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De Van Waterschoot van der 
Grachtpenning, de hoogste onder-
scheiding in Nederland die een 
aardwetenschapper kan ontvan-
gen, wordt op vrijdag 31 januari 
2014 uitgereikt aan prof. dr. 
Henry Hooghiemstra in de Aula/
Lutherse kerk van de Universiteit 
Amsterdam. 
Prof. Hooghiemstra, hoogleraar 
Paleoecologie en Landschapseco-

31 januari 2014, Amsterdam

Uitreiking Van Waterschoot van der Grachtpenning

Tijdens het afscheidssymposium op 
de VU naar aanleiding van het eme-
ritaat van prof. Jan Smit gaf dr. Tom 
de Booij (1924) een inspirerende 
lezing over verwondering. Zoals zijn 
leermeester prof. Brouwer reeds 
zei: “De Booij weet jij wat weten-
schap is? Je verwonderen.” 
Verwondering als kernwoord in de 
opleiding geologie; stel vragen, leer 
kijken, wees je bewust van de kwa-
liteit van je eigen observaties. En 
met name dat laatste is nog niet zo 
vanzelfsprekend. Uit een eenvoudi-
ge spiegeltest bleek dat er letterlijk 
een aantal gaten in ons observatie-
vermogen zitten. Tijdens deze test 
kijk je naar jezelf in een spiegel 
van het ene oog naar het andere 
oog. Je hebt dan het gevoel dat dit 
plaatsvindt zonder je ogen te bewe-
gen. Echter, een toeschouwer zal 
opmerken dat je wel degelijk je 

ogen hebt bewogen. Zelf kan je dat 
niet zien, want vlak voor en na het 
bewegen van je ogen, wordt het 
beeld onderdrukt en ben je heel 
even blind. Dit proces wordt ook 
wel saccade genoemd. Observeren 
is dus deels je bewust zijn van 
mogelijke omissies in je waarne-
ming. Het innemen van letterlijk 
verschillende standpunten kan dan 
completerend werken. Deze verhel-
derende les van Dr. Tom de Booij 
doet ook in deze tijd nog opgeld.
Zo kijken aardwetenschappers wel-
licht totaal anders dan niet-aardwe-
tenschappers naar een landschap, 
een ontsluiting, een steen of een 
alledaags gebruiksvoorwerp als een 
theekopje. De aardwetenschapper 
ziet bij het laatste mogelijk een 
product van erosieprocessen, het 
ontstaan van kaolinietkleien in 
plaats van bijvoorbeeld de vormge-

.van het bestuur

ving van het object. Hij kan zich op 
een andere manier verwonderen 
over dit product dan iemand anders. 
Maar juist het verschil in verwonde-
ring en de manier van kijken kan 
versterkend werken in het totaal-
beeld. Nieuwe waarnemingen kun-
nen gedaan worden omdat er bij-
voorbeeld in een ontsluiting letter-
lijk een ander licht op het gesteente 
schijnt door andere weersomstan-
digheden.
Nu de Kerstperiode zich aandient, 
voor velen een moment van (religi-
euze) verwondering, zal menigeen 
tezamen met huisgenoten plannen 
maken en discussiëren over de 
komende (zomer)vakantie; waar 
gaan we heen, wat is er te zien en 
te doen. U kent het vast wel. Jong 
en oud, reisgenoten blijken soms 
een hele andere benadering te heb-
ben over wat interessant is of juist 

niet. Zoals de Schotse cabaretier 
Billy Connolly ooit memoreerde 
naar aanleiding van reacties van 
zijn kinderen “You cannot eat sce-
nery”. Duidelijk verschillende 
zienswijzen over het fenomeen 
landschap. Als aardwetenschapper 
komen er hele verhalen los bij het 
zien van een landschap. Je probeert 
ter plekke de geologische geschie-
denis te achterhalen, je stelt jezelf 
bewust en onbewust vragen over 
het hoe en waarom. Jouw verwonde-
ring over dat landschap kan uitein-
delijk wel degelijk als ‘voedsel’ 
voor iemand anders dienen. Maar 
meer dan ooit laten we ons toch tij-
dens het uitzoeken van een nieuwe 
reisbestemming leiden door de ver-
wondering die brochures, internet 
en ervaringen van anderen ons bie-
den.
Maar misschien moeten we ons ook 
nog verwonderen over het KNGMG, 
inmiddels meer dan een eeuw oud, 
maar nog lang niet bekend bij elke 
aardwetenschapper. Een ander licht 
op het genootschap vanuit het blik-
veld van (kring)leden en niet-leden, 
kan er voor zorgen dat het KNGMG 
sterker en duidelijker naar voren 
komt. De kringendag en andere bij-
eenkomsten zijn bij uitstek geschikt 
om met anderen van gedachten te 
wisselen, zeker als je actief lid 
bent zowel in de kringen als in het 
KNGMG.
Zoals voor alles geldt, van theekop-
je tot reisbestemming tot werkom-
geving, kijk nog eens opnieuw naar 
zaken en observeer wat je nog niet 
eerder hebt opgemerkt. Blijf 
nieuwsgierig en blijf je verwonde-
ren. 

Namens het bestuur en de redactie 
wens ik alle leden prettige feestda-
gen en een gezond en opmerkelijk 
2014.

Els Ufkes

Verwondering

.nieuws

Op 22 november j.l. vond de eer-
ste Kringendag van het KNGMG 
plaats in Future Land op de Twee-
de Maasvlakte, het uiterste west-
puntje van Nederland. Er waren 
drie lezingen. Bert van der Valk 
(Deltares) sprak over de ontwikke-
ling van het gebied in het Holo-
ceen en de effecten van de zand-
winput op het milieu. Freek Bus-
scher (Naturalis) gaf voorbeelden 
van fossielen die gevonden zijn in 
het opgespoten zand en had het 
over de mate van slijt aan schel-
pen gerelateerd aan een oude 
loop van de Schelde. Fedor Meu-
lenkamp (Boskalis) legde uit hoe 
er gezocht is naar het beste zand 
voor deze opspuit-klus en de 
meest voordelige manier om dat 
zand op de goede plek te krijgen. 
Daarna volgde een rondleiding 
over een bijzonder stuk nieuw 
land en de aanleg van de nieuwe 

Op donderdag 13 februari 2014 
vindt op de VU in Amsterdam het 
Symposium ‘Planetary Sciences: 
Moon, Mars and More’ plaats. Dit 
symposium wordt georganiseerd 
door GeoVUsie, de studievereni-
ging voor Aardwetenschappen en 
Aarde en Economie aan de VU.

Het symposium brengt diverse 
projecten over ruimteonderzoek 
in Nederland en gerelateerde 
commerciële projecten samen. 
Onderwerpen als de geologie en 
de fysische geografie van de 
Maan en Mars komen aan bod en 
tevens het economisch belang 
van ruimteonderzoek in Neder-
land en daarbuiten. 
Prof. dr. Wim van Westrenen, 
hoogleraar ‘planetaire evolutie’ 
aan de VU, is de dagvoorzitter. 

13 februari 2014 – Symposium GeoVUsie

Planetary Sciences: Moon, Mars and More

Verder zullen onder meer prof. dr. 
Bernard Foing (ESA), Arno Wiel-
ders (ESA en co-founder Mars 
One), dr. Sebastiaan de Vet (UvA), 
dr. ir. Inge Loes ten Kate (UU) en 
ex-astronaut dr. Gerhard Thiele 
(ESA) spreken over hun onderzoek 
en ervaringen over en in de ruim-
te. 
In de pauzes kunnen studenten 
en jonge onderzoekers via posters 
hun recente planetaire onderzoek 
presenteren aan het publiek. Op 
vrijdag 14 februari zijn er in 
samenwerking met de European 
Space Agency (ESA) een work-
shop en rondleiding voor gemoti-
veerde studenten bij ESTEC in 
Noordwijk. Studenten die echt 
geïnteresseerd zijn in Planetary 
Sciences kunnen zich vanaf 6 
januari opgeven via de Geovusie-

.aankondiging

Foto’s: Dick van Doorn

Kringendag op de Tweede Maasvlakte

website. Er is plek voor max. 30 
studenten. Bij teveel inschrijvin-
gen zal er worden geloot.

Plaats: Auditorium van het hoofd-
gebouw van de VU.
Tijd: 9.00 tot 17.15 u
Borrel: Tuinzaal van het Wis- en 
Natuurkundegebouw
Kosten: € 5,00 (incl. lunch)
Inschrijving is verplicht: http://
symposium.geovusie.nl (vanaf 6 
januari 2014)
Meer informatie: http://symposi-
um.geovusie.nl 

logie aan de Universiteit van 
Amsterdam, start om 15.00 uur 
met zijn afscheidscollege; de uit-
reiking van de penning volgt daar-
na.
In Geo.brief 7 (2013) staat een 
artikel over zijn onderzoek naar de 
bosgrens in de noordelijke Andes. 

Plaats: Aula/Lutherse Kerk
Singel 411
1012 XM Amsterdam

containeroverslaghaven, met 
immense kranen om de schepen 
te lossen en karren zonder 
bestuurder om de containers naar 
hun plaats ter brengen of tijdelijk 

te parkeren. Hier geen natuurlijk 
landschap, maar wel een gebied 
dat een grote indruk achterlaat.
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Aan de verhuizing gingen hectische maan-
den vooraf die bestonden uit het invullen 
van legio formulieren, ze te scannen en te 
retourneren per e-mail. Niet al te moeilijk 
zul je denken, maar als je drie weken door 
centraal-Italië trekt in die tijd schiet dat 
niet erg op. Maar goed – begin juli 2012 
zijn we toch hier aangekomen. Hier geen 
economische crisis maar een booming eco-
nomie – met zijn eigen problemen. 

Geïsoleerd
‘We’ zijn mijn vrouw Ilse en ikzelf; onze 
dochters studeren in Groningen en Eindho-
ven, maar kwamen een weekje later voor 
hun zomervakantie. Ons huis in Nederland 
hebben we aangehouden en slechts een 
deel van de inboedel hebben we meegeno-
men (bijvoorbeeld alleen ongelezen boe-

.zaken over zee

Sinds juli 2012 heb ik mijn werkplek bij Shell in Den Haag 
ingeruild voor Perth, Australië. Je bent nooit te oud om aan iets 
nieuws te beginnen, toch? Na 27 jaar werkzaam te zijn geweest in 
Nederland (16 jaar Rijks Geologische Dienst en TNO; 4 jaar bij de 
NAM en 7 jaar bij Shell New Ventures) bleef er toch die wens voor 
een posting in het buitenland. Australië trok erg – gezien klimaat 
en landschap – en ze wilden me daar ook graag hebben! 

ken). Voor de rest is ook hier een Zweeds 
woonwarenhuis. We hadden redelijk snel 
een leuk huis gevonden, waar we eind juli 
zijn ingetrokken. Onze zeevracht liet nog 
op zich wachten tot eind september maar 
dat was geen probleem. In de garage heeft 
Ilse weer een werkplaats ingericht voor 
haar houtbewerking. Ze heeft zich toege-
legd op het maken van houten juwelenkist-
jes. Haar machines en gereedschap waren 
het grootste deel van onze zeevracht. 
Wat is anders hier? Perth is de meest 
geïsoleerde stad ter wereld. De volgende 
plaats van enige omvang, Adelaide, is 
2750 km hier vandaan (Amsterdam - Athe-
ne). Gelukkig is er een hoop te doen in de 
omgeving: wijngebieden, bossen en heu-
vels om te wandelen, leuke bars en restau-
rantjes. Dolfijnen en walvissen zijn vanaf 
de kust te zien, en er zijn legio vogels en 
andere dieren. Australië heeft tevens het 
grootste aantal dodelijke diersoorten ter 
wereld, zoals de welbekende salties (zout-
water krokodillen), slangen en spinnen.
Perth heeft ook een redelijk aantal fietspa-
den die ik dagelijks benut om op mijn werk 
te komen. Op de grote wegen is het fietsen 
wat gevaarlijker – automobilisten houden 
niet echt rekening met fietsers, net zomin 
als met voetgangers.

Sedimentaire bekkens
Het werk als regionaal geoloog is in grote 
lijnen hetzelfde als mijn werk in Neder-
land, maar het is wel apart om nu een heel 
continent en de zee rondom als werkterrein 
te hebben. Onshore zijn er naast Pre-Cam-
brische granietmassieven ook een aantal 
Neo- en Mesoproterozoische sedimentaire 
bekkens met 1,5 tot 1,7 miljard jaar oude 

Het leven Down-Under  

moedergesteenten voor olie en gas. Daar-
naast zijn er Cambrische, Ordovicische en 
Permische bekkens. Qua jongere geologi-
sche geschiedenis gaat het vooral om de 
opening van de Indische en Zuidelijke Oce-
aan (eind Jura tot Albien). Offshore zijn 
het Trias en Jura bekkens waarin zich de 
grote gasvoorraden van de North West 
Shelf bevinden. 
De ontwikkeling van deze gasvelden, de 
aanleg van onderzeese infrastructuur en de 
bouw van LNG-fabrieken op Barrow Island, 
staat bekend als het Gorgon Project. Het 
vloeibare gas wordt vervolgens naar afne-
mers in Azië getransporteerd. Een deel van 
de LNG-fabrieken draait al en het grote 
Gorgon Project komt naar verwachting in 
2016 in bedrijf. Over enkele jaren komt 
daar ook een drijvende LNG-fabriek bij 
boven het Prelude veld. 
Naast conventionele olie- en gasvoorko-
mens zitten hier ook ‘unconventionals’, 
zoals tight gas, koollaaggas en schaliegas. 
Ook hier in Australië is er discussie over 
fracking, vooral in de oostelijke staten waar 
fracking wordt toegepast bij de winning 
van koollaaggas. 
We zijn langzamerhand West-Australië aan 
het verkennen. Deze staat, met een 
omvang die gelijk is aan Europa, heeft vele 
uitersten – van de relatief koele zuidkust 
tot het tropische noorden (met moesson) 
en uitgestrekte woestijnen. Tot nog toe zijn 
we vooral langs de zuid- en westkust 
gereisd, maar volgend jaar willen we de 
‘Great Central Road’ van Laverton naar 
Uluru (Ayers Rock), gaan bereizen – 1200 
km dirt road. Ook de Gibb River Road 
(‘slechts’ 675 km) tussen Darwin en 
Broome staat op het programma. Afgelo-

Impressies uit Perth

De Tongariro alpine crossing, Nieuw-Zeeland. Uitzicht op Mt Ngaruho (Mt Doom uit de film The Lord 
of the Ring).
Links: De Horizontal Falls bij de Kimberleys. Het getijdeverschil bedraagt hier 12 m; vloed en eb per-
sen zich met geweld tussen deze eilanden door. Meso-Proterozoïsche kalken, 1,5 miljard jaar oud.
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pen zomer (februari) zijn we naar Nieuw-
Zeeland geweest. Het is relatief dichtbij – 
slechts 7 uur vliegen. We hebben een week 
op het Noordereiland en twee weken op 
het Zuidereiland rondgetrokken, echt 
geweldig. Het Noordereiland heeft een 
aantal indrukwekkende vulkanen, zoals de 
Mt Ngaruho (Mt Doom uit de film The Lord 
of the Rings) bij de Tongariro Alpine Cros-
sing. Het Zuidereiland is een echte aanra-
der met gletsjers, fjorden, een ruige west-
kust, de Moeraki boulders en vele andere 
geologische bezienswaardigheden.

Schipbreuk
West-Australië heeft veel links met Neder-
land. Het waren Nederlandse zeelieden van 
de VOC die het land in 1628 ontdekten 
toen de Batavia, op weg naar Java, bij de 
Houtman-eilanden strandde. Hieraan is 
een gruwelijk verhaal verbonden waar ik 
niet verder op in wil gaan. Enkele schip-

breukelingen bleven achter in Australië en 
lieten hier hun sporen na – ook in de 
genen en gebruiken van het Aboriginal 
Nhanda volk. Geologisch interessant is de 
poort van Bentheimer Zandsteen die de 
Batavia als lading aan boord had. Het 
schip en de poort zijn in het Western Aus-
tralian Museum — Shipwreck Galleries in 
Fremantle te zien naast overblijfselen van 
de Vergulde Draeck (1656), de Zuytdorp 
(1712) en de Zeewijck (1717), andere 
VOC-schepen die hier vergaan zijn. Neder-
landse namen zijn hier legio: Kaap Leeu-
win, Dirk Hartog Eiland, Arnhem Land, 
Tasmanië, Rottnest (Rattenest), Zeewijck, 
enz. Ook trouwens in offshore boringen: 
Vos-1, Arnhem-1, Leyden-1, Brederode-1. 
Perth en de rivier de Swan zijn in 1696 
ontdekt door Willem de Vlamingh. Op zijn 
advies staakte de VOC verdere exploratie 
van Australië en besloot hier geen handels-
post op te zetten. Het land was te ontoe-
gankelijk, had weinig rijkdommen en De 
Vlamingh zag bij de Aboriginals ook geen 
potentiële afzetmarkt. 
Het zou nog tot 1770 duren voordat James 
Cook voet aan land zette op de Australi-
sche oostkust, en tot 1788 voordat, met de 
komst van de Engelse Eerste Vloot bij 
Botany Bay (Sydney), de moeizame koloni-
satie van Australië begon (lees hiervoor 
‘The Fatal Shore’). Cook had een vrij roos-
kleurig beeld geschetst van de geschikt-
heid van Australië voor landbouw, dat niet 
geheel strookte met de werkelijkheid. De 
grond was moeilijk te bewerken en Cook 
dacht dat hij in het droge jaargetijde was 
geland, maar dit bleek achteraf de natte 
winter te zijn. 

En verder? Wij hopen hier allereerst onze 
vier jaar vol te kunnen maken. Met het oog 
op ouders en kinderen gaan we twee keer 
per jaar naar Nederland. Daarna wordt het 
terug naar Nederland of toch nog een 
andere buitenlandse posting? Daarover 
kunnen we voorlopig nog rustig nadenken 
tot begin 2016. Onder het genot van een 
goed glas Australische wijn.

Mark Geluk
mark.c.geluk@gmail.com

Links/literatuur:
http://www.mark-ilse.blogspot.com/
http://home.kpn.nl/mark.geluk/ANZ_Pictures.htm
The fatal shore - Robert Hughes 1986, 2003. Vintage press, 
688p.

.promotie

Human and climate impacts 
on global water resources
Over the 20th century, the global population more than 
quadrupled and currently exceeds 7 billion. To support the rapidly 
growing population and their food demands and standard of living, 
global crop land area increased two-fold to ±15 million km2, while 
the global irrigated area grew six-fold  to ±3.0 million km2. 
Increasing population numbers, expanding areas of irrigated 
agriculture, and associated economic development have driven an 
ever increasing demand for water worldwide. For his Ph.D.-thesis 
Yoshihide Wada developed a new hydrological model and a water 
demand model, and coupled both models to investigate the 
influence of climate change, climate variability and the human 
impact on global water resources.

Global water demand – the volume of water 
required by all users to satisfy their needs – 
has increased by nearly 8 times to ±4000 
km3 yr-1 over the last 100 years, with an 
acute increase at a rate of ±15% per decade 
between 1960 and 2010. Agriculture, most-
ly irrigation, is the principal user of water 
and accounts for ±70% of the total, with the 
remaining part attributable to the industrial 
and domestic sectors. In addition to growing 
demand, both multi-decadal climate variabi-
lity and anticipated climate change have a 
substantial impact on the Earth’s water 
resources. In several parts of the world (e.g. 
Asia, Africa) drought is closely associated 
with the El Niño-Southern Oscillation 
(ENSO) that has driven a number of severe 
drought events including the nation-wide 
droughts of 1988 and 2002 over the USA 

Ondiep-mariene Jura/Krijtafzettingen bij 
Broome.

Humpback whale (ca. 15 m lang) langs de kust 
bij Busselton.

Het Noordereiland heeft 
een aantal indrukwekken-
de vulkanen, zoals de Mt 
Ngaruho (Mt Doom uit de 
film The Lord of the Rings) 
bij de Tongariro Alpine 
Crossing. 

Drought in Australia (Credit: Rodney Dekker).
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bility; the magnitude of droughts intensified 
by 10–500% and global drought frequency 
increased by 27 (±6) %, suggesting that 
human water consumption is one of the 
more important mechanisms intensifying 
hydrological drought.

Global groundwater depletion
Next, the study focused on the assessment 
of global groundwater depletion and stress. 
Global groundwater recharge and global 
groundwater abstraction were estimated to 
quantify the magnitude of global groundwa-
ter depletion, defined as abstraction in 
excess of recharge. Global groundwater 
depletion was found to increase from 126 
(±32) km3 yr−1 in 1960 to 283 (±40) km3 
yr−1 in 2000. In the Middle East and 
Northern Africa, non-renewable groundwater 
abstraction contributes to more than half of 
the irrigation water. The contribution is 
equally substantial for major irrigating coun-
tries including India (±20%), China (±15%), 
the USA, and Pakistan (±25%). Globally, 
non-renewable groundwater abstraction con-
tributes ±20% to the irrigation water supply. 
Groundwater stress was then assessed using 
newly developed indicators that consider the 
groundwater contribution to the environmen-
tal streamflow at the scale of aquifers. The 
global groundwater footprint was found to be 
currently 3.5 times the actual area of aqui-
fers. The groundwater footprint is a new way 
of assessing water use relative to supply in 
aquifer area as a location-based measure of 
the sustainability, or lack thereof, of human 
groundwater use around the planet. About 
1.7 billion people, or nearly 30% of the glo-
bal population, was estimated to live in areas 
where groundwater resources and/or ground-
water-dependent ecosystems are under 
stress. The aquifer stress indicator was 
applied over internationally shared, or trans-
boundary, aquifers (TBAs) worldwide and 
revealed that 8% of TBAs are currently 
stressed due to human overexploitation. 

Many TBAs in Europe, Asia and Africa are 
currently not stressed, but their aquifer 
stress has been increasing at an alarming 
rate (>100%) over the past fifty years.
Groundwater depletion was found to be an 
important contributor to global sea-level rise. 
As most of the groundwater is used for irriga-
tion, the larger part of it will reach the ocean 
through evapotranspiration and subsequent 
precipitation. Based on historical and future 
simulation, the contribution of groundwater 
depletion to sea-level rise increased from 
0.035 (±0.009) mm yr-1 in 1900 to 0.57 
(±0.09) mm yr-1 in 2000, and extrapolation 
into the future shows an increase to 0.82 
(±0.13) mm yr-1 by the year 2050. Looking 
at groundwater depletion in the context of 
other terrestrial water contributions (e.g. 
reservoir impoundment), it was found that 
the net contribution of terrestrial sources to 
sea-level rise was negative in the of order 
-0.15 (±0.09) mm yr-1 over 1970–1990 as 
a result of dam impoundment, but became 
positive of order +0.25 (±0.09) mm yr-1 over 
1990–2000 due to increased groundwater 
depletion and decreased dam building. The 
net terrestrial contribution is projected to 
increase to +0.87 (±0.14) mm yr-1 by 2050, 
when the contribution of groundwater deple-
tion to sea-level rise is likely to dominate 
over those of other terrestrial water sources.

Improved integrated model
In the final part of the study, an improved 
modelling framework, that integrates a global 

water balance model with a global water 
demand model, including water allocation 
from surface water and groundwater resour-
ces, was used for the period 1980 to 2010. 
A consistent increase in both surface water 
and groundwater use was found worldwide, 
with a more rapid increase in groundwater 
use after the 1990s. Using remote-sense 
gravity signals from the GRACE satellite 
observation, human impact on terrestrial 
water storage (TWS) signals were made evi-
dent by altering the seasonal and inter-annu-
al variability over heavily regulated basins 
like the Colorado and Columbia basin, and 
over the major irrigated Mississippi and 
Indus basins. The newly developed integra-
ted model together with six other global 
hydrological models (GHMs) was applied to 
simulate the future irrigation water demand 
using the latest climate projections. Ensem-
ble projections show an increasing trend in 
future irrigation water demand, but the 
increase varies substantially depending on 
the degree of global warming and associated 
regional precipitation changes. Under the 
highest greenhouse gas emission scenario, 
irrigation water demand will considerably 
increase during the summer in the Northern 
Hemisphere (>20% by 2100) and the pre-
sent peak irrigation water demand is projec-
ted to shift one month or more in regions 
where ≥80% of the global irrigated areas are 
found and 4 billion people currently live. 
Uncertainties arising from GHMs and global 
climate models (GCMs) are large, with GHM 

and the continental-wide drought of 2001 
over Asia. There is a growing concern that 
the natural patterns of climate have also 
been altered. Climate change is in turn 
expected to alter the water cycle (e.g. the 
rate of evapotranspiration and the amount of 
precipitation) and will subsequently impact 
regional water availability and demand.

Seasonal surface fresh water resour-
ces
To investigate the human and climate 
impacts on global water resources, a state-
of-the-art global hydrological model and glo-
bal water demand model were developed and 
eventually coupled to assess the effects of 
both climate variability and climate change, 
as well as the overexploitation of human 
water use on surface freshwater and ground-
water resources. All simulations were perfor-
med at a 0.5o by 0.5o global grid (±50 km 
by ±50 km).
The availability of global surface freshwater 
(i.e., blue water), including the effect of 
reservoir operations, was simulated by for-
cing the global hydrological model PCR€
GLOBWB with daily global meteorological 
fields. Global monthly water demand was 
then calculated as the sum of demands from 
agricultural (livestock and irrigation), indus-
trial and domestic sectors for the benchmark 
year of 2000 and was contrasted against 
monthly blue water availability, reflecting cli-
matic variability over the period 1958–
2001. 

uncertainty dominating throughout the cen-
tury and with GCM uncertainty substantially 
increasing from the mid-century.

Water over-abstraction indicator
In the final chapter of the thesis, an impro-
ved approach was introduced to assess glo-
bal water resources. The GrWSI (Green Water 
Stress Index) analyses at a given time (e.g. 
month) the ratio of actual to potential evapo-
transpiration against the long-term average 
condition in order to detect the actual stress 
condition. This indicator can be seen as a 
proxy to soil moisture (green water) stress 
triggered by the within year and multi-year 
climate variability. The BlWSI (Blue Water 
Sustainability Index) incorporates both non-
renewable groundwater use and non-sustai-
nable water use that compromises environ-
mental flow requirements to satisfy human 
water consumption. The BlWSI revealed an 
increasing trend of water consumed from 
non-sustainable surface water and ground-
water resources (±30%) worldwide. The glo-
bal amount of non-sustainable water con-
sumption has been increasing especially 
since the late 1990s, despite a wetter signal 
as indicated by a recent study as well as our 
GrWSI. 
Climate has a profound impact on global 
water resources and extreme hydrological 
events such as drought. At the same time, 
the impact of human water use on surface 
freshwater and groundwater resources cannot 
be neglected and has been increasing rapidly 
over recent decades. In heavily regulated 
basins and intensely irrigated areas, the 
effect of human water use exceeds by far the 
impact of climate variability on regional 
water resources. The integrated modelling 
framework enables one to comprehensively 
assess human-induced changes in global 
water systems and to track those changes 
over time. Newly developed water resources 
indicators are the first tools suitable for con-
sistently evaluating the sustainability and 
degradation of surface water and groundwa-
ter resources as a result of human water 
over-abstraction.

Yoshihide Wada
Department of Physical Geography, Faculty of Geosciences, 
Utrecht University (y.wada@uu.nl)
Dit onderzoek is gefinancierd uit het programma Research Focus 
Earth and  Sustainability, project FM0906 Global Assesment of 
Water Resources.
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This calculation showed that, at a monthly 
temporal resolution, the number of people 
experiencing water stress increased by more 
than 40% compared to conventional annual 
assessments. The calculation of monthly 
water demand was then extended over the 
period 1960-2001, considering the effects 
of population growth, economic and techno-
logical development, and expanding irrigated 
areas, to quantify the transient effects in the 
historical development of water stress. A 
drastic increase in the global population 
living under water-stressed conditions (i.e. 
demand reaching availability) was found to 
be 800 million people, 27% of the global 
population, for 1960, rising to 2.6 billion, or 
43%, for 2000. 
Increased water demand was found to be a 
decisive factor for heightened water stress in 
various regions such as India, Pakistan and 
China, enhancing the intensity of water 
stress up to 200%, while climate variability 
is often a main determinant of extreme 
events. Importantly, in several emerging and 
developing economies (e.g. India and Turkey) 
some of past extreme events were human-
driven due to increased water demand rather 
than being climate-induced. Human water 
consumption also has a profound impact on 
hydrological drought by substantially redu-
cing local and downstream discharges. Over 
Europe, North America and Asia, severe 
drought conditions were found to be driven 
by increased consumptive water use rather 
than to be merely induced by climate varia-

Time series of the estimated and projected annual contribution of terrestrial water storage change to 
global sea-level over the period 1900-2100 (rates in mm yr-1). GWD (groundwater depletion) total 
uncertainty band (light blue) was taken from the maximum and minimum uncertainty range of past 
estimates (1900-2000) and five projections (2001-2100) for each year.

Global maps of calculated 50-year average (1960-2010) of Blue Water Sustainability Indicator 
(BlWSI) (dimensionless) for (a) surface water, (b) groundwater, and (c) the total at a sub-basin scale.

Yoshihide Wada.
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Alle sprekers die middag werkten ooit 
samen met Smit. Van recent – Anne 
Schulp en de opgraving voor Naturalis van 
een Tyrannosaurus rex in Montana, VS; wat 
langer geleden – Dick Kroon en Henk 
Brinkhuis en de IODP-diepzeeboorprojec-
ten; tot Philippe Claeys, Alessandro Mon-
tanari en Walter Alvarez – Smits oudste 
‘partner in crime’ – de collega’s waarmee 
hij tientallen jaren heeft samengewerkt in 
het toen (we spreken 1980) absurd geach-
te idee dat de inslag van een meteoriet 
ergens op Aarde verantwoordelijk was 
geweest voor het uitsterven van onder 
andere de dinosauriërs. Maar de eer om 
het symposium te openen was voor Tom de 
Booy, bijna 90 jaren oud, en inspirerend 
docent aan de Universiteit van Amsterdam 
toen Smit begon met zijn studie.

Iridium
Slechts twee weken zaten er in 1980 tus-
sen de publicatie van Alvarez (vader en 
zoon) met collega’s, en het artikel van Jan 
Smit en geochemicus Jan Hertogen. Alva-
rez’ overzichtsartikel verscheen in juni 
1980 in Science; het is een uitgebreide 
beschrijving van de zoektocht naar iridium 
in het kleilaagje op de grens van Krijt en 
Tertiair. Want dat – zo was de theorie van 
Alvarez senior –zou het bewijs zijn dat de 
haarscherpe grens tussen beide tijdperken 
en het plotselinge uitsterven van zoveel 
dier- en plantensoorten veroorzaakt is door 
een gebeurtenis van buitenaardse oor-
sprong. 
Smits artikel eind mei 1980 in Nature was 
kort, slechts drie pagina’s. Het bevat een 
nauwkeurige beschrijving van ‘zijn’ Baran-
co del Gredero, de kloof ten zuiden van 
Caravaca in Zuidoost-Spanje, waar de K/T-
grens – een dunne kleilaag – exact aan te 
wijzen en nauwkeurig te vervolgen is. Krijt-
foraminiferen verdwijnen op het contact 
plotseling zonder enige voorafgaande aan-
wijzing en de enkele nieuwe foraminiferen-
soorten, die ontstaan kort na de overgang, 
splitsen zich razendsnel in nieuwe soorten. 
Het was het veldwerkgebied van zijn pro-

Catastrophic events in 
Earth History 
(K/T Boundary, Quo Vadis?)

Op vrijdag 8 november j.l. heeft Jan Smit, hoogleraar Stratigrafie 
en Paleontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afscheid 
genomen met een symposium over de catastrofale meteorietinslag 
65 miljoen jaar geleden, op de grens van Krijt en Tertiair 
(tegenwoordig is dat het Paleogeen, maar hier wordt het 
historische Tertiair aangehouden); de gebeurtenis die 
verantwoordelijk wordt geacht voor het uitsterven van zoveel plant- 
en diersoorten. 

motie; een promotie die eerst over de stra-
tigrafie van het Paleogeen zou gaan (het 
onderste deel van het Tertiair). Maar dat 
bleek een onmogelijke opgave. Pas toen de 
plaattektonische geschiedenis ontrafeld 
was, werd duidelijk dat dat wat nu het 
meest zuidelijke deel van Spanje is, later 
vanuit het oosten tegen het Iberisch 
Schiereiland is aangeschoven, en dus geen 
enkele stratigrafische relatie vertoont met 
het autochtone Spanje. 
In beide artikelen wordt dezelfde conclusie 
getrokken: alleen een catastrofale gebeur-
tenis van buitenaardse oorsprong kan ver-
antwoordelijk zijn voor de gebeurtenissen 
op de grens van Krijt en Tertiair. Alvarez 
komt tot die conclusie door alle mogelijke 
‘normale’ Aardse verklaringen voor het 
hoge iridiumgehalte in het kleilaagje op de 
K/T-grens een voor een te ontzenuwen en 
zo alleen een buitenaardse oorzaak over te 
houden. Smit doet het op grond van één 
sectie met een extreme verandering in 
foraminifereninhoud op de K/T-grens en de 
vondst dat ook zijn kleilaagje een extreem 
hoog iridiumgehalte heeft. Want al was 
Smits publicatie eerder, Alvarez had de iri-
diumpiek als eerste gevonden.

De inslag
Oppositie was er genoeg. Toen, maar nu 
nog steeds. De twee grootste tegenstanders 
in de begintijd waren Charles Officer en 
Charles Drake (Dartmouth College, 
Hanover, NH), die de K/T-grens wilden ver-
klaren door gebeurtenissen van aardse oor-
sprong, zoals grootschalig vulkanisme, 
extreme veranderingen in klimaat, oce-
aanstromingen of de geochemie van het 
zeewater. Tegenwoordig is paleontologe 
Gerta Keller (Princeton University, New 
Jersey) een machtige tegenstander. Zij 
bestrijdt de meteorietinslag niet, maar is 
ervan overtuigd dat die 300.000 jaar eer-
der heeft plaatsgevonden dan het moment 
van uitsterven van de dinosauriërs (de 
debatten hierover staan op Smits website 
http://www.falw.vu/~smit/home_smit.html). 
De theorie dat een meteorietinslag verant-
woordelijk was voor het massale uitsterven 
van zoveel soorten op de K/T-grens is dus 
in 1980 aan het grote publiek gepresen-
teerd. Maar waar de meteoriet ingeslagen 
zou zijn, was toen nog onbekend. Inslag-
kraters zijn goed te dateren, maar geen 
enkele bekende structuur kwam overeen in 
leeftijd en in maat. Want volgens Alvarez’ 
berekening was voor de hoeveelheid iridi-
um die op Aarde terechtgekomen is, een 
meteoriet nodig met een doorsnede tussen 
de 8 en 14 kilometer, die een krater zou 

slaan met een doorsnede van 200 kilome-
ter. 
Toen er bij de Brazos River in Texas een 
gegradeerde zandlaag gevonden werd met 
daarbovenop het iridiumkleilaagje (een 
mogelijkheid die Smit al suggereerde in 
een publicatie in 1985), leek het duidelijk 
dat de krater in ‘deze hoek’ van de wereld 
gezocht moest worden. Want de inslag zou 
een tsunami veroorzaakt kunnen hebben 
met de afzetting van gegradeerde zandla-
gen, die dichterbij de krater steeds chaoti-
scher en dikker zouden moeten worden. 
Het iridium zou langzamer uit de atmo-
sfeer naar de Aarde gezakt zijn en zo op de 
tsunami-zandlaagjes afgezet zijn. 
De zoektocht naar de tsunamilaagjes 
begon. Soms liep het spoor dood, want dit 
soort chaotische afzettingen kunnen over 
korte afstand sterk variëren in dikte en 
vorm, en een uitwiggende laag hoeft niet 
per se een indicatie zijn dat de krater niet 
in die richting gezocht moet worden. Maar 
hoe dichterbij het Caribisch gebied, des te 
dikker de tsunamilagen werden, des te 
chaotischer van structuur, en des te meer 
tsunamilagen bovenop elkaar werden 
gevonden. Mexico kwam in beeld.

Chicxulub
Al jaren vóór er ook maar over een meteo-
rietinslag nagedacht werd, werd er in de 
Golf van Mexico, offshore Yucatan, gezocht 
naar olie. Magnetische anomalieën, opval-
lende zwaartekrachtmetingen en onderzoek 
op land uit de jaren 60 van de vorige eeuw, 
brachten geofysicus Penfield op het idee 
van een impactkrater half op Yucatan-
schiereiland, half in de Golf van Mexico. 
Deze theorie mocht van de oliemaatschap-
pij niet naar buiten gebracht worden, maar 
Penfield kreeg toestemming om zijn resul-
taten bekend te maken op een conferentie 
in 1981. Pogingen om kernen van oude 
boringen te onderzoeken mislukten; Pen-
field schreef een rapport en ging verder 
met zijn gewone werk. 
Na de publicaties van Alvarez en Smit 
kwamen de oude gegevens van de Mexi-
caanse oliegeologen terecht bij Alan Hilde-
brand, student van de University of Arizo-
na. Hij herkende de ringvormige structuur 
met een doorsnede van 180 km, half op 
land, half in zee, als een mogelijke inslag-
krater. Maar doordat de krater bedekt is 
door een sedimentpakket van 1000 meter 
dik, moesten elders aanwijzingen gevonden 
worden dat deze ringvormige structuur 
inderdaad de K/T-krater is. 
Die vonden Smit en Alvarez in Mexico, een 
duizend kilometer weg van Chicxulub, in 

een ontsluiting waar de K/T-grens bestaat 
uit een onderste laag met glasbolletjes 
(gesmolten steen), daarop een dik pak cha-
otische zanden met houtskool en planten-
resten (tsunami-afzettingen), en daar weer 
bovenop het iridium-kleilaagje. In 2002 is 
er door het International Continental Dril-
ling Program ICDP een boring (Yaxopoil-1) 
gezet in de krater tot in het Krijt, waarbij 
op de overgang Krijt-Tertiair o.a. geschokte 
kwarts gevonden is (korrels waarvan het 
kristalrooster door een drukgolf sterk langs 
één vlak vervormd zijn), en veel resten van 
glas, kenmerken die karakteristiek zijn voor 
een meteorietinslag.

De reconstructie
Van een theorie opgebouwd uit een laagje 
met een hoog iridiumgehalte en een fora-
miniferenfauna die plotseling uitsterft, is 
nu een reconstructie mogelijk van de 
catastrofe aan het eind van het Krijt. Een 
meteoriet met een doorsnede rond de 10 
kilometer slaat in op de kust van Yucatan. 
Er ontstaat een enorme krater – veel groter 
dan de krater nu – waaruit alle gesteente 
de lucht in wordt geslingerd. De grootste 
brokken vallen het snelst en het dichtst bij 
de krater terug en vullen het gat met een 
dik pak sediment. Door de drukgolf van de 
impact ontstaan er vervormingen in het 
rooster van kwartskristallen (geschokte 
kwarts). Het gesteente het dichtst bij de 
impact wordt zo heet, dat het opsmelt en 
deels verdampt. De gesmolten fragmenten 
schieten weg tot hoog in de atmosfeer, 
stollen tijdens hun tocht naar beneden tot 
glasbolletjes en vallen over een groter 
gebied weer terug op de Aarde. In zee wor-
den deze glasbolletjes omgezet naar smec-
tiet. De iridiumdeeltjes zijn zo licht dat zij 
nog hoger de atmosfeer in worden gebla-
zen, daar zolang in blijven zweven dat zij 
gelijkmatig over de hele atmosfeer verdeeld 
worden en veel trager weer op de Aarde 
terugvallen. De impact zorgt daarnaast voor 
een tsunami van ongekende omvang, die 
verschillende keren de 4000-meter diepe 
Golf van Mexico oversteekt en verantwoor-
delijk is voor de pakketten gegradeerde 
zanden met klimmende ribbels ‘heen en 
terug’, die tot honderden kilometers diep 
in het binnenland terug te vinden zijn. 
Doordat de meteoriet insloeg in gipsen, 
zijn er grote hoeveelheden SO2 (door het 
verdampen van gips) in de atmosfeer 
terechtgekomen, een aerosol dat de zon 
over een lange tijd heeft doen verduisteren. 
En dat is voor het grootste deel van het 
leven op Aarde de genadeklap geweest. 

Aukjen Nauta

.symposium

Afscheidssymposium Jan Smit

Lerbeckmo’s place langs de Hell Creek state park road (Montana). Jan Smit met zijn hakken 
op de K/T-grens; onderin de Z-coal.



 12    Geo.brief   december 2013 december 2013   Geo.brief    13

.voetlicht

“Hier, moet je maar eens voelen.” Friede-
rike Wagner pakt een blaadje van een vet-
plant. Het voelt haast als plastic aan. “Dat 
komt door het waslaagje, ofwel cuticula. 
Landplanten hebben al sinds het Devoon 
zo’n waslaagje. Zo voorkomen ze uitdro-
ging. Alleen is het lastig ademen door zo’n 
waslaagje. Daarom hebben planten stoma-
ta, in het Nederlands huidmondjes, 
nodig.” Wagner is per 1 januari 2013 
hoogleraar paleo-ecologie aan de faculteit 
Geowetenschappen van de Universiteit 
Utrecht. Haar leeropdracht is ‘Palaeophy-
siology of plants in the context of environ-

Manuscriptenbundel
Wagner: “Heel lang werden binnen de 
kwartairpaleo-ecologie de bladresten vrij-
wel genegeerd. Terwijl die juist ontzettend 
waardevolle informatie bevatten. De was-
laagjes van planten zijn – net als plastic 
zakken – vrijwel onverwoestbaar. Ze blijven 
ontzettend lang bewaard, inclusief huid-
mondjes. Daarom kun je die huidmondjes 
heel makkelijk bestuderen in bladresten.”
De vorm van de huidmondjes verschilt per 
plantensoort; de hoeveelheid is zowel 
afhankelijk van de soort als van het CO2 
gehalte. Voordat er iets zinnigs kan worden 
gezegd over de relatie tussen huidmondjes 
en CO2-concentratie is dus eerst een kali-
bratie nodig. Wagner promoveerde op de 
huidmondjesdichtheid van berken (Influen-
ce of environment on the stomatal frequen-
cy in Betula). Haar promotoren waren Henk 
Visscher en Raimond Below. “Below was in 
Bochum de begeleider van mijn masteron-
derzoek: de stratigrafie van dinoflagellaten 
in het Onder-Krijt. Halverwege vertrok hij 
naar Utrecht. Ik wilde geen andere begelei-
der, en dus heb ik een Erasmusbeurs aan-
gevraagd en ben ik ook naar Utrecht geko-
men.” Na dat halve jaar keerde Wagner 
weer terug naar Bochum om af te stude-
ren. “Ik was toen nog een echte geoloog. 
Mijn afstudeerrichting was stratigrafie-
sedimentologie. Ik heb nog vanuit Utrecht 
een tijd als palynoloog voor de olie-indus-
trie gewerkt. Dat was in de jaren negentig, 
en de oliecrisis brak uit – dus toen besloot 
ik te promoveren. In Utrecht. In Bonn, 
waar ik toen een aanstelling had als onder-
zoeksassistent, promoveerden ze nog met 
uitgebreide monografieën, dat vond ik 
maar onzin. Ik wilde een manuscripten-
bundel als proefschrift. En dus verhuisde 
ik naar Nederland.”

Jonger en biologischer
Zodoende woont ze al sinds 1998 in 
Utrecht. “Je zou kunnen zeggen dat ik 
mijn carrière hier heb uitgezeten, maar ik 
zie het zelf als loyaliteit aan de universi-
teit, zeker gezien de mogelijkheden die mij 
hier geboden worden.” Die solidariteit 
zorgde er ook voor dat ze afgelopen sep-
tember, bij haar oratie, besloot haar inau-
gurele rede ‘Planten – de stille kracht in 
het klimaat’ in het Nederlands uit te spre-
ken. 

Hoezeer ze zich ook thuis voelt in Utrecht, 
Wagner heeft ook een klein stukje Duits-
land meegenomen: op haar bureau staat 
een koffiemok van voetbalclub Borussia 
Dortmund. “Ik kom uit een echt voetbalge-
zin. Ik ben al Borussia-fan sinds mijn 
jeugd.”
Vandaag de dag onderzoekt Wagner niet 
alleen fossiele bladresten, ze bestudeert 
ook de stofwisselingsprocessen in levende 
planten. “Qua vakgebied ben ik steeds jon-
ger en biologischer geworden – van het 
Onder-Devoon naar het Holoceen. Collega’s 
zeggen voor de grap weleens dat ik mijn 
eigen fossielen kweek. Maar ja, the present 
is the key to the past, tenslotte.” 

Ruimtepakken
In de botanische tuinen en in het Kruytge-
bouw staan groeikassen, en daarbinnen 
observeren Wagner en haar collega’s de 
invloed van wisselende leefomstandighe-
den op planten. “In zo’n gecontroleerde 
setting kunnen we alle parameters contro-
leren – van voedselgehalte tot CO2-gehalte. 
Om de dag plukken de onderzoekers blade-
ren om vervolgens de huidmondjes te tel-
len. Dat doen wij in speciale ruimtepak-
ken. Denk je maar in: anders haal je twee 
keer diep adem en dan schiet de CO2-
meter omhoog.”
Hoe hoger het CO2-gehalte, des te minder 
huidmondjes – dat is de algemene trend in 
bladeren. “Door een geringer aantal huid-
mondjes verliezen planten minder water. 
En dat heeft een sterke invloed op de 
waterkringloop tussen de vegetatie en de 
atmosfeer.”
Toen Wagner en collega’s in 1999 een 
paper in Science publiceerden over de 
relatie tussen CO2 en stomata, barstte er 
een hevige discussie los. “Onze resultaten 
waren heel afwijkend van die van ijsker-
nen. De schommelingen waren veel dyna-
mischer. Planten maken elk voorjaar nieu-
we bladeren aan en daardoor kan het aan-
tal huidmondjes per jaar variëren. Er is een 
directe respons op veranderingen in het 

CO2-gehalte Als je veel bladmateriaal hebt, 
zorgt dat voor een hoge resolutie in je 
resultaten – maar je meet altijd over een 
relatief korte tijdsspanne. IJskernen zijn 
juist weer fantastisch als langetermijnar-
chief, alleen is hun resolutie minder 
hoog.”

Lichtknop
Naast CO2-fluctuaties in het Holoceen 
onderzoekt Wagner ook veranderingen in 
de groeiseizoenen van planten. “Dat doen 
we zowel in onze experimentele labs op de 
Uithof, als in het Noord-Finse Kevo. De 
afgelopen dertig jaar is het begin van het 
groeiseizoen in het Hoge Noorden met 
bijna een maand vervroegd. Dat is ontzet-
tend veel. Nu proberen we te reconstrueren 
hoe de lengte van het groeiseizoen varieer-
de gedurende het Holoceen en het laatste 
glaciaal. Aan de hand van de vorm en 
grootte van de bladcellen kun je iets zeg-
gen over de voorjaarstemperatuur en dus 
over de start van het groeiseizoen. Hoe 
noordelijker je komt, des te sterker het 
groeiseizoen temperatuurgestuurd is. Kijk, 
hier in Nederland is de lengte van het 
groeiseizoen eigenlijk twaalf maanden. Dat 
planten niet jaarrond groeien, komt vooral 
omdat er in de winter te weinig licht is. In 
het Hoge Noorden groeien de planten ‘s 
winters sowieso niet, omdat het te donker 
en te koud is. De planten beginnen pas te 
groeien bij een drempelwaarde van pakweg 
5 graden Celsius. In Kevo vindt gemiddeld 
gezien de bladontplooiing van berken 
plaats op 6 juni. De maanden daarvoor is 
het al wel licht genoeg, maar nog te koud.”
Toch is de plantenproductiviteit in noorde-
lijke landen uiteindelijk hoger dan hier in 
Nederland. Wagner: “Het kost de planten 
energie om telkens wanneer het licht wordt 
de fotosynthese op gang te brengen. Hier 
in Nederland gaat het licht elke avond uit 
en elke ochtend aan. De planten moeten 
steeds weer op gang komen. De fotosyn-
these in Scandinavië, zodra die is begon-
nen, gaat aan een stuk door.”
Wagner en haar collega’s doen ook onder-
zoek bij de Golf van Mexico met pollen- en 
bladanalyse om aan El Niño gerelateerde 
neerslagwisselingen in het Holoceen te 
bestuderen. Wagner werkt daar nauw 
samen met collega Timme Donders. “Drie 
weken geleden kregen we in Florida een 
prijs van de Mikossukee Indian Foundati-
on, vanwege onze inzet voor het behoud 
van de Everglades. De Everglades in Flori-
da lijken op het drassige subtropische eco-
systeem dat we in Nederland hadden tij-
dens het Plioceen en zijn voor ons daarom 
heel interessant als moderne analoog.”

Herbarium
Wagners vakgroep paleo-ecologie is onder-
gebracht bij het departement Fysische 

Geografie. Wagner: “Daar zitten we goed 
op onze plek. We richten ons momenteel 
hoofdzakelijk op het Kwartair en hebben 
veel aanknopingspunten met de fysisch 
geografen. Tegelijkertijd horen we ook thuis 
bij de biologen; wij vormen een schakel 
tussen de twee departementen. Ik vind 
vakoverschrijdende samenwerking bijzon-
der belangrijk, evenals samenwerking tus-
sen universiteiten.” Ook wat onderwijs 
betreft, vindt er uitwisseling plaats. Wag-
ner: “Officieel zijn de colleges paleo-ecolo-
gie bedoeld voor biologen, maar je ziet 
gelukkig veel geowetenschappers aanha-
ken.”
Tijdens haar oratie bepleitte Wagner de 
terugkeer van het hoorcollege. “Tegenwoor-
dig is het onderwijs te veel gericht op the-
matische practica. Dat zorgt ervoor dat de 
basale kennis van studenten vaak tekort 
schiet. Tweedejaars studenten biologie 
kunnen soms geen berk van een beuk 
onderscheiden, derdejaars weten niet wat 
een herbarium is. Colleges zijn tegenwoor-
dig te veel gefocust op details, de brede 
basis valt weg. Vroeger leerden we over alle 
aspecten van het Systeem Aarde, maar 
tegenwoordig kan een student alles weten 
van Milankovitch en tegelijkertijd nog nooit 
van Darwin hebben gehoord. Dat vind ik 
zorgelijk.”

Buzzwoorden
Wagner geeft graag onderwijs. “We zijn als 
universiteit verantwoordelijk voor kennis-
overdracht en moeten het kritisch denkver-
mogen bevorderen. Vergis je niet: studen-
ten zijn heel leergierig, ze willen worden 
geprikkeld. We zijn hier op de universiteit 
niet alleen om onze eigen nieuwsgierigheid 
te bevredigen door onderzoek. We zitten 
hier omwille van het onderwijs.” 
Studenten moeten ouderwetse handstuk-
ken kunnen voelen, er gaat niets boven 
tastbaar materiaal, vindt Wagner, maar 
tegelijkertijd benadrukt ze ook dat ontwik-
keling niet uit de weg moet worden 
gegaan. “Ik houd niet van buzzwoorden als 
innoveren en optimaliseren, maar we moe-
ten met nieuwe technieken werken en opti-
maal gebruik maken van de aanwezige 
kennis. Timme Donders is bijvoorbeeld het 
pollenonderzoek aan het oppoetsen. Hij 
richt zich op modelmatige technieken en 
werkt zelfs samen met ziekenhuizen. Die 
hebben voor hun hooikoortsonderzoek uit-
gebreide pollenmeetreeksen – daar kunnen 
wij van profiteren. Zo zorg je voor de nodi-
ge vernieuwing in het vakgebied. Want eer-
lijk is eerlijk: we hebben een reputatie 
hoog te houden op het gebied van paleo-
ecologie. We hebben in Utrecht al vijftig 
jaar een prachtige vakgroep, met inspire-
rende voorgangers. Dat mag niet verloren 
gaan. Laten we ervoor zorgen dat de paleo-
ecologie weer tot bloei komt.”

Gemma Venhuizen

Op 18 september 2013 hield Friederike Wagner-Cremer haar 
inaugurele rede aan de Universiteit Utrecht. Als hoogleraar 
‘paleofysiologie van planten’ onderzoekt ze onder meer de relatie 
tussen huidmondjes en CO2-gehalte. 

mental change’ – door levende en fossiele 
planten te bestuderen kan ze vroegere kli-
maatschommelingen achterhalen. Haar 
onderzoek richt zich onder meer op varia-
ties in het atmosferisch CO2-gehalte. Bij 
planten is er een sterke relatie aanwezig 
tussen het CO2-gehalte en het aantal huid-
mondjes, zo ontdekte de Engelse professor 
Ian Woodward in 1987. Henk Visscher, 
voormalig hoogleraar palaeobotanie en 
palynologie in Utrecht, kwam daarna op 
het idee om die relatie ook in fossiel mate-
riaal te bestuderen.

‘Laten we ervoor 
zorgen dat de 
paleo-ecologie 
weer tot bloei komt’

Veldwerk met Timme Donders in de Everglades van Florida.

Friederike Wagner.
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Een Siberische Cruise

In de hal van mijn huis hangt een vergroting van een foto met 
bijzondere herinneringen: Kaap Aya gezien vanaf het Tazheran 
massief aan de westelijke oever van het Baikalmeer (zie omslag). 
Die foto heb ik gemaakt tijdens een onvergetelijke excursie, na 
afloop van het congres, in september 1978, van de International 
Mineralogical Association (IMA) in Akademgorodok, ten zuiden van 
Novosibirsk. Het congres werd nogal geteisterd door te veel slechte 
presentaties en met name door abominabele geluids- en 
vertaaltoestanden en nauwelijks te geloven diaprojecties. Het 
enige wat goed verzorgd was: het meer dan levensgrote hoofd van 
Lenin naast het spreekgestoelte. 

Tegenwoordig kan je vrij eenvoudig reizen 
naar het Baikalmeer boeken, zelfs wandel- 
en fietstochten, maar in 1978 had het 
meer een magische klank van onbereik-
baarheid. Reizen in de Sovjet-Unie tijdens 
het Brezhnev-tijdperk was inderdaad geen 
lolletje. Ik had dat eerder dat jaar al 
mogen ondervinden tijdens een bezoek, op 
uitnodiging nog wel van de Sovjet Acade-
mie voor Wetenschappen, aan instituten in 
Moskou en Tbilisi. Maar van deelnemers 

het andere schip was geladen; de volgende 
dag werd dit logistieke foutje gelukkig her-
steld. Ik kwam met de drie Utrechters in 
een vierpersoonshut terecht. De in onze 
ogen redelijk aftandse schepen waren spar-
taans qua uitrusting, al na een dag kon je 
eigenlijk alleen nog maar met rubberlaar-
zen de was- en toiletruimtes in. Van de 
maaltijden kan ik me niets meer herinne-
ren, het eten zal dus wel prima geweest 
zijn.

Lichtblauwe calciet
De volgende morgen legden we aan in de 
haven van Kultuk aan de zuidelijke oever 
van het meer. Het hoofdthema van de 
excursie waren skarnen (metamorf gesteen-
te gevormd op het contact tussen kalk-
steen en magma) in alle gedaanten, maar 
die kregen geduchte concurrentie van de 
indrukwekkende natuur. In de Precambri-
sche sedimenten (met meer dan 50% kalk-
steen en marmer) rond het Baikalmeer zijn 
verscheidene intrusiva ingedrongen, van 
graniet tot gabbro. Drie dagen lang kregen 
we de vreemdste mineraalassociaties te 
zien in die skarnen. In de buurt van Slyu-
danka zagen we enorme phlogopietkristal-
len, mooie apatietkristallen en lazuriet in 
de legendarische Tultui-groeve. De mar-
mergroeve Pereval was en is enorm; ook nu 
nog, in 2013, wordt er dagelijks tweemaal 
gedynamiteerd voor exploitatie. Het zicht is 
er fantastisch, de groeve bestaat uit licht-
blauwe calciet (voor de kenners: de kleur 
van Madagascar celestien). In 1978 was 
de oorzaak van die blauwe kleur nog niet 
bekend, pas in 1983 werd door Spanjaar-
den o.a. gepubliceerd over door straling 
geïnduceerde kleurcentra (bepaald aan 
materiaal verzameld tijdens de 
1978-excursie?). Rode, edelsteenkwaliteit 
spinel komt voor in de ‘White Cuttings’, 
een reeks witte (door de marmers) ontslui-
tingen, rond 1910 ontstaan door de aanleg 
van een tegenwoordig verlaten stuk tussen 
Listvyanka en Kultuk van de transsiberi-
sche spoorlijn

Ongekende vergezichten
De mooiste dag van de excursie begon in 
de baai bij Kaap Aya, een stuk noordelijker 
langs de westelijke oever. Doel van die dag 
was het Tazheran massief, bekend om zijn 
alkali- en nefeliensyeniten met bijbehoren-
de, uiterst vreemde skarnassociaties met 
mineralen als tazheraniet (kubisch ZrO2) 
en djerfisheriet (een kalium-koper-ijzer sul-
fide!). Tot onze verbazing stonden er bus-
sen op ons te wachten, en we gingen eerst 
wat het binnenland in, toeristisch uitje 
naar een schapenfarm waar we kennis 
maakten met wat Buryaten. Daarna de Taz-
heran heuvel op. Het prachtige, heldere 
weer zorgde voor ongekende vergezichten 

en lichteffecten, we zagen de oostelijke 
oever van het Baikalmeer, 50 km ver. Hier 
ontstond ook de eerder genoemde foto die 
ik nog altijd koester!
Op de laatste dag aan het Baikalmeer leg-
den we aan in de Peschanaya-baai, daar 
bekeken we iets anders dan skarnen: fraaie 
rotsen en kliffen van Rapakivi graniet in de 
grote breuk langs de westelijke oever van 
het meer. De herfstkleuren van de Siberi-
sche taiga maakten het plaatje compleet. 
Peschanaya is ook nu nog alleen via water 
(zomer) of ijs (winter) te bereiken, in 1978 
was het de favoriete nederzetting met de 
grote datsja’s van de Irkutske ‘nomenklatu-
ra’. Op een van de gazons van zo’n chique 
datsja hebben Bob van de Pijpekamp en ik 
kreunend wraak genomen voor de belab-
berde toilettoestanden op de boot.

Handbagage
De excursie was ten einde aan het Baikal-
meer, maar hij ging nog verder in Moskou, 
waar we met een deel van de groep nog 
allerlei avonturen beleefden. Zet een aan-
tal westerse, individualistische mineralo-
gen samen in een door Intourist streng 

.excursie geleide groep, en je weet niet wat je mee-
maakt. Bovendien was het uitvoeren uit de 
Sovjet-Unie van de in Siberië verzamelde 
mineralen een probleem op zich: er was 
toendertijd geen formulier voor. De Neder-
landers gaven hun spullen af bij hun 
ambassade, maanden later kwamen die per 
vrachtwagen naar Nederland. Zelf had ik 
een zeer sterke Russische sporttas; met 
zowat 30 kg handbagage liep ik zo rechtop 
mogelijk ongehinderd door de controle 
(röntgenapparaten had je toen nog niet op 
vliegvelden). Gelukkig kon ik in het vlieg-
tuig van Austrian Airlines naar Wenen tijdig 
voorkomen dat een stewardess een hernia 
opliep toen ze die tas hulpvol in het baga-
gerek wilde tillen. 

Nagalm 1. Zo een unieke tocht op en rond 
het Baikalmeer, je denkt daar nooit meer 
terug te komen. Maar ... in juni 1981 
stond ik weer in Listvyanka aan het Baikal-
meer, in een excursie vanuit Irkutsk tijdens 
een privéreis met de transsiberische trein 
van Irkutsk naar Khabarovsk, de volgende 
dag zag ik vanaf het oosten de westelijke 
oever van het meer.

Nagalm 2. In 2006 vond het congres van 
de International Mineralogical Association 
(IMA) plaats in Kobe (Japan). In een sessie 
over mineralogische musea werd een pre-
sentatie gegeven door ... Boris Shmakin, 
ons aller Kojak, die hij o.a. illustreerde met 
foto’s van de Baikal-excursie uit 1978. In 
de zaal bleken heel wat deelnemers te zit-
ten van die legendarische cruise, na afloop 
van de sessie werd over niets anders meer 
gesproken.

Ernst Burke
Foto’s door de auteur, dia’s uit 1978 in 2013 digitaal gerestau-

reerd door Rik Dillen (St. Gillis-Waas).

‘Cruiseschepen’ en ‘tenders’ in de haven van Kultuk.

Klif van Rapakivi-graniet in de herfstkleuren, Peschanaya Baai.

In de buurt van 
Slyudanka zagen
 we enorme 
phlogopietkristallen, 
mooie apatietkristallen 
en lazuriet in de 
legendarische 
Tultui-groeve. 

aan de Baikalexcursie voorafgaand aan het 
congres hoorde ik dat die uitstekend geor-
ganiseerd was, en dat bleek ook na het 
congres zo te zijn; het zou de mooiste 
excursie worden die ik in mijn geologische 
carrière heb meegemaakt.

Delegatie uit Nederland
Excursieleider was Boris Shmakin, om zijn 
uiterlijk door de westerlingen in de groep 
meteen ‘Kojak’ genoemd (de kale tv-detec-

tive uit de jaren 70 van de vorige eeuw). 
De groep was zeer internationaal, zo’n 
50-60 deelnemers uit een groot aantal lan-
den, zoals de Sovjet-Unie, de USA (met 
IMA-president Peter Wyllie), Bulgarije, 
Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Duitsland 
(met lui uit Bochum die het brandalarm in 
hun Novosibirsk-hotel aan het huilen kre-
gen door eraan te sleutelen omdat ze dach-
ten dat het een afluistermicrofoon was), 
Tsjechoslovakije, Roemenië (met de latere 
president van dat land, Emil Constantines-
cu), en een grote delegatie uit Nederland 
(Cees Woensdregt, Rob Felius en Martin 
Oosterom uit Utrecht, Bob van de Pijpe-
kamp van Billiton Arnhem, en ikzelf). In de 
avond van de laatste congresdag gingen we 
naar het vliegveld van Novosibirsk voor een 
nachtvlucht naar Irkutsk. Na een paar uur-
tjes bijkomen in hotel Angara werd de stad 
bezocht, vooral het imposante mineralogi-
sche museum.
Het was al donker toen we met de bus aan-
kwamen bij het Baikalmeer, in het plaatsje 
Listvyanka, waar de rivier Angara het meer 
uitstroomt. De groep werd verdeeld over 
twee schepen, die meteen van wal gingen. 
Op mijn ‘cruiseschip’, de Konsomolets, 
werd helaas snel duidelijk dat de drank-
voorraad voor de groep in zijn geheel op 
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.nieuws

De Colleges van Bestuur van de 
Universiteit van Amsterdam en de 
Vrije Universiteit Amsterdam heb-
ben prof. dr. ir. Karen Maex met 
ingang van 1 januari 2014 
benoemd tot decaan van de 
Faculteit der Natuurwetenschap-
pen, Wiskunde en Informatica 
(FNWI), tot decaan van de Facul-
teit der Exacte Wetenschappen 
(FEW) en tot decaan van de 
Faculteit der Aard- en Levenswe-
tenschappen (FALW). Maex is 
gewoon hoogleraar Materiaalfysica 
voor nano-elektronica en was tot 
voor kort vicerector van de KU 
Leuven. Het is de intentie van de 
beide CvB’s om Karen Maex, bij 
positieve besluitvorming over de 
vorming van de Amsterdam Facul-
ty of Science (AFS), tot decaan 
AFS te benoemen.

De UvA en de VU hebben eerder 
dit jaar besloten op korte termijn 
te komen tot de integratie van de 
bètafaculteiten in The Amsterdam 

Faculty of Science (AFS). De 
besluitvorming hierover wordt 
definitief nadat het proces met de 
verschillende medezeggenschaps-
organen op beide universiteiten is 
afgerond. Met de medezeggen-
schapsorganen is afgesproken dat 
lopende de gesprekken hierover 
door de beide Colleges van 
Bestuur besluiten genomen kun-
nen worden die een snelle realisa-
tie na een positieve beslissing 
mogelijk maken. 
Karen Maex is gewoon hoogleraar 
Materiaal fysica voor nanoelektro-
nica aan de KU Leuven sinds 
1998. Vanuit haar voltijdse 
opdracht aan de universiteit groei-
de er een sterke onderzoekssa-
menwerking met het onderzoeks-
centrum Imec waar ze verschillen-
de onderzoeksgerelateerde lei-
dinggevende functies uitoefende. 
Ze heeft een ruime beleidserva-
ring in nationale en internationale 
context. In 2008 werd ze Member 
van de Governing Board van het 

The Foundation Netherlands Jour-
nal of Geosciences (NJG) is 
delighted to announce that Cam-
bridge University Press (CUP) will 
be the new publisher of Nether-
lands Journal of Geosciences – 
Geologie en Mijnbouw. From the 
1st of January 2014, the journal 
will be published online at: http://
journals.cambridge.org/njg. Mem-
bers of the KNGMG can get 
access using a username and 
password which will be provided 
very soon. A paper version in full 
colour will still be delivered by 
mail. 

The main reason for the transfer 
of NJG to CUP was financially, 
first of all the decreased yearly 

which can be found here: http://
journals.cambridge.org/njg. The 
journal has no submission, publi-
cation or colour charges.

If you have any questions con-
cerning the transfer or other ques-
tions related to the journal NJG, 
contact the Editorial office (njg@
tno.nl) or the secretary of the 
Foundation NJG, Hans Doornen-
bal (hans.doornenbal@tno.nl).

Transfer of Netherlands Journal of Geosciences to a new publisher

Atlas der Neederlanden: Kaarten 
van de Republiek en het prille 
Koninkrijk, met ‘Belgiën’ en 
‘Coloniën’ – geschreven door Jan 
Werner, conservator Kaarten & 
Atlassen bij de Bijzondere Collec-
ties, is los te koop (€ 245 excl. 
verzendkosten, ISBN 
9789081926447).

Bijzondere Collecties van de Universiteit van 
Amsterdam
Oude Turfmarkt 129
1012 GC Amsterdam
www.bijzonderecollecties.nl

t/m 9 februari 2014

Atlas der Neederlanden: 
de dageraad van het Koninkrijk

.tentoonstelling

contributions of the two founders, 
KNGMG and TNO, and secondly 
the favourable production costs 
offered by CUP. The transfer to 
CUP has many benefits for NJG, 
one of them being the much lar-
ger audience (six thousand insti-
tutes and universities worldwide) 
and also a much better marketing 
of our journal. Another benefit for 
our subscribers is that from now 
on papers will be available online 
after acceptance (so before the 
paper version).

The journal publishes new and 
significant research in geoscien-
ces with a regional focus on the 
Netherlands, the North Sea region 
and relevant adjacent areas. A 

wide range of topics within the 
geosciences are covered in the 
journal, including ‘geology, physi-
cal geography, geophysics, (geo-)
archeology, paleontology, 
hydro(geo)logy, hydrocarbon 
exploration, modelling and visua-
lisation’. The editorial board con-
sists of R.T. van Balen, chief edi-
tor, and associate editors R. Don-
selaar, J. Schokker, H. Verweij 
and G.J. Vis.

Submission of manuscripts
We welcome new manuscripts. 
They may be submitted online via 
the website: http://mc.manus-
criptcentral.com/njg and should 
be prepared in accordance with 
the instructions for contributors, 

European Institute for Innovation 
and Technology (EIT). Als vicerec-
tor van de KU Leuven was ze van 
2005 tot 2013 verantwoordelijk 
voor de groep Wetenschap & 
Technologie. 

Een interview met Karen Maex is 
te vinden op http://www.uva.nl/
nieuws-agenda/interview-met-
karen-maex.html

Foto: Dirk Gillissen
(Bron: www.falw.vu.nl, www.uva.nl)

Karen Maex nieuwe decaan bètafaculteiten van 
UvA en VU

De komst van Willem I als soeve-
rein vorst in 1813 vormde de 
basis voor het Koninkrijk der 
Nederlanden. Het 200-jarig jubi-
leum van ons koninkrijk wordt 
breed gevierd. De Bijzondere Col-
lecties van de Universiteit van 
Amsterdam herdenkt dit jubileum 
met de tentoonstelling ‘Atlas der 
Neederlanden: de dageraad van 
het Koninkrijk’.
Centraal in deze tentoonstelling 
staat de ‘Atlas der Neederlan-
den’: de grootste ‘atlas factice’ 
(verzamelatlas) in zijn soort. Meer 
dan 600 kaarten in deze atlas 
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laten zien hoe het Koninkrijk der 
Nederlanden vorm gekregen 
heeft. De kaarten, verzameld in 
negen banden, werden de afgelo-
pen jaren gerestaureerd en gedigi-
taliseerd. Bij de tentoonstelling is 
een facsimile-uitgave van de origi-
nele Atlas verschenen, een exclu-
sieve uitgave in een genummerde 
oplage van 100 sets van elk tien 
delen (uitgeverij Asia Maior/Atlas 
Maior, € 6.995 per set, ISBN 
9789074861359; www.asiamai-
or.nl of www.atlasderneederlan-
den.uva.nl). 
Het tiende deel van de set –De 
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Aardwetenschappen Universiteit Utrecht: http://www.uu.nl/geo

Aardwetenschappen Universiteit van Amsterdam: http://www.studeren.uva.nl/

aardwetenschappen

Aardwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam: http://www.falw.vu.nl

Bachelor Bodem, Water, Atmosfeer – Wageningen University: www.bbw.wur.nl

Master Earth and Environment – Wageningen University: www.mee.wur.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.geologischever-

eniging.nl

Ingenieurs-Geologische Kring: http://www.ingeokring.nl/

INQUA Nederland committee: http://www.geo.uu.nl/inqua-nl

IODP – Integrated Ocean Drilling Pogramme: 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/

.internet

Tot en met 9 februari 2014
Tentoonstelling ‘Atlas der Needer-
landen: de dageraad van het 
Koninkrijk’. Bijzondere Collecties 
van de Universiteit van Amster-
dam. Zie ook pagina 17 van deze 
Geo.brief.

12 januari 2014
Leidse winterlezing. ‘Aardbevin-
gen langs actieve breuken’, door 
dr. Reinoud Vissers. Info: www.
leidsewinterlezingen.nl/€

31 januari 2014
Ascheidsymposium n.a.v. het 
emeritaat van prof. Henry Hoog-
hiemstra, Universiteit van Amster-
dam. Daarna volgt de Uitreiking 
Van Waterschoot van der Gracht-
penning aan prof. H. Hooghiem-

stra. Zie ook p. 3 van deze Geo.
brief. 

9 februari 2014
Leidse winterlezing: ‘Zwarte zwa-
nen en het smeltend landijs’, door 
Jan Lenaerts. Info: www.leidse-
winterlezingen.nl/€

13 februari 2014
Symposium studievereniging 
GeoVUsie van de VU-Amsterdam, 
‘Planetary Sciences: Moon, Mars 
and More’. Zie ook pagina 2 van 
deze Geo.brief. 

8-9 april 2014
NAC12. Info: https://nac12.nl/

.agenda

Nieuwe leden
I.V. Akker BSc
W. Dabekaussen MSc
T. Vermaas MSc
mr. G.J. van de Werken

.personalia

18-19 april 2014
Excursie Sedimentologische Kring 
naar de Westerschelde. Info: 
https://sites.google.com/site/
sedikring/

24 april 2014
Dubbeloratie prof. dr. A. van 
Wezel en prof. dr. K. van Leeu-
wen. Info: http://www.uu.nl/facul-
ty/geosciences/NL/Actueel/agenda

15-16 mei 2014
5e Vlaams-Nederlandse Natuur-
steendag, Betekenisvol gebruik 
van natuursteen. Brussel. Info: 
http://www.natuursteendag2014.
be 

16-19 juni 2014
76th AEGE Conference & Exhibi-

.excursie 

Paleobiologische Kring

Haaientanden, sponzen en walvisbotten: bijzondere strandvondsten 
bij Cadzand

Op vrijdag 1 november 2013 ver-
zamelde ongeveer 15 paleo-fana-
ten zich bij strandpaviljoen Cari-
cole in Cadzand-Bad, Zeeland 
voor een excursie van de Paleo-
biologische Kring. 

De eerste spreker Freddy van 

Nieulande is lang bezig geweest 
met het oplossen van een myste-
rie. In stukken glauconitische 
zandsteen die rondom Cadzand 
gevonden worden, zitten soms rare 
bolletjes ter grootte van knikkers. 
Na onderzoek met de elektronen-
microscoop bleken deze bolletjes 

sponzen te zijn: overblijfselen van 
het sediment dat zich in de 
stroomopeningen van de spons 
verzameld had. De spons zelf was 
opgelost en liet alleen vertakte 
spiculae achter tussen de zuiltjes 
van sediment. Over de oorsprong 
van het gesteente is minder 
bekend. Het kan zijn dat de brok-
ken uit zandsteenformaties komen 
in het binnenland van België. 
Mark Bosselaers was de tweede 
en laatste spreker. Mark zoekt al 
jaren fossielen rondom Cadzand. 
Hij heeft er veel gevonden, waar-
onder zeldzame fossielen. Naast 
schelpen en haaientanden, heeft 
hij ook botten van walvissen en 
dolfijnen in zijn collectie. Mark 
liet een zeepok rondgaan die 
alleen op een bepaald soort walvis 
groeide, waar nog een stukje huid 
in zat. 
Daarna gingen we een stukje naar 
het oosten naar de Zwarte Polder, 
een zwin waar veel fossielen te 
vinden zijn. We gingen aan de 
slag met scheppen en haaientan-

Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV): www.bodems.nl<http://www.

bodems.nl/>.

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

Studievereniging GeoVUsie (VU): (http://geovusie.nl/),

Mijnbouwkundige Vereeniging (Delft): (http://www.mv.tudelft.nl/)

Studievereniging UAV (Utrecht):http://www.uavonline.nl/)

De Ondergrondse (geo-engineering, Delft): http://ondergrondse.tudelft.nl/

denzeven. Al snel werden de eer-
ste schelpen en haaientanden 
gevonden van Eocene tot Pliocene 
afkomst. Via een goede taakverde-
ling – de één scheppen en de 
ander zeven – konden meer vond-
sten niet uitblijven. Het duurde 
dan ook niet lang voor de eerste 
walvisbotscherven gevonden wer-
den. Zo nu en dan vond men 
gehoorbenen van dolfijnen en ook 
een enkele roggentand. 
Dé vondst van de dag was echter 
van Tijmen Opsomer, student aan 
de VU, die een spons vond waar-
van de binnenkant open was: een 
unieke vondst. 

Oeki Verhage
VU Amsterdam

Overleden
Dr. H. Wensink (29/8/1929 – 
16/9/2013)

tion 2014, Amsterdam. Info: 
http://www.eage.org/events/index.
php?eventid=1000&Opendivs=s3

30 juni – 3juli 2014
17th Joint Geomorphological 
Meeting, Luik, België. Info: http://
www.17th-jgm-liege2014.org/

16-29 september 2014
MECC2014– 7th Mid-European 
Clay Conference, Dresden, Duits-
land. Info: http:/www.mecc2014.
de/

24-26 september 2014
Conferentie ‘Deltas in Times of 
Climate Change II’, Rotterdam. 
Info: http://www.climatedeltacon-
ference.org/


