TU-Delft: Engineering in
Exotic Environments.
Info: www.ingeokring.nl

Reconstructie van Carinodens van
Wouter Verhesen

•	Dr. John Jagt, conservator
invertebratenpaleontologie
NHMM
•	Rogier Trompert, wetenschappelijk illustrator Rogier Trompert Medical Art
•	Wouter Verhesen, gastpaleo-artist Natuurhistorisch
Museum Maastricht
De jury beoordeelt alle ingezonden
werken anoniem. Zowel artistieke
als paleontologisch-inhoudelijke
criteria worden meegenomen. Over
de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Deadline en tijdpad
Inzendingen voor de NHMMPaleoartprijs moeten vóór
31 augustus 2012, 23u59 op het
onderaan vermelde e-mailadres
ontvangen zijn. De feestelijke
prijsuitreiking vindt plaats op
30 september in het Natuur
historisch Museum Maastricht,
De Bosquetplein 7,
6211KJ Maastricht.
Voor vragen, informatie over
de voorwaarden en de manier
van inzenden:
http://www.nhmmaastricht.nl;
of Anne Schulp:
anne.schulp@maastricht.nl,
of 043-3505490.

16-20 september 2012
Deuqua (Deutsches Quartärvereinigung) symposium ‘Umwelt,
Mensch, Georisiken im Quartär’.
Info: http://www.bayceer.unibayreuth.de/deuqua2012
17–21 september 2012
3rd International Conference
on Earth System Modelling,
Hamburg, Duitsland. Informatie:
http://meetings.copernicus.org/
3icesm/home.html
19 september 2012
PGK-lezing Vincent vandeWeijer
(TNO): The challenges of monitoring CO2 storage – Examples of

Sleipner and K12-B.
Info: www.pgknet.nl

22-30 september 2012
PGK-NKAM Pyrenees Sourceto-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.
24 september 2012
Jaarvergadering en lezingen
middag van de Sedimentologische
Kring, VU Amsterdam.
Info: https://sites.google.com/
site/sedikring/
29 september 2012
Open dag NIOZ Haven, Texel.
Info: www.nioz.nl
1-3 oktober 2012
GeoHannover 2012, ‘Georesources
for the 21st century’. Leibnitz
Universität Hannover, Duitsland.
Info: http//:geohannover-2012.de

.personalia
Adreswijziging
Dr.ir. J.F.L. Garming
Dobbenwal 22
9407 AE Assen
Dr. M.C. Geluk
Shell Development Australia Pty Ltd
2 Victoria Avenue
Perth WA. 6000
Western Australia
Drs. F.F.N. van Hulten
Valkenburgerweg 76
6419 AV Heerlen
Dr. H.J.W.G. Schalke
Lijtweg 13
2341 HA Oegstgeest

Nieuwe leden
A. Paul
Zeestraat 38
2042 LC Zandvoort

F.J.M. de Reuver
Oude Herenweg 2
2215 RZ Voorhout
E.A. Smouter BSc
Uilenstede 47-3270
1183 AB Amstelveen

Overleden
Prof.dr. R.J. Murris,
penningdrager (9 mei 2012)
Prof.drs. W. Uytenboogaardt
(25 mei 2012)
Ir. F.M.A. Geurts (10 juni 2012)

.internet
5 oktober 2012
Excursie Sedimentologische kring
naar de Pleistocene en Holocene
löss-afzettingen in de Romont groeve, Eben-Emael, België. Info: https://
sites.google.com/site/sedikring/
24-25 oktober 2012
Symposium Geoinformationen für
die Küstenzone, Hamburg. Info:
http://www.geomatik-hamburg.de/
kuestensymposium/2012/
24–26 oktober 2012
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Downstepping normal faults als gevolg van het openen van het Tyrreense Bekken ten noorden van Sicilië | foto: Geert-Jan Vis

