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.van de voorzitter

.kngmg

Honderdenéén en meer

Een nieuw bestuurslid

Namens het KNGMG wens ik alle
leden een gelukkig en succesvol
2013 toe. Met het jubileumjaar
achter de rug beginnen we met frisse moed aan onze volgende eeuw.
In het honderdeneerste jaar van
ons Genootschap hebben we enkele
kleinere en grotere veranderingen
voor de boeg, waarover ik u hier
graag kort wil inlichten.
We beginnen het nieuwe jaar met
een opgefrist KNGMG-logo en een
geheel vernieuwde KNGMG-website,
met veel dank aan Jan Schreurs.
Ik wil u graag aanmoedigen om
de nieuwe website te bezoeken en
eventueel commentaar of suggesties voor verbeteringen aan ons toe
te sturen. Op de nieuwe website zal
de Geo.brief nu zonder wachtwoord
toegankelijk zijn; het bestuur heeft
hiertoe besloten om toegang voor
de leden te vergemakkelijken en
omdat de wachtwoordbeveiliging
toch al eenvoudig te omzeilen was
voor internetgebruikers zonder dat
men daarvoor een ervaren hacker
hoefde te zijn. De Geo.brief wordt
dus de facto ‘open access’. Dit is
ook reeds het geval voor de nieuwsbrieven en verenigingstijdschriften
van gelieerde organisaties zoals
KIVI NIRIA of AAPG.
Ook voor wetenschappelijke tijdschriften is er een toenemende trend
naar ‘open access’; een groot aantal
wetenschappelijke organisaties
in de hele wereld, waaronder alle
Nederlandse universiteiten, de KNAW
en NWO, hebben de zogenaamde
‘Berlin Declaration’ uit 2003 ondertekend, een verklaring die onderzoekers adviseert om hun materiaal
te publiceren in open access, zodat
de resultaten kosteloos toegankelijk
worden gemaakt voor het publiek.
Het bestuur van de Stichting Netherlands Journal of Geosciences (SNJG)
heeft aan haar stichters, KNGMG
en TNO, voorgesteld om vóór het
eind van 2013 ook het NJG als open
access journal te publiceren. De
SNJG ziet deze transitie als onvermijdelijk en in het belang van de
zichtbaarheid van zowel het blad
als van de auteurs; open access
zal positieve effecten hebben op
de citatie index van het blad en op
het vermogen goede wetenschappe-
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lijke artikelen van prominente
auteurs aan te trekken. Het hoofdbestuur van het KNGMG staat in
principe positief tegenover dit voorstel, zich bewust van de voordelen
en de onomkeerbare trend naar open
acces. Echter, gezien de importantie
en mogelijke consequenties van
deze transitie voor het blad, de
financiering en de belangen van
de leden van het KNGMG, zal het
hoofdbestuur dit jaar nog nader
overleggen met SNJG en TNO hoe
open access het beste in praktijk
gebracht kan worden; een uitgewerkt
voorstel zal dan aan de ledenver
gadering worden voorgelegd.
Op verzoek van de Europese Federatie voor Geologen (EFG) en met
steun van TNO, Deltares en verschillende Nederlandse bedrijven is
nu door het KNGMG onder leiding
van Bob Hoogendoorn een National
Vetting Committee (NVC) opgericht
voor de accreditatie van aanvragen
voor de EurGeol titel. De EurGeol,
oftewel de European Geologist,
wordt internationaal erkend en
maakt het eenvoudiger om als geoloog in het buitenland te werken. De
titel staat open voor alle geologen
die op het gebied van de geologie
actief zijn in zowel de academische
wereld, de overheid of het bedrijfsleven. Een kandidaat moet een
Master in de aardwetenschappen
hebben afgerond en over een dosis
werkervaring beschikken. De EFG is
de overkoepelende organisatie die
het beheer en de uitgifte van de
EurGeol titels uitvoert en coördineert.
Zodra de NVC formeel erkend is
door de EFG zal op de KNGMGwebsite en in de Geo.brief verdere
informatie over de procedure voor
het aanvragen en toekennen van de
EurGeol titel worden verstrekt.
Menno de Ruig

Mag ik mij even voorstellen? Mijn
naam is Hemmo Abels. Ik ben
onderzoeker bij de Stratigrafie/
Paleontologie groep van het
departement Aardwetenschappen
van de Universiteit Utrecht. Ik
werk op dit moment als post-doc
op mijn eigen NWO-ALW VENIbeurs. Mijn hoofdonderzoek richt
zich op kortstondige broeikasklimaten in het vroeg Eoceen en
hun invloed op het terrestrische
klimaat, zoogdieren en riviersystemen. Daarbij kijk ik ook naar de
invloed van astronomische cycli
van de aarde op deze meanderende riviersystemen. Voor dit onderzoek gebruik ik de fantastische
ontsluitingen in het Bighorn
Bekken in Wyoming, Verenigde

Staten, waarmee ik in 3D de
rivierafzettingen probeer te reconstrueren om ze in 4D te begrijpen.
Als vervanger van Hans de Bresser,
zal ik in het bestuur van het
KNGMG de Universiteit Utrecht
vertegenwoordigen. Maar daarnaast zal ik natuurlijk het KNGMG
op de universiteit en, met name,
bij de studenten promoten. Ik ben
erg enthousiast over een beroepsvereniging die mijn belangen
behartigt en waar ik de breedte
van het vak kan leren kennen.
Iedereen in ons veld zou eigenlijk
lid moeten zijn, zodat we een goede
vertegenwoordiging in Nederland
kunnen behouden en onze eigen
identiteit blijven ontwikkelen.

.www.kngmg.nl
In verband met de volkomen vernieuwde website is het aan te raden om
bij een volgend bezoek aan www.kngmg.nl een refresh of reload te doen.
Om het laden te versnellen slaan alle web-browsers de bezochte websites op in het computergeheugen. Als die websites dan tussendoor
veranderen dan kunnen er even problemen ontstaan totdat de oude
website uit het geheugen verwijderd is door middel van een reload of
refresh.
Op de Berichtenpagina van de website staan de meest actuele mede
delingen, aankondigingen en berichten, waar u zelf ook eventueel commentaar kunt leveren en discussies kunt volgen. Indien u beschikt over
de juiste hard- en software kunt u zich bovendien abonneren op de
‘RSS feeds’, zodat u nooit meer belangrijke berichten kunt missen.

.in memoriam
Prof. Dr. Hendrik Jan Zwart
Op 18 november 2012 overleed
op 88 jarige leeftijd Prof. Henk
Zwart. Henk heeft een onmiskenbaar stempel gedrukt op de naoorlogse Nederlandse geologie, en
is internationaal vooral bekend
geworden door zijn baanbrekend
werk rond de structurele geologie
van metamorfe gesteenten in
gebergtegordels. We willen Henk
niet alleen herdenken als een
groot (veld)geoloog, maar ook als
een kundig leermeester: hij wist
altijd de meest gecompliceerde
structuren met een paar simpele
woorden uit te leggen en aldus
ieder bij de les te houden.
Als middelbare scholier had Henk
al veel belangstelling voor de
natuur, en hij vond het moeilijk te
kiezen tussen de studies Geologie
en Biologie. Toen hij in 1945 zijn
studie Geologie in Leiden begon
was hij er dan ook van overtuigd
dat hij Kwartairgeoloog wilde worden, om aldus zowel de natuur als
de ondergrond te kunnen bestuderen. Dit veranderde snel toen Henk
het onderwijs ging volgen van Prof.
Niggli, die boeiende colleges gaf
over gebergtevorming en metamorfose.
In 1954 promoveerde Henk cum
laude bij Prof. de Sitter op een
proefschrift genaamd “La géologie
du massif de Saint Barthélemy,
Pyrénées, France”. Zijn leermeester De Sitter wilde dat zijn studenten structureel veldwerk deden in
sedimentaire gesteenten, maar
Henk week van dit advies af en
legde zo de basis voor zijn baanbrekende werk in metamorfe
gesteenten.
Na zijn promotie doorliep hij twee
postdocs in de Verenigde Staten
(Universities of Washington &
Illinois), en in 1961 werd hij
benoemd tot hoogleraar geologie
in Aarhus, Denenmarken. In 1969
keerde hij terug naar Leiden als
opvolger van Prof. de Sitter, en
nam hij de leiding over van het
ambitieuze karteringsproject in
de Pyreneeën.
Aan het begin van de zeventiger
jaren was de naam van de ‘Leidse
School’ definitief gevestigd. Geologisch veldwerk in het Cantabrisch

Gebergte en de Pyreneeën had
geleid tot een indrukwekkende stapel proefschiften en alle 1:50,000
kaartbladen, 19 in totaal, waren
gepubliceerd. Henks voorganger
Prof. de Sitter had al bij het drukken van de eerste kaartbladen
bedacht dat hij de helft van de
kaarten achter de hand wilde houden om ze integraal opnieuw uit te
geven zodra het werk was afgrond.
Dat gebeurde in 1979 (Zwart, H.J.,
The Geology of the central Pyrenees,
Leidsche Geologische Mededelingen, 50, 1, 74 pp.) en 1980
(Savage, J.F. and Boschma, D.,
Geological Maps of the Southern
Cantabrian Mountains, Spain.
Leidsche Geologische mededelingen, 50, 2, pp. 75-114). Deze
kaartbladen worden tot vandaag
de dag geraadpleegd door nieuwe
generaties geologen die in deze
‘klassieke’ gebieden veldwerk
doen.
Het was tijd om aan iets nieuws
te beginnen. Henk zette het veldwerk in de Caledoniden waarmee
hij in Aarhus was begonnen voort
en maakte met zijn studenten en
medewerkers verder naam in de
structurele geologie van metamorfe gesteenten. Naast het veldwerk
kreeg ook het fundamenteel
onderzoek naar gesteentedeformatie zijn groeiende aandacht. Hij
nam niet-Nederlandse stafleden
aan, heel bijzonder voor die tijd
(ze gaven overigens college in het
Engels, wat tot verontwaardigde
studentenprotesten leidde), en
Henk verzamelde zo de vereiste
expertise om zich heen. Dit fundamentele onderzoek leidde onder
andere tot de ‘Leiden Conference’,
het eerste congres ter wereld in
zijn soort, waar geologen, fysici,
ingenieurs en metallurgen hun
kennis omtrent de materiaalwetenschappen deelden. Ook hier bewees
Henk zijn tijd vooruit te zijn.
Aan het einde van de jaren zeventig floreerde het Leidse Geologisch
Instituut, in het bijzonder de vakgroep Structurele Geologie: het
was een vakgroep met veel studenten en promovendi, veel
publicaties, en vertegenwoordigd
bij alle belangrijke congressen.

Niettemin werd van hogerhand
besloten dat, gezien het te groot
geachte aantal Geologische Subfaculteiten in Nederland, de Geologie uit Leiden moest verdwijnen
om te worden samengevoegd met
de zustersubfaculteit in Utrecht.
Henks eerste reactie op dit nieuws
was kenmerkend: “Ach, aan alles
komt een eind, ja!”. Helaas heeft
de uiteindelijke samenvoeging
geleid tot veel onrust en ongenoegen onder alle betrokkenen in
Leiden en Utrecht, een situatie
die helaas nog een tijd voortduurde nadat de concentratie in 1979
een feit was.
In wetenschappelijk opzicht echter leek Henk niet gehinderd door
de verhuizing naar het nieuwe
Utrechtse instituut. Hij slaagde er
in voor de tweede keer het roer
drastisch om te gooien en betrad
het pad der experimentele
gesteentedeformatie. Opnieuw
selecteerde hij de vereiste (internationale) deskundige staf en
aldus werd de eerste aanzet gegeven tot het opbouwen van een
hoge druk / hoge temperatuur
(HPT) laboratorium in Utrecht in
1981. Hiermee concretiseerde
Henk zijn visie dat de enige
manier om (micro-)structuren in
de natuur beter te begrijpen, was
door fundamenteel onderzoek
naar de onderliggende fysische en
chemische processen te verrichten. Naast experimenteel werk in
het HPT-laboratorium stimuleerde
hij de elektronenmicroscopie als
een specialisme van de Nederlandse structurele geologie.
Gecombineerd met een niet
aflatende aandacht voor de veldgeologie leidden deze activiteiten
tot een enorme reputatie van zijn
Utrechtse team.
Naast deze nieuwe ontwikkelingen
bleef Henk het onderwijs sterk
beïnvloeden door het organiseren
van talloze excursies naar de
Pyreneeën en de Alpen. Hij bleef
zijn staf uitdagen en wist hun ontwikkeling als wetenschapper te
bevorderen. Zijn internationale
reputatie werd benadrukt door
een toonaangevende rol als vicevoorzitter van de International

Henk Zwart in witte trui in de
Alpen, excursie 1971.

Commission on the Lithosphere.
De ‘Leiden Conference’ werd
gevolgd door een reeks van internationale congressen, nu bekend
onder het thema “Deformation
Mechanisms, Rheology and Tectonics” en voortgekomen uit het
congres dat Henk in 1976 in
Leiden had geïnitieerd.
Toen Henk met zijn emeritaat in
1989 de Utrechtse Universiteit
verliet was de Utrechtse structurele groep, zoals die van Leiden
daarvoor, uitgegroeid tot een
wereldbekend centrum voor onderzoek en onderwijs in de (micro)
structurele geologie en gesteentedeformatie. Dankzij Henks bezielende leiding is de groep één van
de bekendste ter wereld geworden.
Zijn passie voor het vak, zijn visie,
zijn strategie om zijn groep te
internationaliseren, zijn vermogen
om studenten en promovendi
stimulerend op te leiden (en niet
te vergeten zijn koppigheid),
hebben een onuitwisbaar stempel
gedrukt op het vakgebied en op
alle daarbij betrokkenen.
Henks grote invloed zal nog vele
jaren zichtbaar blijven: een geweldige erfenis van een vooraanstaand
geoloog.
Jan Oele, Arie Speksnijder, Chris
Spiers, Reinoud Vissers
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Soms verdwijn je letterlijk in het Cladium-moeras. Kees Nooren op veldwerk! | foto Wim Hoek.
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.promoveren overzee

De geheimen van Maya strandwallen
In juli 2011 is Kees Nooren begonnen aan een PhD bij het departement fysische geografie van de
Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek aan ’s werelds grootste Holocene strandwallencomplex in
het zuiden van Mexico. Na jaren op kleine schaal onderzoek gedaan te hebben in de zeer natte
(Amazone) en zeer droge (Aruba) tropen, waar hij 8 jaar gewoond en gewerkt heeft, spreekt het
hem sterk aan om weer onderzoek te kunnen doen in een academische setting.

Mijn PhD onderzoek richt zich op de interactie van de mens en het klimaat op de
vorming van een strandwallencomplex aan
de monding van de rivieren de Grijalva en
Usumacinta in het zuiden van Mexico. Met
een verbeterd inzicht in het ontstaan van
delta’s kunnen we de gevolgen van toekomstige veranderingen in klimaat en landgebruik beter voorspellen. De factoren die
van invloed zijn op de vorming van de delta
worden hier bestudeerd aan de hand van
een lange reeks van kustparallelle strandwallen die zich in de afgelopen 5000 jaar
hebben gevormd. De sequentie van meer
dan 500 strandwallen is net een soort geologische boomringserie en bevat een schat
aan informatie over zeespiegelstijging,
stormfrequentie en sedimentaanvoer uit
het achterland sinds de eerste bewoning
van het gebied door de Olmeken en de
Maya.

Een geomorfologisch archief
Waarom Mexico, als we in Nederland toch
ook een mooi strandwallencomplex hebben?
Inderdaad hebben zich aan de monding van
de oude Rijn ook strandwallen gevormd.
Deze liggen echter deels verscholen onder
jong duinzand en zijn deels geërodeerd
nadat de Rijn zich naar het zuiden heeft
verplaatst. Resten van de oude uitbouw zijn
nog wel op de zeebodem terug te vinden.
De rivieren de Grijalva en Usumacinta
draineren samen een gebied van ongeveer
111.000 km2. Dit is minder dan het
stroomgebied van de Rijn, maar de gemiddelde afvoer ligt wel iets hoger, 2800 m3/
sec in tegenstelling tot 2200 m3/sec.
Door de relatief geïsoleerde ligging, zonder
directe invloed van orkanen, het geringe
getijdeverschil (gemiddeld ongeveer 0,4 m)
en voldoende sedimentaanvoer door de
rivieren hebben zich uitzonderlijk veel

strandwallen kunnen vormen, die gelukkig
ook nog goed bewaard zijn gebleven. Een
uniek geomorfologisch archief dat wereldwijd zijn evenbeeld niet kent.

Cycliciteit
Aangezien het gebied nog nauwelijks
onderzocht is, bestond het eerste veldwerk
in mei 2012 uit een eerste inventarisatie
van de opbouw en de ouderdom van deze
strandwallen. Langs twee transecten zijn
grondradarmetingen uitgevoerd (in samenwerking met Michigan State University)
en zijn samen met studenten aardwetenschappen handboringen verricht. We hebben de samenstelling van het zand goed
bestudeerd en weten nu dat de strandwallen
grotendeels door golfwerking zijn gevormd
en dat slechts een klein deel een eolische
toplaag heeft. In de goed gesorteerde fijnzandige afzettingen zijn plaatselijk organi-

Sinds 5000 jaar geleden zijn meer dan 500 parallelle strandwallen gevormd. De driehoeken zijn de tot nu toe bekende archeologische vindplaatsen op de
strandwallen.
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sche debrislaagjes aangetroffen. De eerste
14C dateringen op bladresten daarvan
geven aan dat het strandwallencomplex
met gemiddeld zo’n 2-5 m/jaar uitbouwde.
Zoals de door INEGI (de Mexicaanse geografische dienst) verstrekte Lidar-beelden
laten zien is er een bepaalde cycliciteit in
de vorming van de strandwallen. Voor een
verklaring van deze cycliciteit en van de
achterliggende factoren die de vorming
bepalen, moeten we een goede chronologie
vaststellen.

El Chichón

Naast het gebruik van 14C dateringen zullen
we aanvullende daterings- en correlatietechnieken toepassen zoals OSL (optically
stimulated luminescence), tephrostrati
grafie en archeologische informatie. Bij
tephrostratigrafie gebruiken we aanwezige

vulkanische aslagen (tephra) als timemarkers. Na grote uitbarstingen van de El
Chichón vulkaan, 140 km ten zuidwesten
van het veldwerkgebied, verwachten we
hogere concentraties aan puimsteen en
vulkanisch glas in de strandwalafzettingen.
De El Chichón vulkaan heeft gedurende
het Holoceen met regelmaat zeer explosieve uitbarstingen gehad. Misschien herinnert
iemand zich de 1982 uitbarsting, die de
meest destructieve uitbarsting was in de
post-Columbiaanse Mexicaanse geschiedenis. Van enkele uitbarstingen, waaronder
ook die van 1982, is reeds puimsteen en
vulkanisch glas in de strandwallen aangetroffen.
Van de uitbarstingsgeschiedenis van de
vulkaan is weinig bekend. We gebruiken
veenkernen uit de overstromingsvlakte om
de uitbarstingsgeschiedenis zo gedetail-

leerd mogelijk te reconstrueren en om de
gevonden aslaagjes met 14C te dateren.
De veenkernen zijn eveneens zeer geschikt
voor het onderzoeken van de vegetatie
geschiedenis en van klimaatsveranderingen
in het gebied, wat we in samenwerking
met palynologen uit Mexico doen.

Maya
Samen met Mexicaanse archeologen brengen we de archeologische locaties op de
strandwallen in kaart. De grotere locaties
vallen meteen op als we inzoomen op het,
met behulp van Lidar verkregen, hoogtemodel van het gebied. Opvallend is hoe weinig onderzoek er in dit gebied heeft plaats
gevonden; je komt zo nog onopgegraven
Mayasteden tegen. De meeste archeologische opgravingen hebben zich gericht op
de grotere en meer bekende Mayasteden
in het binnenland zoals Palenque, Tikal
en Calakmul.
Onderzoek uitvoeren in een nauwelijks
onderzocht gebied is erg uitdagend en
levert veel nieuwe en vaak verrassende
resultaten op. Voor het veldwerk moet je
wel gemotiveerd zijn, want het zetten van
een Van der Staay boring tot 6 m diepte
bij 40ºC is iets wat weinig mensen op een
tropisch strand zullen doen.
Over drie maanden is het tweede veldwerk
gepland. Dan zullen we in ieder geval ons
boorrecord van 6 m moeten verbreken om
op een aantal punten de dikte van het
strandwallencomplex vast te stellen. Dit is
nodig om behalve uitbouwsnelheden ook
volumeveranderingen te kunnen bepalen.
Deze veldwerkperiode zal waarschijnlijk
voldoende aanvullende informatie opleveren
voor een aantal interessante publicaties.
Uiteindelijk hoop ik eind 2015 te kunnen
promoveren.
Kees Nooren – UU

Dit promotieonderzoek maakt deel uit van het project van prof.dr.
Hans Middelkoop, Universiteit Utrecht, getiteld ‘Five millennia of
sea-level, palaeostorm, and Maya land use variability reconstructed
from the world’s largest beach ridge plain’, dat financiering kreeg
van het Open Programma van NWO Aard- en Levenswetenschappen.

Sommige strandwallen bevatten veel puimsteen en vulkanisch glas afkomstig van vulkaan El
Chichón. | foto Annika Huizinga
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.onderwijs

Hydro(geo)logie in Utrecht
Traditioneel werden hydrologen in Nederland opgeleid in Wageningen, Delft en aan de VU te
Amsterdam, waarbij de eerste twee opleidingen waterhuishoudkundige ingenieurs afleverden,
en de opleiding aan de VU meer aardwetenschappelijk georiënteerde hydrologen. Inmiddels zijn
de opleidingen in Wageningen en Delft meer aardwetenschappelijk van aard geworden. Dit houdt
onder meer verband met de koersverandering in het universitair hydrologisch onderzoek richting
de hydrologische kringloop als integraal onderdeel van het Aardsysteem. De opmaat tot deze
koersverandering staat beschreven in het Verkenningsrapport Hydrologie, in 2004 geschreven in
opdracht van de KNAW.

Een kaart van de belangrijkste watervoerende pakketten (aquifers) op
aarde en hun grondwatervoetafdruk. De grondwatervoetafdruk GF is de
oppervlakte die een aquifer moet hebben om de hoeveelheid grondwateraanvulling in te vangen die voldoende is om het huidige grondwaterverbruik en de benodigde environmental flows (minimale rivierafvoer voor
ecosystemen) te garanderen. Is deze oppervlakte groter dan de feitelijke
oppervlakte van de aquifer (AA), dus GF/AA > 1, dan is er sprake van
systematische grondwateruitputting (mining). De rode aquifers in Noord-

Amerika en Azië hebben een te grote grondwatervoetafdruk. Voor de Upper
Ganges is deze zelfs 54 keer te groot. Het staafdiagram laat zien dat voor
de meeste gebieden (80%) de grondwatervoetafdruk klein genoeg is. Hier
gebruikt men grondwater op een duurzame manier. De kaart is gebaseerd
op berekeningen van ons mondiale hydrologische model (Tom Gleeson,
Yoshihide Wada, Marc Bierkens en Rens van Beek, 2012. Water balance of
global aquifers revealed by groundwater footprint. Nature 488, 977-980).
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Naast de verandering van de hydrologie
van een ingenieursdiscipline naar een
aardwetenschappelijke onderzoekstak, zijn
er nog drie ontwikkelingen het noemen
waard. De eerste betreft het ontstaan van
een hydrologieopleiding aan de Universiteit
Utrecht, de tweede de wetenschappelijke
emancipatie van de hydrologieopleidingen
van ITC Twente en UNESCO-IHE, en de
derde de oprichting van het Boussinesq
Center for Hydrology, waarin alle universitaire hydrologische onderzoeksgroepen
zijn verenigd. Het Centrum is opgericht
door jonge hoogleraren, die in de periode
2002–2008 nieuw benoemd werden aan
vrijwel alle hydrologieopleidingen, en is
tevens één van de aanbevelingen van het
KNAW verkenningsrapport. Door deze
netwerkorganisatie zijn de hydrologen in
Nederland eindelijk in staat om de aard
wetenschappelijke onderzoeksagenda
(bij NWO en de onderzoeksinstituten) te
beïnvloeden en succesvol te zijn bij onderzoeksaanvragen. Daarnaast brengt het
Boussinesq Center de hydrologische PhDs
binnen Nederland bij elkaar en organiseert
het summer schools en master classes.
Het vervult daarmee, zij het op bescheiden
wijze, de rol van onderzoeksschool.

ICHU
In Utrecht hebben de hydrologie en de
hydrogeologie altijd verstopt gezeten in
de opleidingen Fysische Geografie en Aardwetenschappen, meestal in de vorm van
één of twee inleidende vakken. Een compleet curriculum bestond er echter niet.
Dit veranderde toen halverwege de jaren

negentig het Interfacultair Centrum voor
Hydrologie (ICHU) werd opgericht door
Prof. Kees van den Akker, die tevens aan
de TUDelft was aangesteld. Er werden
toen, zowel bij de (toen nog) faculteit
Aardwetenschappen als bij de vakgroep
Fysische Geografie, universitaire docenten
hydrologie aangesteld, waarvan een aantal
(parttime) vanuit TNO-NITG. Binnen Aardwetenschappen stierf hydrologie, na het
aflopen van de ICHU stimuleringsgelden,
een zachte dood; bij Fysische Geografie
bleef een aantal hydrologievakken als
onderdeel van de opleiding bestaan.
Begin 2001 gingen de opleidingen Fysische
Geografie en Aardwetenschappen samen in
een gezamenlijke Utrechts BSc Aardwetenschappen, terwijl iets later de faculteiten
Ruimtelijke Wetenschappen en Aardwetenschappen fuseerden tot de faculteit GEO.
Omstreeks dezelfde tijd werden op instigatie van de toenmalige directeur van TNONITG (Hessel Speelman) en de toenmalige
decaan GEO (Pieter Hooijmeijer) twee
gemeenschappelijke leerstoelen ingesteld:
Geografische Hydrologie en Hydrogeologie.
Dit om het hydro(geo)logisch onderzoek
binnen Utrecht een stimulans te geven, de
samenwerking TNO en GEO te vergroten
en om een Hydrology Master op te kunnen
zetten. Eén van deze hoogleraren is ondergetekende, en de andere Majid Hassanizadeh, overgekomen uit Delft.

Specialisaties
Mijn aanstelling dateert alweer uit 2002.
We zijn in Utrecht dus al meer dan 10 jaar
onderweg. In de Bachelor Aardwetenschap-

pen worden twee hydrologische vakken
gegeven: Fysische Hydrologie in het tweede jaar, een introductie in de hydrologische
wetenschap, en Water in Geoprocesses in
het derde jaar, een introductie op de rol
van water in geologische processen, ondergrondse vervuiling en het ontstaan van
landvormen.
De (Engelstalige) opleiding Hydrology is
sinds 2004 een feit; eerst als zelfstandig
masterprogramma binnen de MSc Earth
Sciences, en sinds twee jaar, als het track
Hydrology and Hydrogeology binnen het
MSc-programma Earth Surface and Water.
Het cursusjaar is verdeeld in acht blokken
met twee grote vakken (7.5 Ects = 200 uur)
per blok. De vakken in het eerste blok van
het eerste jaar zijn verplicht en in de rest
van het eerste jaar moeten de studenten
drie van de overige zes vakken kiezen. De
verplichte vakken geven inzicht in de stroming van water op het oppervlak (Land
Surface Hydrology) en in het grondwater
(Principles of Groundwater Flow). Uit de
keuze van de overige vakken kan men twee
smaakjes samenstellen. Ligt de interesse
meer bij oppervlaktewater-hydrologie, dan
komen de vakken Unsaturated Zone Hydrology (stroming van water in de bodem) en
Hydrology, Climate Change and Fluvial
Systems (de rol van water in het klimaatsysteem) in aanmerking. Kiest de student
voor Hydrogeological Transport Phenomena
en Environmental Hydrogeology, dan
bekwaamt hij of zij zich meer in de theorie
van de stroming in poreuze media (inclusief
reactief stoftransport, warmtetransport,
dichtheidseffecten) en in het gebruik van
die theorie voor het analyseren en oplossen
van vervuilingsproblemen. Voor beide richtingen wordt aanbevolen het vak Stochastic
Hydrology te volgen. Hierin worden technieken aangeboden om de onzekerheden in de
uitkomsten van modellen te kwantificeren.

Onderzoek

Tabellen met het cursusaanbod binnen de opleidingen Hydro(geo)logy (links) en Water
Science and Management (rechts).
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Die twee smaakjes zie we ook terug in het
hydro(geo)logisch onderzoek. Bij de groep
van Majid Hassanizadeh binnen het departement Aardwetenschappen wordt onderzoek gedaan naar de stroming van water
door poreuze media. Hierbij wordt gewerkt
aan nieuwe fysische theorieën om modellen te verbeteren door een combinatie van
wiskundige en analoge modellen, lab- en
veldexperimenten. Toepassingen hiervan
vinden we onder andere in de grondwatersanering, drinkwaterwinning (bijvoorbeeld
het tegengaan van putverstopping), grondwaterexploratie in droge gebieden, warmtekoude opslag, ondergrondse opslag van
CO2 en, sinds een aantal jaren, ook in
industriële toepassingen in zover poreuze
media hier een rol in spelen.
In mijn eigen groep, die valt onder het
departement Fysische Geografie, ontwikke-

Een dual-energy gamma
radiation system in het laboratorium van de Environmental Hydrogeology groep van
Prof. Hassanizadeh. Hiermee
zijn voor verschillende vloeistoffen de verzadigingsgraad
in een poreus medium te
meten, alsmede zoutconcentraties en porositeiten. De
inzet laat preferente stroming (zgn. fingered flow)
zien waaraan metingen worden gedaan om de onderliggende processen te begrijpen. Dit geavanceerde apparaat kon worden aangeschaft
door een subsidie van NWO.

len we computermodellen die de stroming
en de verblijftijd van water beschrijven in
de verschillende compartimenten van een
stroomgebied (vegetatie, sneeuw, bodem,
grondwater, rivieren, meren, reservoirs),
alsmede de uitwisseling van water en energie tussen land en atmosfeer (neerslag en
verdamping). We doen dit op verschillende
schalen, variërend van een enkele helling
of een klein stroomgebied (op deze schaal
doen we ook veldwerk) tot de stroomgebieden van grote rivieren, continenten en de
gehele mondiale landmassa. We gebruiken
deze modellen voor het beantwoorden van
fundamentele vragen zoals het effect van
bodemvocht en grondwater op verdamping
en klimaat, of de interactie tussen hydrologie en ecosystemen, maar ook voor meer
toegepaste vragen, zoals het verbeteren van
overstromings- en droogtevoorspellingen en
het analyseren van het effect van menselijke
ingrepen op de watercyclus.
Dat laatste wordt steeds belangrijker. Niet
alleen klimaatverandering, maar ook het
bouwen van reservoirs en het onttrekken
van water voor irrigatie, industrieel en huishoudelijk gebruik hebben een grote invloed
op rivierafvoeren en grondwatervoorraden.
Een voorbeeld is de figuur op pagina 7
waarin de mondiale grondwateruitputting
in beeld is gebracht. Overexploitatie van
grondwater is overigens ook verantwoordelijk voor ca 20% va de huidige zeespiegelstijging. Met ons mondiale hydrologische
model doen we berekeningen aan wereldwijde watertekorten, die nu reeds optreden
en in de toekomst verder zullen verergeren
ten gevolge van klimaatverandering en
bevolkingsgroei. En omdat water essentieel
is voor de landbouw, kunnen we hiermee
ook rekenen aan voedselschaarste. Hier ligt

tevens een link met de Hydrogeologie groep.
In deltagebieden wordt onder invloed van
zeespiegelstijging en grondwateronttrekking
de verzilting van grondwatervoorraden een
nijpend probleem. Hier moeten we dus met
dichtheidsafhankelijke stroming rekening
houden. We zoeken hiervoor tevens samenwerking met de zoet-zout modelleringsgroep van Deltares.

van waterbeheer, drinkwaterwinning en
waterzuivering, alsmede zijn ingevoerd in
ecologie, de relatie onderzoek – planning –
beleid (Governance) en waterrecht. Deze
combinatie, alsmede de sterke nadruk op
duurzaamheidsaspecten binnen het waterbeheer, maakt deze opleiding uniek ten
opzichte van andere watermanagement
opleidingen.

Carrière

Na 10 jaar is hydro(geo)logie binnen Utrecht
moeilijk weg te denken. De instroom van de
opleiding Aardwetenschappen zit de laatste
jaren in de lift (afgelopen jaar 150 studenten).
We hopen een respectabel aantal daarvan
binnen onze wateropleidingen te mogen
ontvangen en als goed onderlegde nieuwsgierige hydro(geo)logen en slimme watermanagers te mogen afleveren.

De Master Earth Sciences is een onderzoeksmaster. Dat betekent dat ook het
hydro(geo)logy-curriculum er op gericht is
om onderzoekers op te leiden. Toch worden
niet al onze afgestudeerden aio of komen
bij een van de grote onderzoeksinstituten
terecht. Onze studenten vinden ook gretig
aftrek bij adviesbureaus of komen te werken
bij drinkwatermaatschappijen, waterschappen, Rijkswaterstaat en de provincies. Ik
durf te zeggen dat de arbeidsmarkt voor
hydro(geo)logen de afgelopen 10 jaar uitstekend is geweest. Vrijwel iedere afgestudeerde vindt binnen korte tijd een baan. Wat
wel opvalt is dat bij meer beleidsgerichte
banen het onderzoeksgehalte van het werk
gering is en er van mensen andere competenties worden gevraagd, zoals een praktische
waterhuishoudkundige kennis en kennis
over beleidsprocessen en wetgeving. Om
aan die behoefte te voldoen zijn we, in
samenwerking met het departement Innovatie-, Milieu- en Energiewetenschappen
(ook van de faculteit GEO) dit jaar een
nieuwe opleiding begonnen: Water Science
and Management. Met dit masterprogramma
beogen we academisch geschoolde water
managers op te leiden die enerzijds een
goede basis hebben in de hydrologie, en
anderzijds ook praktische kennis hebben

Marc Bierkens
Universiteit Utrecht
Websites
Track Hydrology binnen MSc Earth Sciences:
www.uu.nl/university/international-students/EN/programmes/
mastersprogrammes/ESW/studyprogramme/Courses/
MSc program Water Science and management:
http://www.uu.nl/university/international-students/EN/programmes/
mastersprogrammes/waterscience
Leerstoelgroep Hydrogeologie:
www.geo.uu.nl/~wwwhydro/
Leerstoelgroep Geografische Hydrologie:
www.earthsurfacehydrology.nl
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Hydrografisch /geofysisch
onderzoek in Nigeria
De rubriek zaken overzee wordt over het algemeen gevuld met prachtige verhalen van geologen die
hun bestaan in Nederland hebben opgegeven om hun (geologische) heil in verre gebieden te zoeken.
Familie, vrienden en de lokale Albert Heijn worden achtergelaten, ingeruild voor een jarenlang
bestaan in een ver, vreemd oord. Toch hoeft een geologische buitenlandexpeditie niet zo dramatisch
te zijn. Mijn verblijf in Nigeria duurde in totaal slechts zeven weken en twee dagen.

Mankracht om de lier van de vrachtwagen te halen.
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Ik werk als geoloog/geofysicus bij de firma
Deep BV in Amsterdam. Een kleine firma
met grootse projecten. Deep BV doet
hydrografische en geofysische metingen op
water. Dit houdt, grof gesteld, in dat alles
op en in de waterbodem door ons gemeten
wordt. Dit gaat van het meten van waterdieptes, via het opsporen van objecten op
en in de waterbodem tot het karteren van
ondiepe geologie. Het werkterrein varieert
van kleine, modderige afwateringsslootjes
tot projecten ver op zee. En van metingen
op het IJ in Amsterdam tot metingen
ergens juist heel ver van Amsterdam.

Apparatuur
Het project waarvoor ik, samen met een
collega, naar Nigeria ben gegaan behelsde
het inmeten van een gebied langs de kust,
west van Lagos. Onze data gaan vervolgens
gebruikt worden als basis voor berekeningen
om ontwerpen te maken voor de ontwikkeling
van de kust. Het ging om een zogenaamde
site survey. Het doel was om van een groot
gebied een zo uitgebreid mogelijk beeld te
krijgen. Ons gebied omvatte 20 kilometer
kustlijn, en liep, dwars daarop, van het
strand tot 5 kilometer de zee op. In totaal
dus 100 km2.
Wij hebben verschillende technieken
gebruikt en die allemaal tegelijkertijd ingezet. Onder het schip hing een singlebeam
echolood om recht naar beneden de waterdiepte te meten. Aan een kabel achter de
boot werd een sidescan gesleept, die uiteindelijk een totaalbeeld van de zeebodem
in het surveygebied laat zien. Met een side
scan kunnen objecten op de zeebodem
gedetecteerd worden, maar ook veranderingen in de morfologie van de zeebodem (in
ons geval de scherpe overgangen tussen
duidelijk gedefinieerde zandribbels en vlakke, siltige bodems). Aan diezelfde kabel hing
ook een magnetometer om metalen objecten
op te sporen. Als laatste gebruikten we een
sparker systeem om de ondiepe geologie
in kaart te brengen. Dit is een lichtgewicht
seismisch systeem. Het bestaat uit een bron
die een akoestische puls genereert met
behulp van een hoogspanningspuls en een
streamer waarin hydrofoons zitten die de
gereflecteerde signalen opvangen. Met dit
systeem konden we gemiddeld zo’n 20 meter
in de zeebodem ‘kijken’. Erg sterke reflectoren waren soms tot 50 meter onder de
zeebodem te vervolgen.

Arbo
Het bijzondere aan het werken in een land
als Nigeria is niet zozeer het werk zelf.
Soortgelijke surveys hebben we ook op
de Noordzee uitgevoerd, waarbij het voornaamste verschil in de buitentemperatuur
zit. De verschillen zijn vooral te vinden in
het circus om de survey heen: de vaccinaties, de malariapillen, de tot op ieder

De laatste metingen voor de zon onder gaat.

schroefje en boutje gespecificeerde lijst
van apparatuur voor de douane. We hebben
een lokaal gehuurde boot gebruikt, een
9 meter lange catamaran, behangen met
500 pk aan buitenboordmotoren. Voor wij
richting Nigeria vertrokken, hadden we via
de mail veelvuldig contact gehad met de
werfeigenaar en hem op het hart gedrukt
dat hij een heftruck klaar had staan om
al onze apparatuur van de vrachtwagen te
halen en aan boord van de boot te tillen.
Eenmaal aangekomen op de werf (met een
voor Europese ogen hoog Jacobsen en Van
Es gehalte) was er in geen velden of wegen
een heftruck te bekennen. Uiteindelijk bleek
dat wij geheel ongelijk hadden en het prima
zonder heftruck kon. Een zware lier in een
transportkrat, toch al snel 300 kilo, werd
met een man of vijftien van de vrachtwagen
getild. Voor een kind uit een gemechaniseerde en be-Arbo-de wereld een ongelofelijk gezicht. Vooral als je bedenkt wat een
schade een dergelijke last kan berokkenen
aan al die mannen, met slechts sandalen
als veiligheidsuitrusting.

Hoogspanning
Wanneer er problemen met de apparatuur
voorbij komen, blijkt weer eens hoe ver
weg Nigeria eigenlijk is. Tijdens dit project
hebben we meerdere malen problemen
gehad. Deels door pech, deels door de
vochtige hitte en deels door de halfbakken
Nigeriaanse generator die alle apparatuur
van stroom voorzag. Als er iets kapot gaat,
is het altijd mogelijk om reserve onderdelen
uit Nederland te laten invliegen. We hebben
dat ook een aantal keren laten doen. Tenzij
je het geluk hebt dat er toevallig iemand

naar Nigeria moet vliegen die wat spullen
wil meenemen, duurt dit echter dagen.
Wij probeerden dan ook in eerste instantie
alles zelf te repareren. Telefoon- en emailcontact met Nederland is op zo’n moment
van onschatbare waarde. Het kapotte
onderdeel is uiteraard net van het soort dat
je nog nooit eerder uit elkaar gehaald hebt.
Met een beperkte gereedschapskist en
lokaal bijeen gescharrelde hulpmiddelen
worden dan pogingen ondernomen om alles
weer werkend te krijgen. Soms lukt dat
niet. In ons geval bleek er in de hoogspanningskabel van de sparker een kabelbreuk
te zitten. Onze pogingen om dit zelf op te
lossen brachten ons niets verder. De werf
eigenaar, die ons vruchteloze gesleutel op
een afstandje bekeek, heeft toen via via
een paar hoogspanningselektriciens geregeld. Zij vonden de breuk wel en hebben
de kabel gerepareerd. Later bleek dat de
reparatie binnen anderhalf uur alweer kapot
ging. Gelukkig was er een reserve kabel
onderweg. Alvast vanuit kantoor verstuurd
voor het geval onze reparatie toch minder
zeewaardig bleek te zijn.
Ondanks al onze reparatiepogingen en het
gebrek aan heftrucks is het project naar
tevredenheid afgerond. Na bijna twee
maanden Nigeria is het weer fijn om thuis
te komen, en je te verbazen over de kleine
verschillen. Zoals snelwegen zonder gaten,
loslopend vee of tegenliggers. Elektriciteit
die niet elk kwartier uitvalt. En een werkende heftruck.
Jan Graven
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Radar interferometry and the earth
surface above the abandoned coal
mines of Limburg, the Netherlands
Satellite imaging makes it possible to measure the vertical movement of
the earth surface. Miguel Caro Cuenca used this technique to measure the
changes in the topography of southern Limburg when the groundwater level
started to rise after water pumping from the mines was stopped. He received
his Ph.D. at Delft University of Technology in November 2012.

The Netherlands has a long history in coal
mining; the largest Dutch coal reserves are
found in the province of Limburg. The
long-term intensive extraction resulted in
a ground subsidence of several meters.
Subsidence in mining areas is produced
by two different causes: mineral extraction
and water pumping. The actual extraction
of coal reduces support of the upper layers
and results in subsidence. As the coal is
extracted, the roof layer breaks and collapses on top of the stowing material, or, if
no stowing is applied, directly on the floor.

As a result the overlying layers deflect
downward and cause displacements at the
surface. In addition, since coal extraction
requires a dry working environment, water
is continuously drained. Water pumping
reduces rock pore pressure and results in
a decrease of rock volume. Eventually this
may lead to subsidence at the surface.

Rising groundwater
Soon after the last Dutch mine, the Oranje
Nassau I, closed in 1974, pumping halted
almost completely and groundwater started

to rise. To protect the, at that time, still
active German mines from flooding, a system of subsurface water barriers (dams)
was installed by sealing most of galleries
connecting the mine concessions.
The underground dam system divided the
coal field into a series of compartments,
corresponding to the original concessions,
that served as water basins. The independent
water pumping that had been performed
during the coal extraction caused these socalled water basins to have different initial
water levels. The water basins were connected through overflowing galleries that
directed the flow towards the only remaining pump in the field, which was located
in the shaft of Beerenbosch II.
This pump was eventually dismantled early
1994, leading to a rapid groundwater level
rise. During 1994 the water level rose from
-235 m to -138 m NAP and water started
to overflow towards the central basin.

Techniques in Radar Interferometry

Estimated cumulative displacements from 1992–2009.
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Interferometric synthetic aperture radar,
is a radar technique used in geodesy and
remote sensing. This geodetic method uses
two or more synthetic aperture radar (SAR)
images to generate maps of surface deformation or digital elevation. SAR is able to
measure land deformation and changes in
topography from the phase differences of
two acquired radar images.
Spaceborne Radar Interferometry is a
technique where the height of objects on
the Earth can be resolved to within a few
meters using an imaging radar in orbit
around the Earth. It has proved to be an
efficient tool for measuring land deformation. The basic concept is based on calculating phase differences between two
images. Unfortunately, not all pixels of an
acquisition contain valuable information;
when a long time series is employed, most
pixels are polluted with noise. Persistent
Scatterer Interferometry, PSI, uses coherent pixels to estimate land deformation,
atmosphere delay and topography.

Uplift in Limburg
The total displacement in the former mining area of southern Limburg is estimated
by PSI for the period spanning from April
1992 to October 2009 and is displayed in
the figure on page 13. The colored pixels
represent those scatterers that are found to
be coherent and are selected as PS (Persitent Scatterers). They mostly relate to
urban areas. The background picture is the
corresponding time-averaged radar image.
Estimated displacements are relative to
a 1 km diameter area considered to be
stable, centered at the village of Mechelen.
Note the data gaps in 1994 (due to an
orbital change in ERS1 – European Remote
Sensing Satellite 1), and 2001–2004 (due
malfunctioning of ERS2 gyroscopes and
the start of systematic data acquisition by
Envisat – Environmental Satellite).
Cumulative displacements are estimated
by taking the differences of two periods
assumed to represent the beginning and
the end of the deformation signal. We average the measurements of the last period
(June-October 2009) and compare it with
the average of the time span from April
1992 to December 1993.
The data show that most of the areas of
uplift correspond with the coal field. Displacements are also found to be bounded
by faults. In some places, like Geleen and
Brunssum, they form lines of abrupt change.
This occurs when faults act as hydrological
barrier, or when faults separate units with
significantly different rock or subsurface
properties. As an example one can think of
a single aquifer that occurs at different
depths on either side of a fault.
In the cities of Geleen and Brunssum, the
displacement gradients over a time span of
18 years range from 135 mm and 90 mm
over a distance of 2.5 km and 1.6 km,
respectively. There are no apparent fully

Cumulative deformation profile across the faults in Geleen and Brunssum.

stable areas within the limits of the Dutch
concessions. The minimum uplift is
approx. +20 mm; the maximum vertical
displacement is about +135 mm (Geleen),
equivalent to approximately 8 mm/yr. In
the adjoining Belgian coal region, the uplift
reaches values of about +220 mm.
Groundwater pumping there ceased during
the early nineties.

Julia, the groundwater levels started to rise
almost simultaneously with the termination
of water pumping (1994), and we observe
the corresponding surface deformation.
In the shaft of Oranje-Nassau I, the
groundwater levels took a year longer to
start rising, and effectively, the surface
did not uplift until 1995.
Miguel Caro Cuenca

Rising mine water and surface
displacements
This study shows a causal link between the
termination of groundwater pumping and
surface uplift. Comparing PS time series
with hydraulic heads (groundwater levels)
measured in the mine shaft demonstrate
a high degree of correlation. This is well
expressed in the graphs of the Wilhelmina
and Oranje Nassau-I shaft that show the
rise of mine water as well as the displacements estimated with PSI.
The comparison between groundwater and
surface displacement also reveals that the
chronology of events related to groundwater levels are reflected in PS estimations.
In the shafts of the mines Wilhelmina and

TNO Technical Science
Radar Technology, The Hague, the Netherlands
miguel.carocuenca@tno.nl
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Een deel van de vloer van het paleis op de Dam met een stukje kustlijn van Antarctica in de rode cirkel.

De ontdekking van
het koude continent
14
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Vorige maand is het eerste Nederlandse laboratorium op Antarctica – het Dirck Gerritsz Laboratorium
– officieel geopend. NWO en OCW hebben het gefinancierd en plaatsten het, gezien de al lang
bestaande samenwerking met de Britten, op Rothera Research Station. Maar wie was Dirck Gerritsz?
Het verrassende antwoord luidt: waarschijnlijk de man die al in de 16e eeuw Antarctica heeft
ontdekt. In de vloer van de Burgerzaal van het Paleis op de Dam ligt een sterk bewijs verscholen.

In 1598 vertrokken vijf schepen vanuit
Rotterdam met de opdracht een westelijke
route naar Azië te vinden en ondertussen
handel te drijven, waarvoor een lading van
onder andere wollen dekens meegenomen
was. De opdrachtgevers waren handelaren
die oorspronkelijk uit Antwerpen kwamen.
Er waren in totaal ongeveer 500 bemanningsleden die onder leiding stonden van
admiraal Jacques Mahu, de vijf afzonder
lijke scheepskapiteins, en de Engelse
stuurman William Adams.
Scheepsexpedities waren hachelijke ondernemingen in die tijd. Men voer op ‘Gods
kompas’ ter voorkoming van onheil. De
schepen hadden dan ook de bijbelse namen
Blijde Boodschap, Geloof, Hoop, Liefde en
de al dan niet bijbelse naam Trouw. Mogelijk was de tocht van Francis Drake, 20 jaar
eerder, een voorbeeld voor deze expeditie,
aangezien Drake rijk beladen was terug
gekeerd met gekaapte Spaanse schatten,
goud en zilver.

Dirck Gerritsz en de Blijde Boodschap
Na de dood, in 1598, van expeditieleider
Mahu kreeg Dirck Gerritsz (Dirck Gerritszoon Pomp, 1544–1608) de leiding over
de Blijde Boodschap. In de Straat van
Magellaan, waar de vloot eind 1599 aankwam, werden de schepen door stormen
en sterke tegenwinden uit elkaar gedreven.
De Blijde Boodschap wist door de straat
te navigeren, maar werd daarna uit koers
geslagen richting het zuiden. Volgens Jacob
le Maire, een Nederlandse ontdekkings
reiziger die 20 jaar later Kaap Hoorn zou
ontdekken, heeft Dirck Gerritsz toen bergachtig land gezien op 64 graden zuiderbreedte. Als dat klopt, dan moet dat zijn
geweest wat tegenwoordig Brabant Eiland
of misschien de Zuid Shetland eilanden
heet. Dat zou betekenen dat Gerritsz als
eerste Europeaan Antarctica heeft gezien,
in ieder geval eilanden die tot Antarctica
behoren. De Blijde Boodschap is daarna
naar het noorden gezeild, maar moest door
een gebrek aan voedsel Valparaíso binnenlopen, een haven van de Spaanse vijand.
De bemanning werd gevangen genomen.
Het relaas van de ontdekking van Antarctica hangt nauw samen met de politieke,
religieuze en economische geschiedenis
van West-Europa. De Lage Landen (nu
Nederland en België) waren onderdeel van
het Spaanse rijk. De Tachtigjarige Oorlog

(1568-1648) ging mede om het opkomende protestantisme, dat de macht van de
paus in Rome in twijfel trok. Zowel de Lage
Landen als Engeland bestreden het verdrag
dat de paus had afgedwongen tussen de
concurrerende landen Spanje en Portugal
over de rechten van beide mogendheden
op nog te ontdekken landen. Het was toen
gebruikelijk dat Engelse of Nederlandse
schepen kaperbrieven van hun regering
meekregen. Die verleenden toestemming
zich niets aan te trekken van de pauselijke
demarcatielijn (de noord-zuidlijn die de
paus getrokken had op de aardbol, waarbij
Spanje recht had op alle landen ten westen
van deze lijn en Portugal op alles ten oosten
daarvan) en stonden het zelfs toe Spaanse
schepen en lading in handen te krijgen.

56 of 64 graden Zuiderbreedte
De verslagen van de ondervraging door de
Spanjaarden van Dirck Gerritsz en anderen
dragen bij aan de onzekerheid over hoe ver
Dirck Gerritsz naar het zuiden is afgedreven.
De archiefstukken noemen kort ‘slechts
56 of 57 graden Zuiderbreedte’, maar hij
zou met opzet zijn ondervragers op het verkeerde been hebben gezet om strategische
informatie niet prijs te geven. Want later, in

1616, schrijft Jacob le Maire dat Gerritsz
tot wel 64 graden was gekomen:
‘Door alle contrarie Winden is apparent
dat Dirck Gerritsz, die ghebreck aan sijn
Boeg-Spriet en Fockemast hadde, soo verre
Suytwaerts is ghedreven, namelick op vier
en tsestich graden besuyden de Straet,
op die hoochte wesende, sach int Suyden
leggen heel hooch Berchachtich Landt, vol
Sneeuw, als het Landt van Noorweghen,
heel wit bedeckt en strecktede hem al of
het nae de Eylanden van Salomon wilde
loopen.’
Dirck Gerritsz kwam met een klein groepje
pas na vijf jaar vrij tijdens een ruil met
Spaanse gevangenen. Hij ging naar huis en
werd weer koopman in Enkhuizen. In 1606
tekende hij weer voor een nieuwe expeditie
waarbij hij in 1608 stierf op zee.

De rest van de vloot
De vier andere schepen van het konvooi
verging het na de worsteling in de Straat
van Magellaan niet veel beter dan de Blijde
Boodschap. Na maanden van misère, honger en dood restte de Geloof geen andere
keuze dan terug te keren naar Europa,

Replica van de Liefde.
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ondanks de strikte orders om de reis te
vervolgen. In juli 1600 kwam het schip
eindelijk thuis met 36 van de oorspronkelijk 109 bemanningsleden. Het werd de
kapitein vergeven dat hij de reis had moeten
opgeven. Opmerkelijk is dat nog in hetzelfde jaar – veel sneller dan bijvoorbeeld de
huidige wetenschappelijke expeditierapporten – een boek van 60 pagina’s uitkwam
met het ‘Wijdtloopigh verhael, van ‘tgene
de vijf Schepen ...’. Het boek was gebaseerd op het journaal van de scheepsarts
Barent Jansz. Potgieter.
De schepen Liefde en Hoop vonden elkaar
na de straat van Magellaan terug en zetten
samen koers naar Japan. De Hoop verging
in een tropische cycloon. De Liefde kwam
uiteindelijk aan bij Japan. Nog vijf bemanningsleden konden rechtop staan. Toch
leidde hun komst tot een handelspost van
de VOC, eerst in Hirado, daarna enkele
eeuwen in Decima, een kunstmatig eiland
in de baai van Nagasaki. De handelspost
bleef tot 1853 het enige contact tussen
Europa en Japan.
Het schip de Liefde en stuurman William
Adams zijn door de stichting van de handelspost het meest beroemd geworden van de
expeditie van de vijf schepen. Zo figureert
William Adams in het boek Shogun en in
de gelijknamige televisieserie.
Het vijfde schip, de Trouw, stak de oceaan
over naar de Molukken. De meeste bemanningsleden kwamen om na gevechten met
de Portugezen. Uiteindelijk zijn slechts

twee of drie bemanningsleden in Nederland terug gekeerd.

Twijfel over ontdekking
Rond 1895 stond nog in veel atlassen de
naam Dirk Gerritsz Archipel. In 1898 trok
de historicus Wichmann de ontdekking van
Gerritsz in twijfel op basis van drie Nederlandse archiefdocumenten. Daarin las
Wichmann dat Laurens Claesz, een bemanningslid van de Blijde Boodschap, in 1603
aan boord was van een groep van drie
Spaanse schepen. Die kwamen in maart
1603 zo ver zuidelijk als 64 graden. In
deze getuigenis uit circa 1608 noemde
hij ook dat er daar veel sneeuw was. Wichmann meende dat sindsdien de zaken met
elkaar verward waren geraakt en dat de
tocht tot 64 graden ten onrechte was
toegeschreven aan Dirck Gerritsz in 1599.
Kort na Wichmanns onderzoek verdween
de naam Dirck Gerritsz Archipel van de
topografische kaarten. Toch is er ook de
claim uit 1616 waarbij Isaac Le Maire zegt
dat Dirck Gerritsz tot 64 graden kwam.
In 2008 oordeelde dr. Jozef Verlinden dat
Gerritsz waarschijnlijk de ontdekker is
geweest, hetgeen nog eens werd bevestigd
door historicus Wim Ligtendag van de
Rijksuniversiteit Groningen.

Koningin Beatrix
De trotse en rijke burgers van Amsterdam
bevestigden de ontdekking van Dirck Gerritsz
toen ze rond 1650 het nieuwe stadhuis

Het Nederlands Polair Programma (NPP) is een onderzoeksprogramma van NWO. Nederland
neemt deel aan het Antarctisch Verdrag en heeft zich daarmee verplicht te investeren in
onderzoek in Antarctica. Maar Nederland heeft geen territoriale claim op Antarctica en wil zo
min mogelijk schade toebrengen aan de Antarctische natuur die nog grotendeels ongerept is.
Daarom besloot NWO, met ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), dat de al langer bestaande samenwerking met de British Antarctic Survey (BAS)
uitgebreid zou moeten worden met de bouw van een Nederlandse onderzoeksfaciliteit op een
bestaande Britse basis, Rothera.

De Dirk Gerritz Archipel op een kaart
van vóór 1898.

bouwden, het tegenwoordige Paleis op
de Dam. In de witmarmeren vloer van de
Burgerzaal zijn in messing twee halfronden
van de aarde afgebeeld. In één daarvan is
een klein deel van de toen bekende kustlijn van Antarctica afgebeeld. Hoewel de
officiële ontdekking van Antarctica in de
19e eeuw (door de Rus Bellinghausen of
de Iers/Britse Branfield) of in de 18e eeuw
(door de Fransman Bouvet) wordt geplaatst,
bewijst dat kringeltje in het marmer van
de paleisvloer dat Antarctica in ieder geval
veel eerder is ontdekt, op wiens conto dat
dan ook mag staan. Tijdens een Paleissymposium in 1993 toonde koningin Beatrix
de vloer vol trots aan de buitenlandse gastsprekers. Opvallend genoeg is dit stukje
kustlijn in de marmeren vloer van het
Paleis op de Dam nooit eerder vermeld in
de literatuur.
Ondanks dat de werkelijke toedracht is verloren gegaan in de mist van vier eeuwen
geschiedenis en in de oorlogsomstandig
heden van die tijd, was Dirck Gerritsz een
opmerkelijk avonturier en ontdekkings
reiziger. Het nu op Antarctica geopende
laboratorium als geheel is naar hem
genoemd. De vier minilaboratoria hebben
ieder de naam van één van de expeditieschepen: Geloof, Hoop, Liefde en Blijde
Boodschap.
René Prop
NWO
Dit artikel is een ingekorte versie van het boek ‘Het Dirck Gerritsz
Laboratorium / The Dirck Gerritsz Laboratory’, een tweetalig
Nederlands – Engels boek dat NWO heeft uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het lab op Antarctica. ISBN 978-9077875-74-2
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.ingezonden brief
De zaak l’aquila, rechtspraak of heksenjacht?
In hun opinie-artikel over de zaak
L’Aquila (het proces n.a.v. de
aardbeving die de Abruzzenstad
L’Aquila trof in de nacht van 5 op
6 april 2009, zie de Geo.brief van
december 2012) geven Van der
Meulen en Westerhoff een gebalanceerd relaas van een strafproces
dat zo’n evenwichtige benadering
mijns inziens niet verdient. Wat is
de inmiddels tot 6 jaar gevangenisstraf en ca. € 6 miljoen schadevergoeding per persoon veroordeelde
leden van de ‘Commisione Grandi
Rischi’ feitelijk ten laste gelegd?
De openbare aanklager in kwestie,
Picuti, wordt daarover in Nature
als volgt aangehaald: “As functionaries of the State they (i.e. de
aangeklaagde commissieleden,
KM) had certain duties imposed
by law: to evaluate and characterize the risks that were present in
L’Aquila. Part of that risk assessment should have included the
density of the urban population
and the known fragility of many
ancient buildings in the city centre.
They were obligated to evaluate
the degree of risk given all these
factors and they did not.”
In en rond L’Aquila werd in de
maanden voorafgaand aan de
grote aardbeving een zwerm van
kleine bevingen gevoeld die geleid
had tot publieke onrust en het
practiseren van in dit aardbevingsgevoelige gebied traditionele voorzorgsmaatregelen als het buiten
slapen. Die onrust werd nog versterkt door de publicaties van
een autodidact-onderzoeker die
meende uit met eigen apparatuur
gemeten radon emanaties de
komst van een majeure aardbeving
te kunnen voorspellen, en ook door
het plaatsvinden van een middelzware aardschok (magnitude 4) op
30 maart 2009. De op 31 maart
in een bijzondere sessie in L’Aquila
bijeengekomen nationale ‘Commissione Grandi Rischi’, een gezelschap van vnl. geofysici, heeft in
zijn uitspraken tijdens die vergadering en ook later in een (door
de voorzitter niet geautoriseerde)
persconferentie, er op gewezen
dat een zwerm van kleine aardbevingen al dan niet vergezeld van

een middelzware schok slechts in
ca. 2% van de bekende gevallen
binnen afzienbare tijd werd gevolgd
door een zware aardbeving, en
dat het ook in dit geval niet waarschijnlijk was dat L’Aquila een
aardbeving zou ondergaan van
de omvang van de historische,
verwoestende aardbeving van
1703, maar dat die mogelijkheid
ook weer niet geheel kon worden
uitgesloten, 2 % is geen 0%. Vijf
dagen na deze uitspraken werd
L’Aquila rond 3 uur ’s nachts deels
platgelegd door een aardbeving
met een magnitude van 6,3 die
meer dan 300 mensen het leven
kostte. Over de mogelijke gevolgen
van een zware aardbeving en over
maatregelen om daarop voorbereid
te zijn was door de Commissie niet
geadviseerd en dat werd voor de
openbare aanklager het centrale
punt van zijn aanklacht: “The
commission (aldus Picuti, wederom als aangehaald in Nature) did
not issue any specific recommendation for community preparedness”
– “thereby failing in its legal obligation to avoid death, injury and
damage, or at least minimize
them.” Men kan zich afvragen of
het aan deze geowetenschappe
lijke adviescommissie was om te
adviseren dat een geostatistisch
onderbouwde risico-inschatting
van een 98% kans op vals alarm,
had moeten leiden tot het opleggen van een regime van voorzorg
en paraatheid aan de openbare
diensten en aan de burgers van
L’Aquila voor in principe een
onbepaalde tijd. Mij dunkt dat
het toch allereerst de plicht en de
bevoegdheid behoort te zijn van
de burgerlijke overheid zelf om
zo’n wetenschappelijk gespecificeerd georisico te vertalen in de
nodig geachte voorzorgsmaat
regelen. De beschuldiging dat de
Commissie z’n wettelijke plicht
verzuimde door niet publiekelijk
de open deur in te trappen dat
een zware aardbeving in een stedelijk gebied met een historische
stadskern tot grote schade en
omvangrijk letsel zou leiden, lijkt
daarom in dit verband een gotspe.
De wetenschap kan een risico

De beschadigde kerk van Santa Maria in Paganica, een stad ten oosten van
L’Aquila.

specificeren, de overheid dient
vervolgens te beslissen wat zij
daarmee doet. Die wettelijke taak
van de overheid is echter in deze
zaak door de openbare aanklager
geheel buiten beschouwing gelaten.
De relevante observatie bij dit
proces is misschien wel deze: Stel
dat alles was gegaan zoals het
ging maar dat de aardbeving van
6 april 2009 achterwege zou zijn
gebleven. Er kan geen oorzakelijk
verband bestaan tussen het commissieadvies en het al dan niet
optreden van een aardbeving. De
advisering van de Commissie met
de ‘low probability’ risicospecificatie en zonder de expliciete vermelding van het algemeen bekende
potentiële ‘high risk’, zou in dat
geval dus in principe net zo laakbaar moeten zijn geweest als thans.
De aanklacht zou dus ook in dat
geval moeten gelden en moeten

leiden tot een proces, weliswaar
niet wegens dood door schuld
maar toch zeker wel wegens het
potentiéél in gevaar brengen van
mensenlevens. Echter een proces
onder die condities zou zijn ervaren
als een absurditeit. Mutatis mutandis: ook het gevoerde proces is
een absurditeit. Onze Italiaanse
collega’s zijn het slachtoffer
geworden van een soort heksenproces en verdienen nu publieke
steun, ook van hun Hollandse
collega’s. Het zou ons KNGMG
Hoofdbestuur sieren als het hier
een morele verplichting onder
kende.
Klaas Maas
Welterdreef 179
2253 LJ Voorschoten
071-5315324
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.agenda
17 februari, 2013
Lezing in Geologisch Museum
Hofland: Zoektocht naar vroegere
orangs en mensen op Java, door
Paul Storm (Hogeschool Rotterdam).
Info: www.geologischmuseum
hofland.nl
20 februari 2013
PGK-lezing door Anne Schulp
‘Mosasaurs from Maastricht’.
Info: http://www.pgknet.nl/
14 maart 2013
Gaia-symposium “Women in
Energy ‘Driving the Change’
Symposium”.
Info: http://www.gaia-netwerk.nl/
17 maart 2013
Lezing in Geologisch Museum Hofland: Over fossiele walvisachtigen,
dieper duiken en sonar, door
Klaas Post (NHM Rotterdam).
Info: www.geologischmuseum
hofland.nl
7-12 april 2013
European Geoscience Union General Assembly, Vienna, met sessies
over geoarcheologie medegeorganiseerd door de VU-Amsterdam. Info
assembly: www.egu.eu ; voor de
geoarcheologische sessies: Sjoerd
Kluiving: s.j.kluiving@vu.nl
15–17 april, 2013
Geomathematics 2013 Workshop,
St. Martin, Palatinate, Germany.
Info: http://www.geomathematics
2013.de
16-19 April 2013
AquaConSoil: 12th International
UFZ-Deltares Conference on
Groundwater-Soil-Systems and
Water Resource Management,
Barcelona.
Info: www.aquaconsoil.org
19 april 2013
Coal from the Netherlands: a day
trip to discover history and geology of the coal district in Limburg
PGK field trip. www.pgknet.nl for
more information
21 april, 2013
Lezing in Geologisch Museum
Hofland: De Noordzee als schatkamer voor paleontologie en
archeologie van het IJstijdvak,
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lezing door Dick Mol (NHM). Info:
www.geologischmuseumhofland.nl

23-28 april 2013
Basalt 2013. Gorlitz, Germany.
Info: http://www.senckenberg.de/
root/index.php?page_id=15387&
preview=true
27 en 28 april 2013
Tentoonstelling Minerant 2013,
Antwerpen, België. Info: www.
minerant.org/MKA/minerantnl.html
15-16 mei 2013
ACI’s 5th Carbon Capture &
Storage Summit, Rotterdam. Info:
www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-ecc5.asp
5–9 juni 2013
22nd meeting of the European
Current Research on Fluid Inclusions, ECROFI, to be held in Antalya,
Turkey.
Info: http://www.ecrofi2013.org
9–14 juni 2013
WRI14: Water Rock Interaction.
Avignon, Frankrijk. Info: http://
www.wri14-2013.fr/en/home.html
10-13 juni 2013
London 201375th EAGE Conference & Exhibition incorporating
SPE EUROPEC 2013. London, UK.
Info: http://www.eage.org/index.
php?evp=1979
10-13 juni 2013
LuWQ2013 — International Interdisciplinary Conference on Land
Use and Water Quality: Reducing
Effects of Agriculture, Den Haag.
Info: http://www.luwq2013.nl

EEN BEETJE OPSTANDIGHEID,
Johanna Westerdijk, de eerste
vrouwelijke hoogleraar van Nederland • door Patricia Faasse •
352 pagina’s • ISBN 978 90
254 3944 6 • Uitg. atlascontact.
• Prijs € 39,95
Een goede vraag voor de nationale
Wetenschapsquiz: “Wie was de
eerste vrouwelijke hoogleraar in
Nederland ?” De meeste stemmen
zouden waarschijnlijk gaan naar
Aletta Jacobs, de eerste Nederlandse vrouwelijke arts; de trouwe
lezers van de Geo.brief zouden aan
Annie Weber-van den Bosse denken
(eerste Nederlandse vrouwelijke
doctor h.c.), de anderen aan een
van de vele vrouwelijke hoogleraren (Nederland telt er thans 700,
waaronder 0 geologen) die Pauw
en Witteman wekelijks bezoeken.
Ik weet nu het juiste antwoord:
het was Johanna Westerdijk (18831961), die in 1917 aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, en in 1930
aan de Gemeentelijke Universiteit
te Amsterdam, werd benoemd tot
buitengewoon hoogleraar. Zij ging
in 1952 met emeritaat.
Haar vak was Phytopathologie
(plantenziekteleer) een specialisme
waarin schimmels een grote rol
spelen. Ze was ook, naast haar
professorale verplichtingen, volop
bezig met een type-collectie
bestaande uit bijna tienduizend
soorten schimmels en ruilde en
handelde met vele instituten over
de gehele wereld. Experimenten
onder haar toezicht leidden tot
tientallen promoties, waarvan

ongeveer de helft door vrouwen.
Misschien lijken schimmels niet het
meest boeiende onderwerp van de
biologie: ze zijn moeilijk zichtbaar,
volstrekt niet aaibaar en het is
moeilijk om een persoonlijke band
met het onderwerp te ontwikkelen,
maar Westerdijk is erin geslaagd om
in de wereld van schimmelkenners
de absolute top te bereiken.
Schimmels spelen een grote
wereldwijde rol, in destructieve en
in constructieve zin. Destructief
was bijvoorbeeld de aardappelziekte, veroorzaakt door de schimmel
Phytophthora infestans, die rond
het jaar 1845 meer dan een miljoen Ieren het leven kostte door de
hongersnood die ervan het gevolg
was. Indirect is ook de grote Ierse
migratie golf uit die tijd naar de
Verenigde Staten aan die schimmel te danken. De iepziekte (Dutch
elm disease) was later in de
geschiedenis een grote vernieler en
ook hier speelden schimmels een
prominente rol. Een wereldverbeterende rol was weggelegd voor
Penicillium notatum, een schimmel waaruit een bacteriedodend
stofje bereid kan worden dat onder
de naam Penicilline ontelbaar veel
levens heeft gered, te beginnen in
de oorlogsjaren 1939-1945. Kortom, schimmels waren niet zo maar
een wetenschappelijk interessant
onderwerpje voor laboratoriumbiologen, maar een zaak van wereldbelang. In Nederland werd dit
onderzoek geleid door de buiten
gewoon sterke en begaafde vrouw,
Prof. Dr. Johanna (“zeg maar
Hans”) Westerdijk.
Patricia Faasse leidt ons door het
leven van Westerdijk en verzuimt
niet de lezer daarmee tevens een
breder en zeer boeiend panorama te
bieden. Een zicht op de hoofdpersoon uiteraard, maar wel ingelijst in
veel buitengewoon interessante uitzichten op de omgeving: de academische wereld met zijn ambities,
zijn vooroordelen tegen vrouwen,
zijn ego-tripppers en het geldgebrek,
maar ook met langdurende vriendschappen, onderlinge hulp, patronage en veel zeer hard werk. Faasse
gebruikt daarvoor onder meer veel
directe bronnen, zoals brieven en
aantekeningen uit de verschillende
archieven, maar blijft wel kritisch.
Geschreven documenten en ontboe-

.internet
zemingen in brieven zijn waardevol,
maar niet noodzakelijkerwijs waarheidsgetrouw. Zo komt de slechte
verhouding tussen Westerdijk en
Hugo de Vries, de toenmalige paus
der Nederlandse plantkundigen,
ter sprake, maar het verhaal dat De
Vries des nachts naar haar laboratorium sloop om daar Westerdijks
delicate schimmel kweken te vervuilen verwijst ze, op goede gronden,
naar het rijk der fabels.
De maanden meteen na de Tweede Wereldoorlog, toen er op alle
universiteiten en Hogescholen
‘gezuiverd’ werd, waren misschien
wel de moeilijkste. Het was een
‘bijltjesdag’ die maanden zou
duren. Omdat Westerdijk het
behoud van de collecties als topprioriteit beschouwde en een
NSB’er in haar gelederen duldde
om geen ellende uit te lokken, kon
ze zich bepaald niet profileren als

een heldin, maar na enige aarzeling
werd toch besloten dat ze hoog
leraar kon blijven. In 1952 ging
ze met emeritaat.
Het is onvermijdelijk dat een biografie slecht eindigt. In tegenstelling tot de sprookjes, die eindigen
met hoofdrolspelers die “nog lang
en gelukkig leven” eindigt de reële
biografie met de dood van de hoofdpersoon. Het boek is indringend
geschreven en het einde is dan
ook verdrietig voor de lezer. Niettemin raad ik het van harte aan
bij iedereen met interesse voor
grote wetenschappelijke persoonlijkheden en hun prestaties, voor
effectieve, onbedoelde vrouwenemancipatie en voor het Nederlandsche academische milieu gedurende de eerste helft van de
20ste eeuw. Een zeer boeiend boek!
Peter de Ruiter

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: http://www.gaia-netwerk.nl
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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Mayakoningen hadden vanuit hun paleis in Palenque een mooi uitzicht over de delta.

