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Hans de Bresser pleitte op deze 
plaats in een vorige ‘van het bestuur’ 
voor het aangaan van een ‘matching 
bij de uitgang’ tussen student, werk- 
gever en opleiding. Een kennis-
making, misschien een hernieuwde, 
waarin opleidingen het veranderend 
werkveld leren kennen en ook 
omgekeerd, werkgevers de inhoud 
van nieuwe opleidingsprogramma’s 
en opleidingsvormen leren kennen. 
GeoVUsie, de studievereniging 
Aardwetenschappen van de VU, 
organiseerde dit voorjaar opnieuw 
een Aardwetenschappelijke Loop-
baandag, voor de achtste keer 
inmiddels. En het werd druk.
Hiervoor hadden de organisatoren 
een groot aantal activiteiten ge - 
organiseerd. Het was een sterk  
programma, met goede lezingen, 
interessante workshops, een grote 
bedrijvenmarkt en een drukke net-
werkborrel. Nieuw was dit jaar het 
individuele gesprek waarop studen-
ten konden intekenen, om nader 
kennis te maken met een bedrijf. 
Het liep gesmeerd, de organisatoren 

hebben het erg goed gedaan. Het 
doel was het leggen van contacten 
tussen studenten enerzijds en aard-
wetenschappelijke bedrijven en 
instellingen anderzijds. Dat is zeker 
gelukt, er is kennisgemaakt, gemat-
ched zullen ze in Utrecht zeggen. 
Studenten kennen bedrijven en ook in 
omgekeerde richting is er een beter 
beeld van de huidige aardweten-
schappelijke opleidingen ontstaan. 
Gelukkig waren er ook docenten van 
de verschillende opleidingen aanwe-
zig, waardoor ook zij kennis konden 
maken met de veranderingen in het 
werkveld. In de grote hal werden 
deze gesprekken dan ook gevoerd, 
vaak tussen alumni en oud-docenten. 
Het KNGMG was wederom mede-
organisator van de Loopbaandag en 
kon zo een bijdrage leveren door 
advies, adressen en connecties, en 
een kleine financiële bijdrage, dat 
wel natuurlijk. We kregen meteen 
de mogelijkheid om ons te presen-
teren aan studenten, en waar kun je 
je beter profileren als beroepsver-
eniging dan op zo’n Loopbaandag? 

.van het bestuur

woensdag 15 mei 2013, KIVI NIRIA, Den Haag

Jaarvergadering KNGMG

Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van het 
Genootschap op woensdag 15 mei 2013, in het KIVI-gebouw in Den Haag.

Plaats:
KIVI NIRIA – Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag

Programma:
 15.30 u Thee, koffie, koek
 16.00 u Jaarvergadering
 17.00 u Borrel
 18.00 – 19.00 u  Lezing Dr Anco Lankreijer: Geology and Wine:  

the Taste of the Earth. (als voorbereiding op de 
PGK-excursie in juni naar de Languedoc)

Agenda van de jaarvergadering:
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Verslag jaarvergadering 23 mei 2012*
 5. Jaarverslag 2012*
 6. Financieel jaarverslag 2012*
 7. Verslag kascommissie en décharge bestuur
 8. Ontwikkelingen Netherlands Journal of Geosciences
 9. EurGeol accreditatie
 10. Samenstelling bestuur
   Dr H. de Bresser en Drs F. van Schijndel verlaten het bestuur.  

Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid Dr H. Abels.
 11. Bestuursmededelingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

*  Het verslag van de jaarvergadering 2012 verscheen in Geo.brief 5 van vorig jaar. Het jaarverslag 2012 
en een kort financieel jaarverslag vindt u in deze Geo.brief. Het financieel jaarverslag kan worden 
gelezen op de website (www.kngmg.nl) of worden opgevraagd bij het secretariaat: tel. 070–3919892; 
postadres: Postbus 30424, 2500 GK Den Haag.

.oproep

De European Geosciences Union 
(EGU) heeft op haar jaarlijkse 
algemene vergadering – afgelopen 
7 tot 12 april, in Wenen – de 
Arthur Holmes penning uitgereikt 
aan Prof. dr. Sierd Cloetingh, 
hoogleraar Geotektoniek aan de 
Universiteit Utrecht. De penning 
is een van de drie hoogste onder-
scheidingen die de EGU kan uit-
reiken. 

Van 1988 tot 2011 was Cloetingh 
hoogleraar tektoniek aan de Vrije 
Universiteit. In januari 2011  
is deze groep verhuisd naar de  
Universiteit Utrecht, waar nauw  
wordt samengewerkt met de 
Tectonofysica-groep van hoog- 
leraren Wortel en Spakman.

In het volgende nummer van  
de Geo.brief zal een interview  
met prof. Cloetingh verschijnen.

.prijs

Arthur Holmes penning 2013  
voor Sierd Cloetingh

Opvallend was de breedte van zowel 
het werkveld als de opleidingen. De 
organisatie was er goed in geslaagd 
om over de volle breedte werkgevers 
te vinden. De breedte van de oplei-
dingen geeft studenten de vrijheid 
om zich te specialiseren in hun 
eigen interesse, of juist te kiezen 
voor een bredere opleiding. Maar die 
keuze is nog niet zo eenvoudig. Ik 
denk dat ook hierbij de Loopbaandag 
veel mogelijkheden biedt om beelden 
van afstudeerprofielen, programma’s, 
tracks, opleidingsvarianten te spie-
gelen aan een beroepsperspectief. 
En dan blijkt toch vaak dat het niet 
eens zo veel uitmaakt of je nu wel 

of niet dat ene vak hebt gevolgd. 
Het gaat meer om de algemene lijn 
van de opleiding, maar vooral om 
motivatie en capaciteiten van een 
kandidaat. Dat lijkt een open deur, 
maar is nog niet zo vanzelfsprekend, 
want voor toelating tot de universi-
taire opleidingen, zowel de bachelor 
als de master, is de specifieke vak-
inhoud het voornaamste criterium. 
Die matching van Hans zou wel 
eens een heel interessant proces 
kunnen worden, voor studenten, 
werkgevers en opleidingen.

Anco Lankreijer
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Indertijd realiseerde ik me niet 
dat dit het meest gezaghebbende 
boekwerk is over Beringer en zijn 
Lügensteine. Nu staat het promi-
nent naast Argricola’s ‘Zum Berg-
werk’. Het verhaal van Beringer 
(1667-1740) is bijzonder omdat 
het de historie ingegaan is als de 
ondergang van een geleerde die 
met al zijn kennis niet inzag dat 
de stenen, waar hij een heel 
boekwerk over volschreef, totale 
vervalsingen waren. Hij zou zijn 
laatste levensdagen miserabel 
doorgebracht hebben met het 
opspeuren en terugkopen van zijn 
boek nadat de vervalsingen aan 
het licht waren gekomen.

Het werkelijke verhaal is heel 
anders, zoals ‘The Lying Stones’ 
van Melvin en Woolf uitvoerig uit 
de doeken doet. De stenen met 
afbeeldingen van planten, dieren, 
maar ook van symbolen en hemel-
lichamen, waren door jaloerse  
collega’s met opzet in zijn handen 
gespeeld om hem in de toenmalige 
academische wereld in diskrediet 
te brengen. De kwade opzet had 
echter desastreuze gevolgen voor 
deze collega’s zelf toen de werke-
lijke toedracht bekend werd. 
Beringer daagde hen voor het 
gerecht en won. Dat betekende 
het einde van de carrières van zijn 
jaloerse collega’s. Beringer behield 

zijn academische status, schreef 
nog een aantal boeken en overleed 
pas 14 jaar na zijn beproeving. 
Beringers boek is een overzicht 
over de kennis van fossielen toen 
de paleontologie nog in de kinder-
schoenen stond. In tegenstelling 
tot wat je uit het verhaal zou ver-
wachten geeft hij een objectieve 
beschrijving van de Lügensteine. 
Toch ging het verhaal volkomen 
verkapt de historie in en werd 
Beringer het symbool van een 
ridicule wetenschapper. Volgens 
Gould (2000) die het Lügenstei-
ne-verhaal beschrijft in zijn boek 
‘The lying stones of Marrakech’ 
had dit alles te maken met de 
morele boodschap van het ver-
haal. Het was een waarschuwing 
voor wetenschappers om vooral 
heel voorzichtig te zijn met onge-
fundeerde theorieën. Pas toen de 
oorspronkelijk rechtsakten in 
1935 in de staatsarchieven van 
Würzburg gevonden werden, 
kwam het echte verhaal boven 
water. Hoewel de meeste informa-
tiebronnen over de Lügensteine 
dit nu ook vermelden, is er vaak 
nog steeds de ondertoon van een 
ridicule wetenschapper. In dat 
opzicht is de opzet van Beringers 
jaloerse collega’s meer dan gelukt.
Wat dit ons nog meer leert is hoe 
gemakkelijk een verhaal overgeno-
men wordt zonder de authentici-
teit te verifiëren, zelfs door weten-
schappers. Voortbouwen op het 
werk van voorgangers is normaal 
voor de zich steeds verder ontwik-
kelende wetenschappen. In de 
huidige academische wereld is 
het belangrijk om te publiceren; 
gerefereerd worden is een belang-
rijke graadmeter voor een onder-
zoeker. Refereren naar relevante 
onderzoeken is fundamenteel en 
met veel referenties lijkt een 
publicatie al gauw belangrijk. 
Toch kom ik geregeld publicaties 
tegen waarvan je je kunt afvragen 
of er werkelijk gekeken is naar die 
referenties. Zoals het Lügenstei-
ne-verhaal klakkeloos overgeno-
men werd, zo schrijft de ene 
onderzoeker misschien te gemak-
kelijk de andere na. Referenties 
met typefouten die terug te voe-

ren zijn op de eerste publicatie. 
Verwijzingen naar publicaties die 
pas na veel moeite te vinden zijn. 
Dan kun je je afvragen of die 
geverifieerd en echt gebruikt zijn. 
Klakkeloos overnemen is nog 
gemakkelijker nu bijna alles 
online beschikbaar is. 
Met het werkelijke verhaal achter 
de Lügensteine is er die andere 
moraal die net zo belangrijk is: 
het belang van verificatie. Verifi-
catie heeft alles te maken met 
kwaliteit en integriteit van onder-
zoek. Daar moeten we attent op 
zijn zoals ook uit de recente 
wetenschapsvervalsingen in de 
psychologische wereld blijkt (de 
affaire Diederik Stapel). In de 
geologie kennen we al te veel ver-
valsingen. Wie kent de Piltdown 
Man niet? Maar er is ook een meer 
verborgen en misschien minder 
bewuste of opzettelijke vorm van 
vervalsing, zoals het weglaten van 
gegevens of anomalieën die niet 
in modellen passen. Des te meer 
een reden voor verificatie. 

Beringer verdiende beter. Hij 
besloot zijn boek met “ik leg mijn 
observaties voor aan wijsgeren en 
zou graag hun oordeel willen 
horen, anders dan het geven van 
mijn eigen mening. Ik wend mij 
tot de wetenschappers en hoop 
dat ze mij hun mening kunnen 
geven. Het is mijn uitdrukkelijke 
verwachting dat deze geïllustreer-
de lithografieën een nieuw licht 
zullen werpen op dit zo onduide-
lijke, zowel als ongewone, pro-
bleem. Ik zal dan ook mijn eigen 
opinie daarover geven en ik zal 
kosten nog moeite sparen om wat 
in de toekomst nog in Würzburg 
gevonden wordt verder te onder-
zoeken”. Zeker geen woorden van 
een ridicule onderzoeker.

Jan Schreurs

Een volledige versie van Beringer’s oorspronkelijk 
boek is online beschikbaar op de website van de 
Universiteit van Bologna. 

Gould, S.J. 2001. The lying stones of Marrak-
ech. Vintage, London.
Jahn, M.E. and Woolf D.J., 1963. The lying sto-
nes of Dr. Johann Bartholomew Adam Beringer, 
being his Lithograhiae Wirceburgensis.

De Lügensteine van Beringer

Bij het opruimen van een boekenkast stond daar dat boekje dat ik 
zo’n 30 jaar geleden bij boekhandel De Slegte voor een habbekrats 
aangeschaft had: “The Lying Stones of Dr. Johann Bartholomew 
Adam Beringer, being his ‘Lithographiae Wirceburgennsis’.”

.wetenschapsethiek

Lithographiae Wirceburgennsis page 119, Tab III, Universiteit van Bologna
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.actueel

Ontmanteling dreigt voor het 
Mineralogisch-Geologisch 
Museum in Delft

Sinds de fysieke verhuizing in 2007 van Technische Aardwetenschappen (de oude Mijnbouwkunde) 
naar het gebouw van Civiele Techniek en het samengaan van de twee faculteiten in Civiele Techniek 
en Geowetenschappen, bestaat er onzekerheid over het voortbestaan van het Mineralogisch-Geologisch 
Museum. In een overleg van 11 maart van dit jaar heeft het College van Bestuur van de TU Delft 
laten weten geen geld ter beschikking te stellen voor het voortbestaan van het museum. Niet op de 
huidige locatie in het oude gebouw van Mijnbouwkunde, niet ergens anders. 

Vitrinekasten in het museum.
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De collectie is niet uniek volgens het College 
van Bestuur, slecht onderhouden en het 
bewaren niet waard. Een deel kan gebruikt 
worden om andere academische collecties 
aan te vullen en te completeren; de pronk-
stukken – het Dodo-skelet, de enorme  
Triceratops-schedel, de grootste en mooiste 
kristallen – kunnen een plaatsje krijgen in 
de grote vergaderzaal van het College, want 
dat wordt de nieuwe bestemming van de 
museumzaal. 

Systematische collectie mineralogie
Professor S.M. (Stefan) Luthi, hoofd van 
de sectie Toegepaste Geologie, waaronder 
het beheer van het museum valt, is zeer 
bezorgd door de uitspraak van het College. 
“Dit museum maakt deel uit van het Neder-
lands erfgoed. Het is wel ironisch dat ik, 
Zwitser van geboorte, mij daar nu sterk 
voor moet maken. Het museum heeft van 
oudsher een sterke relatie gehad met onze 
overzeese gebiedsdelen. Het Nationaal 
Archief voor de Koloniën was hier gehuis-
vest. Dat is, net als onze uitgebreide col-
lectie fossielen, naar Naturalis in Leiden 
gegaan. Terecht, want het behoorde niet 
meer tot ons werkveld. Maar het museum 
bezit een volledige, systematisch opgezette 
collectie mineralen die uniek is in Neder-
land. Er is een uitgebreide verzameling 
gesteenten en ertsen. Veel van de ertsen 
komen uit mijnen die al lang gesloten zijn, 
uit lagen die óf al lang weggehaald zijn, óf 
niet meer te bereiken zijn. Dit soort stuk-
ken krijg je nooit meer terug.” 
Bijna 100 jaar (sinds 1912) is de ingenieurs-
tak van de aardwetenschappen gehuisvest 
geweest aan de Mijnbouwstraat in Delft. 
Specifiek ontworpen voor de faculteit Mijn-
bouwkunde heeft één van de vleugels van 
het gebouw een versterkte constructie gekre-
gen om de stenencollectie te kunnen her-
bergen. Het museum ademt dezelfde sfeer 
als Teylers in Haarlem, met mooie houten 
vitrinekasten, hoge ramen, zware pilaren 
en de mooiste stukken centraal in de zaal. 
Het museum was vrij toegankelijk voor  
studenten, de collecties werden gebruikt 
voor colleges en practica, er werden rond-
leidingen gegeven voor scholieren. 

Plannen en overleg
Luthi: “Wij hebben de afgelopen jaren 
plannen gemaakt om het museum levens-
vatbaar te maken. We zijn in overleg geweest 
met het Science Centre, het oude Techniek 
Museum Delft dat nu op de begane grond 
in het oude Mijnbouwgebouw zit, en de 
Botanische tuinen, onze naaste buren 
daar. Wij hebben plannen gemaakt voor 
samenwerking, we hebben overleg gehad 
met een projectontwikkelaar en een archi-
tect. Wij hebben ideeën ontwikkeld om het 
museum te gebruiken voor lezingen, fees-
ten of diners. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook 

in het British Museum of Natural History 
in Londen. Het idee dat je daar op dezelf-
de vloer loopt waar Lyell en Darwin ooit 
gelopen hebben, vind ik altijd zeer inspire-
rend. Wat is er mooier dan dineren met 
een Triceratops achter je.” 
Op al die plannen heeft de universiteit op 
geen enkele manier gereageerd, en dat 
stoort Luthi enorm. “Nu opeens, vijf jaar 
na onze verhuizing, wordt gezegd dat het 
museum het bewaren niet waard is, dat de 
ruimte stoffig en slecht onderhouden is en 
dat de collectie niet goed beheerd wordt. 
Ik vind dit zeer onredelijk. Sinds de verhui-
zing is het voor studenten onpraktisch om 
gebruik te maken van het museum, voor 
die tijd waren er dagelijks studenten om 
zich voor te bereiden op tentamens. Rond-
leidingen zijn lastig te organiseren en, 
omdat er geen staf en studenten meer  
ter plaatse zijn, is er slechts zeer beperkt 
toezicht mogelijk. En dat wreekt zich.  
De opheffing die ons museum bedreigt is 
er één in een lange lijn van universiteits-
musea en botanische tuinen die verdwenen 

zijn. Niet alleen de universiteiten zouden 
zorgvuldiger met hun erfgoed om moeten 
gaan, ook de overheid valt dit zwaar aan  
te rekenen.”

Toekomst
De faculteit Civiele Techniek en Geoweten-
schappen kampt met financiële tekorten. 
Geld om het museum zelf in stand te houden, 
is er niet. Luthi hoopt dat er in het nieuwe 
gebouw in ieder geval plek gevonden kan 
worden voor de collecties mineralen, 
gesteenten en ertsen, noodgedwongen in 
sterk afgeslankte vorm. Dat betekent dat 
de hele museumcollectie nagekeken moet 
worden en er een strenge selectie moet 
plaatsvinden. Dat is onmogelijk binnen 
enkele weken te doen zoals het College  
van Bestuur voorstelde, toen er in de ver-
gadering van 11 maart gevraagd werd of 
deze taak voor het eind van de maand 
afgerond kon worden. 

Aukjen Nauta

De ingang (achter de boom) van het oude Mijnbouwgebouw in Delft.
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.promotie

Wat gebeurt er als een grote 
meteoriet op aarde inslaat?

Eén van de meest catastrofale gebeurtenissen in de geschiedenis van het leven vond ongeveer  
66 miljoen jaar geleden plaats op de grens tussen het Krijt en het Paleogeen. Binnen relatief  
korte tijd stierf ongeveer de helft van alle levende soorten uit, waaronder de dinosauriërs, vliegende 
reptielen, ammonieten en belemnieten. Maar ook veel andere groepen werden zwaar getroffen,  
zoals een groot deel van het mariene plankton. Na decennia van onderzoek wijst een overweldigende 
hoeveelheid bewijs op de inslag van een grote meteoriet als de oorzaak van deze massa-extinctie. 

Johan Vellekoop aan de kust van California (USA), ten zuiden van San Francisco.
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Inmiddels verschuift de internationale 
wetenschappelijke focus langzaam van de 
vraag hoe realistisch dergelijke inslagen 
zijn, naar vragen zoals: Wat zijn de globale 
effecten van zulke inslagen? Hoe herstelt 
het leven op aarde zich van een dergelijke 
grote crisis? Die twee vragen staan centraal 
in mijn promotieonderzoek.

Inslagwinter
Een belangrijk aspect van het Krijt-Paleogeen 
(K-Pg) inslag-scenario is dat modelsimula-
ties een tot 10 jaar durende koude en don-
kere ‘nucleaire winter’, een zogenaamde 
‘inslagwinter’, voorspellen. Het idee is dat 
er door de inslag een grote hoeveelheid stof 
en aerosolen in de atmosfeer is terecht- 
gekomen. Dit zorgde ervoor dat het zonlicht 
tijdelijk werd geblokkeerd, waardoor het 
donker werd op aarde en het aardoppervlak 
snel afkoelde. Deze duisternis maakte foto-
synthese onmogelijk, waardoor mariene en 
terrestrische ecosystemen instortten. Deze 
inslagwinter is waarschijnlijk één van de 
belangrijkste oorzaken geweest van het 
massaal uitsterven van planten en dieren. 
Nadat het stof en de aerosolen uit de 
atmosfeer waren geregend, kon het zon-
licht het aardoppervlak weer bereiken en 
warmde de aarde weer op. De inslagwinter 
werd gevolgd door een periode van versterkte 
broeikascondities, een van de lange-termijn- 
effecten van de verstoring van de koolstof-
cyclus, onder andere door het massale uit-
sterven en door CO2 dat was vrijgekomen 
bij de inslag. 
Decennia van onderzoek aan de K-Pg-grens 
hebben een schat aan informatie opgeleverd. 
Toch ontbreekt het aan studies die gede-
tailleerd en kwantitatief genoeg zijn om 
dergelijke, door een impact veroorzaakte, 
milieuveranderingen goed in kaart te bren-
gen. Dat maakt het testen van scenario’s 
moeilijk.

Dinoflagellaten
Eén van de weinige planktongroepen die de 
K-Pg-grens heeft overleefd, zijn de dinofla-
gellaten. Een deel van deze dinoflagellaten 
vormen cysten met een organische wand, 
zogenaamde dinocysten, die in sedimenten 
terug te vinden zijn. De studie van dit soort 
organische resten heet palynologie.
Verscheidene studies hebben aangetoond 
dat een kwantitatieve analyse van dino-
cysten kan worden toegepast bij de recon-
structie van veranderingen van het milieu, 
zoals klimaatverandering en veranderende 
oceaanstromingen. Met dinocysten testen 
wij modellen om de gevolgen van de K-Pg-
inslag te reconstrueren. We kunnen hiermee 
inslag-gerelateerde milieuveranderingen 
onderscheiden van ‘achtergrond’ veranderin-
gen, zoals globale zeespiegelveranderingen. 
De meest ideale afzettingen om relatief 
snelle milieuveranderingen over de K-Pg-

grens heen te herkennen, zijn ondiep marie-
ne afzettingen. In dat milieu is de sedimen- 
tatiesnelheid hoog en komen veranderingen 
in zeespiegel, saliniteit, temperatuur en 
productiviteit het sterkst naar voren. Dino-
cyst biostratigrafie wordt gebruikt om te 
testen of de K-Pg-secties geen hiaten 
bevatten. Dit is cruciaal omdat mondiale 
zeespiegelveranderingen rond de K-Pg-
grens tot gevolg hebben dat er variaties 
ontstaan in de expressie en compleetheid 
van veel ondiep mariene K-Pg-secties.  
Wij hebben dan ook voor de palynologie 
gekozen om te proberen een aantal vraag-
stukken rond de meteorietinslag op de 
K-Pg-grens te beantwoorden.

Organische biomarkers
Hoewel de analyse van dinocysten gebruikt 
kan worden om milieuveranderingen te 
onderscheiden, is de kwantificatie van 
deze veranderingen niet mogelijk met 
alleen palynologie. In het afgelopen decen-
nium zijn er nieuwe technieken ontwikkeld 
om absolute temperaturen van zeewater en 
atmosfeer te reconstrueren op basis van de 
distributies van organische biomarkers. 
Eén van die technieken is de TEX86 proxy 
voor de temperatuur van het oppervlak van 
het zeewater. Deze techniek maakt gebruik 
van membraanlipiden van een specifieke 
groep mariene microben met de naam 
Thaumarcheota. Deze Thaumarcheota  
passen de compositie van lipiden in hun 
membraan aan aan de zeewatertempera-
tuur. Deze lipiden blijven bewaard in sedi-
menten en sedimentaire gesteentes. Door 
te kijken naar de distributie van deze  
lipiden kunnen wij de temperatuur van het 
zeewater reconstrueren. Deze methode is 
reeds succesvol toegepast op verscheidene 
tijdsintervallen in het Krijt, Paleogeen en 
Neogeen, maar tot nu toe nog niet op de 
K-Pg-grens. Tijdens mijn promotieonder-
zoek probeer ik voor de eerste keer een 

reconstructie te maken van de tempera-
tuurveranderingen over de K-Pg-grens heen 
door middel van de TEX86 temperatuur-
proxy. 

Veldwerk
In mijn onderzoek maak ik gebruik van een 
combinatie van biologische, geologische en 
chemische methodes. Deze combinatie van 
verschillende methodes moet inzicht kunnen 
verschaffen in de klimatologische en biolo-
gische gevolgen van de meteorietinslag op 
de K-Pg-grens. Die kennis kan dan gebruikt 
worden voor het testen van modellen om 
het klimaat in de toekomst te voorspellen. 
Daarnaast krijgen wij inzicht in de gevolgen 
van snelle verstoringen van het klimaat en 
de natuur, cruciaal voor het begrijpen van 
de huidige, door de mens veroorzaakte ver-
storingen. 
Mijn promotieonderzoek is een boeiende 
afwisseling van verschillende vormen van 
labwerk, microscoopwerk en schrijven, 
vaak in internationaal samenwerkingsver-
band. Op dit moment zijn we bezig met de 
publicatie van de eerste bewijzen voor de 
‘inslagwinter’ aan de hand van reconstruc-
ties van de temperatuur van het zeewater. 
Ook veldwerk is cruciaal voor mijn onder-
zoek; ik bestudeer een grote selectie aan 
K-Pg-locaties, met veldwerk in onder meer 
Turkije en Argentinië. Deze gevarieerde 
combinatie van veld- en labwerk maakt dit 
tot een bijzonder interessante baan. Al met 
al is het een geweldige ervaring om promo-
tieonderzoek te mogen doen. Ik hoop te 
kunnen promoveren in september 2014.

Johan Vellekoop, Universiteit Utrecht
J.Vellekoop@uu.nl 

Dit promotie-onderzoek maakt deel uit van het project ‘New 
insights in climatic and biotic effects of the bolide impact at the 
Cretaceous/Tertiary boundary’, aangevraagd door prof.dr. Henk 
Brinkhuis (UU, NIOZ) en gefinancierd vanuit het Open Programma 
van NWO Aard- en Levenswetenschappen. 

Phelodinium tricuspe. Manumiella seelandica.
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.erepenning

Penning van Verdienste voor geoloog Jan de Jong

Archeologische opgravingen in  
Haarlem en de hulp van de geologie

Donderdag 28 maart j.l. heeft Jan de Jong, medewerker palynologie en 
paleobotanie van de (in zijn tijd nog) Rijks Geologische Dienst de Penning van 
Verdienste van de stad Haarlem ontvangen. Hij kreeg deze onderscheiding 
voor het geologisch onderzoek dat hij, gedurende tientallen jaren, verricht 
heeft bij archeologische opgravingen en grote grondverzetwerken, zoals 
bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe riolering en de herinrichting van het 
Stationsplein. Het Archeologisch Museum aan de Grote Markt in Haarlem, 
waar de penning werd uitgereikt door wethouder Mooij, heeft een kleine 
tentoonstelling aan zijn werk gewijd.

In de Damstraat, waar de dienstingang van 
Teylers Museum was, braken ze bijna hun 
benen over de opgebroken stoepen in de 
jaren 1960: de palynologen van de Rijks 
Geologische Dienst. Een deel van het oude 
centrum was opgebroken om riolering aan 
te leggen. De Dienst zelf zat toen nog aan 
de andere kant van het Spaarne in het 
gebouw van de Hollandsche Maatschappij 
van Wetenschappen, maar een aantal 
laboratoria, waaronder dat van de afdeling 
Paleobotanie, is tientallen jaren gehuisvest 
geweest in de voormalige laboratoria van 
Teylers Museum. 

Dam en Spaarne
“Van de Grote Kerk tot aan het Spaarne lag 
de Damstraat open,” vertelt De Jong. “De 
uitgegraven grond bleek een verrassing te 
bevatten. In plaats van onverstoord veen, 
een logische aanname, bleek er door de 
mens aangebracht materiaal, waaronder 
stadsafval, te liggen. Daarin is Middel-
eeuws aardwerk aangetroffen, zodat de 
conclusie was dat de huidige oever van het 
Spaarne in de 12e of 13e eeuw tot stand 
is gekomen. Daarbij werd een strook van 
de voormalige Spaarne-oever opgehoogd en 
bij de stad getrokken, waarbij er ruimte 
voor de loop van de Haarlemse Beek naar 
het Spaarne werd uitgespaard. Hoewel 
deze inzichten niet alle historische vragen 
hebben opgelost, hebben zij wel bij kun-
nen dragen aan een beter begrip van de 
betekenis van de naam Damstraat: is de 
Damstraat zelf een dam, een weg naar een 
dam langs het Spaarne, of zelfs een dam 
in het Spaarne.* De grootschalige graaf-
werkzaamheden in het hartje van Haarlem 
konden uiteraard niet aan de belangstelling 
van De Jong ontkomen. 
Via een omweg – De Jong had een agrari-
sche opleiding en anderhalf jaar werkerva-
ring bij een tuinbouwbedrijf in Zweden – 
kwam hij na de Watersnoodramp van 1953 
bij de Rijks Geologische Dienst als veld-
geoloog voor de nieuwe kartering voor  
de herziening van de Geologische Kaart 
1:50.000. Hij deed veldwerk in het West-
land en Zeeland. Later kwam hij terecht bij Boringen op het ijs in het Spaarne in de winter van 1985 (links Jan de Jong).
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Het pollen
De samenwerking tussen De Jong en de 
archeologen, die begon bij de opengebroken 
Damstraat, is altijd gebleven. Een eigen 
archeoloog bezat de stad in de begintijd 
nog niet, wel een bloeiende archeologische 
werkgroep; als er onderzoek werd uitgevoerd, 
dan gebeurde dat door universiteiten. Later 
kreeg Haarlem een Gemeentelijke Commis-
sie Oudheidkundig Bodemonderzoek en 
pas in de jaren 1980 is de eerste stads-
archeoloog gekomen. 
Door een regionaal duinonderzoek van  
de RGD was er in Haarlem gedetailleerde 
informatie beschikbaar over de opbouw van 
een buiten het Jonge Duingebied gelegen 
‘oude’ strandwal. In tegenstelling tot de 
perikelen over het Middeleeuwse Spaarne 
en de Haarlemse Beek, ging het hier in 
archeologische zin veelal om de prehisto-
rie. Tijd voor een uitgebreid onderzoek had 
Jan de Jong vaak niet, maar hij koos altijd 
enkele kritische plekken uit om nauwkeurig 
te beschrijven. Hij deed vaak ook enig  
pollenanalytisch onderzoek. (Het pollen, 
niet ‘de’, een grammaticaal vergrijp dat  
De Jong niet accepteert!). Hij bekeek de 
potscherven die hij vond – hij heeft daar  
in de loop van de jaren een goed oog voor 
gekregen – maar liet de determinatie aan 
archeologen over. Hij deed dat werk graag, 
alleen niet met een zwaaiende hijskraan 
boven zijn hoofd. Gingen de kraanmachi-
nisten schaften, dan stapte De Jong het 
uitgegraven gat in. Zo kon hij de archeolo-
gen informatie geven over het afzettings-
milieu van de sedimenten waarin archeolo-
gische vondsten gedaan waren, beschreef 
hij de verstoringen die hij in de bodem 
vond en kon hij informatie geven over het 
landgebruik door de mens in die periode. 

Archief
Naast bodemonderzoek was De Jong nauw 
betrokken bij de oprichting in 1976 van 
het periodiek Haarlems Bodem Onderzoek 
(HBO), als auteur en als redactielid. Hij 
maakte deel uit van de Gemeentelijke 
Commissie voor Oudheidkundig Bodemon-
derzoek en werkte mee aan de samenstel-
ling van verschillende tentoonstellingen. 
Ter ere van het 750-jarig bestaan van de 
stad heeft hij meegewerkt aan de uitgave 
van een vereenvoudigde geologische kaart 
van Haarlem met belangrijke archeologi-
sche vindplaatsen. 
De Jong heeft zijn archief nu overgedragen 
aan het Bureau Archeologie van de gemeen-
te Haarlem. Een archief dat vele jaren werk 
omvat, waarin tientallen locaties zijn beschre -
ven met een overvloed aan informatie over 
het ontstaan van het duinlandschap en de 
veengebieden rondom Haarlem, over het 
gebruik van de mens daarvan en de ingrepen 
die zij al vroeg in hun bestaan hier hebben 
uitgevoerd. Hij heeft met zijn geologische 
kennis een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan de datering van archeologische 
vondsten en informatie kunnen verschaffen 
over de invloed van het landschap op de 
vroege bewoning en vice versa. Voor hem 
was het een boeiend zijpad van de geologie, 
archeologie heeft altijd zijn belangstelling 
gehad. Voor Haarlem was het een gouden 
kans om de archeologie van de stad in een 
breder kader te plaatsen. 

Aukjen Nauta

*  Jong, J. de, 1984: Geological investigations in the centre of 
Haarlem (The Netherlands) and the development of the River 
Spaarne. Geologie en Mijnbouw Nr. 3. Vol. 63, p. 287-298.

de afdeling Paleobotanie, waar hij zich, 
naast specifiek gericht veldwerk, vooral 
specialiseerde tot palynoloog. Zoals de  
jongere geologische opbouw al veel ver-
band houdt met de archeologie, speelt 
vooral in de palynologie van het Holoceen 
de invloed van de mens een grote rol en 
zijn er veel dwarsverbanden tussen archeo-
logisch geologisch onderzoek.

Het haventje van Jan
Niet alleen de oevers van het Spaarne, 
maar ook de Haarlemse Beek intrigeerde 
De Jong. “De Beek liep ongeveer oost-west 
over de Haarlemse strandwal van de huidige 
Brouwersvaart via de Raaks, zuid van de 
Grote Markt naar het Spaarne. In de 15e 
eeuw werden delen van de beek overkluisd 
en eind 19de eeuw is hij gedempt. Er 
bestaat geen duidelijkheid of de beek een 
natuurlijk water is of werd gegraven, wat 
de functie van de beek was en hoe en waar 
in het vroege Haarlem de verbinding met 
het Spaarne was. Bij rioleringswerkzaam-
heden langs het tracé van de voormalige 
beek werd materiaal aangetroffen dat op 
grond van aardewerk gedateerd is op 12e 
tot 13e eeuw en naar alle waarschijnlijkheid 
betrekking heeft op de vroegste aanleg. 
Aan de kop van de Houtstraat, waar de 
straat nog steeds breder is, is in de onder-
grond haaks op de richting van de beek 
over een lengte van 30 meter veenslib  
aangetroffen. Dat wijst er op dat de Haar-
lemse Beek hier door menselijk ingrijpen  
is verbreed met als mogelijk doel: een aan-
legplaats voor boten, de beschikbaarheid 
van bluswater of een paardenwed. Collega’s 
noemden dat wel ‘het Haventje van Jan’.” 

De erepenning van de stad Haarlem.

Jan de Jong (middenvoor) bij ‘zijn’ vitrine.  |  foto: Paul van Kempen, gemeente Haarlem
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2012 was een bijzonder jaar voor 
ons genootschap. We vierden het 
honderdjarig bestaan en gingen 
dus de tweede eeuw voor het 
KNGMG in. Het eeuwfeest is 
onder andere gevierd met het op 
16 maart 2012 gehouden sympo-
sium en met het uitbrengen van 
het jubileumboek ‘Dutch Earth 
Sciences – Development and 
impact’. Daarnaast heeft het 
KNGMG een vernieuwde, frisse 
website gekregen en is ons logo 
gemoderniseerd.

Eeuwfeest
Op vrijdag 16 maart 2012 vierde 
het KNGMG officieel haar honderd-
jarig bestaan met een symposium 
onder de titel ‘Earth Resources, 
the next 100 years’ in het KIT 

(Koninklijk Instituut voor de  
Tropen) te Amsterdam. Met een 
opkomst van meer dan 200 per-
sonen was circa een kwart van  
het ledental aan wezig. Voor velen 
was dit tevens een interessant 
netwerkmoment. Bij deze gele-
genheid werd ook het jubileum-
boek ‘Dutch Earth Sciences’ 
gepresenteerd en het eerste 
exemplaar werd overhandigd aan 
Jan de Jong, als Inspecteur Gene-
raal der Mijnen vertegenwoordiger 
van de Nederlandse overheid en 
in die functie feitelijk de directe 
opvolger van Willem van Water-
schoot van der Gracht. Met het 
boek en het symposium wilde het 
KNGMG aangeven hoe groot het 
belang van de Nederlandse aard-
wetenschappen voor de samen-

leving in het verleden geweest is 
en ongetwijfeld in de toekomst zal 
blijven. Het jubileumboek is ver-
zonden aan alle leden en in de 
weken na 16 maart ook aangebo-
den aan tal van instanties, zoals 
alle zuster organisaties in Europa 
(EFG-leden), een aantal relevante 
ambassades en Nederlandse 
musea. Het is momenteel te koop 
bij het secretariaat van het KNGMG, 
bij diverse musea en bij the Royal 
Geological Society in London. Het 
KNGMG is de sponsoren van het 
eeuwfeest, Shell, Total, GdFSuez, 
Wintershall, EBN en TNO, bijzon-
der erkentelijk voor het gezamen-
lijk dragen van de kosten van 
zowel symposium als jubileum-
boek.
Een andere manier om het honderd-

jarig bestaan luister bij te zetten 
was het uitbrengen van een her-
uitgave van het boekje ‘Klimaat en 
landverdroging’ van Willem Van 
Waterschoot van der Gracht uit 
1944, vergezeld van een voor-
woord van Salomon Kroonenberg. 
Ook dit boekje is als attentie aan 
alle leden verstuurd.

Erelidmaatschap
Vanwege zijn bijzondere verdien-
sten voor het tot stand komen van 
het jubileumboek is tijdens de 
jaarvergadering op 23 mei het 
erelidmaatschap uitgereikt aan 
hoofdredacteur Peter Floor. Hier-
mee heeft de genootschapsraad 
overigens ook de andere negen 
redacteuren en de twee eindlezers 
in het zonnetje willen zetten. 

.kngmg jaarverslag 2012
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Samen heeft men bergen werk  
verzet om tot dit resultaat te 
komen.

Bestendiging van het predicaat 
Koninklijk
Het proces om te komen tot 
bestendiging van het recht om  
het predicaat Koninklijk te mogen 
voeren is in het jubileumjaar afge-
rond. Het genootschap mag dit 
predicaat weer voor een periode 
van 25 jaar voeren.

NAC11
Op 28 en 29 maart 2012 is in 
Veldhoven voor de elfde maal het 
Nederlands Aardwetenschappelijk 
Congres georganiseerd. Het 
KNGMG ondersteunde met name 
de succesvolle sessie ‘Science 
and Society’.

Escherprijs 2011
Op 28 september werd de Escher-
prijs 2011 (voor de beste afstudeer-
scriptie) uitgereikt aan Inge van 
Gelder en Luuk Kleipool, beiden 
afgestudeerd aan de Vrije Univer-
siteit. Naar het oordeel van de 
jury eindigden zij ex aequo. Inge’s 
scriptie heeft de titel ‘Lateral 
extrusion in the Eastern Alps: a 
matter of pushing or pulling?’ Zij 
werd begeleid door Ernst Willings-
hofer en Dimitrios Sokoutis. Luuk 
studeerde af op het onderwerp 
‘Seismic expression of sedimenta-
ry bodies: an example from an 
Urgonian carbonate platform,  
Gorges de la Nesque, SE France’. 
Zijn begeleiders waren Philippe 
Leonide en John Reijmer.

Staringlezing 2012
Op 12 december 2012 heeft 
Prof. Dr. R.L.M. Vissers in Den 
Haag onder flinke belangstelling 
de jaarlijkse Staringlezing gehou-
den. Hij sprak over de aardbeving 
in 2011 bij Lorca (Spanje) en  
de relatie met geologische en  
geofysische waarnemingen in  
het veld.

Bescherming persoonsgegevens
Vanwege aangescherpte wetgeving 
(Wet op de Bescherming van Per-
soonsgegevens) is het KNGMG 
wettelijk verplicht om de persoon-
lijke gegevens van haar leden 
afdoende te beschermen. Dit heeft 

tot een aantal maatregelen geleid. 
De ledenlijst mag alleen voor onze 
eigen administratie gebruikt worden 
en is dus niet via de website 
opvraagbaar. Voortaan zullen 
adreswijzigingen van de leden 
niet meer gepubliceerd worden in 
de Geo.Brief. Het is nog wel moge- 
lijk om via het KNGMG-bureau, 
ondergebracht bij het KIVI, de 
gegevens van een specifiek lid te 
vragen, maar deze zal dan eerst 
benaderd worden voor toestemming. 
Ook is het mogelijk om direct in 
contact te komen met andere 
KNGMG-leden via de KNGMG-
groep in Linkedin.  
Deze groep telt momenteel zo’n 
200 KNGMG leden.

Netherlands Journal  
of Geosciences
Het hoofdbestuur in is november 
benaderd door de voorzitter van de 
Stichting Netherlands Journal of 
Geosciences (SNJG) met het ver-
zoek stelling te nemen inzake het 
voornemen van SNJG om het blad 
vanaf eind 2013 als ‘Open Access’ 
tijdschrift te gaan publiceren. 
Belangrijkste argumenten hiervoor 
zijn een betere zichtbaarheid van 
het blad en de belangen van de 
auteurs; er wordt een positief 
effect op de citatie index verwacht. 
Het hoofdbestuur heeft geantwoord 
begrip te hebben voor deze argu-
menten, maar ook bezwaren te 
zien. Nadat ook de andere Stichter 
van SNJG (TNO) niet onverdeeld 
positief had gereageerd, is besloten 
in het voorjaar van 2013 een over-
leg tussen alle betrokkenen over de 
toekomst van NJG te organiseren, 
waarbij meer aspecten dan alleen 
Open Access in ogenschouw geno-
men zullen worden.

Accreditatie
Het proces om via KNGMG een 
accreditatie als professioneel geo-
loog (EurGeol) te verkrijgen bij de 
EFG is het afgelopen jaar helder 
gemaakt. Hiertoe is ook een nieu-
we National Vetting Committee 
voor Nederland benoemd. Het 
proces is nauwkeurig beschreven 
in de Geo.Brief (2013-2) en valt 
te na lezen op www.kngmg.nl. 
Een vorige NVC die mogelijk nog 
een slapend bestaan leidde, zal 
worden ontbonden.

Financiën
Het financieel jaar 2012 laat een 
positief saldo zien van € 9185. 
Dit bedrag is echter geflatteerd 
door het vrijkomen van de t.b.v. het 
eeuwfeest gereserveerde gelden.  
De kosten van het eeuwfeest zijn 
binnen de begroting gebleven.  
De symposiumkosten zijn lager 
uitgevallen dan begroot. De door-
berekening van de deelnemers-
kosten is beheerst gebleven door 
facturering op basis van het wer-
kelijke aantal deelnemers (220) 
i.p.v. het gecontracteerde mini-
mum aantal. Het in de arm nemen 
van een congresorganisatiebureau 
(EAGE) heeft voordelen, maar 
brengt tevens de nodige kosten 
met zich mee. Wat betreft de 
reguliere kosten in dit jubileum-
jaar heeft de verzending van de 
jubileumboeken naar de leden een 
verhoging van de kantoorkosten 
met zich mee gebracht. Verder 
zijn m.n. de redactionele kosten 
van de Geo.brief gestegen. De 
afdracht aan de Europese Federa-
tie van Geologen (EFG) is aange-
past; deze afdracht is gebaseerd 
op het aantal in Nederland werk-
zame leden, dat in het verleden te 
laag was geschat. Daarnaast zijn 
de administratiekosten van het 
KIVI NIRIA licht gestegen.  
De bedrijven die het eeuwfeest 
gesponsord hebben, zijn in 2012 
niet nogmaals aangeschreven voor 
sponsoring van andere activiteiten.
Het is dit jaar door een grote 
inspanning van het KIVI NIRIA 
gelukt om bijna alle contributies 
over 2012 binnen te krijgen, 
zodat er op deze post geen grote 
afschrijving gedaan hoeft te worden. 
NWO levert jaarlijks een grote bij-
drage aan de Geo.brief. De Kring 
Toegepaste Fysische Geografie 
(KTFG) draagt bij in de publica-
tiekosten via een afdracht van een 
(gering) aantal KTFG-leden aan 
het KNAG voor ontvangst van de 
Geo.brief. 
De begroting voor 2013 is niet zo 
rooskleurig als het financieel ver-
loop van 2012 en vertoont een 
tekort. Naast de gangbare kosten 
is in navolging van voorgaande 
jaren een voorziening van € 2000 
opgenomen voor het NAC 2014. 
Verder is de website aangepast en 
bijgewerkt; dit brengt voor 2013 

verhoogde kosten met zich mee. 
De grootste kostenstijgingen zijn 
te vinden in de publicaties: Geo.
brief en Netherlands Journal of 
Geosciences (NJG). Als het NJG 
zou overgaan tot een andere 
manier van publiceren, dan zouden 
de stichtersbijdragen van KNGMG 
(en van TNO) aan het NJG de 
komende jaren op het oorspronke-
lijk afgesproken bedrag van  
€ 16.000 gehouden worden; dat 
is het dubbele van wat de laatste 
jaren gewoon was. Getracht wordt 
om in samenspraak met de Stich-
ting NJG dit bedrag zo laag moge-
lijk te houden. Aangezien de  
stijgende uitgaven de relatief  
constante bron van inkomsten 
overtreffen, zullen voor het lopen-
de jaar 2013 de kasreserves  
aangesproken moeten worden.

Samenstelling van het  
hoofdbestuur
Tijdens de jaarvergadering van  
23 mei 2012 is Jan Schreurs 
benoemd als nieuw bestuurslid. 
Op de vergadering van 15 mei 2013 
zullen aftreden Hans de Bresser en 
Frederique van Schijndel, na res-
pectievelijk acht en zeven dienst-
jaren. Het bestuur is beiden zeer 
erkentelijk voor hun inspanningen. 
Als kandidaat om Hans als verte-
genwoordiger van de Universiteit 
Utrecht op te volgen, wordt Hemmo 
Abels voorgesteld.

Ledenbestand
Het totaal aantal leden per  
31 december 2012 bedroeg 813.

Barthold Schroot, secretaris en  
Els Ufkes, penningmeester
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.voetlicht

Bert Boekschoten met het 15 miljoen jaar oude ei dat hij, met Hanneke Meijer, gevonden heeft op Selvagem Grande tijdens de ‘Beagle’ expeditie in 2009.
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We bevinden ons aan de voet van de IJs-
landse tafelberg Herðubreið, Bert Boek-
schoten en ik. In de verte zien we een 
Napolitaans dorpje op de rand van de 
Vesuvius en even verderop ligt een groeve 
waar ‘calcaire grossier’ wordt gewonnen, de 
kalksteen waaruit Parijs werd opgetrokken. 
“Wil je nog koffie?”, vraagt Bert, terwijl  
ik het hoekige silhouet van de Herðubreið 
bestudeer. De top van de vulkaan is plat 
doordat de eruptie werd gestuit door Pleis-
toceen gletsjerijs, vertelde de emeritus-
professor in de paleontologie zojuist.  
“Volgens de Germaanse mythologie werd 
de berg bewoond door goden.”

Nieuwsgierigheid
Een soort IJslandse Olympus dus, de 
Herðubreið. Dat Bert Boekschoten daar een 
schilderij van aan de muur heeft hangen 
(naast bovengenoemde Italiaanse en Franse 
taferelen) beschouw ik als toepasselijk.  
In mijn belevingswereld heeft de 79-jarige 
geoloog welhaast mythische proporties 
aangenomen. Tijdens colleges spraken mijn 
docenten vol lof over hem; van ouderejaars 
studenten hoorde ik fascinerende anekdotes. 
In 2009 zag ik in het VPRO-programma 
“De reis van de Beagle” hoe hij op het 
eiland Selvagem Grande een miljoenen 
jaren oud fossiel stormvogelei vond. En  
nu zit ik opeens zelf in zijn Amsterdamse 
huiskamer.
Net een week is hij terug uit Tanzania, 
waar hij een reis leidde voor HOVO (Hoger 
Onderwijs Voor Ouderen). “Ik geef cursus-
sen over de evolutie van de mens. Onder-
deel van het programma is de reis naar 
Afrika, waar deelnemers kunnen ervaren in 
wat voor landschap onze voorouders leefden.” 
Reizen is voor Boekschoten onlosmakelijk 
verbonden met nieuwsgierigheid. “Ik wil 
een doel hebben, een omgeving die me 
prikkelt. In een badplaats zou ik me dood-
vervelen.” 

Steen als beloning
Boekschotens aardwetenschappelijke fasci-
natie ontstond zeventig jaar geleden, toen 
hij als kleine jongen in zijn woonplaats  
Hilversum een stukje vuursteen vond vol 

fossiele bryozoën: mosdiertjes uit zee. 
“Korte tijd later ontdekte ik kwartsiet met 
pyrietkristallen - toen was mijn interesse 
helemaal gewekt.” Met behulp van een 
oom die amateur-geoloog was, determi-
neerde de jonge Bert zijn eerste vondsten. 
“Vanaf die tijd vertrok ik regelmatig op mijn 
fietsje naar de groeve in Winterswijk. Een 
flinke afstand, die ik alleen volbracht omdat 
er aan het eind een steen als beloning lag. 
Sporten omwille van de sport ligt me niet.” 
Die instelling behield Boekschoten tijdens 
zijn geologiestudie aan de Universiteit 
Utrecht. “We gingen veel op veldwerk. Als 
we om geologische redenen een berg op 
moesten had ik er vrede mee - maar mijn 
studiegenoten waren enthousiastelingen 
die ook voor de lol helling op, helling af 
renden. Daar deed ik niet aan mee. Node-
loos bergbeklimmen? Je moet dingen niet 
te ingewikkeld maken.”

Ammonieten
Dat geldt ook in de wetenschap. Boekscho-
ten focust graag op plausibele hypothesen 
in plaats van op vergezochte speculaties. 
Hij raakte al vroeg geïnteresseerd in de 
actuopaleontologie: het vergelijken van 
huidige organismen met hun fossiele voor-
gangers om zo een beter inzicht in heden 
en verleden te krijgen. “Zo ben ik ook op 
het idee gekomen dat alle ammonieten 
eenjarig waren. Ik verbaasde me er al lange 
tijd over hoe het kan dat we zoveel ammo-
nietenfossielen vinden, terwijl die dieren 
destijds toch niet in groten getale de zeeën 
konden bevolken. Het waren roofdieren en 
daarom hadden ze een aanzienlijk eigen 
territorium nodig om te kunnen jagen.” Op 
een dag zag Boekschoten in een Portugese 
haven hoe vissers netten vol pijlinktvissen 
binnenhaalden. “Dat vond ik opvallend;  
er is tegenwoordig zoveel ophef over over-
bevissing. Het bleken eenjarige dieren. 
Voordat ze gevangen worden hebben ze al 
voldoende eitjes gelegd voor een volgende 
generatie; elk jaar zitten de zeeën weer 
bomvol. Toen dacht ik: misschien zijn die 
ammonietenfossielen wel zo talrijk omdat 
alle ammonieten eenjarig waren. Hubert 
Vonhof van de VU zoekt dat momenteel 

samen met Pim Kaskes uit met behulp van 
isotopen. Heel spannend wat daar uit gaat 
komen.”

Twee werelden
Na zijn studie promoveerde Boekschoten in 
Utrecht op foraminiferen. Twee docenten in 
het bijzonder hadden hem geïnspireerd om 
paleontoloog te worden. “Von Koenigswald 
onderzocht fossiele mensen in Indonesië. 
Hij had de bevlogenheid, en zijn collega 
Drooger sprak met vakmanschap over bek-
kenstratigrafie. Ik vond ze allebei fantas-
tisch, terwijl die twee elkaar niet lagen. 
Om met Willem Frederik Hermans te spre-
ken: ze hadden allebei altijd gelijk.” Des-
tijds was geologie echt een opleiding voor 
emigranten. “Mijn studiegenoten waaierden 
uit over de wereld, ik bleef met genoegen 
in het bergloze Nederland.” 
In 1959 vertrok de toen 26-jarige Boek-
schoten naar de Rijksuniversiteit Groningen. 
“Een fantastische leerschool. De professoren 
Kuenen en Van Straaten waren er voor de 
aardwetenschappelijke verdieping, Willem 
Frederik Hermans was er voor de filosofi-
sche en literaire inspiratie en Belcampo 
(schrijverspseudoniem van arts Herman 
Pieter Schönfeld Wichers) voor de onge-
breidelde fantasie.”
Sinds 1985 is Boekschoten aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam verbonden. De 
weekends brengt hij met zijn vrouw door  
in Groningen, doordeweeks woont hij in 
Amsterdam. “Het beste van twee werelden. 
De hectiek van de stad en de rust van het 
platteland. Hier kan ik in gesprek met col-
lega-wetenschappers, daar met de ruisende 
bomen.”

Naar de opera
Boekschoten vindt aardwetenschappelijk 
onderzoek in Nederland heel belangrijk. 
“Kennis van het deltasysteem waarin wij 
leven is onmisbaar. In de toekomst zal de 
behoefte aan deltadeskundigen wereldwijd 
groeien, vanwege bodemdaling, zeespiegel-
rijzing en een explosieve bevolkingsgroei.” 
Bovendien is deltaonderzoek heel breed en 
in die zin typerend voor aardwetenschap-
pelijk onderzoek. “Geologie en fysische 
geografie zijn zowel historische als integre-
rende wetenschappen. We kunnen ze toe-
passen in onze huidige maatschappij, maar 
we kunnen er ook de geschiedenis van de 
aarde mee ontrafelen. De aarde als systeem 
staat centraal.”

Bert Boekschoten: “De wetenschap 
kan niet zonder verhalen”

Zeventig jaar geleden vond – nu emeritus-professor – Bert Boekschoten (79) zijn 
eerste fossiel. Geo.brief sprak met de bevlogen paleontoloog over verleden, 
heden en toekomst van de aardwetenschappen.
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De veelzijdigheid spreekt Boekschoten aan. 
Naar eigen zeggen is hij “een bijzonder 
gulzige naturalist” en in zijn lange loop-
baan had hij uiteenlopende projecten - van 
rifonderzoek tot het bestuderen van reuzen- 
en dwerggroei bij eilanddieren.
De gulzigheid is grensoverschrijdend, getuige 
zijn interesse in de schone kunsten. Toen 
hij nog verplichte excursies begeleidde 
instrueerde Boekschoten zijn studenten 
altijd om naast veldkleding nette kleding 
mee te nemen: ze gingen een avond naar 
de opera. “Ook dergelijke educatie is van 
belang. Door ruimte te laten voor verbeel-
ding houdt je leven kleur.” Bovendien, 
benadrukt hij, draait het in de wetenschap 
ook deels om het verzinnen. “Je moet met 
hypotheses voor de dag komen en op basis 
van je resultaten een plausibel verhaal 
reconstrueren. De wetenschap kan niet 
zonder verhalen.” 
Bewondering heeft Boekschoten voor geo-
logische verhalenvertellers als Salomon 
Kroonenberg en Peter Westbroek. “Die 
hebben geweldige boeken geschreven.  
We beleven mooie tijden in de aardweten-
schappen – het vak krijgt steeds meer 
maatschappelijke belangstelling.”

Individualistische houding
Aardwetenschappen hoort aan alle univer-
siteiten thuis, vindt Boekschoten. “Daarom 
is het zo mooi dat Jan Wijbrans nu als bij-
zonder hoogleraar geologie aan de Universi-
teit Leiden verbonden is en dat Rien Herber 
een positie als hoogleraar geo-energie in 
Groningen vervult.” 
Eigenlijk zou geologische kennis al met de 
paplepel moeten worden ingegoten, aldus 
Boekschoten. “Het blijft een verwaarloosd 
punt op scholen en dat is deels ook te wijten 
aan de geologen zelf. Het zijn vrolijke 
hamerzwaaiers die zich weinig bezighouden 
met wetenschapscommunicatie.”

Niet alleen op universiteiten en middelbare 
scholen is plaats voor de aardwetenschap-
pen. “Veel belangrijk onderzoek speelt zich 
in de museumwereld af. De grens tussen 
de academische en non-academische 
wereld vervaagt; amateurgeologen hebben 
enorm veel kennis en zijn bijzonder 
be vlogen.”
Ziet Boekschoten die bevlogenheid ook bij 
hedendaagse studenten? “Bij sommigen. 
Maar onderzoek bestaat niet alleen uit  
passie. Factoren als doorzettingsvermogen 
zijn ook belangrijk. Evenals vrijheid om je 
eigen weg te vinden. De laatste decennia 
zie je dat die vrijheid begint in te krimpen 
en dat is zorgelijk. Studenten oefenen  
een egaliserende invloed op elkaar uit, ze  
willen zich niet te veel onderscheiden van 
de rest. Niet wat hun spijkerbroek betreft 
en niet wat hun opleiding betreft.”
Doodzonde, vindt Boekschoten. Daarom 
probeert hij bij studenten een individualis-
tische houding te stimuleren. “Het wordt 

studenten niet makkelijk gemaakt. Ze 
staan onder tijdsdruk, alles is prestatiege-
richt. Nuttigheid staat centraal - terwijl je 
als onderzoeker juist moet kunnen morsen. 
In vrijheid maak je fouten en dat is nodig 
voor vooruitstrevend onderzoek.” 

Onbevangenheid handhaven
Die inperking van vrijheid ziet Boekschoten 
ook in het landschap. “Nederland raakt 
steeds verder volgebouwd. Waar ik vroeger 
ongehinderd van Hilversum naar Winters-
wijk kon fietsen, zou ik nu allerlei omwe-
gen moeten maken vanwege de snelwegen. 
“Het landschap raakt versnipperd, evenals 
de aandacht van mensen. “Er is zo’n over-
daad aan prikkels dat mensen niet weten 
waar ze hun informatie vandaan moeten 
halen. Journalisten zijn vaak ongenuanceerd 
omdat ze moeten opbieden tegen de over-
daad.” Zelf filtert Boekschoten onder ande-
re door geen tv te kijken. “Liever raadpleeg 
ik kranten; die kan ik op eigen tempo 
na lezen. En verder begeef ik me veel onder 
de mensen. Door directe gesprekken en 
eigen waarneming leer je altijd nog het 
meest.”
De toekomst van de aardwetenschappen 
ziet Boekschoten rooskleurig in. “Misschien 
dat er in Nederland aan de oppervlakte 
niet veel meer te ontdekken valt, maar de 
ondergrond herbergt nog voldoende gehei-
men. Ontsluitingen zijn slechts het topje 
van de ijsberg.” Welke les heeft Boekscho-
ten voor de toekomstige generatie aardwe-
tenschappers? “Probeer je onbevangenheid 
te handhaven. Houd een open blik. Wees 
nieuwsgierig.”
Met recht wordt de paleontoloog een geo-
logische legende genoemd, besef ik na  
ons gesprek. Het voelt alsof ik zojuist een 
bezoek heb mogen brengen aan de Olym-
pus. 

Gemma Venhuizen

Bert Boekschoten (met muts) met HOVO-studenten op excursie naar het Zwerfsteneneiland Maarn.

Bert Boekschoten (rechts) met Freek van Veen op bezoek bij Giselle d’Ailly.
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.kustonderzoek

Hoe zand aan de wandel gaat 
onder lopende golven

Golf-gedreven zandtransport van en naar de kust wordt in de huidige generatie computermodellen 
voor kustontwikkeling voorspeld met semi-empirische formules. Deze formules zijn gebaseerd op 
uitgebreid zandtransportonderzoek in Oscillatory Flow Tunnels, met heen en weer stromend water. 
Recente experimenten in de Large Wave Flume in Hannover, met realistische, lopende golven in 
plaats van oscillerende stroming, laten echter zien dat er aanzienlijk meer transport van sediment 
richting de kust optreedt dan werd voorspeld op grond van de tunnelexperimenten.

Golven bij Nature’s Valley, Western Cape, South-Africa.  |  foto: Wouter Kranenburg.
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Fig. 2. Schematische tekening van de generatie van Wave Shape Streaming 
(links) en Progressive Wave Streaming (rechts). Kleine zwarte pijltjes: 
golf-gerelateerd(e) bodemschuifspanning (links), dan wel impulstransport 
(rechts); Halve zwarte pijl: golf-gemiddelde resultante daarvan; witte pijl: 

de hierdoor gegenereerde golf-gemiddelde stroming; Halve rode pijl: aan 
deze stroming gerelateerde bodemschuifspanning. In het midden de 
modelresultaten voor de golf-gemiddelde stroming U0 berekend met en 
zonder lopende-golf effecten (PWE), vergeleken met meetresultaten

Wouter Kranenburg ontwikkelde en gebruik-
te in zijn onderzoek een nieuw numeriek 
model om verklaringen te vinden voor dit 
verschil. De resultaten bieden nuttige 
bouwstenen voor verbetering van bestaande 
zandtransportformules, wat bijdraagt aan 
een betere voorspelling van de kustontwik-
keling en betere inschatting van de effecti-
viteit van kustbeschermingsmaatregelen. 
Kranenburg heeft op 15 februari j.l. zijn 
proefschrift verdedigd aan de Universiteit 
Twente. 

Golfgootexperimenten
Dichtbij de kust, waar het water relatief 
ondiep is, is de golfgerelateerde beweging 
van het water voelbaar tot op de zeebodem. 
Door deze beweging wordt ook het sediment 
op de zeebodem in beweging gebracht. Bij 
sterke waterbeweging bij de bodem leidt 
dit tot sheet-flow: bodemvormen worden 
weggespoeld en de bodem verandert in een 
dichte laag van bewegend sediment. Het 
fenomeen sheet-flow is uitgebreid onder-
zocht onder laboratoriumomstandigheden 
in zogenoemde oscillatory flow tunnels 
(Fig. 1), waarin de waterbeweging onder 
golven wordt nagebootst met heen en weer 
stromend water. Hierbij is b.v. gekeken 
naar de effecten van korrelgrootte en van 
de golfvorm op de hoeveelheid zandtrans-
port per seconde. Dit onderzoek, waaraan 
ook de vakgroep Water Engineering and 
Management (WEM) van de Universiteit 
Twente (UT) in de loop der jaren een grote 
bijdrage heeft geleverd, heeft geresulteerd 
in semi-empirische transportformules, die 
vaak worden toegepast in morfologische 
modellen voor voorspelling van de kust-
ontwikkeling. 
Recent zijn vanuit de vakgroep WEM ook 
sheet-flow experimenten uitgevoerd in 
grote golfgoten, o.a. in het enorme Großer 
Wellenkanal in Hannover (310 x 7 x 5 m). 
In zo’n golfgoot worden realistische, lopen-
de golven opgewekt. Hierdoor is de water-
beweging niet beperkt tot horizontale oscil-

laties alleen, maar speelt ook de verticale 
beweging een rol (Fig. 1). De recente  
experimenten laten sedimenttransportsnel-
heden zien die nogal verschillen van de 
eerdere bevindingen in tunnels onder als 
vergelijkbaar bedoelde condities. Voor fijn 
zand onder Stokes golven (d.w.z. een korte, 
hevige onshore beweging gevolgd door een 
lange, rustige offshore beweging) houdt dit 
zelfs een omkering in van de richting van 
het zandtransport: waar tunnel-experimenten 
zandtransport lieten zien van de kust af, 
laten de golfgoot-experimenten transport 
zien naar de kust toe. Kranenburgs proef-
schrift onderzoekt hoe het lopende-golf 
karakter van zeegolven dit verschil in  
zandtransport kan verklaren.

Netto stroming 
Een interessant mechanisme dat aanwezig 
is onder lopende golven maar niet in oscille-
rende stroming, is progressive wave streaming: 
een kleine, kustwaartse stroming in de 
bodemgrenslaag (Fig. 2, rechts). Dit 
mechanisme werkt als volgt: de stroming 
van het water over de bodem veroorzaakt 
een interactiekracht: de bodemschuifspan-

ning. Onder invloed hiervan ontstaat onder-
in de waterkolom een grenslaag (WBL: 
wave boundary layer), waarin de invloed 
van de bodem doorwerkt via aan de bodem 
opgewekte turbulentie. Ook gaat door de 
bodemschuifspanning de horizontale 
waterbeweging dichtbij de bodem voorlopen 
op de horizontale waterbeweging hoger  
in de waterkolom, waar de grenslaag- 
turbulentie geen rol meer speelt (FS: free 
stream). Bij lopende golven gaat hierdoor 
ook de verticale waterbeweging aan de 
bovenrand van de grenslaag voorlopen in 
vergelijking met een geheel turbulentie-
vrije situatie. Het resultaat is dat aan de 
rand van de grenslaag de verticale waterbe-
weging meer dan 90 graden voorloopt op 
de horizontale beweging. Dat betekent dat 
er – golfgemiddeld – een transport zal 
plaatsvinden van horizontale impuls (ruw) 
de grenslaag in. Deze toevoer van impuls is 
de aandrijver van een golfgemiddelde stro-
ming in de richting van de golfpropagatie: 
progressive wave streaming (PWS). Overi-
gens werkt deze progressive wave streaming 
precies tegengesteld aan wave shape strea-
ming (WSS). Wave shape streaming ontstaat 

Fig. 1. Schematische voorstelling van de proefopstelling met een oscillerende golfbeweging (links-
boven) en golfgoot (rechts).
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door verschillen in bodemschuifspanning 
tussen de heen- en de teruggaande water-
beweging bij niet-sinusvormige golven/
oscillaties. Ook dit drijft een golfgemiddel-
de stroming aan, maar dan van de kust af 
(Fig. 2, links). De verticale waterbeweging 
speelt hierbij verder geen rol. Daarom kan 
WSS zowel in tunnels als in goten optreden. 
Een belangrijke vraag in het onderzoek 
was: kan progressive wave streaming het 
verschil in zandtransport tussen de tunnel- 
en gootexperimenten verklaren? Om dit 
goed te kunnen onderzoeken, was het aller-
eerst noodzakelijk de netto stroming zelf 
nauwkeurig te berekenen. Hiertoe is een 
numeriek model ontwikkeld waarin niet 
alleen de tijdsafhankelijkheid van de tur-
bulentie wordt meegenomen, maar ook de 
verticale snelheden in de bodemgrenslaag 
nauwkeurig worden uitgerekend. Dit model 
houdt zo rekening met beide streamings-
mechanismen. Figuur 2 (midden) vergelijkt 
modelberekeningen van de netto stroming 
U0 in de golfgrenslaag mèt en zonder pro-
gressive wave streaming met meetresultaten 
uit de golfgoot-experimenten. Deze verge-
lijking laat zien dat het model de meet-
resultaten nauwkeurig reproduceert en dat 
de invloed van progressive wave streaming 
op de netto snelheid aanzienlijk is.

Sedimenttransport
Hiermee is nog niet gezegd dat progressive 
wave streaming ook de verklaring is van de 
verschillen in zandtransport tussen de tun-
nel- en gootexperimenten. Om dit verder  
te onderzoeken zijn vergelijkingen aan het 
model toegevoegd waarmee ook de sediment-
concentratie onder lopende golven kan wor-
den berekend. Vervolgens is dit uitgebreide 
model gevalideerd met zandtransportmetin-
gen voor zowel fijn (d50 = 0.15 mm) als 
‘medium’ zand (d50 = 0.24 mm), gedaan 
in zowel tunnel- als gootexperimenten. Na 
de validatie is met behulp van numerieke 

Fig. 4. Verschil in sedimentconcentratie c  
tussen een simulatie met en een zonder lopen-
de-golf effecten. Blauw: < 0; rood: > 0.

Fig. 3. Berekend netto zandtransport <qs> onder Stokes golven als functie van het derde orde snel-
heidsmoment van de horizontale snelheid boven de grenslaag.

experimenten de specifieke bijdrage van 
progressive wave streaming aan het zand-
transport gekwantificeerd. Dit is gedaan 
door in het model de wiskundige termen in 
de impulsvergelijking die verantwoordelijk 
zijn voor dit proces ‘aan’ en ‘uit’ te zetten 
en de berekende transporten te vergelijken. 
Fig. 3 toont het berekende netto transport 
<qs> van zowel fijn als ‘medium’ zand 
onder Stokes golven met van links naar 
rechts geleidelijk toenemende golfhoogte. 
Vergelijking van de verschillende simulaties 
laat zien dat voor ‘medium’ zand nagenoeg 
het volledige verschil tussen zandtransport 
in oscillerende stroming en onder lopende 
golven wordt verklaard door progressive 
wave streaming. Ook voor fijn zand blijkt 
dit proces een aanzienlijke bijdrage te 
leveren. 
De simulaties laten echter ook zien dat 
streaming niet de volledige verklaring is. 
Uit een nadere vergelijking van de sedi-
mentconcentratie (verschilplot in Fig. 4), 
blijkt dat onder lopende golven de sedi-
mentconcentraties tijdens de heengaande 
beweging iets groter en tijdens de terug-
gaande beweging iets kleiner zijn dan in 
geval van oscillerende stroming. Dit wordt 
verklaard door convergentie in de horizon-
tale advectie van gesuspendeerd sediment 
voorafgaand aan de passage van een golf-
top en divergentie erna. Simpel gezegd: 
voor de golftop wordt de boel in elkaar 
gedrukt en achter de golftop juist uit elkaar 
getrokken. Dit veroorzaakt niet alleen een 
verticale waterbeweging, maar ook een 
extra variatie in de sedimentconcentratie 
met de frequentie van de golf, met extra 
kustwaarts sediment transport als gevolg.

Morfologische modellen
De volgende vraag is of het extra kustwaarts 
sedimenttransport ten gevolge van progres-
sive wave streaming en het bovengenoemde 
advectie-effect ook invloed heeft op de 

kustontwikkeling. Deze vraag is kort onder-
zocht met een eenvoudige morfologische 
berekening voor de verplaatsing van een 
zandbank. In deze berekening blijkt het 
verschil in voorspelde zandbank migratie-
snelheid mèt of zonder progressive wave 
effects meer dan een factor 2. Het lijkt dus 
de moeite waard om deze effecten mee te 
nemen in morfologische modellen. Het is 
niet realistisch en ook niet nodig om het 
ontwikkelde numerieke model toe te pas-
sen binnen de context van de huidige com-
putermodellen voor de kustontwikkeling. 
Een meer eenvoudige aanpak is om de  
progressive wave effects mee te nemen  
in morfologische modellen door ze toe te 
voegen aan de bestaande formules voor 
sedimenttransport die gebruikt worden  
binnen deze modellen. Met het oog daarop 
zijn in deze studie ook parametrisaties ont-
wikkeld voor progressive wave streaming  
en het bovenbeschreven advectie-effect. 
Deze zijn gebaseerd op de resultaten van 
het numerieke model in combinatie met 
analytische afleidingen, en vormen hand-
zame bouwstenen voor de verbetering van 
de bestaande sedimenttransportformules. 
Langs deze weg dragen de resultaten van 
dit onderzoek bij aan betere voorspellingen 
van de kustontwikkeling en betere inschat-
ting van de effectiviteit van kustbescher-
mingsmaatregelen. 

Wouter Kranenburg
w.m.kranenburg@utwente.nl

Het proefschrift van Wouter Kranenburg ‘Modelling sheet-flow 
sand transport under progressive surface waves’, is te downloaden 
via http://doc.utwente.nl/84230/
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.agenda

t/m 15 september 2013
Tentoonstelling Natuurhistorisch 
Museum Maastricht ‘CSI Mosa-
saurus – de nieuwe Mosasaurus-
vondst Carlo’. Info: http:// 
www.nhmmaastricht.nl

6 april t/m 1 september 2013
Tentoonstelling Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam ‘Kijk wat ik 
gevonden heb!’ 30 jaar Werkgroep 
Pleistocene Zoogdieren. Info: 
http://www.hetnatuurhistorisch.nl/
exposities/agenda/

27 en 28 april 2013
Tentoonstelling Minerant 2013, 
Antwerpen, België. Info: www.
minerant.org/MKA/minerantnl.html

13-17 mei 2013
5th Liège Colloquium on Ocean 
Dynamics — The variability of  
primary production in the ocean: 
from the synoptic to the global 

scale, Luik, België. Info: http://
modb.oce.ulg.ac.be/colloquium/

15-16 mei 2013
5th Carbon Capture & Storage 
Summit, Rotterdam. Info:  
http://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 2013 75th EAGE Confe-
rence & Exhibition incorporating 
SPE EUROPEC 2013. London, UK. 

Van Waterschoot van der Gracht 
penning 2013

Het Hoofdbestuur van het KNGMG roept hierbij de leden van het 
Genootschap op om kandidaten voor de Van Waterschoot van der 
Gracht penning 2013 te nomineren.

In 1951 stelde het KNGMG een erepenning in, uit te reiken aan “een  
persoon die zich op wetenschappelijk, maatschappelijk of onderwijskundig 
gebied voor de aardwetenschappen in Nederland uitzonderlijk verdienstelijk 
heeft gemaakt”. De penning werd vernoemd naar Willem van Waterschoot 
van der Gracht (1873–1943), geoloog, mijnbouwer, jurist, directeur van 
de Rijksopsporing van Delfstoffen (de latere Geologische Dienst), succes-
vol oliegeoloog, mede-oprichter van de American Association of Petroleum 
Geologists (AAPG), en mede-oprichter èn eerste voorzitter van het KNGMG. 
De toekenning van de Van Waterschoot van der Gracht penning geschiedt 
op voordracht van één of meerdere leden van het KNGMG.  
Op de KNGMG-website vind u een overzicht van degenen aan wie de 
penning in voorgaande jaren is toegekend: doorklikken vanaf de startpa-
gina naar Genootschap, dan Van Waterschoot van der Gracht penning.
U kunt een voordracht indienen tot 1 juni 2013 bij het secretariaat van 
het genootschap, e-mail: kngmg@kiviniria.nl. Een voordracht moet met 
redenen omkleed zijn en de namen vermelden van de leden en/of instel-
lingen die het voorstel steunen.

.oproep

Geoloog Montgomery benadert het 
Bijbelse verhaal over de ouder-
dom van de aarde sceptisch.  
Hij kent de grote tijdspannen die 
nodig zijn om bergen te laten rijzen 
en te eroderen, en om zeeën te 
vullen. Dus is hij niet gevoelig 
voor argumenten van creationisten 
die de planeet slechts zesduizend 
jaar geven. Maar hij is wel nieuws- 
gierig naar hun bewijzen. Hij 
begroef zich enkele jaren in histo-
rische werken van de grondleggers 
van de geologie, natuurfilosofie 
en geognosie en ontdekte een 
lange en rijke discussie tussen 
wetenschap en religie. Die deelt 
hij in dit boek met ons. 
De ‘proto-geologen’ waren vaak 
religieus, en al vanaf de 17e eeuw 
probeerden ze te verklaren hoe 
schelpen hoog in bergen waren 

terechtgekomen en fossielen van 
(sub)tropische dieren in (sub) 
Arctische gebieden. Daarbij was 
lange tijd het Bijbelse scheppings- 

.boekbespreking

verhaal richtinggevend. Als geo-
morfoloog kijkt Montgomery  
met andere ogen naar oude land-
schappen en neemt hij zijn lezers 
mee op die ontdekkingstocht. Hij 
bespreekt de duizelingwekkende 
diepten in ruimte en tijd van de 
Grand Canyon. Hij beschrijft de 
scherpe punten van de Siccar 
Point ontsluiting (nu op de nomi-
natie om een vuilnisbelt te worden), 
waar James Hutton de werkelijke 
betekenis van geologische tijd 
voor het eerst zag en prudent- 
poëtische benoemde als tijd  
‘...with no vestige of a beginning, 
no prospect of an end’. 
Montgomery deelt met ons de 
aanwijzingen voor een reeks uit-
gebreide overstromingen in het 
verleden, van water en van ijs, en 
in het proces herdefinieert hij de 
grens tussen wetenschappen en 
religie door zich af te vragen of je 
gelooft wat je ziet, of ziet wat je 
gelooft. Als Amerikaan is Montgo-
mery dieper betrokken bij de 

strijd tussen de twee denkwerel-
den die verschillende disciplines 
belichamen en wijst hij op de 
sociale gevolgen van beider stel-
lingname voor wereldwijd ingrij-
pende zaken als klimaatverande-
ring en de manier waarop weten-
schap op scholen onderwezen 
wordt. Zijn boek is een pleidooi 
om te proberen ‘harde’ aanwijzin-
gen uit hard gesteenten te inter-
preteren. Aanbevolen. 

Tom J. A. Reijers

David R. Montgomery • W.W.  
Norton & Company New York •  
ISBN 978-0-393-08239-5 •  
301 pp. • USA $ 26,95

The Rocks don’t lie; a geologist investigates Noah’s Flood, 2012
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Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/geo
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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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Info: http://www.eage.org/index.
php?evp=1979

10-13 juni 2013
LuWQ2013 — International Inter-
disciplinary Conference on Land 
Use and Water Quality: Reducing 
Effects of Agriculture, Den Haag. 
Info: http://www.luwq2013.nl

17-19 juni 2013
Pre-Cenozoic Climate Internatio-
nal Workshop, Toulouse, France. 
Info: http://pc2iw.sciencesconf.org/

27-31 augustus 2013
8th IAG/AIG International Confe-
rence on Geomorphology: Geo-
morphology and Sustainability, 
Parijs. Info: http://www.geomor-
phology-iag-paris2013.com/en

4-6 september 2013
12th European Geopark Conferen-
ce, Cilento and Vallo di Diano 
Geopark, Italië. Info: http:// 
www.europeangeoparks.org/

16-18 September 2013
18th International Conference on 
Deformation Mechanisms, Rheolo-
gy and Tectonics, Leuven, Belgium. 
Info: http://ees.kuleuven.be/ 
drt2013/ 

21-22 oktober 2013
Exploration, Resource & Mining 
Geology Conference 2013,  
Cardiff, Wales, UK. Info: http:// 
www.ermg2013.com/
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