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23 oktober Staringlezing
De megakrimpscheuren van Gibellina
Gradstein - micropaleontoloog en ‘Time Lord’
Karakterisering van ertsen met
real-time sensor technologie

.van de voorzitter
Nieuwsgierig
Hoe te reageren op de resolute
afwijzing van het boren naar schalie
gas in Nederland van een aantal
hooggeleerde professoren? We weten
inmiddels allemaal dat het in eerste
instantie om proefboringen gaat en
dat die moeten aantonen of er uit
eindelijk nog meer ‘commercieel’
gas (of olie) gewonnen kan worden
uit onze ondergrond. Van de 55 pro
testerende professoren die het
manifest ondertekend hebben, is er
niet één actief in een technisch of
aardwetenschappelijk vakgebied.
Ze waren wel tégen boren naar

schaliegas. Waar is de inhoudelijke
nieuwsgierigheid van deze hoog
leraren? Hebben we hier niet te
maken met het maatschappelijk
verschijnsel dat onzekerheden angst
inboezemen? Angst is een slechte
raadgever en zou geen invloed
moeten hebben op het vergaren van
kennis. De praktijk is anders.
Dit najaar verschijnt een rapport van
het Rathenau Instituut over recente
maatschappelijke controverses
waarin wetenschap en beleid een rol
speelden (http://www.rathenau.nl/

.aankondiging
KNGMG-Kringendag
op de Tweede Maasvlakte
Op 22 november organiseren KNGMG en al zijn Kringen een
Kringendag om de banden nader aan te halen. Alle KNGMG-leden
en Kring-leden zijn hiervoor uitgenodigd.
De dag vindt plaats in Futureland
op de Tweede Maasvlakte, het
informatiecentrum van de haven
van Rotterdam. Na ontvangst en
lunch vanaf 12 uur, zullen een
drietal sprekers hun gespecialiseerde licht op de Maasvlakte werpen;
geologisch, geotechnisch en
paleontologisch.
De sprekers zijn Bert van der Valk
(Deltares), Fedor Meulenkamp
(Boskalis) en Frank Wesselingh
(Naturalis). Na de lezingen, krijgen
we een rondleiding op de Maasvlakte met de FuturelandExpress
om de nieuwe haven met eigen
ogen te bekijken.

Het programma is zo ingericht dat
er ruim tijd is om andere deelnemers te spreken. Voor het bezoeken
van het Futureland-Informatie
centrum of de op dat moment
net geopende paleontologische
tentoonstelling ‘Fossielen; de
wetenschappelijke conclusies’
wordt aangeraden eerder te
komen of langer te blijven.
Het maximum aantal deelnemers
is 90, deelname op volgorde van
aanmelding. Vol is vol!
Zie voor verdere details en aanmelding onze website kngmg.nl.

themas/thema/project/betrouwbarewetenschap.html). Controverses als
inentingen tegen baarmoederhals
kanker, ondergrondse CO2-opslag,
de mogelijke gezondheidschade
van mobiele zendmasten, etcetera.
Tijdens een recent debat in Den Haag
over deze problematiek sprak o.a.
Daniel Sarewitz, geoloog en hoog
leraar Wetenschap en Maatschappij
aan de Arizona State University.
Volgens Prof. Sarewitz danst de
wetenschap teveel naar de pijpen
van de politiek. “Politici hebben
steeds meer de neiging om bij com
plexe, of politiek lastige kwesties
de wetenschap in te schakelen.
De wetenschap moet de oplossing
brengen in moeilijke afwegingen,
zoals nu weer actueel is met het
schaliegas. Wetenschap is het ver
keerde gereedschap om politieke
disputen op te lossen” (ref. NRC
Handelsblad 27/8/2013). De weten
schap genereert bij lastige vraag
stukken vaak nog meer complexiteit
en onzekerheid: er komt nooit één
antwoord en dat irriteert de politiek
en het publiek. Sarewitz raadt daar
om aan om meer te investeren in
vertrouwen tussen burgers, politiek
en wetenschap en minder in zeker
heid.
Het gedegen inschatten van onzekerheden speelt een belangrijke rol in
de wetenschap. Maar het zijn de
ambtenaren en politici die deze
risico’s moeten vertalen naar beleid
en uitvoering. Maatschappelijke,
technische en economische achter
gronden worden gewikt en gewogen,
en vervolgens vindt de besluitvorming
plaats. De waarden die worden
toegekend aan onzekerheden zijn
veelal afhankelijk van de politieke

constellatie en de besliskracht van
de politici. Echter als een beslis
sing niet het nodige draagvlak in
de samenleving kent, dan zal er
wederom een beroep moeten worden
gedaan op de wetenschap.
Zo begint het proces weer van voren
af aan. We zien dit momenteel pre
cies zo gebeuren bij de Nederlandse
besluitvorming over schaliegas. Het
onderzoeksrapport naar de vooren nadelen van schaliegaswinning
in Nederland, zoals eind augustus
gepresenteerd, geeft een inschatting
van de mogelijke risico’s en stelt
dat een en ander technisch veilig
kan worden uitgevoerd. De risico’s
zijn kortom beheersbaar bevonden.
Maar er blijven twijfels en meer
onderzoek wordt in het vooruitzicht
gesteld. Hoe te komen tot vertrouwen
tussen burgers, politiek en weten
schap zoals voorgesteld door Sare
witz?
Steeds geduldig blijven uitleggen,
toelichten, nuanceren en luisteren
zou ik zeggen. Proefboren levert
nieuwe gegevens op en brengt de
kennis, de techniek, de maatschap
pelijke en economische discussie
op een hoger plan. Voor het verder
exploreren van de diepe ondergrond
in het sterk ge-urbaniseerde Neder
land, of dit nu voor (schalie)gas/
olie, geothermie, CO2-opslag of een
toekomstige toepassing is, blijft een
gezonde nieuwsgierigheid van groot
belang. Ook aardwetenschappers
kunnen een belangrijke bijdrage
leveren in het maatschappelijk debat.
Dit is een extra kans om ons vak
gebied in de schijnwerpers te zetten.
Lucia van Geuns

.aankondiging
Afscheidsymposium Jan Smit
K-T Boundary, Quo Vadis?
Naar aanleiding van het emeritaat van Prof. Dr. Jan Smit van de Vrije
Universiteit Amsterdam, wordt op 8 november 2013 aan de VU een
symposium georganiseerd rond het thema “K-T Boundary, Quo Vadis?”
Meer informatie: www.symposiumjansmit.nl
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.staringlezing

Reünie Stichting Geologisch
Instituut Amsterdam

23 oktober 2013, KIVI Den Haag

De jaarlijkse reünie van Stichting Geologisch Instituut Amsterdam vindt
plaats op vrijdag 29 november 2013, aanvang 18.00 in de Sportkantine
ASV Swift, Plantage Parklaan 20A (tegenover de Henri Polaklaan) in
Amsterdam. De Instituuts-lezing wordt gehouden door drs Paul Veeken:
‘Geoelectric surveying in Russia with diagnostic Induced Polarisation
anomalies caused by chemical alteration zones above hydrocarbon
accumulations’.
Voor meer informatie: www.sgia.nl

.aankondiging
8 november 2013, WTC, The Hague

Netherland’s Geoscience Symposium
‘Dutch Gas challenged?’
Location: World Trade Center, WTC, The Hague, Prinses Marijkestraat 49g,
2595 TL Den Haag
Program:
12:00 h Registration with lunch
13:00 h Opening and welcome by Chair of the Day
13:05 h	Opening remarks by mr. H. Kool, Aldersman Economic Affairs,
City of The Hague
13:10 h Dutch Gas and the international context
		Keynote speech by mr. M.E.P. Dierikx, Director-General for
Energy, Telecom and Competition, Ministry of Economic Affairs
Sessie I: Status of Dutch Gas
13:25 h	Dutch Gas in Focus by Berend Scheffers, Director Technology,
EBN/Energie Beheer Nederland
14:00 h	The Dutch Subsurface: Latest insights by Jan-Diederik van
Wees, professor University Utrecht and principal scientist TNO
14:35 h Break with coffee/tea

Staringlezing: prof. dr. J. Underhill
over het Ithaka van Odysseus
De Staringlezing 2013 wordt op
woensdag 23 oktober gehouden
door Prof. Dr John Underhill, o.a.
hoogleraar Stratigrafie aan de universiteit van Edinburgh, Associate
Professor, Department of Petroleum
Engineering, Heriot Watts University, Edinburgh en president van
de EAGE van 2011/2012. De
lezing wordt gehouden bij KIVI
NIRIA, Prinsessegracht 23,
Den Haag.
Programma:
16:30 u koffie & koekjes
17:00 u lezing
De titel van de lezing is:
The Geological, Geophysical
and Archaeological evidence for
relocating Odysseus’ homeland,
Ancient Ithaca
Over de lezing:
Tot laat in de 19e eeuw werden
de werken van Homerus beschouwd
als vrije, dichterlijke, en vooral
onhistorische, fictieve vertellingen.
Met de archeologische vondsten
van o.a. Mycene en Troje, bleek
er toch meer achter te zitten. De
zoektocht naar de juiste geografische locaties van belangrijke
plaatsen en gebeurtenissen in de
Ilias en Odyssee houdt nog steeds
de gemoederen bezig. Prof. John
Underhill vertelt over zijn project

om Ithaka, het thuisland van
Odysseus, te lokaliseren. Het
meest daarvoor in aanmerking
komen de westelijke eilanden
Levkas en Kefalonia. Vooral Kefalonia gooit hoge ogen, mede door
de overgeleverde beschrijving van
dat eiland door de Griekse geograaf,
wijsgeer en historicus Strabo, die
leefde rondom het begin van de
jaartelling. Maar er zijn nog wel
wat praktische, topografische
en geologische problemen die
opgelost moeten worden. In zijn
lezing gaat Dr Underhill in op het
geofysische en geologische onderzoek, de beschikbare data en hun
interpretatie die de theorie dat
Kefolonia het oude Ithaka is zouden kunnen bewijzen.
Naast zijn zoektocht naar Ithaka
richt Professor Underhill zijn
research onderzoek op het ont
rafelen van de vorming van sedimentaire bekkens met behulp van
seismische interpretatie methoden.
Hem zijn de Geological Society’s
Petroleum Group Silver Medal en
de Edinburgh Geological Society’s
Clough Medal toegekend. Ook
was hij een gerespecteerd voetbalscheidsrechter, en een van de
eersten die live op TV videobeelden
gebruikte om doelpunten af of
goed te keuren en strafschoppen
uit te delen.

Session II: Challenges for Dutch Gas
15:00 h	Technology: key to remaining reserves, by Jeff Meisenhelder,
Vice President Unconventional Resource Group, Schlumberger
15:35 h	The challenge of developing and operating Dutch Gas, by Jo
Peters, Secretary General, NOGEPA, Netherlands Oil and Gas
Exploration and Production Association.
Panel discussion
16:10 h ‘Is Dutch gas in Trouble?’
16:55 h Closure
17:00 h Drinks & Networking
18:30 h End
Participation fee: members € 35,– (SPE, KIVI, KNGMG, PGK);
non-members € 50,–; Students € 15,–
Pre-registration is obligatory:
https://geoscience-symposium-2013.paydro.net/

Detail van een antiek Romeins mozaiek van Odysseus in Tunesië. | Wikipedia
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.ontsluiting

De megakrimpscheuren
van Gibellina
Sicilië mag dan een prachtig eiland zijn vanuit cultureel en landschappelijk
perspectief, geologisch gezien is het maar een ingewikkeld zootje. Bergmas
sieven duiken her en der op tussen wijds golvende vlaktes vol wijngaarden,
graanvelden en andere landbouwgewassen, om het vulkanische noordooste
lijke deel nog maar niet te noemen. Het grote eiland maakt dan ook deel uit
van een tektonisch actieve plooigordel die vanuit de Noord-Afrikaanse
Maghreb doorloopt naar Calabrië en de Appennijnen.

Recent onderzoek (Catalano et al., 2013)
heeft, met gebruikmaking van resultaten
van diepe seismiek en exploratiegegevens,
definitief kunnen aantonen dat al die bergmassiefjes en de tussenliggende Neogene
bekkens zuidwaarts op en over elkaar
schuivende eenheden zijn, waarbij in de
ondergrond duplexstructuren (gestapelde
eenheden gescheiden door horizontale
breuken) gevormd zijn en de allochtone
eenheden (afkomstig van de Europese
plaat) kloksgewijze rotaties ondergingen.
Alleen het meest zuidoostelijke deel van
het eiland kent een autochtone (Afrikaanse) ondergrond. Laat-Neogene sedimenten
bedekken deze mobiele ondergrond. Met
hun vaak kleiig-mergelige karakter is land

De ruïnes van het oude Gibellina.
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sliding een maar al te vaak voorkomend
fenomeen. Een natte winter en bingo...,
zoals mijn vrouw en ik tijdens onze zwerftocht van in totaal 2500 km over het westelijke eilanddeel meer dan eens merkten.

Glijfenomenen
Van de geologie van Sicilië heb ik niet veel
meer dan papieren kennis. De eerste boekenwijsheid dateert al uit mijn doctoraalstudie in de tweede helft van de zestiger
jaren. Ik had besloten om het verplichte
literatuur-referaat te houden over olisto
stromen en olistolieten. Deze nu welbekende begrippen waren in 1955 geïntroduceerd
door de oliegeoloog Flores op basis van
exploratie van de Siciliaanse ondergrond.

Grootschalige glijfenomenen waren nog
controversieel en, gezien kritische vragen
tot zelfs onbegrip bij enkele stafleden,
bleek dit ook letterlijk een glibberig onderwerp.
Vanwege onderzoekservaring met en
belangstelling voor de Messinien ‘saliniteitscrisis’ stond dit jaar dan eindelijk Sicilië
op het reisprogramma: de Messinien-gips
rijke olistostromen in het zuidwestelijke
Belice Bekken, en uiteraard ook enkele
Mio-Pliocene secties waar mijn Utrechtse
stratigrafische en magnetostratigrafische
collega’s baanbrekend astrocyclisch werk
hebben gedaan. De zee- en zonaanbidders
die bijvoorbeeld de Scala dei Turchi bevolken moesten eens weten dat het witte,
grijze en beige mariene sediment onder
hun voeten door hen uiterst nauwkeurig
gedateerd is. Maar genoeg hierover, want
de gevolgen van een aardbeving in datzelfde Belice Bekken hebben op ons nog meer
indruk gemaakt.

Belice Bekken
De qua afmetingen bescheiden Belice
rivier komt iets ten oosten van de beroemde
archeologische tempelruïnes van Selinunte
in zee uit. Verder noordwaarts in de heuvels
liggen een tiental stadjes met een rijke
agrarische traditie. In de nacht van
15 januari 1968 – teruggerekend in mijn
zesde en laatste studiejaar – werden deze
grotendeels vernietigd door een serie
krachtige bevingen. Wij, onnozele rondrijdende toeristen, wisten hier niets van, tot
er bij een dorp een bord naar de ‘ruderi’
(ruïnes) verwees. Nieuwsgierig geworden
naar wat dit voor ruïnes zouden zijn, zo net
na ons bezoek aan Selinunte, sloegen we
de aangegeven richting in. Al snel voerde
het weggetje door de inmiddels overgroeide
resten van een volledig in puin gelegd
dorp. Rijkbloeiende klaprozen sierden
muurresten en uitstekende stukken grillig
gevouwen betonijzer indiceerden een
eigentijdse ramp. Dit was wat anders dan
de zuilen van Selinunte.
Nadere bestudering van de kaart gaf aan
dat er nog meer ruderi’s van belendende
stadjes aanwezig moesten zijn. Een regionale catastrofe begon zich langzaam af te

tekenen. Nadere informatie werd ingewonnen. Vooral de Ruderi di Gibellina en het
herbouwde Gibellina op 13 km afstand van
dit vernietigde dorp bleken een bezoek
waard. Laten deze laatste ruïnes nu vrijwel
op de dezelfde plaats liggen als het kruisje
op de kaart dat ik al in Nederland had
gezet als een te bezoeken locatie met
allochtone gipsvoorkomens. Dus zeker
daarheen.

Zwaarste aardschok
Nu eerst iets meer over de ramp zelf. Geologische achtergrondgegevens zijn o.a.
terug te vinden in Monaco et al. (1996).
De schaal van de verwoestingen was mede
het gevolg van het feit dat er een serie kort
na elkaar optredende krachtige schokken
waren, de zwaarste in historische tijden
van West-Sicilië. De eersten deden zich
voor op 14 januari 1968 en veroorzaakten
al ernstige schade in een achttal stadjes.
De zwaarste schok (Moment magnitude
5.5) deed zich echter voor in de zeer vroege ochtend van 15 januari. De stadjes
Gibellina, Salaparuta en Montevago werden
nu volledig in puin gelegd. Omdat velen al
buiten sliepen, viel het aantal doden (231)
en gewonden (rond de 750) erg mee, maar
het aantal daklozen liep tegen de 100.000.
Gibellina telde 6000 inwoners. De aanblik
van dit tegen een heuvelflank gebouwde
stadje na de beving, is verbijsterend. Analyse van de bevingen wijst op beweging
langs een N-hellend overschuivingsvlak
tussen de 1 en 36 km diep.
Volgens Lavecchia et al. (2007), die een
volledige seismologische analyse van het
eiland geven, zijn er voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat een basale,
N-hellende schuifzone onder het eiland
aanwezig is waarlangs de seismiciteit zich
concentreert.
De autoriteiten besloten dat de huizen niet
herbouwd moesten worden. Voor de bewoners van Gibellina, voor het merendeel
boerenfamilies die daar al eeuwen woonden, pakte dit besluit wel heftig uit. Het
nieuwe Gibellina is namelijk 13 km verderop verrezen, dicht bij de huidige autostrada. Overigens gebeurde dat herbouwen erg
traag. Negen jaar na de ramp woonde nog
geen enkele familie in een nieuw huis en
verbleven 60.000 mensen in een tijdelijke
behuizing aan de voet van hun geliefde
stadje.

Vroegere stratenplan
Het te herbouwen Gibellina moest en zou
een voorbeeld worden van moderne stedenbouw. Of de bewoners daar een dienst mee
is bewezen valt zeer te bezien; zij waren

Verwoestingen door de aardbeving van 1968.

liever in hun traditionele setting blijven
wonen. Dankzij de activiteiten van de burgemeester zijn er echter veel kunstwerken
in de openbare ruimte geplaatst. Op de
bezoeker maakt het stadje met zijn kunstige, maar onlogische stratenpatroon een
vreemde indruk. Zo iets verwacht je zeker
niet in de Siciliaanse heuvels.
Op weg naar de Gibellijnse ruïnes en de
gipsontsluitingen blijkt de stille weg ineens
afgesloten vanwege frana’s (landslides).
Een omleiding richting ruïnes volgt. Een
stop voor een foto-overzicht levert een onthutsende aanblik op een enorme grijze
betonmassa. Dat is dus ‘Il Grande Cretto’
(de grote korst), een betonnen lijkwade van
300 bij 400 m die nu grote delen van het
vroegere Gibellina bedekt. Het is in de
jaren 1985-1989 gemaakt naar een ontwerp van Alberto Burri, een toonaangevend
Italiaans kunstenaar (1915-1995), die
zich vaak heeft laten inspireren door
krimpscheuren, sedimentaire structuren
dus.
Ook de zoutkorsten in Death Valley inspireerden hem. Dat dit megaproject uiteindelijk is gerealiseerd is verbazingwekkend,
want tegenstanders voerden als keihard
tegenargument aan dat elders op dit eiland
de ruïnes juist wel gekoesterd en onderhouden worden. Het zou bovendien een
geld- en betonverslindend project worden.
Toch kwam het er met dank aan een
cementfabriek in Palermo en het leger dat
ingezet werd bij het slechten van de muren
en het concentreren van het puin binnen
de te bouwen korsten. De afmetingen van

deze krimpscheuren zijn dus flink groter
dan in de natuur, waarbij de ‘scheuren’
tussen de 1.60 m hoge korsten het vroegere stratenplan volgen.
Geheel alleen dwaal ik rond. Het is een
fantastische alternatieve ontsluiting van
inmiddels verwerend en vergrauwend beton;
in en in triest, zeker op de wat sombere
middag die 15 mei jl. was. Het project is
nooit helemaal afgemaakt. Geld bleef uit.
Resten van huizen staan er dus nog in al
hun ruïneuze en vervallen schoonheid bij.
En de gemiste gipsontsluiting? Ach, tussen
het puin blijkt hier en daar gips ontsloten,
het stadje is er zo ongeveer op gebouwd.
Dat de gipsen na afzetting ‘en-masse’ vergleden zijn verbaast absoluut niet meer.
Anne Rutger Fortuin
Foto’s door de auteur, m.u.v. de situatie in 1968
Referenties:
Catalano, R. et al. 2013. Sicily’s fold-thrust belt and slab roll-back:
the SI.RI.PRO. seismic crustal transect. Journal Geol. Soc. London;
doi 10.1144/jgs2012-099.
Lavecchia, G. et al., 2007. Active thrusting as a possible seismogenic source in Sicily (Southern Italy): Some insights from integrated structural–kinematic and seismological data. Tectonophysics,
vol. 445: 145-167.
Monaco, C. et al., 1996. Active thrust tectonics in western Sicily
(southern Italy): the 1968 Belice earthquake sequence. Terra
Nova, vol. 8: 372-381.
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.voetlicht

Huib de Vriend en Building with Nature
Vijf jaar geleden stonden twee baggerbedrijven aan het begin van een
nieuw innovatieprogramma: Building with Nature. Een van de belangrijkste
uitgangspunten was het idee om bij waterbouwkundige ingrepen nuttig
gebruik te maken van natuurlijke processen, zoals zandtransport door stroming
en golfbeweging. Bodem en leefmilieu zouden op deze manier minder zwaar
belast worden en deze manier van werken zou een gunstige bijdrage leveren
aan de balans tussen ecologische, economische en sociale belangen. Dit
voorjaar lanceerde NWO een nieuwe call, een oproep voor projecten, waarmee
het fundamentele onderzoek voor dit programma tot 2018 gegarandeerd is.
Tijd dus om bij te praten met iemand die er vanaf het begin bij betrokken is
geweest: prof. dr. Huib de Vriend.

Hoe is Building with Nature eigenlijk
ontstaan?
Het initiatief is genomen door Boskalis
en Van Oord, grote baggeraars die inzagen
dat de aanleg van waterbouwkundige infrastructuur meer moest zijn dan alleen het
verplaatsen van grote volumes zand. Dat
kunnen ze zo langzamerhand overal ter
wereld wel. De aanleg van de tweede Maasvlakte was in voorbereiding, en natuur- en
milieubewegingen hadden veel zorgen over
de gevolgen van zo’n grootschalig ingrijpen
in de natuur en stelden veel eisen aan de
uitvoering. De vraag ontstond toen hoe wij
het belang van natuur en milieu zodanig in
dit project konden integreren dat de schade
aan het leven in de zeebodem zo minimaal
mogelijk was, herstel zo snel mogelijk, en
wij daarnaast meerwaarde konden creëren
door het nieuwe land zo in te richten dat er
een interessant natuurlijk milieu zou ontstaat voor flora en fauna – en ook voor de
mens. Daarvoor moest er in de eerste plaats
een brede samenwerking tussen de industrie
(de baggeraars), overheden en kennisinstituten georganiseerd worden.
Het ging daarbij om de ontwikkeling van
een innovatief concept dat natuurlijke processen, biodiversiteit en waterbouw moet
samenbinden. De kennis daarvoor was er
nog niet, evenmin als de acceptatie bij
opdrachtgevers. Kortom werk aan de winkel.
Er is toen al snel een consortium gevormd
met partijen uit het bedrijfsleven (o.a. de
baggeraars), de TUD (Technische Universiteit Delft, voornamelijk waterbouw), de WUR
(Wageningen University en Research, bioecologisch onderzoek) en de Universiteit
Twente (bestuurlijke aspecten). Dat heeft
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een voorstel bij Economische Zaken ingediend in het kader van het Smart Mix
programma. Dat voorstel is afgewezen, maar
de kritiek van de beoordelingscommissie
heeft het consortium er toe gebracht om
nadrukkelijk ook de aandacht te richten
op de Tropen.
Vervolgens heeft de Stuurgroep Deltatechnologie (waarin alle partijen – industrie,
onderzoeksinstituten en milieubeweging –
vertegenwoordigd zijn) het idee omarmt.
Via subsidie van het Innovatiefonds en andere
partijen is er toen een groot programma
opgezet. De baggeraars brachten € 5 miljoen
in, andere partijen, zoals kennisinstituten
en Academia, leverden bijdragen ‘in kind’.
De gemeente Dordrecht bood ruimte voor
de vestiging van een kantoor. En er kwam
steun van EFRO (Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling). Dat eerste
programma (2008-2012) beschikte over
en budget van € 20-30 miljoen.

Hoe is het programma georganiseerd?
De uitvoering van het programma is
in handen van de stichting EcoShape
(www.EcoShape.nl), gevestigd in Dordrecht.
Daarin werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen aan de uitbouw
en ontwikkeling van Building with Nature
(BwN). In de vervolgfase (na 2012) is er
geen subsidie meer; de middelen moeten
uit de projecten komen. Dat betekent dat
je je met heel veel overtuigingskracht, in
projecten moet invechten. Laten zien dat
het werkt! Aan de fundamentele kant biedt
de recente call van NWO ruimte, maar na
2017 zal het programma op eigen kracht
verder moeten. Ideaal zou zijn als er dan

Prof. dr. Huib de Vriend.

een eigen onderzoeksgroep is ontstaan, bijvoorbeeld in Zeeland of Dordrecht, maar
nauw verbonden met de universiteiten. Het
zou heel mooi zijn als concept van BwN tot
een eigen curriculum kan komen.

Kunt u voorbeelden geven van
projecten?
Het idee van de zandmotor – het zand voor
kustbescherming niet direct op, maar vóór
de kust storten, waarna het door wind, golven en stroming op het strand terechtkomt
– was al voor BwN geboren. Het had een
heel breed doel: van kustbescherming en
landaanwinst tot recreatie. In dit project
waren vooral veel bestuurlijke klippen te
omzeilen. De methode (zandmotor) kent
verschillende facetten; er ontstaat een
lagune waar het bij goed weer wemelt van
de kite-surfers, een meertje dat aan het
verzoeten is. Het is één grote show-case
van een majeure ingreep zonder risico’s
voor de samenleving. Omdat de natuur het
zand verder langs de kust transporteert zou
de prijs per m3 op de langere termijn lager
moeten uitvallen. Het sommetje is nog niet
gemaakt, maar de uitkomst is wel spannend.
Met BwN kunnen we op een wetenschappelijke manier volgen en bestuderen wat er
eigenlijk gebeurt. Naast de basismonitoring
door Rijkswaterstaat, doen twaalf Aio’s en
drie post-docs wetenschappelijk onderzoek.
Subsidies daarvoor komen onder meer van
EFRO en STW.

Bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte
bijvoorbeeld wordt sterk gekeken naar de
effecten van de ingrepen op het ecosysteem
van de zeebodem en naar de bodem van de
winput. Die bodem is niet keurig vlak uitgediept, de baggeraars hebben opzettelijk
een reliëf van zandruggen achtergelaten.
De eerste resultaten van de ecologische
monitoring laten zien dat er een positief
effect op de biodiversiteit is waar te nemen.
Hier zit een duidelijke link met aardwetenschappen. Jasper Griffioen (grondwaterkwaliteit en milieugeochemie, UU, Deltares,
GDN-TNO) wees ons erop dat er door dergelijke diepe zandwinningen in de zeebodem
materiaal naar boven gehaald wordt dat al
geruime (geologische) tijd onder anoxische
condities verkeerde. Wij weten niets over
de geochemische gevolgen daarvan in zowel
de zandput op de zeebodem, als in het op
te spuiten terrein. De bodemkwaliteit beïnvloedt het nutriëntenaanbod en dat is weer
direct van invloed op het biologische aspect.
Dit probleem ontmoeten we ook bij kleinere
suppleties van zand op het strand of, sterker
nog, op de onderwateroever van de kust. Je
begraaft het ecosysteem op die plek; alles
gaat dan dood, terwijl het enige tijd duurt
voor er herstel is.
Dat niet alle projecten direct op instemming
van de natuurbeweging kunnen rekenen
bewijst het plan voor de versterking van de
Prins Hendrikdijk op Texel. Die zou bestaan
uit een brede berm aan de binnenkant van
de dijk en kunstmatig aangelegde duinen
aan de zeekant. Op grond van de natuur
beschermingswet kan er geen vergunning
worden verleend en ook zijn er onduidelijkheden over de mogelijk hoge kosten.

overheden als bedrijven, zijn over het algemeen snel overtuigd, maar deze manier van
werken moet in de genen van de project
leiders komen. En van de uitvoerders en
beheerders. Projectleiders zijn opgeleid en
getraind om deadlines te halen en binnen
het budget te blijven. De Design Guideline
laat alle facetten van een BwN-benadering,
zien maar bij- en omscholing zal in veel
gevallen noodzakelijk zijn. Via de reguliere
opleidingen (de traditionele waterbouwer
en bestuurder) komt die kennisoverdracht
onvoldoende aan bod. Een eigen onderzoeksgroep zou hierbij een belangrijke rol
kunnen spelen.

Waar liggen de raakvlakken van BwN
met de aardwetenschappen?
Die liggen met name op het gebied van
sedimenttransport en ecologische ontwikkelingen, en dan vooral op actuele proceskennis. Een belangrijke aardwetenschappelijke inbreng ligt ook in het vooronderzoek
van grote waterbouwkundige ingrepen:
weten wat er is! Veel ingenieurs denken
daarover heel simpel: de bodem van de
Noordzee is één grote zandbak met een
gemiddelde korrelgrootte van 200 µm.
BwN werkt al nauw samen met het NCK
(Nederlands Centrum voor Kustonderzoek)
en ook daar komen we verschillende aardwetenschappers tegen.

Richt BwN zich ook op rivieren?
Building with Nature is sterk op kustver
dediging en landaanwinning gericht. Daar
richten baggeraars zich van oudsher op.
Het valt tot nu toe niet mee om de rivieren

erbij te betrekken. In Europa loopt een
prachtig project, REFORM (Restoring rivers
FOR effective catchment Management),
dat inventariserende studies naar rivierbeheer en -herstel doet. Er zijn veel landen
en instituten bij betrokken. De nadruk bij
dit project ligt op ecologisch herstel (restoration), maar de inventarisaties vormen een
goed begin voor een aanpak met meer aandacht voor functiekoppelingen. Wat doet
een rivier als het regime verandert? Wat is
de invloed van klimaatverandering op de
productie van sediment? Er liggen veel
mogelijkheden om samen met aardwetenschappers aan de slag te gaan. Denk aan
de lange-termijnreconstructie van rivier
ontwikkeling of het in beeld brengen van
historische afvoeren en dergelijke.
In de call voor Horizon 2020, het nieuwe
EU kaderprogramma, heeft Building with
Nature zich een positie verworven en samen
met de resultaten van REFORM geeft dat
weer nieuwe kansen voor kennisontwikkeling.
Wim Westerhoff
Prof.dr. Huib de Vriend is aan de TU te Delft opgeleid als civiel
ingenieur. Hij promoveerde op een studie naar rivierbochten.
Na zijn studie ging hij aan de slag bij het Waterloopkundig Laboratorium. In 1993 werd hij hoogleraar aan de Universiteit Twente
en korte tijd later deeltijd-hoogleraar River Engineering and ecohydraulics aan de TU in Delft. Vóór zijn emeritaat in 2012 was
Huib ook directeur Kennis bij Deltares, een instituut waarin het
voormalige Waterloopkundig laboratorium is opgenomen. Tot de
zomer van 2013 was hij tevens directeur van EcoShape, de stichting
die het innovatieprogramma Building with Nature coördineert.
Huib de Vriend is onder meer lid van de denktank voor overstromingsrisico’s van het Ministerie van infrastructuur en Milieu en lid
van het gebiedsbestuur Aarde en Levenswetenschappen van NWO.

Wat heeft BwN tot nu toe opgeleverd?
Er is veel onderzoek gedaan. Op de website
van Ecoshape staan de voorbeelden. Het
fundamentele onderzoek heeft minstens
19 proefschriften opgeleverd. Veel ervan
hebben te maken met sedimenttransport
en biologische of ecologische aspecten
van ingrepen in de natuurlijke omgeving.
Je ziet een sterke link van BwN met allerlei
Aardwetenschappelijke disciplines. De
Building with Nature Design Guideline is
in feite het belangrijkste resultaat en die
kan op de website worden ingezien. Ontwerpen met BwN gaat ervan uit dat een
ecosysteem gebruikt wordt en kansen biedt
voor natuurlijke ontwikkelingen die in gang
gezet zijn door een waterbouwkundige
ingreep. Niet alleen de ingenieur moet dat
concept in zijn hoofd hebben, maar ook de
uitvoerder van het werk (de baggeraar) en
de opdrachtgever (gebiedsbeheerder, veelal
een overheid) moeten die visie volledig
geaccepteerd hebben.
Vaak is daarvoor veel overtuigingskracht
nodig. Je moeten laten zien dat het concept werkt. De topmanagers, van zowel

De Zandmotor, het kustbeschermingsproject tussen ’s-Gravezande en Den Haag.
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Gradstein - micropaleontoloog
en ‘Time Lord’
“Felix, come quick, have a look; I think we have cored basalt.” …... Mijn
nachtwacht als ‘co-chief scientist’ van Deep Sea Drilling Project (DSDP) Leg
76 en een deel van Leg 77 is net begonnen. Het is iets na middernacht, halfdecember 1978 en een behaaglijke 22°C. Een halve maan staat laag boven
de stille oceaan waar hongerige haaien rondkruisen tussen het eindeloze
Sargasso-wier. Ons boorschip (de Glomar Challenger) boort al ruim 60 dagen
in de Bermuda Triangle in meer dan 5 km diep water, zo’n 600 km ten noord
oosten van de Bahama’s. De nieuwe kern – zwarte gelamineerde schalie
gedrapeerd over een stukje olivijnbasalt – ligt nu op het boordek. Ik maak
snel Bob Sheridan, mijn co-chief, wakker, en al spoedig komen andere
collega’s en de onvermoeibare Captain Clarke opdagen om te vieren dat we
er zijn.

We hebben het bereikt: het diepste gat in
de bodem van de Atlantische Oceaan met
de oudste gesteenten van de Atlantische
korst, 1636 m onder de zeebodem in
5,5 km diep water. De spaghetti-boorstring
heeft het gehaald na de fantastische inzet
van onze 150+ man crew en 27 collega’s
aan boord. Dit na vele jaren van geofysisch

onderzoek en een mislukte boorexpeditie
in 1974 in hetzelfde gebied (Leg 44 van
Ocean Drilling). Die nacht en de volgende
drie dagen boren we nog een aantal kernen
verder, om er zeker van te zijn dat we niet
in een intrusieve gang zitten. Dan telexen
we het hoofdkwartier van Deep Sea Drilling
in La Jolla, Californië, dat we de geboorte
van de Atlantische Oceaan hebben onthuld
– ongeveer 165 miljoen jaar geleden in het
vroege Callovien. De datering met behulp
van microfossielen in de basale diepzeeklei
verwerpt hiermee de toen gangbare schatting van vroeg in de Jura; de prille oceaan
opende sneller dan tot nog toe bekend.

“Hi Felix”

Het T-shirtontwerp ter ere van the ‘Birth of the
Atlantic Ocean’.
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Jim Ogg, later mijn belangrijkste medewerker met het standaard tijdschaalonderzoek
(men noemt ons ‘The Time Lords’), maakt
een fraai ontwerp voor een T-shirt, en we
hebben een bescheiden feestje aan boord.
In de scheepsbibliotheek vind ik een kort
artikeltje van John Ewing et al. uit de vijftiger jaren (vóór het idee van seafloor spreading), waarin gefilosofeerd wordt over een
diep gat in een eindeloos oude oceaanbodem,
gevuld met pannenkoekachtige sedimenten
van Precambrium tot Recent….
Hoe begon dit nu voor mij? Wel, in juni
1972 toen mijn vrouw, onze 6 weken oude
dochter en ik op het vliegveld van Calgary
in West-Canada verwelkomd werden met
een grote bos bloemen door de exploratiemanager Mel Parsons van Imperial Oil (Esso).

Ik had net mijn PhD afgerond bij Prof. Cor
Drooger in Utrecht en kon als micropaleontoloog aan het werk bij Imperial Oil. Omdat
ik eerst in de industrie wilde werken sloeg
ik aantrekkelijke aanbiedingen af als postdoc bij Lamont Doherty Geol. Obs. (Ma) en
Berkely U. (Ca).
Tijdens mijn eerste werkweek nam Mel me
mee naar het hoofdkantoor van Imperial
Oil op 5th Avenue SW om de grote baas
van de 1000+ mensen in Imperial een
handje te schudden. Ik herinner me vagelijk een rijzige man en een groot, glanzend
en mooi schoon bureau, en dat was dat.
Een half jaar later was ik weer eens op het
hoofdkantoor. Op de trap liep een lange,
rijzige man die “Hi Felix, how are you?” riep.
Ik verschoot van kleur: het was de topbaas
die ik een half jaar geleden 5 minuten
gezien had. Ik wist absoluut zijn naam
niet meer, maar hij de mijne nog wel.
Als ‘suffe’ wetenschapper herinner ik me
beter de namen van microfossielen.

Type-collectie
Na twee jaren bij Imperial Oil stapten
senior palynoloog Tony Jenkins en ik op.
We gingen werken bij de Canadese Geologische Dienst (GSC) die net een nieuw
‘Applied Petroleum Research’ kantoor
geopend had in het Nationale Oceanografische Instituut in Dartmouth, NS, in OostCanada. De 65+ bronnen die Imperial en
Amoco aangeboord hadden (vaak langs of
in Trias-Jura zoutdiapieren) leverden niet
genoeg op en Imperial sloot het kantoor.
Ik zou binnen Esso naar Houston, Tx.,
overgeplaatst kunnen worden, aangezien
ze een toekomst in onderzoek in mij zagen.
Maar naar de USA gaan beviel ons niet;
het leek ons beter het gezin te laten
opgroeien in Canada.
Al mijn wetenschappelijke materiaal opgebouwd bij Imperial Oil kon ik meenemen
naar de Geologische Dienst, inclusief de
waardevolle microfossielen type-collectie
van alle boringen, opgeborgen in twee
mahoniehouten, platte dozen. Een half jaar
later belde een collega van Esso in Houston op om te vragen of hij die collectie kon
bestuderen aangezien Imperial Oil alle
gegevens en documenten van de droge

Wetenschappelijke crew van DSDP Leg 76, met co-chiefs Bob Sheridan and Felix Gradstein op de foto rechts.

boringen ‘had vernietigd’. Die collectie is
nu uitgebreid met typen uit andere petroleumbekkens en oceaansedimenten, en
vormt een deel van mijn petroleum exploratie cursus.
Bij de GSC publiceerden wij snel over de
biostratigrafie en geohistorie van offshore
Oost-Canada. Ik hield er een lezing over
op een groot congres in 1974 in Calgary
en daarna kreeg ik een uitnodiging om aan
DSDP Leg 44 deel te nemen als micropaleontoloog, wat op zijn beurt weer leidde
tot de 1978 geslaagde ‘Birth of the Atlantic
Ocean’ expeditie. Zo is het gekomen…….

Labrador Shelf
De GSC was zeer actief en verwierf belangrijke offshore opdrachten, zoals het vastleggen van Canada’s economische grenzen
via de Law of the Sea, het in kaart brengen
van de offshore bekkens, en de opbouw
van een hydrocarbon inventory knowledge
base. Ik kreeg de stratigrafie en geologische
ontwikkeling van de Labrador Shelf op mijn
bureau. Daar werden net de eerste olie- en
gasboringen gezet tussen de ijsbergen. Dat
werd een mijlpaal voor mijn kennis van de
micropaleontologie, paleo-oceanografie en
kwantitatieve stratigrafie. Het onderzoek
met marien-geophysicus Shiri Srivastava
naar de stratigrafie en paleoceanografie
van de Labrador Shelf, de continentale
helling en de diepzee beschouw ik als
een van mijn meest geslaagde.
Terug naar de microfauna’s van offshore
Labrador. Die waren vergeleken met de
Grand Banks een volslagen raadsel voor
mij. Bovendien vertoonden de broncorrela-

ties van de talloze benthos fossielen uit de
zandige schalies veel naargeestig kruisende lijntjes. Bill Berggren, mijn collega uit
Woods Hole, die deel had genomen aan
DSDP Leg 12 in de zuidelijke Labrador
Zee waar soortgelijke fauna’s voorkomen,
maar dan met plankton, en ik ontdekten
dat Labrador-achtige Boven-Krijt en Paleogene microfauna’s al bijna honderd jaar
geleden beschreven waren in de flysch
afzettingen van bekkens in de Poolse
Karpaten (pionier Joseph Grzybowski),
en dat zij ook in de Centrale Slenk van
de Noordzee voorkomen. Dit leidde in
1981 tot de nu klassieke publicatie met
Berggren waarin we de taxonomie, paleo
ecologie en faciësmodellen voor ‘Deep
Water Agglutinated Foraminifera’ fauna’s
(DWAF) globaal probeerden te verklaren.

DWAF
Bill en ik gingen in 1980 samen naar
Polen (in de ‘Solidarność’ tijd met Lech
Walesa), waar we Stan Geroch aan de eerbiedwaardige Jagellonian U. ontmoetten,
die specialist was in dit soort fauna’s.
Tijdens die jaren van samenwerking met
Polen, ontmoette ik de Amerikaanse
micropaleo-student Mike Kaminski. Dit
leidde uiteindelijk tot veel publicaties over
DWAF, een Atlas van alle Paleogene types,
en de oprichting van de uiterst florerende
Gryzbowski-Foundation met jaarlijkse DWAFworkshops. In 2011 kreeg ik de internationale Grzybowski-Medal voor ‘outstanding
leadership in Biostratigraphy and excellence in Deep Water Micropaleontology’.
Ik herinner me de eerste ontmoeting met

Mike in Polen nog goed. Na zijn bachelor in
de USA deed hij een MSc bij Stan Geroch.
Om wat geld te verdienen kocht hij elke
zomer alle Engels-Poolse woordenboeken
op in Polen en verkocht die dan met winst
aan de uit USA aankomende studenten
(meestal kinderen van Poolse immigranten). Met Mike bemonsterde ik klassieke
afzettingen in Polen voor microfossielen,
waarbij wij ons een keer vast reden in de
zandsteppes waar Generaal Rommel geoefend had met zijn tanks voor de invasie in
Noord-Afrika.

Dalhousie University, Halifax
Maar terug naar de kruisende lijntjes van
de mysterieuze microfossielen in de verschillende Labrador-boringen. Op een
kerstpartijtje in Ottawa ontmoette ik in
1980 Frits Agterberg, ook een oud-Utrechter,
die eveneens bij de Canadese Geologische
Dienst bleek te werken als hoofd van de
geomathematiek-sectie. Na wat brainstormen bouwden we een intensieve samenwerking op om de zoneringen van micro
fossielen mathematisch-statistisch op te
zetten. Dit leidde tot de originele RASCen CASC-methode en -software die nog
altijd wordt toegepast in industrie, en tot
het werkwoord RASCING voor dit soort
probabilistisch-stratigrafisch onderzoek.
Van 1985 tot 1993 was ik voorzitter van
het IGCP Project 181 over Quantitative
Stratigraphy, en het vervolg in ICS-IUGS.
Een aantal studenten deed onderzoek over
aspecten van de theorie en algoritmes in
dit vak, zoals Marc d’Iorio die de variance
theory in zoneringen ontwikkelde (hij was

oktober 2013 Geo.brief

9

vele jaren director general van de Canadian
Geological Survey) en Quiming Cheng en
Gang Lieu uit China die meehielpen met
‘scaling’ van probabilistische zoneringen
via genormaliseerde cumulatieve afstanden
tussen bioevents in alle boringen.
Naast mijn werk bij de Geologische Dienst
in Dartmouth, NS., was ik een dag per
week adjunct-professor aan Dalhousie Universiteit in Halifax, aan de andere kant van
de fjord. Tussen 1978 en 1990 had ik een
twaalftal PhD en MSc studenten die de
kwantitatieve zoneringen van Oost-Canada
en Portugal (dat in de Jura tijd aan de
Grand Banks grensde) opzetten (bv. de
oud-Utrechters Piet Doeven en Bert Stam)
of biofaciës-, paleoecologie- en taxonomiemodellen ontwikkelden voor foraminiferen
in moderne en fossiele diepwater zandige
schalies (Claudia Schröder, post-doc Mike
Kaminski en anderen). De begaafde Chinese student Zehui Huang deed onderzoek
naar ‘cyclic scaling’ van klassieke Krijt
afzettingen in Europa voor de standaard
tijdschaal en hielp met backtracking van
oceaansedimenten voor paleoecologie
van forams in zandige schalies.

DNAG-tijdschaal
Als co-chief scientist in 1985 van ODP
Leg 123 in de Argo Abyssal Plain, offshore
NW-Australia om de ouderdom van de
Indische Oceaan beter vast te stellen,
organiseerde ik twee wetenschappelijke
expedities naar ‘The Lost Ocean’ in Nepal.
Dit was niet alleen wetenschappelijk
inspirerend – in het voetspoor treden van
de Himalaya-expedities van Egeler en De
Booys van de Universiteit van Amsterdam,
maar ook toeristisch spannend. We waren

de eerste buitenlanders na vele jaren isolatie in de zeer afgelegen Mustang Provincie
tussen Tibet en Nepal.
De geomathematische samenwerking met
Agterberg in Ottawa, en mijn ervaring met
Mesozoïsche diepmariene biochronologie,
leidde tot inspirerende uitnodigingen om
de Mesozoïsche standaard tijdschaal te
ontwikkelen voor de Decade of North
American Geology (DNAG), en voor het
meewerken aan de Mesozoïsche chronosequentie stratigrafie van Pete Vail en Jan
Hardenbol. De 1985 DNAG tijdschaal (met
Dennis Kent van Lamont Doherty) gebruikte als eerste voor het Mesozoïcum de magnetochronologie gebaseerd op profielen van
magnetische anomalieën van de zeebodem
(de Heirtzler methode). Een tweede doorbraak was een radiometrisch-mathematische
methode van Frits Agterberg, Jim Ogg en
Zehui Huang als mede-onderzoekers.

GTS2004 en GTS2008
In 2000 werd ik gekozen tot voorzitter van
de Internationale Commissie van Stratigrafie (ICS; 2000–2008). Onder mijn leiding
werd die vrij saaie commissie zeer actief
en internationaal zeer goed zichtbaar met
ratificatie van veel etagegrenzen, een website met een populaire en wetenschappelijk
bruikbare stratigrafie en de opzet van twee
tijdschalen (GTS2004 en GTS2008, weer
met Jim Ogg, mijn secretaris-generaal in
ICS). Met Jim en Gabi Ogg ontwikkelden
we de nu populaire software Time Scale
Creator Pro. In 2010 kreeg ik de Lamarck
Medal van de European Geosciences Union
‘for outstanding achievements in Stratigraphy and Micropaleontology’.
In 2012 volgde mijn grootste stratigrafische

werk: ‘The Geological Time Scale 2012’
in twee dikke delen, prachtig uitgegeven
door Elsevier. Dit opus was voorbereid
door 67 specialisten gedurende een uiterst
boeiende periode van 8 jaar, en het is
ons inziens voor dit moment de bijbel voor
bio-, magneto-, cyclo-, stabiele isotopenchronostratigraphie en geochronologie.
Voor het eerst sinds vele, vele jaren is er
een streng gestandardiseerde radiometrische database, en een gedetailleerde biochronologie van forams en nannofossielen
met informatie over diachrone correlaties
van zulke events.
Ondertussen was ik in 1995 ‘baanwijs’ weer
in Europa beland, nadat Canada oudere
ambtenaren een soort vervroegd pensioen
aanbood. Ik nam het aanbod om hoogleraar
te worden in Utrecht, als opvolger van Cor
Drooger, niet aan en ging weer terug de
industrie bij het succesvolle en dynamische Saga Petroleum in Oslo, Noorwegen.
Diezelfde kern van mensen, maar nu in
Lundin Petroleum in Oslo, vond in 2011
het grootste olieveld ter wereld van dat
jaar, n.b. in een al zeer intensief geboord
gebied offshore Bergen.

Norlex-website
Mijn laatste daad als professioneel micro
paleontoloog was de laatste boring die
Saga zette in het meest westelijke deel van
het Voering Plateau, in de Noorse Zee in
een waterdiepte van 1650 m. Mijn wellsite
analyse gebaseerd op microfossielen – ik
doe het microscoopwerk zelf, wat nu een
zeldzaamheid is bij ‘industrial outsourcing’– gaf aan dat we vijf dagen eerder TD
(total depth) bereikt hadden dan gepland,
‘dus dat betaalde mijn jarenlange werk bij
Saga handig’.
In 2005 nodigde de vorige directeur van
het Geologisch Museum, Elen Roaldset,
mij uit om part-time Professor in Micro
paleontologie en Stratigrafie te worden aan
de Universiteit van Oslo. Daar heb ik de
‘Norlex’-website ontwikkeld voor alle 50+
oliemaatschappijen die de offshore stratigrafie van Noorwegen moeten kennen
(www.nhm2.uio.no/stratlex). Deze open
webservice betaalt handig voor alles wat
we doen en verdienen. Helaas word ik na
2013 opnieuw met pensioen gestuurd,
aangezien men hier met 72 jaren ouderdom
niet meer mag werken (discriminatie!).
Echter, ik heb nieuwe universitaire aan
biedingen in andere landen, dus ik blijf
cursussen geven, studenten opleiden en
de fantastische geologie onderzoeken.
Felix Gradstein
Door een gezamenlijk initiatief van Felix en de Geologische Dienst
Nederland - TNO kunnen we bij deze Geo.brief een miniversie van
de Geological Time Scale (GTS) 2012 toevoegen.

Felix Gradstein (rechts) en James Ogg met hun boek ‘A Geologic Time Scale’.
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.jonge geologen | Stephan Moroschan – Reservoir Geologist

The call
“Stephan, we would like to make
you an offer,” told me the voice on
the telephone. “So what do you
say?” it continued. “What I say??
Hell yeah!!”, it was running through
my mind. I worked towards this
moment for the last 5 years and it
felt great!
When I decided to study Geology I did not
have firm plans to work in the oil industry.
But after focusing the entire last year of
my BSc studies at the Free/Technical
University Berlin on Exploration Geology,
I knew I didn’t want to work anywhere but
in the Oil and Gas Industry. For me, this
branch represents all the excitement I
wanted to encounter in my daily job, such
as cutting edge technology, working across
disciplines, facing challenging environments,
mobility, having colleagues coming from
different cultures and backgrounds, etc.
According to their company profile,
Schlumberger was the company that could
provide all of that and now they actually
offer me a job. Great!

Rain
“So, where will I start?”, I wanted to know,
still a bit overwhelmed. The working location didn’t really come up during the job
interview. I only told them it would be
great if my first assignment were in Europe
for practical reasons. As my telephone
partner slightly stalled, I almost couldn’t
hold back my curiosity. After all, Schlumberger is one of the biggest organizations
in the industry. With a global workforce
of about 120.000 people, belonging to
140 nationalities, working in 85 countries
worldwide, I really wanted to know where
MY place in this huge machinery was.
“Norway!” the voice answered, “Stavanger,
to be more exact.” “Ok”… I pictured even
more rain and colder temperatures as presently in Holland. Moving to the TU Delft
wasn’t out of passion for the weather, but
it offered a renowned MSc in Petroleum
Geology, and in retrospect I consider it a
truly great place to study. Delft is very
vibrant for its size since it is full of (international) students.

SIS
Now that I have been living for almost nine
months in Norway, it has been officially

confirmed: it is not easy to sweat even
in peak summer and yes...it rains a lot.
Yet I like to live and work in Norway for
several reasons. The nature is spectacularly
amazing. Besides, understanding nature
and especially mountains triggered my
initial interest in Geology and both are
abundantly present in Norway, which is an
actual mecca for outdoor enthusiasts. For
me the toughest decision on a good day is
whether I should ride the bike, go for a run
or a hike, stroll one of the beautiful beaches or just rent a boat and go fishing with
some friends. On top of that, Norwegians
are generally very kind and easy going,
which makes it great to work with them.
“SIS would be the segment you start with”,
roused me the telephone from my thoughts
about Norway. “SIS stands for Schlumberger
Information Solutions. They are Schlumberger’s Microsoft, only better,” he added.
“Schlumberger, as a company, is organized
in 22 segments and SIS is one of them.
SIS is responsible for the development,
sales and marketing of various software
products (e.g. Petrel, Studio, Techlog,
Eclipse, Avocet, etc.). We hire geologists,
reservoir engineers, petrophysicists, petroleum engineers and geophysicists, which
start in their respective technical domain.
They enter a so-called Fixed Step Training
Program, which is a combination of Onthe-job- and classroom training. The latter
takes place at our Training Centers either
in Houston, Abu Dhabi or Abingdon in
England. You will be trained at these loca-

tions in domain specific software skills,
which you can subsequently use either to
go to our clients, the oil companies, helping
them to efficiently use our software, or
to train the clients in one of our in-house
software courses. Depending on your development and effort, the fixed step training
takes 2-3 years. After this and in accordance with your skills and talents, you can
either choose to stay technical or to develop
in any direction, such as HR, Sales and
Marketing etc. In Schlumberger we prefer
to train our technical staff for those functions rather than hiring people from outside,
which is also true for management positions.
How does that sound?” the voice finally
asked.

Training
So far everything my telephone partner told
me has come true. Earlier this year I absolved
my first classroom training in Houston, USA,
where I made new friends and became fluent
with the software. The training in SIS is
first class and put me on a steep learning
curve. I am already teaching software
courses to clients and work independently
within projects. The office environment is
great and I have a lot of experts at my side.
The fact that I have the chance to actually
change the field within the company gives
me freedom in case my interests change.
And that means a lot. In addition, I am
actually able to have a life besides work
since the job is balanced.
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.promotie

Karakterisering van ertsen met
real-time sensor technologie
De wereldbevolking groeit en in landen als China, India en Brazilië gaat men
steeds meer leven naar de westerse standaard. Een gevolg hiervan is een
toenemende vraag naar grondstoffen. Ondertussen worden rijke ertsvoorkomens
schaarser en zijn mijnbouwbedrijven genoodzaakt zich te richten op de
ontginning van ertsen met steeds lagere gehaltes aan waardevolle mineralen.
Dit dwingt de industrie te zoeken naar efficiëntere en goedkopere methodes
voor de verwerking van ertsen. Automatische sortering door sensor gestuurde
systemen is een recente ontwikkeling die potentie heeft dit doel te bereiken.
Hierbij worden individuele deeltjes in een materiaalstroom mechanisch
gescheiden op zekere fysische eigenschappen, nadat deze eigenschappen
zijn gedetecteerd door een sensor. Deze technologie vereist real-time sensoren
die geschikt zijn om ertsen op het gehalte aan waardevolle mineralen te
karakteriseren. Voor mijn promotie doe ik daarom onderzoek naar de moge
lijkheden voor erts-karakterisering door middel van real-time sensoren.

Volgens de conventionele ertsverwerkings
methodes wordt het gewonnen erts meestal
eerst vermalen tot fijn poeder. Dit is nodig
om waardevolle mineralen uit de gesteentematrix vrij te maken, zodat deze gescheiden
kunnen worden. Dit is echter een relatief
duur proces. Sensor gestuurde sortering kan
worden toegepast op materiaal van 1 mm tot
30 cm groot. Het kan daardoor grote economische voordelen hebben om met deze technologie erts zonder waarde (zonder of met een
te lage concentratie waardevolle mineralen)
in een vroeg stadium uit het ertsverwerkingsproces te verwijderen. Alleen het erts dat wel
waarde heeft hoeft dan volgens de conventionele processen te worden verwerkt. Dit
verlaagt bovendien de milieu impact van
ertsverwerking omdat hiermee vaak wordt
bespaard op energie- en waterverbruik.

le alteratie genoemd. De intensiteit hiervan
neemt af met de afstand tot de magma
intrusie. Hierdoor zijn er bij hydrothermale
ertsvoorkomens vaak verschillende zones te
vinden waarin andere omzettings-mineralen
voorkomen. In theorie is de afzetting van
waardevolle mineralen gerelateerd aan specifieke omzettings-zones. Voor de toepassing van real time sensor technologie is dit
een belangrijk uitgangspunt. Met real-time
sensoren kunnen we het feitelijke gehalte
aan koper of goud in ertsen namelijk niet
meten. Wel kunnen we ertsen ermee op
mineralogie karakteriseren.

Nabij-infrarood spectroscopie
Een van de real-time sensor technologieën
waarmee mineralen gedetecteerd kunnen
worden is nabij-infrarood (NIR) spectroscopie. NIR-spectroscopie is gebaseerd op
absorpties van elektromagnetische (EM)
straling (licht) door middel van vibraties
van molecuulbindingen. Deze absorpties
vinden plaats in het nabij-infrarood deel
van het elektromagnetisch spectrum (700
– 2500 nm). De golflengte waarbij een
absorptie plaatsvindt is afhankelijk van de
elementen die door de molecuulbinding
gebonden zijn. Op basis van de absorpties
in een NIR-reflectiespectrum kunnen hierdoor mineralen worden geïdentificeerd.
Echter, niet alle molecuulbindingen absorberen EM straling door middel van vibraties.
De vibratie moet namelijk een verandering
in het dipoolmoment van het molecuul toestaan om energieoverdracht plaats te laten
vinden. Hierdoor is de toepasbaarheid van
NIR-spectroscopie beperkt tot determinatie
van de volgende NIR-actieve mineralen:
- Phyllosilicaten
- Gehydroxyleerde silicaten
- Sulfaten
- Carbonaten
- Ammoniumhoudende mineralen
De NIR-actieve mineralen bij hydrothermale
ertsen zijn vrijwel altijd alteratie-mineralen.
Hierdoor is NIR-spectroscopie een geschikte

Type ertsen
De geschiktheid van sensoren voor sensor
ge-stuurde sortering van ertsen is erg afhankelijk van het type erts dat gesorteerd dient
te worden. Voor mijn onderzoek richt ik mij
vooral op koper- en goudertsen uit porfieren
en epithermale afzettingen. Bij dit soort
ertsvoorkomens zijn waardevolle mineralen
geïntroduceerd door hydrothermale vloeistoffen, die zijn ontstaan uit een magmatische intrusie. Tijdens dit proces kunnen ook
andere mineralen worden afgezet of opgelost en kunnen mineralen van samenstelling
veranderen. Dit wordt ook wel hydrotherma-
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Schema van een sensorgestuurd sorteringssysteem. Materiaal komt via een transportband het sys
teem binnen (1). Hierna valt het op een sneller lopende band zodat individuele deeltjes elkaar niet
raken (2). Ieder deeltje wordt vervolgens door een sensor gescand (3). De sensor data wordt door
een computer verwerkt (4) en deze computer stuurt vervolgens een pneumatisch scheidingsysteem
aan (5). Hier kan voor ieder afzonderlijk deeltje door middel van een sterke luchtstroom
de baan worden veranderd, om zo verschillende productstromen te creëren.

techniek om verschillende alteratie-zones
binnen hydrothermale ertsvoorkomens te
karakteriseren. De waardevolle mineralen
zelf zijn vaak geen NIR-actieve mineralen,
maar hun afzetting is in theorie wel gerelateerd aan bepaalde alteratie-zones. Misschien is het dus mogelijk om andere
alteratie-mineralen te gebruiken als indirecte
indicatie voor de aanwezigheid van de
waardevolle mineralen, en daarmee voor de
waarde van het erts.
Een specifieke vorm van NIR-spectroscopie
is NIR-hyperspectrale beeldanalyse. Hierbij
wordt er op verschillende golflengtes in
het NIR een beeldopname van een object
gemaakt. Zo wordt voor elke pixel in het
beeld een NIR-spectrum verkregen. Vervolgens kan iedere pixel afzonderlijk geclassificeerd worden op de mineralogie die uit
de absorpties in het NIR-spectrum is af
te leiden. Er kan dan een beeld worden
geproduceerd dat de NIR-actieve mineralogie van het erts weergeeft. Een voorbeeld
hiervan staat onderaan de pagina.

Resultaten
De NIR actieve mineralogie van het sample
in de foto kon worden gevalideerd door
middel van petrografie. Hiervoor is een
dunne doorsnede gebruikt die vlak naast
het gemeten oppervlak genomen is. Petrografie liet zien dat ook kwarts en (deels
omgezette) veldspaten volop aanwezig zijn
in het sample. Deze mineralen produceren
geen absorpties in het NIR. Maar omdat ze
enigszins transparant zijn kunnen absorpties door dieper liggende mineralen wel de

sensor bereiken. Dit in tegenstelling tot
opake mineralen, die vrijwel alle EM straling
in het NIR absorberen. Hierdoor kunnen
opake mineralen in een NIR-hyperspectraal
beeld geïdentificeerd worden.
In totaal zijn er van 43 samples NIRhyperspectrale beelden gemaakt. Op basis
van de NIR hyperspectrale beelden kon
onderscheid worden gemaakt tussen samples met een verschillende mineralogische
samenstelling. Hiervoor kon bovendien
gebruikt worden gemaakt van specifieke
mineraaleigenschappen die uit de NIR
spectra zijn af te leiden, zoals bijvoorbeeld
de kristalliniteit van witte mica.
Op basis van de NIR-actieve mineralogie
konden de 43 samples in negen groepen
worden geclassificeerd. Van elk sample is
het kopergehalte bepaald door middel van
XRF analyse (X-Ray Fluorescentie). Gebaseerd
hierop konden de negen groepen in twee
groepen worden herverdeeld. De eerste groep
vertegenwoordigt 37 % van de samples met
een gemiddeld kopergehalte van 0,20 %.
De overgebleven 63% van de samples bevat
0,60 % Cu. Om ertsverwerking bij de mijn
rendabel te laten zijn, moet het erts ongeveer 0,4 % koper bevatten. Op basis van dit
resultaat zijn er dus mogelijkheden om met
een NIR-sensor het erts te sorteren. Deze
conclusie is echter gebaseerd op slechts
43 random samples en daarom niet representatief voor de hele mijn. Wel laat het zien
dat de NIR-sensor potentieel gebruikt kan
worden voor automatische erts-sortering
door de alteratie-mineralogie te gebruiken
als indicator voor de waarde van het erts.

Gemiddelde NIR-spectra van de geclassificeer
de pixels uit het NIR-hyperspectrale beeld van
de figuur onderaan de pagina. De spectra zijn
boven elkaar geplot om overlap van de lijnen te
vermijden.

De koperhoudende mineralen in de 43 erts
monsters zijn voornamelijk sulfides. Omdat
deze opaak zijn, kunnen ze in het NIRhyperspectrale beeld geïdentificeerd worden.
Het erts bevat echter ook een variërende
hoeveelheid opake ijzersulfides. Hierdoor
kon de hoeveelheid opake mineralen in de
NIR-hyperspectrale beelden helaas niet
gerelateerd worden aan het kopergehalte
van het erts. Indien voor een specifiek ertsvoorkomen enkel de waardevolle mineralen
opaak zijn, is een nauwkeurigere bepaling
van de waarde van het erts met NIR hyperspectale beeldanalyse potentieel mogelijk.

Verder onderzoek
Meer onderzoek is nodig om de toepasbaarheid van de NIR-sensor voor automatische erts-sortering vast te stellen. Hiervoor
zal ik gebruik maken van een grotere sample set die ook representatiever is voor de
geologische en mineralogische variatie in
het ertsvoorkomen. Hierop zullen ook andere
sensoren worden getest om te onderzoeken
of ook andere fysische eigenschappen
van het erts gebruikt kunnen worden om
het gehalte aan waardevolle mineralen te
karakteriseren. De verwachting is dat de
beste karakterisering van het erts mogelijk
is door informatie van verschillende sensoren te combineren.
A. Het monster: een porfierische kopererts uit de ertsverwerkingsfabriek van een ZuidAmerikaanse kopermijn. B. NIR-actieve mineralogie van het monster op basis van NIR-hyperspectra
le beeldanalyse. In dit monster zit veel witte mica; met de NIR-spectra zijn ook andere mineralen
gedetermineerd, als puur mineraal of als spectrale mengsels met witte mica.

Marinus Dalm, TU Delft – CiTG
M.Dalm@tudelft.nl
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.jonge geologen | Leila Bagherian – reservoir engineer

Starting a carrier with a consultancy
company in oil and gas
My geo-oil road started when I was in the last year of high school. I decided to
study geosciences during the semi-technical fieldtrip to Zagros Mountains in
Iran. Getting an idea of the study and further research made me aware of a very
exciting program with many field trips and from then on my choice was made.
Study
After graduation, an internship with an oil
company triggered my interest in petroleum
engineering. I decided to go for a new
advance in Europe and get an international
perspective. A master in petroleum engineering at TU Delft was the ultimate choice.
I started my study in 2008. The curriculum
in Delft focusses on a sound geological
knowledge, which is very useful in the oil
and gas industry.
During my study, I participated in many
excursions to Germany, Belgium, England,
France and Scotland. One of the best
opportunities was a company visit to Canada,

which gave me a clear idea of the activities
of service companies and operators, software development and consultancy in the
oil and gas industry.

Work
I started to work for SGS Horizon after my
graduation. This is a growing consultancy
company in oil and gas in Den Haag, with
a variety of projects all over the world concerning field development, redetermination
and reservoir management.
I learned a lot rotating through different
projects in various reservoirs around the
globe. I believe that consultancy is a great

way to learn about all the different play
concepts in many operator companies. It
is quite challenging because of tight deadlines. I really enjoyed getting a team together
with different disciplines and working hard
to get things done on time.
I worked in the reservoir engineering
department, assisted with history matching
and optimization of oil and gas reservoirs
for a wide range of international clients. By
optimizing the production, oil companies
are able to increase the recovery by monitoring the movement of the fluid in the
reservoir.
The output of my work will be used as input
for other disciplines like well engineering.
In this way I am not only evolving in reservoir engineering, but also I get a broad
view and knowledge of all aspects in the
petroleum engineering, learning to understand the language of the other disciplines.
That is why this job is so interesting.

SPE
Since August 2012 I’m also coordinating
the SPE Young Professionals in the
Netherlands. Organizing monthly lectures,
excursions and workshops are our main
activities. We are in a small world and it
seems that networking is very important.
One of the reasons I joined SPE was to
share my excitement and to meet other
people with the same passion.
I believe that becoming more involved in
the SPE is definitely a big step in the right
direction. It is important to learn about the
whole spectrum of the industry, technical
and non-technical, and the SPE offers a
great way to do so. Being a chair of SPE
Young Professionals will give me the possibility to achieve leadership, multitasking
capabilities, a wide vision and discipline
to balance work/life activities.

Future

Leila Bagherian (to the right) changing tools.
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In the future I’d like to be working in the
reservoir engineering field, especially at
the interface of different disciplines. I hope
to use my knowledge to become a team
leader involved in prospect generation and
ranking. Finding the right balance between
technical and commercial aspects is a
challenge that I would like to go for in my
future career.

.excursie

.personalia

Afrikareis met Bert Boekschoten
en Jan Smit

Nieuwe leden
E. Bliekendaal MSc
K. Koster MSc
S.E. Rouwendaal
Dr. B. van de Schootbrugge
Ir. C.J.L. Willems
K.G. Zuurbier, MSc
F. Zwaan

Komende januari vindt er wederom een Afrikareis plaats, ditmaal onder
begeleiding van hoogleraren Bert Boekschoten en Jan Smit. Hoogte
punten zullen bezoeken zijn aan onder meer de Ngorongoro caldera, de
Olduvai Gorge en de carbonatietvulkaan Oldonyie Lenggai. De reisduur
is twee weken; deelname is open voor HOVO-cursisten en Geo.brief
lezers alsmede hun partners (in totaal 14 personen) .
Informatie over deze reis via: info@untamedtravelling.com

Overleden
Drs. W. van der Pol (overleden
op 09-08-2013)

Verhuisd
Mw.drs. A. Bakker
Mw.dr. K.P. Boessenkool
dr. W.J. van den Bosch
Drs. O.P. Hansen
N. Holleman
K. Koster MSc
H.J. Pierik
Drs. A.H. Sluijk
drs. D.G. van der Meer
dr. F.G.M. van Tatenhove
Mw. Drs. D. Wiggers de Vries
F. Zwaan

.nieuws
De Hondsrug: het eerste Geopark
van Nederland

Uitzicht op Ngorongoro krater. | Foto: Linda Brugman-van Schoonhoven

.aankondiging

Donderdag 5 september heeft het Europese Geopark Netwerk tijdens de
12e Conferentie in Ascea (Italië) bekend gemaakt dat De Hondsrug de
status van Europees Geopark krijgt. Hiermee wordt het Hondsruggebied
het eerste Geopark van Nederland. Margaret Wood van het Geopark Geomonand en Andreas Schueller van het Geopark Vulkan Eifel, leden van
de evaluatiecommissie van het Europees Geopark Netwerk, hebben De
Hondsrug in mei bezocht en beoordeeld. Zij vonden het gebied met haar
ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorie, en de manier waarop daar als
geopark invulling aan gegeven is goed genoeg om lid te worden van het
Europees Geopark Netwerk.
Geopark de Hondsrug wordt nu lid van het European Geoparks Network
en van het Global Geoparks Network. Beide netwerken staan onder
toezicht van Unesco. Inmiddels zijn er zo’n 60 Europese Geoparken,
die deel uitmaken van een wereldwijd netwerk van 100 Geoparken.
Informatie: www.geoparkdehondsrug.nl

10-11 oktober 2013: Palynologendagen 2013

Pliocene en Vroeg-Pleistocene ontwikkeling van landschap en klimaat
De Palynologendagen 2013 op
donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 2013 worden georganiseerd
in Limburg, in de grensstreek met
Duitsland. De lezingenmiddag en
excursie hebben het thema ‘Pliocene en Vroeg-Pleistocene ontwikkeling van landschap en klimaat
gericht op NW-Europa’.
Op donderdagmiddag zijn er
lezingen. Op vrijdag is er een
excursie met rondleiding, begeleid
door Wim Westerhoff (TNO), langs
de verschillende groeves en type
localiteiten van het Plio- en Pleistoceen in Nederland.

De bijeenkomst incl .verblijf en
maaltijden zal naar verwachting
ongeveer 80 euro bedragen op
basis van eenvoudige overnachting (‘jeugdherberg’), met een
meerprijs voor 1-persoonskamers.
Studentleden krijgen een korting
van 50%.
Informatie:
www.palynologischekring.nl
Aanmelden bij Timme Donders:
t.h.donders@uu.nl
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.historisch
Rogier Verbeek en de Krakatau uitbarsting van 1883
Het is dit jaar 130 jaar geleden dat op 27 augustus 1883 de grootste
vulkaanuitbarsting van de moderne tijd plaatsvond, waarbij het eiland
Krakatau in de Soendastraat tussen Java en Sumatra explodeerde
en geheel in de diepte verdween. Die apocalyptische explosie werd
gevolgd door een geweldige vloedgolf (tsunami), waarbij binnen
enkele minuten tienduizenden slachtoffers vielen. De Delftse geoloog
en mijningenieur Rogier Verbeek, van de Dienst van het Mijnwezen
in Buitenzorg, was ooggetuige. Hij publiceerde in 1885 een lijvige
monografie getiteld Krakatau, die zijn wereldfaam vestigde.
Verbeek werd op 7 april 1845 in
Doorn geboren als zoon van een
predikant. Op 16-jarige leeftijd
werd hij toegelaten tot de Koninklijke Akademie in Delft waar hij
zich aanvankelijk inschreef voor
de Burgerlijke Bouwkunde. Omdat
deze studie volgens hem een ‘timmermansvak’ bleek te zijn, zwaaide hij om naar de Aardkunde en
Mijnbouw studie, wegens de
inspirerende colleges van de Duitse hoogleraar Vogelsang. Met
Vogelsang en drie ouderejaars
‘íjverige’ studenten werd in 1865
een uitgebreide geologische studiereis gemaakt naar Duitsland,
Oostenrijk en Noord-Italië. Vervolgens studeerde Verbeek een jaar
aan de Königliche Bergakademie
te Freiberg in Saksen, de oudste
mijnbouwschool ter wereld, die
dat jaar haar 100-jarige bestaan
vierde. In september 1867, na
zijn diploma ‘mijneningenieur’
te hebben verkregen, trouwde hij
met Helene, dochter van Bergrat
Fritsche, die hij in Freiberg had
leren kennen.

Op 10 oktober 1867 werd Verbeek
bij resolutie van de minister van
Koloniën ter beschikking gesteld
van de Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië “om te worden
benoemd tot adspirant-ingenieur bij
het Mijnwezen op f 250,– ’s maands
en zoo voorts onder genot der aan
die beschikkingstelling verbonden
voordelen, zijnde voorloopige bezoldiging van f 100,– ’s maands,
ingaande met den dag van inscheping voor de reis naar Batavia, gratificatie van f. 2500,– en overtogt,
voor rekening van den lande, als
passagier der 1ste klasse.” De
Dienst van het Mijnwezen was
gevestigd in Buitenzorg. Er was destijds nog geen sprake van gericht
geologisch onderzoek, maar de
meeste ingenieurs deden naast het
technische werk ‘wel wat aan geologie’. Gesteentemonsters werden
met de loupe zo goed en kwaad als
het ging gedetermineerd. Er werden
eenvoudige geologische kaarten
gemaakt, maar alleen van gebieden
als het tineiland Banka, waar de
geologie ook eenvoudig was.

In het Rijk van Vulcaan. De Krakatau en hare gevolgen. R.A. van Sandick,
Thieme, Zutphen, 1890.
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Borneo
Verbeek kreeg direct een verantwoordelijke en interessante
betrekking als leider der Gouvernementskolenontginning OranjeNassau op Z.O.-Borneo. Hij publiceerde in 1871 een baanbrekend
artikel over nummulieten in de
kalksteen van Borneo. Deze studie
getuigt van de grote belezenheid
van Verbeek, die het belang van
deze fossiele foraminiferen inzag
voor het bepalen van de uitgestrektheid van de Eocene Tethys
Oceaan, die Eurazië van Afrika/
Voor-Indië scheidde, een wereldgeologisch vraagstuk dat destijds
in de algemene belangstelling
stond. Hij verontschuldigde zich:
“Enkele verre onderzoekingstochten, die ik gaarne gedaan had,
moesten achterwege blijven, minder om de groote bezwaren, dan
wel om de groote kosten die daaraan verbonden waren. Want dewijl
mij van Regeringswege geenerlei
geognostische onderzoekingen
waren opgedragen, moesten alle
reizen, onderzoekingen en opnemingen op mijn eigen kosten
geschieden.”
Aan het einde van zijn verhandeling concludeert hij “De groote
Nummulietengordel, welke vanaf
de Pyreneeën langs de beide oevers
van de Middellandsche Zee, door
Klein-Azië en Egypte naar EngelsIndië is te vervolgen, strekt zich
dus nog verder uit tot Java, Borneo
en Celebes.” Het was zijn antwoord
aan de beroemde geoloog Von
Richthof, die de aanwezigheid
van Nummulieten in de Indische
Archipel betwijfelde.
Sumatra
Na twee jaar Borneo werd Verbeek
overgeplaatst naar Sumatra om te
adviseren over de ‘behoefte aan
en de wijze van aanleg en rigting
van spoorwegen in de Padangse
bovenlanden.’ Vervolgens werd hij
– op 26 jarige leeftijd – benoemd
tot eerstaanwezend mijningenieur
op het Ombilin kolenveld. Een
van zijn assistenten schrijft:
“Twee maanden bleef de heer
Verbeek in Soengei Doerian om de
geologische sectie af te werken.

’s Morgens om zes uur moest
iedereen de deur uit, en ’s avonds
om 6 uur thuis komen, en de
meetboeken aan de heer Verbeek
afdragen. Om 11 uur was hij
meestal klaar met het in kaart
brengen, en riep hij uit alle macht:
‘Jongelui, eten’.” Een andere
ingenieur schrijft: “Het woord vermoeidheid scheen voor hem niet
te bestaan. Die bijzondere taaiheid
en werklust hebben hem in staat
gesteld de buitengewoon groote
hoeveelheid arbeid te verrichten,
door welken zijn leven gekenmerkt is …”
In het Jaarverslag van het Mijn
wezen van 1879 schrijft Verbeek:
“Het geologische verslag van de
Padangse bovenlanden kwam
uiteindelijk geheel neer op den
eerstaanwezend mijningenieur
(i.c. hemzelf), daar de overige vier
ingenieurs reeds waren overgeplaatst. De kaart besloeg een
gebied van meer dan een miljoen
ha en uit het feit dat tijdens de
opname meer dan 30% van de
werklieden gestorven was, blijkt
hoe zwaar de condities waren.”
Tijdens dit onderzoek maakte Verbeek voor het eerst in de tropen
gebruik van de aneroide barometer
bij hoogtemetingen en van de bij
Vogelsang geleerde micropetro
grafie. Hij maakte eigenhandig
slijpplaatjes van meer dan 1000
gesteenten. Omdat zijn geologische kaarten in Europa op steen
gedrukt moesten worden werd
hem in 1882 opgedragen ‘voor
zes maanden of zoveel korter als
mocht blijken voldoende te zijn,
naar Nederland te reizen om persoonlijk toezicht te houden op
het drukken en corrigeren van
de kaarten.

Krakatau
Verbeek was begin mei 1883 uit
Nederland teruggekeerd toen op
22 mei de eerste uitbarsting van
de 788 m hoge Krakatau vulkaan
plaatsvond. Kapitein Hollmann van
de Duitse oorlogsbodem Elisabeth
zag om 10.30 uur ’s morgens een
snel verticaal oprijzende witte
cumulus wolk die een half uur
later een hoogte van 11.000 meter

had bereikt en zich daar parapluvormig uitbreidde. Verbeek was in
1880 de eerste gouvernements
inspecteur die het ‘geologisch
geheel onbekende’, uit drie vulkanen bestaande Krakatau eiland
had bezocht. De vulkaanhellingen
waren met dicht tropisch bos
begroeid. Op 11 augustus 1883
maakte legerkapitein Ferzenaar in
twee dagen de laatste kaart van
het eiland voor de topografische
dienst af. Hij rapporteerde drie
actieve kraters en veertien fumaroles waaruit een roze-grijze rook
oprees. Hij was de laatste mens
die voet op het eiland zette. Zestien dagen later brak de hel los.
Op 27 augustus om 10.02 uur
vond met donderend geweld (‘the
loudest sound ever recorded in
history’ volgens een bericht in de
Londense Times) de apotheose
plaats waarbij het gehele Krakatau
eiland van de aardbodem verdween.
De ontploffing werd gehoord van
Australië tot Ceylon en het kleine
eiland Rodrigues op 4800 km
afstand in de Indische oceaan
bij Mauritius gelegen. Aswolken
bereikten een hoogte tot 45 km
en verspreidden zich in de stratosfeer, waardoor een temperatuurdaling van 1 graad Celsius optrad.
Het gouvernements s.s. Berouw
werd zondagmorgen vroeg door
een vloedgolf op de kust geworpen
en enkele uren later twee km
stroomopwaarts in de Koeripan
rivier gesleurd, waarbij het schip
weinig schade ondervond maar de
gehele bemanning omkwam.
Een luchtdrukgolf bereikte 10 uur
en 20 minuten later Londen en
waaierde zes maal over de aarde,
zoals gemeten in het Greenwich
observatorium. Maandenlang werden vreemd gekleurde zonsondergangen gezien in veel over de hele
aarde verspreide landen. Maar de
grootste schade werd aangericht
door de tsunami die met golven
tot 40 meter hoogte langs grote
delen van de zuidkust van Sumatra
en de westkust van Java raasde
en meer dan 1000 dorpen verwoestte en 36.417 mensenlevens
eiste. Dank zij de in 1858 ingestelde Reuters nieuwsdienst, die

kort voor de ramp een agentschap
in Batavia had geopend en het
zich voortdurend uitbreidende
onderzeese telegraaf kabelnet
werd het nieuws van Krakatau binnen vier uur in Boston ontvangen.
Al een week na de ramp maakte
Verbeek een 17 daagse reis naar
het verdwenen eiland, waarna de
verwoeste streken van Bantam
bezocht werden. Op 9 oktober
kreeg hij een regeringsopdracht
voor ‘een geologisch-wetenschappelijk onderzoek naar den aard,
de uitbreiding en de gevolgen der
vulkanische uitbarstingen, waarvan het eiland Krakatau sedert
mei 1883 het middelpunt van
werking is geweest.’ Met zijn
bekende voortvarendheid werd
onmiddellijk een uitvoerige correspondentie begonnen met zowel
binnen- als buitenland. Daarna
zat hij in zijn kantoor in Buitenzorg als een spin in zijn web om
de meer dan 1300 berichten die
hem uit alle delen van de wereld
waren toegezonden, te verwerken.
Al deze informatie resulteerde in
een monumentale monografie
waarin een meesterlijke en volledige
beschrijving van de opeenvolging
van gebeurtenissen werd opgetekend. Aan het Krakatau-rapport
van 546 bladzijden werd een lijst
van 462 geraadpleegde geschriften toegevoegd. Opmerkelijk was
de nauwkeurige tijdsbepaling van
het moment van de voornaamste
uitbarsting. De Delftse hoogleraar
geologie Gustaaf Molengraaff,
sprak hierover in een rede ter
gelegenheid van de erepromotie
van Verbeek op 8 januari 1909:
“Ik durf te zeggen dat van weinig
uiterst belangrijke feiten uit de
geschiedenis de tijd zoo juist
bekend is; voor mij althans is Krakatau vernietigd op 27 augustus
1883 te 10 uur twee minuten des
voormiddags, geen minuut eerder
en geen minuut later.”

Onderscheidingen
In juli 1885 viel Verbeek de eerste
van vele buitenlandse onderscheidingen voor zijn grensverleggend
onderzoek op Sumatra ten deel:

Uitbarsting van de Krakatau in 2008. | Bron: wikipedia

hij verkreeg een eredoctoraat van
de universiteit van Breslau. Eind
1885 werd hij tot lid benoemd
van de oudste, in 1652 gestichte,
en door Keizer Leopold I in 1667
‘wettelijk bekrachtigd en begiftigd
met de hoogste privilegieën’, de
Akademie van Natuurkundigen
van het Heilige Roomsche Rijk,
de Leopoldina Carolina te Halle.
Het erelidmaatschap van de
Natuurkundige Vereniging Isis te
Dresden en van de Naturhistorische
Verein der Preussischen Rheinlände und Westphalen volgden al
gauw. De Nederlandsch-Indische
Maatschappij van Nijverheid en
Landbouw te Batavia bleef niet
achter met het erelidmaatschap en
ook werd hij benoemd tot Officier
de l’Academie in Frankrijk. De
Nederlandse wetenschappelijke
instituten hielden zich stil. Op
9 januari 1886 werd hij echter
door koning Willem III geridderd.
Hij werd tevens erelid van het
Bataviaasch genootschap van
Kunsten en Wetenschappen en van
de Royal Society van Australië. In
1888 werd hem het ridderkruis
van het Franse Legion d’Honneur
toegekend en verkreeg hij het lidmaatschap van de Keizerlijke

Orde du Dragon d’Annam. Later
volgde benoeming tot Ritter 1ster
Klasse des Königlichen Sächsischen Alberchts Ordens. Verbeek
werd hiermee waarschijnlijk de
meest onderscheiden Nederlandse
geoloog ooit. Hij correspondeerde
over zijn Krakatau studie met de
groten der aarde zoals de Russische tsaar, de Koning der Belgen
en Koningin Victoria.
Verbeek overleed op 14 april 1926.
Hij leeft voort als ‘Grondlegger
van de geologie van Nederlandsch
Oost-Indië’, zoals gebeiteld staat
op zijn borstbeeld, dat hem werd
aangeboden op zijn 75ste verjaardag. Het beeld, van beeldhouwer
Charles van Wijk, staat in het geologische museum van de afdeling
Technische Aardwetenschappen
in Delft op een sokkel van Sumatraanse pikriet (een der ontdekkingen van Verbeek) speciaal
uitgehakt met medewerking van
de Indische regering in Ombilin.
Frederik van Veen
f.r.vanveen@gmail.com
Dit artikel is eerder gepubliceerd in het tijdschrift Kunst en Wetenschap (jaargang 22, nr. 2)
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.in memoriam
Peter Ziegler (2 november 1928 – 19 juli 2013)

Peter Ziegler, drager van de Van
Waterschoot van der Gracht penning
van het Genootschap, is op
19 juli 2013 overleden in Binningen
(Basel), Zwitserland. Peter heeft
een groot deel van zijn professionele carrière doorgebracht in
Nederland. In 1970, na een verblijf van 12 jaar als exploratie
geoloog bij Shell Canada, kreeg
hij bij Shell International in Den
Haag een centrale rol in Shells
exploratie-activiteiten, eerst in
Noordwest-Europa, onder meer
het Noordzeegebied, en later
wereldwijd.
Zijn werk omvatte het coördineren
van onderzoek tussen de vele
werkmaatschappijen, inclusief
KSEPL, en het inlichten van Esso
en andere partners. Ook evalueerde hij in de 70-jaren de vele voorstellen van exploratieboringen en
schroomde niet om zelf – later
veelal succesvolle – projecten in
te brengen. Bovendien was Peter
een waardevolle vraagbaak voor
de betreffende geologische afdelingen. Niet in de laatste plaats
gaf hij essentiële aanbevelingen
tot het verkrijgen van concessies.
Daarbij was hij een enthousiast en
exceptioneel hard werkend geoloog
met een onwaarschijnlijke gave om
de vele, meest uiteenlopende
gegevens samen te vatten. In deze
periode bundelde hij zijn immense
kennis van de mondiale geologie
en zijn vernieuwende inzichten in
de samenhang van de evolutie van
sedimentaire bekkens en continentale marges in de context van
plaattektonische processen in een
serie monumentale geologische
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atlassen en publicaties die tot op
de dag van vandaag de standaardwerken zijn op dit gebied. Peter, op
26-jarige leeftijd in Zürich gepromoveerd bij de vermaarde Alpiene
geoloog Rudolf Trümpy en daarmee Trümpy’s eerste promovendus, kan met recht de vader van
het moderne sedimentaire bekkenonderzoek genoemd worden.
Met zijn rijke ervaring, gebaseerd
op zijn prominente rol in de
wereldwijde exploratie van Shell,
vervulde Peter ook een unieke
brugfunctie naar het academische
onderzoek en onderwijs. Nationaal
vond dit erkenning door onder
meer zijn verkiezing als lid van de
KNAW, zijn eredoctoraat aan de
TU Delft en de toekenning van de
Van Waterschoot van der Gracht
penning. Ook internationaal is hij
een van de meest onderscheiden
aardwetenschappers van onze
tijd. Peter was lid van de Europese
Academie van Wetenschappen en
de Poolse Academie van Wetenschappen. Hij ontving talloze
prestigieuze medailles, waaronder
de William Smith medaille van de
Geological Society of London, de
Stephan Mueller medaille van de

European Geophysical Society en
de Leopold von Buch medaille van
het Deutsche Geologische Gesellschaft en een eredoctoraat van de
universiteit van Moskou.
Peter heeft een zeer stimulerende
en essentiële rol gespeeld in de
integratie van observaties en
modelstudies, waarbij hij ook na
zijn pensionering in 1988 bij
Shell middels een bijzonder hoogleraarschap in Basel onversaagd
doorging met het bevorderen van
nieuwe onderzoeksprogramma’s
op het gebied van sedimentaire
bekkens en continentale topografie. Peter heeft zijn kennis altijd
belangeloos gedeeld met hele
generaties van onderzoekers.
Tijdens zijn regelmatige bezoeken
aan Nederland na 1988 hebben
velen daar immens baat bij
gehad. Peter was een sterk voorstander van onderzoekscholen en
heeft vele cursussen gegeven aan
promovendi die in Nederlandse
onderzoeksgroepen aan lithosfeerdynamica en sedimentaire bekkens
werkten. Menig promovendus
herinnert zich nog de sessies met
Peter en zijn kritisch-constructieve
benadering van hun werk.

De onderzoeksgemeenschap in de
vaste aarde, met name in Europa,
heeft immens veel aan Peter te
danken. Dat geldt zeker voor de
Nederlandse onderzoekers op dit
terrein. Peter heeft met zijn actieve
en invloedrijke inbreng in talloze
belangrijke commissies van NWO
en de KNAW een belangrijk stempel gedrukt op veel van de ontwikkelingen die aan de basis hebben
gestaan van belangrijke initiatieven zoals de toponderzoekschool
Netherlands Research Centre of
Integrated Solid Earth Sciences
(ISES) en het Europese TOPOEUROPE onderzoeksprogramma.
Daarnaast heeft hij als persoonlijk
mentor en inspirator voor velen
een betekenis gehad die uniek
genoemd kan worden. Het is
met emotie, diep respect en dankbaarheid dat wij aan deze wetenschappelijke reus en nobel mens
terug denken. Onze gedachten
zijn bij zijn vrouw Yvonne, die
hem zo nabij stond en hem zo
dierbaar was.
Sierd Cloetingh en
Willy van Tellingen

.subsidie
Subsidie-aanvraag 2014 Stichting Dr. Schürmannfonds
Het Bestuur van de Stichting Dr.
Schürmannfonds roept, bij deze,
gegadigden op voor een subsidie
van het Fonds voor het jaar 2014.
De subsidie is bij voorkeur bedoeld
voor Nederlandse geologen, ten
einde hen in staat te stellen
onderzoek te doen met betrekking
tot de evolutie van de Aarde in
het Precambrium (Hadaeïcum,
Archaeïcum en Proterozoïcum).
In principe komen alleen de kosten
van veldwerk voor subsidie in aanmerking. Bijbehorend laboratoriumonderzoek kan in beperkte mate
gesubsidiëerd worden, maar hooguit als aanvulling op de bijdrage
(financieel of in natura) van het

onderzoeksinstituut of de instelling
waaraan de aanvrager verbonden
is. Het Fonds neemt geen salariskosten en sociale lasten van personeel voor zijn rekening. De voorkeur van het Bestuur gaat uit naar
substantiële probleemgerichte
onderzoeksprojecten.
De goed gemotiveerde aanvraag,
vergezeld van de nodige bijlagen,
dient een gespecificeerde begroting te bevatten. Subsidie voor
congresbezoek, om mede met
behulp van het Fonds verkregen
onderzoeksresultaten onder de
aandacht te brengen, kan slechts
bij hoge uitzondering toegekend
worden.

Een genummerd aanvraagformulier
voor subsidie is bij de secretaris
van de Stichting verkrijgbaar. Dit
formulier moet, volledig ingevuld
en voorzien van de nodige bijlagen,
vóór 1 januari 2014 digitaal worden toegestuurd aan de secretaris
van de Stichting.
Stukken (bijlagen), die bij uitzondering per post worden verzonden,
dienen in zesvoud te worden aangeleverd.
Hanco Zwaan, Secretaris Stichting
Dr. Schürmannfonds
hanco.zwaan@naturalis.nl

.agenda
10-11 oktober 2013
Palynologendagen 2013,
‘Pliocene en Vroeg-Pleistocene
ontwikkeling van landschap
en klimaat, gericht op NWEuropa’.
Info: www.palynologischekring.nl
17 oktober 2013
Symposium TU Delft Climate
Institute, Science Center, Delft.
Info: http://www.citg.tudelft.nl/
actueel/agenda/
8 november 2013
Afscheidsymposium nav het
emeritaat van prof. Jan Smit:
‘K-T Boundary, Quo Vadis?’, VU
Amsterdam. Meer informatie:
symposiumjansmit.nl
8 november 2013
Netherland’s Geoscience Symposium ‘Dutch Gas Challenged’.

.internet
World Trade Center, Den Haag.
Zie ook p.3 van deze Geo.brief.

22 november 2013
KNGMG-kringendag in Futureland
op de Tweede Maasvlakte, het
informatiecentrum van de haven
van Rotterdam.
Info: http://www.kngmg.nl/
evenementen/index.html
28 november 2013
Symposium ‘De erfenis van Napoleon’, met lezing van J. Touret over
Napoleons ‘Code minier’. Info:
http://www.veenkoloniaalmuseum.nl/
29 november 2013
Reünie Stichting Geologisch Instituut Amsterdam, Sportkantine
ASV Swift, Plantage Parklaan 20A,
Amsterdam. Info: www.sgia.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.geochron.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
Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/geo
Universiteit van Amsterdam: http://www.studeren.uva.nl/aardwetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam: http://www.falw.vu.nl
Wageningen: Bachelor Bodem, Water en Atmosfeer: www.bbw.wur.nl
Wageningen: Master Earth and Environment: www.mee.wur.nl
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“Il grande Cretto” – de grote korst – als herinnering aan de aardbeving van 1968. | Foto Anne Fortuin

