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van het bestuur

In deze Geo.brief staat een inter-
view met Iain Stewart, de van  
BBC-documentaires bekende seis-
moloog en hoogleraar ‘Geoscience 
communication’ aan de Universiteit 
van Plymouth. In zijn lezing op  
de Aardwetenschappelijke Loop-
baandag (17 februari) ging hij in 
op de grote aardbeving die naar  
verwachting Istanboel in de nabije 
toekomst zal treffen.

Al sinds 1939 vindt er een serie 
zware aardbevingen langs de oost-
west lopende Noord-Anatolische 
breukzone plaats. De bevingen 
begonnen in het oosten en vinden 
telkens een stukje verder west-
waarts langs de breuk plaats. In 
1999 werd Izmit, een stad op slechts 
100 km van Istanboel, getroffen 
door een beving van 7,4 op de schaal 
van Richter. Vanaf Izmit loopt de 
breukzone verder westwaarts door 
de Zee van Marmara waar Istan-
boel aan ligt. Behalve een groot 
aardbevings risico is er daarmee ook 
een flinke kans op een tsunami. 
Bovendien zit het centrale deel van 
de Marmarabreuk, die deel uit-
maakt van de Noord-Anatolische 
breukzone, al sinds de laatste grote 
aardbeving in 1766 ‘op slot’, zodat 
de voorspelde beving naar ver-
wachting heel zwaar zal zijn.
De bewoners en autoriteiten van 
Istanboel zijn uiteraard op de hoogte 
van het gevaar. Ook zijn de autori-
teiten niet ongevoelig gebleken 
voor wetenschappers die waar-
schuwden voor het opslingereffect, 
dat het instortingsgevaar in woon-
wijken op slappe grond extra kan 
vergroten. Trouwe lezers van de 
Geo.brief herinneren zich de artike-
len over het opslingeren van slappe 
grond in Groningen (Geo.brief 
2017-1) en Tokio (Geo.brief 2016-4).
In hoog tempo zijn oude huizen 
gesloopt en vervangen door beton-
nen flats, die door de alom tegen-
woordige corruptie echter alles-
behalve aardbevingsbestendig 
gebouwd zijn. Bovendien wonen er 
in de flats veel meer mensen dan 
in de gesloopte panden, zodat het 
bouwprogramma in potentie meer 
aardbevingsslachtoffers tot gevolg 
heeft. Hier doemt een ethisch 
dilemma voor de betrokken weten-

Lood om oud ijzer

schappers op: aandringen op maat-
regelen voor een aankomende ramp 
kan leiden tot meer in plaats van 
minder slachtoffers. In het interview 
met de Geo.brief gaat Iain in op de 
vele aspecten die een rol spelen als 
wetenschappers hun kennis delen 
met het brede publiek.
Oude gebouwen, waar Istanboel 
mee vol staat, zijn vaak wel aard-
bevingsbestendig. Voor een deel  
is dat het gevolg van natuurlijke 
selectie: de oude gebouwen die 
niet tegen bevingen bestand waren 
zijn al lang ingestort en vervangen 
door moderne exemplaren. Maar 
midden in de stad staat al bijna 
1500 jaar trots de Hagia Sophia 
(Heilige Wijsheid). Het imposante 
gebouw is nu in gebruik als museum, 
was lange tijd een moskee, maar 
werd oorspronkelijk rond het jaar 
536 gebouwd als de grootste  
kerk van het Byzantijnse Rijk. De 
constructie met een grote koepel 
(doorsnede 33 m), rustend op vier 
zware bogen die op hun beurt door 
steunberen worden gestut is zeer 
solide gebleken, hoewel de oor-
spronkelijke, nóg grotere koepel  
in 558 instortte, waarschijnlijk als 
gevolg van, jawel, een aardbeving.
Athene kende in de 6e eeuw ook 
een kerk van de Heilige Wijsheid. 
Het gebouw, dat later ook nog 
dienst heeft gedaan als rooms-
katholieke kerk, als moskee en als 
munitieopslagplaats, is beter bekend 
als het Parthenon op de Acropolis. 
De tempel werd in 437 v.Chr. gewijd 
aan de godin Athene (die misschien 
niet toevallig bekend staat als de 
Griekse godin van de wijsheid).  
Op het eerste gezicht is het gebouw 
zwaar beschadigd: aan een van de 
zijgevels ontbreekt een groot aan-
tal zuilen en de cella (de binnen-
ruimte waar het beeld van de godin 
stond) is grotendeels verdwenen. 
Deze schade is echter niet het 
gevolg van een aardbeving, maar 
van een voltreffer in het Turkse 
munitiedepot tijdens het beleg van 
de stad door de Venetianen in 1687.
Waarom staat de tempel na een 
slordige 2500 jaar nog fier over-
eind, terwijl moderne gebouwen  
in Athene soms zwaar beschadigd 
raken bij aardbevingen? Dat vroe-
gen de programmamakers van  

Discovery Channel zich ook af. In 
de tv-documentaire ‘Blowing up 
history’ laten ze een Griekse seis-
moloog aan het woord die laat 
zien dat versnellingsmeters op de 
Acropolis bij een aardbeving een 
veel kleinere uitslag vertonen dan 
de meters in de omliggende stad. 
De Acropolis is een flinke rots van 
harde kalksteen, terwijl de lager 
gelegen stad grotendeels op onge-
consolideerde grond is gebouwd 
waarin bij aardbevingen wederom 
opslingering optreedt.
Er is echter nog een reden dat de 
tempel de aardbevingen heeft 
overleefd: de manier waarop de 
losse bouwblokken aan elkaar zijn 
bevestigd. In de film wordt dit 
geïllustreerd met een spectaculaire 
‘exploded view’ waarin de tempel 
wordt opgebroken in alle afzonder-
lijke bouwelementen. De trommels 
van de zuilen, de grote blokken 
van de architraven en de kleinere 
van de cella vliegen je – net als bij 
dat fatale Venetiaanse schot – om 
de oren. Maar waar het om gaat is 
dat de Griekse bouwmeesters geen 
cement maar metalen klampen 
gebruikten om de blokken met 
elkaar te verbinden. De H-vormige 
klampen waren gemaakt van ijzer 
met een coating van lood om ze 
tegen corrosie te beschermen  
en pasten in daarvoor uitgehakte 
gleuven aan de bovenkant van de 
blokken. Het lood om het ijzer van 
de klampen speelde ook een cruci-
ale rol bij aardbevingen. Lood is 
immers een zacht materiaal en kan 

daardoor een deel van de schok 
opvangen. Tijdens een aardbeving 
kunnen de blokken daardoor ten 
opzichte van elkaar bewegen ter-
wijl de klampen ervoor zorgen dat 
de muur niet instort. Ook bij de op 
elkaar gestapelde zuilentrommels 
pasten de Grieken een ingenieuze 
truc toe. De trommels werden 
onderling verbonden met houten 
blokken en pinnen: twee blokjes 
werden in het midden van elke 
trommel geplaatst en verbonden 
met een pin. Door de zachte ver-
binding konden de trommels bij 
een aardbeving ‘wiebelen’ terwijl 
ze wel op hun plek bleven. Bij de 
restauratie van de tempel zijn 
2500 jaar oude, goed bewaard 
gebleven pinnen gevonden die 
duidelijk gedeformeerd zijn door 
een zijwaartse beweging. Vervormd 
dus, en niet gebroken.

Kennis over aardbevingen en slim-
me technologische oplossingen  
om schade te minimaliseren zijn al 
eeuwenoud. Hetzelfde geldt voor 
ethische dilemma’s en communica-
tieproblemen. De grote filosoof en 
ethicus Socrates heeft de inwijding 
van het aardbevingsbestendige 
Parthenon tenslotte in leven en 
welzijn meegemaakt.

Jan Stafleu

Bronnen:
Wikipedia artikelen over de Hagia Sophia  
in Istanboel en het Parthenon in Athene.
‘Blowing up history’, Tv-documentaire  
van Discovery Channel.

Hagia Sophia, Istanboel.
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Het financieel boekjaar 2016 is 
afgesloten met een positief saldo 
van j 4.406. De grootste kosten-
posten zijn de beide publicaties, 
Geo.brief en Netherlands Journal 
of Geosciences (NJG), alsmede de 
reservering voor het lustrum en 
andere activiteiten.

Er zijn een aantal kleine meevallers. 
De kantoorkosten (postzegels e.d.) 
zijn iets verder gedaald t.o.v. 2015 
i.v.m. versturing van minder post.  
De publicatiekosten zijn iets gedaald; 
de kosten van de verzending van de 
Geo.brief zijn iets lager dan vorig 
jaar. Wel zijn echter de bijdragen 
voor de verzending van de Geo.brief 

door de Vereniging voor Fysische 
Geografie (VVFG) met ingang van dit 
jaar komen te vervallen; het KNAG 
faciliteert dit niet meer voor zijn 
leden.

De diverse lasten zijn in het algemeen 
in 2016 hoger uitgevallen dan in 2015. 
De kosten van de diverse activiteiten 
zijn hoger dan het voorgaande jaar 
aangezien de kosten en baten van  
de Escherprijs nu ten laste zijn van 
het huidige jaar. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat er in 2016 geen  
Kringendag heeft plaatsgevonden.

Nieuw in het kostenoverzicht zijn de 
EFG-projectkosten. Deze omvatten 

kosten voor onderzoek en workshops 
e.d. alsmede administratiekosten.  
De post ‘Administratie’, w.o. ver-
goeding secretariële ondersteuning, 
gebruik postadres en opslag KIVI,  
en kosten boekhoudprogramma,  
is dit jaar vrijwel gelijk gebleven; 
enerzijds omdat deze kosten nu niet 
deels gecompenseerd worden met 
voorschotten uit het verleden en 
anderzijds omdat de EFG project-
administratiekosten ten laste  
komen van de EFG-projecten. 

Het positieve saldo is mede bereikt 
door hoge contributie-inkomsten 
(ongeveer 96% van de contributies is 
geïnd) en een hoge dividend uitkering. 

Verder hebben nog de volgende pos-
ten bijgedragen aan het batig saldo; 
de EFG-KINDRA onderzoekskosten zijn 
gesponsord door Deltares en er waren 
nog een aantal verlate contributie-
betalingen.
Tot slot, de bijdragen van de projecten 
van de European Federation of  
Geologists (EFG), die in grote mate 
bijdragen aan het positieve saldo, 
betreffen een vooruitbetaling van 
nog te maken kosten.

Het KNGMG dankt de sponsoren van 
specifieke evenementen, Deltares 
(KINDRA), TNO (ALV, National Work-
shop Hydrology – KINDRA), en Shell 
(Escherprijs, Staringlezing) en de 
begunstigers, EBN, NAM, TNO, Total 
E&P Nederland en Wintershall voor 
hun bijdragen. Verder bedanken we 
TNO voor het beschikbaar stellen van 
werktijd voor de hoofdredacteur van 
de Geo.brief en voor de secretaris 
van het hoofdbestuur, en EBN voor 
vergaderruimte. Tot slot zijn we NWO 
erkentelijk voor de jaarlijkse bijdrage 
aan de Geo.brief. 

Onze grootste reserve zijn de Shell- 
aandelen die op dit moment een 
waarde vertegenwoordigen van 
ongeveer h 130.000. Deze aandelen 
vormen een goede spaarpot die  
jaarlijks zo’n h 8.000 aan dividend 
genereert. 

Voor het boekjaar 2017 is een begro-
ting opgesteld die in een batig saldo 
resulteert, dat gereserveerd is voor 
onvoorziene kosten. De contributie 
hoeft in 2017 niet verhoogd te worden, 
de nieuwe lidmaatschapsstructuur 
resulteert echter wel in een iets 
lagere contributieopbrengst. Het 
KNGMG voert voor de EFG tegen  
vergoeding een viertal korte onder-
zoeken uit. Er is een reservering 
gemaakt om al dan niet gemaakte 
kosten te kunnen (terug)betalen.  
Om de uitkomst van de toekomst-
commissie alsmede een mogelijk  
lustrum (105 jaar) te kunnen facilite-
ren is ook dit jaar een reservering 
van h 4.000 resp. h 5.000 gemaakt. 

Els Ufkes, penningmeester

Bezittingen 31-Dec-2016 31-Dec-2015 Schulden en vermogen 31-Dec-2016 31-Dec-2015

Financiële vaste activa Eigen vermogen
Stichtersaandelen * 1 561          1 561          Stand per 01-01 78 795        65 102        

Exploitatiesaldo 5 931          13 693        +
Liquide middelen 145 535      96 668        Per 31-12 84 726        78 795        
Vorderingen 3 609          3 035          

Reserveringen 41 501        20.501        
+

Totaal 150 705      101 264      Schulden op korte termijn 26 002        1 968          +
152 230      101 264      

Baten 2016 2016 begroot 2015 Lasten 2016 2016 begroot 2015

Contributies en begunstigers 57 870        59 000        59 720        Publicaties 45 721        48 000        47 429        
Bijdragen Publicaties 12 000        12 000        12 406        Activiteiten 5 109          7 500          2 874          
Subsidies voor activiteiten 4 000          5 000          1 579          Verenigingskosten 4 671          7 650          7 822          
Rentes / dividend / EFG 23 241        18 050        18 985        Administratie 5 559          7 361          5 971          
Suriname Symposium -              6 501          Verleende subsidies  750            1 000           900            

EFG-projecten 6 871          
NAC 1 525          -              1 500          
Reserveringen 20 975        16 500        19 001        

+ Voordelig saldo naar reserve 5 931          6 039          13 693        +
97 111        94 050        99 191        97 111        94.050        99.191        

Baten Lasten

Contributies en begunstigers 56 500        Geobrief incl.verzendkosten 37 500        
Bijdragen Publicaties 12 000        NJG 8 000          
Subsidies voor activiteiten 5 800          Activiteiten 13 500        
Rentes / dividend 11 800        Verenigingskosten 6 650          
EFG 2 000          Administratie 8 600          

Subsidies stud.ver. 1 000          
NAC 2018 1 500          
Toekomstplannen 4 000          
EFG-projecten 5 000          

Onvoorzien 2 350          
+ +

Totaal 88 100        Totaal 88 100        

       Jaarrekening KNGMG 
  Balans per 31 december 2016

Staat van Baten en Lasten

Begroting 2017

kngmg

Financiën KNGMG

* Stichtersaandelen: 5.504 stuks aandelen A Royal Dutch Shell plc tegen nominale waarde
* Actuele waarde: h 134 298

** EFG projecten:
 KINDRA  Knowledge Inventory for hydrogeology research; European data integration and evaluation to identify critical research challen-

ges and new innovation areas within integrated water resources management
 INTRAW  International cooperation on Raw materials; dissemination of the information
 CHPM  Combined Heat Power and Metal extraction from ultra-deep ore bodies; development of a technology solution that can help 

satisfy the European needs for energy and strategic metals
 UNEXMIN  Autonomous Underwater Explorer for Flooded Mines; development of  a novel robotic system for the autonomous exploration 

and mapping of Europe's flooded mines.
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VWvdG-penning 2016 voor Jan Smit  |  De Krijt-Paleogeengrens

Een meteorietinslag met een 
wereldwijd nieuw verhaal
Jan Smit, emeritus-hoogleraar paleontologie aan de VU Amsterdam, ontving op 2 maart jl. de Van 

Waterschoot van der Grachtpenning voor zijn grote verdienste voor de aardwetenschappen in Nederland. 

Smit is in en ver buiten Nederland de paleontoloog van de inslag van de meteoriet op de Krijt–

Paleogeengrens (de oude K/T-grens) en de consequenties daarvan voor het aardse leven. Een onderwerp 

dat begon in zijn promotiegebied in Zuid-Spanje waar hij een opvallend dun, haarscherp kleilaagje 

vond met een extreem hoog gehalte aan iridium. Dat kurkdroge stukje Spanje heeft Smit in zijn ruim 

40-jarige carrière uitgewerkt tot het verhaal van de meteorietinslag op het schiereiland Yucatan en de 

effecten die via India, Noorwegen en Noord-Dakota wereldwijd terug te vinden zijn in de geologie.

Een paddlefish-skelet ondersteboven in de tsunami-laag van Tanis, Noord-Dakota. Kromme onder- en bovenkaak met de ‘paddle’ links aan de bovenkaak. 

Robert DePalma peutert aan de kieuwen van de vis, die vol kleine tektietjes van de Chicxulub-krater zitten.
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Robert DePalma, paleontoloog en promo-
vendus aan Kansas State University, con-
servator van het Palm Beach Museum of 
Natural History in Fort Lauderdale, kreeg 
vier jaar geleden een tip van professionele 
verzamelaars om een ontsluiting in Noord-
Dakota te gaan bekijken. Daar zouden  
bijzondere vissen te vinden zijn. DePalma 
bezocht de plek en vond ammonieten 
(zoutwaterdieren) en zoetwatervissen 
(onder andere steur) – een onmogelijke 
combinatie – naast elkaar in een chaotische 
afzetting. Daarnaast vond hij barnsteen met 
insluitsels die hem sterk deden denken aan 
tektieten, glasbolletjes die bestaan uit het 
gesteente waar een meteoriet ingeslagen 
is. Door de hitte van de inslag smelt het 
gesteente, dat als druppels de atmosfeer 
‘ingeschoten’ wordt, stolt en als glasbolle-
tjes weer terugkeert naar de aarde. DePalma 
nodigde Smit uit, en die kwam graag langs. 
Smit kende tektieten van de KPg-grens al uit 
Haïti, maar nog nooit had hij gehoord dat ze 
zo ver naar het noorden ook gevonden waren. 
De uitnodiging van DePalma bleek het begin 
te zijn van een nieuwe en fascinerende visie 
op de gevolgen van de meteorietinslag. 

De Chicxulub-krater – Yucatan
Terug naar de Krijt-Paleogeengrens, Smits 
onderzoeksterrein. Een kleine 66 miljoen 
jaar geleden sloeg er een meteoriet met 
een doorsnede van 10 km of meer in op het 
schiereiland Yucatan in Mexico. De kracht 
van de inslag was zo groot dat er in eerste 
instantie een gat van 50 kilometer diep 
ontstond. Van de meteoriet bleef door de 
extreme hitte van de inslag vrijwel niets 
over – hij explodeerde en verdampte in  
de atmosfeer. Wel teruggevonden op veel 
plekken op aarde is een dun kleilaagje met 
een haarscherpe ondergrens en een extreem 
hoog iridiumgehalte, een metaal dat in 
gesteenten aan het aardoppervlak zeldzaam 
is, maar sterk verrijkt in meteorieten voor-
komt. Smit vond hetzelfde iridiumlaagje al 
tijdens zijn promotieonderzoek in Zuid-
Spanje. 
Het gesteente op de plaats van de impact – 
gips aan landzijde, kalksteen aan zeezijde – 
verdampte of smolt en werd als druppels  
de atmosfeer ingeschoten. Druppels die 
afkoelden tot tektieten (vaak met een 
luchtbel in het midden) en die later in dit 
verhaal een belangrijke rol gaan spelen. 
Tektieten waren tot nog toe maximaal 4 tot 
5000 kilometer van de plek van de meteo-
rietinslag gevonden. 
Er kwamen door de inslag zulke grote hoe-
veelheden aerosolen – stof en SO2 uit de 
gipsafzettingen – in de atmosfeer terecht, 
dat het donker en koud werd; de tempera-
tuur zakte van 30 naar 22 graden. Deze 
periode kan enkele jaren tot enkele eeuwen 
hebben geduurd. Toen alles uit de lucht 
geregend was en de atmosfeer weer helder 

werd, steeg de temperatuur op aarde door 
de enorme hoeveelheden CO2 die in de 
atmosfeer terecht waren gekomen door het 
verdampen van de kalken op de plek van  
de impact. 
Direct na de inslag ontstond er een tsunami. 
De Golf van Mexico gedroeg zich als een 
diep badkuip; de vloedgolf ketste van de 
ene naar de andere kant heen en weer. Er 
vormde zich een aantal tsunami-afzettingen 
boven elkaar (afzettingen met een chaotische 
basis met grof sediment en bijvoorbeeld 
rotsblokken en boomstammen, die naar 
boven toe steeds fijner worden, met sedi-

mentaire structuren die wijzen op stroom-
richtingen uit verschillende richtingen en 
fossielen die niet natuurlijk bij elkaar voor-
komen). 
De wand van de oorspronkelijke krater was 
onstabiel en stortte trapsgewijs in. Uitein-
delijk bleef er een cirkelvormige structuur 
over met een doorsnede van 200 km met 
een verhoogde buitenring en tweede ring 
meer naar binnen – de peak ring – die nu 
half onder land, half onder zee ligt. In 2001/ 
2002 heeft het ICDP (International Conti-
nental Drilling Project) een boring gezet in 
de krater tussen de buiten- en binnenring; 

De laureaat kijkend naar een monster in de Barranco de Gredero, met rechts van hem de donkere  

kleilaag met aan de basis het dunne ejectalaagje (zie omslag).
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in het voorjaar van 2016 is heeft het IODP 
(International Ocean Drilling Program) op 
zee in de krater geboord. Beide boringen 
hebben veel gedetailleerde informatie 
opgeleverd over de inslag zelf en de gevol-
gen ervan ter plaatse. 

Deccan Traps – India
Een punt van stevige discussie is al jarenlang 
de vraag of de meteorietinslag verantwoor-
delijk is geweest voor het uitsterven van de 
dinosauriërs en vele andere diersoorten – 
het kamp van Smit en vader en zoon Alvarez– 
of dat het uitbundige vulkanisme in India 
rond de grens van Krijt en Paleogeen er de 
oorzaak van is – het kamp van paleontoloog 
Gerta Keller van Princeton University. De 
kilometers dikke vulkanische afzettingen – 
de Deccan Traps – bedekken een groot deel 
van West-India. Uit recente dateringen van 
de afzettingen blijkt echter dat het oude 
idee, dat grofweg de helft van de lava’s 
ouder en de helft jonger is dan de Krijt-
Paleogeengrens, niet klopt. Nu wordt aan-
genomen dat zo’n 80 procent van het vul-
kanisme heeft plaatsgevonden na de inslag 
van de meteoriet en 20 procent er voor. Die 
laatste dateringen hebben collega’s uit UC 
Berkeley mét Smit de kans gegeven om een 
nieuwe theorie te ontwikkelen die de mete-
orietinslag en het vulkanisme in India direct 
aan elkaar koppelen.
De meteorietinslag heeft een aardbeving ver-
oorzaakt van magnitude 11, zo’n 20 duizend 
keer krachtiger dan de sterkste aardbeving 

Aangeslepen oppervlakte van de polymicte breccies in de boorkern van expeditie 364 van IODP in de 

Chicxulub-krater. Ondanks alle geweld en hoge temperaturen zijn in de drie beige kalksteenbrokjes  

de rudisten en grootforaminiferen (Orbitoides) nog duidelijk te herkennen. Andere brokken zijn stukken 

geschokt basement (donker), graniet en groene stukjes omgezet glas. De grijze matrix wijst er  

vermoedelijk op dat de krater tijdens het afzetten van deze breccie al weer met water was gevuld.

die de mens ooit heeft meegemaakt. De 
trillingen, die door de hele aarde gegaan 
zijn, moeten in India – 13 duizend kilometer 
van Yucatan – nog voor substantiële bewe-
gingen van de aardkorst gezorgd hebben. 
Bewegingen in alle richtingen, want de trillin-
gen kwamen ook ‘achterlangs’, via de lange 
route om de aarde heen, aan in India. Het 
breuksysteem waarlangs de lava uitvloeide 
was al aanwezig, maar de aardbeving zorgde 
voor meer ruimte waardoor de lava versneld 
is gaan uitstromen.

Sognefjord en Noord-Dakota
Op 11 maart 2011 vond de grote aardbeving 
vlakbij de oostkust van Japan plaats, met de 
tsunami die grote schade heeft berokkend 
aan de kerncentrale in Fukushima als gevolg. 
Dat aardbevingen tsunami’s kunnen veroor-
zaken, is bekend. Maar toen Smit na een  
tip van Mark Richards (UC Berkeley) een 
youtube-filmpje bekeek van de Sognefjord 
in Noorwegen een half uur na die aardbe-
ving, was hij stomverbaasd. Uit het niets 
vormde zich een golf die steeds hoger en 
hoger de kust op stroomde. Smit realiseerde 
zich dat de vloedgolf in de Sognefjord een 
plaatselijke tsunami moest zijn, die opge-
wekt was door de aardbeving bij Japan. En 
dat idee gaf hem een mogelijke verklaring 
voor de bizarre ontsluiting van DaPalma in 
Noord-Dakota. 
De afzettingen daar bezitten alle kenmerken 
van een serie tsunami’s na elkaar. Bovenop 
de afzetting van de tweede tsunami-golf 

ligt het iridiumkleilaagje dat in heel Noord-
Amerika terug te vinden is. In de afzettingen 
komen boomstammen voor, haaientanden, 
botten van allerlei dieren, ammonieten en 
tientallen complete zoetwatervissen. Daar-
naast heeft DePalma tektieten gevonden in 
de kieuwen van die vissen. Die laatste, meest 
bizarre vondst was moeilijk te verklaren 
met een tsunami uit de Golf zelf. Het is in 
theorie mogelijk dat de tsunami na de 
meteorietinslag vanuit Yucatan ook Noord-
Dakota bereikt heeft, 2200 km ver weg van 
de inslag – aangenomen dat daar toen een 
zee was. Het probleem is echter dat de 
tsunami daar 2 tot 3 dagen over zou hebben 
gedaan, terwijl de tektieten al 30 minuten 
na de inslag Noord-Dakota hebben bereikt. 
Onmogelijk dus om op deze manier tektie-
ten in kieuwen te krijgen.

Wereldwijd
Het idee dat de aardbeving na de meteoriet-
inslag verantwoordelijk kan zijn geweest 
voor de verhoogde vulkanische activiteit in 
India én het fenomeen van lokale tsunami’s 
(de Sognefjord) heeft een veel veelomvat-
tende, wereldwijde theorie opgeleverd. 
Want, als je uitgaat van een plaatselijke 
tsunami, opgewekt door de aardbeving na 
de meteorietinslag in Yucatan, is het wél 
mogelijk om de tektieten op aarde terecht 
te laten komen op hetzelfde moment dat 
de plaatselijke tsunami de kust van Noord-
Dakota bereikt, een rivier instroomt en in 
de binnenbocht van een meander voor de 
afzetting zorgt met de bizarre fossielinhoud. 
Er zijn nog wel wat haken en ogen. Bewijzen 
voor de zee die nodig is, een ondiepe tot 
maximaal 200 meter diep, zijn er niet.  
De sedimenten uit die tijd zijn geërodeerd. 
Oudere afzettingen uit het Cenomaan,  
30 miljoen jaar eerder, geven aan dat er 
toen een vrij diepe zee geweest is, maar 
waar precies en hoe uitgestrekt hij was, is 
niet bekend. 
Het is nog slechts een theorie, maar ammo-
nieten, haaientanden, zoetwatervissen, 
boomstammen en tektieten bij elkaar in 
één chaotische afzetting, zijn niet makkelijk 
anders te verklaren. De aankomsttijd van de 
aardbevingsgolven die de lokale tsunami 
hebben opgewekt en het moment dat de 
tektieten uit de lucht neerdalen, passen 
uitstekend. 

En zo is Jan Smit, die vier jaar geleden met 
pensioen ging en zich toen voorbereidde op 
een leven ‘behind the geraniums’ zoals hij 
in zijn dankrede zei, drukker dan ooit. Want 
niets is minder waar gebleken. “Hoe ouder 
ik word, en hoe meer gepensioneerd ik raak, 
des te drukker ik het krijg met een aantal 
buitengewone interessante geologische 
projecten”. Het kon slechter. 

Aukjen Nauta
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.voetlicht  |  Iain Stewart, professor geocommunicatie uit Plymouth

Iain Stewart tijdens zijn lezing op de Aardwetenschappelijk Loopbaandag.  |  Foto: Richard Theemling

“ De manier waarop je iets 
zegt is nog belangrijker 
dan wat je zegt”

Vrijdag 17 februari vond op de Vrije Universiteit Amsterdam de tweejaarlijkse Aardwetenschappelijke 

Loopbaandag plaats. Keynote speaker was de Britse professor geocommunicatie Iain Stewart. Onder 

aardwetenschappers heeft hij een popsterrenstatus, bleek algauw. Geheel terecht: hij is tenslotte een 

meester in ‘pop-sci’, oftewel het populariseren van de wetenschap. Na afloop van zijn lezing sprak  

Geo.brief hem (met enkele van zijn fans) voor een interview.



8    Geo.brief   mei 2017

Ondanks zijn roze overhemd duurt het even 
voordat ik Iain Stewart (52) terugvind in  
het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. 
Na zijn lezing, getiteld ‘Faulty communica-
tions’, op de Aardwetenschappelijke Loop-
baandag, werd hij direct omringd door een 
grote groep belangstellenden. Studenten 
en docenten die een handtekening van hem 
vroegen, een selfie met hem maakten of 
hem gewoon wilden bedanken voor zijn 
verhaal. 

Willen begrijpen
Aan de hand van een case study, over 
wetenschapscommunicatie in aardbevings-
regio’s, toonde hij aan hoe belangrijk het is 
om met de plaatselijke bevolking in gesprek 
te gaan. “Als onderzoeker moet je je ivoren 
toren uitkomen, mensen vertellen wat er in 
hun leefomgeving gaande is. Vaak heerst er 
grote onwetendheid. Als aardwetenschap-
pers zijn we daardoor geneigd te denken: 
we trekken gewoon ons eigen plan. Maar 
mensen zijn niet dom. Ze willen gewoon 
begrijpen waar we mee bezig zijn, en het  
is onze taak om dat te vertellen.”
Zijn verhaal raakte duidelijk een gevoelige 
snaar, want anderhalf uur na zijn lezing was 
Iain nog steeds omringd door fans. Alleen 
nu, tijdens de lunch, ben ik hem uit het oog 
verloren. Zou hij zich in een rustige ruimte 
hebben teruggetrokken om in alle stilte te 
genieten van zijn broodje eiersalade? Zou 
hij buiten een wandelingetje aan het maken 
zijn? Dan zie ik plotseling een kring studen-
ten in de buurt van de lunchtafel. In het 
midden is nog net een plukje grijs haar 
zichtbaar: het hoofd van Iain.
Wat nu? Ik kan het niet over mijn hart ver-
krijgen hem wreed weg te rukken bij het 
groepje toehoorders. Aan de andere kant: ik 
ben hier om hem te interviewen – en dat doe 
ik wel graag voor hij weer op het vliegtuig 
naar Plymouth stapt... “Zullen we er anders 
een groepsgesprek van maken?” opper ik. 
Iain reageert enthousiast, de studenten ook. 
En dus zoeken we met z’n achten een rustig 
plekje op. 

Toneelspelen
Hoe hij besloot om professor in de geocom-
municatie te worden, wil Zoë (21) weten. 
Iain lacht. “Het was geen jongensdroom... 
Sterker nog: die leerstoel was er nog hele-
maal niet voordat ik begon. Voor zover ik 
weet bestaat deze hoogleraarsfunctie alleen 
aan de universiteit van Plymouth. Maar ik 
hield wel als kind al van toneelspelen. En 
toen ik seismoloog werd, en college moest 
geven, merkte ik dat er eigenlijk veel paral-
lellen zijn tussen acteren en voor de klas 
staan. Het is allebei een performance.” Zijn 
lessen gaf hij een “klassieke storytelling-
structuur, met een duidelijk begin, midden 
en eind”. Steeds beter ontdekte hij hoe je 
een publiek bij de les kunt houden. 

“Toen ik net begon als wetenschapper, 
dacht ik dat het er bij lezingen, colleges en 
interviews vooral om ging zo veel mogelijk 
kennis over te dragen. Ik wilde graag mijn 
wetenschappelijke expertise ten toon 
spreiden. Maar daarmee bereik je alleen 
een kleine groep. In essentie is de manier 
waarop je iets zegt nog belangrijker dan wat 
je zegt. De inhoud van je verhaal kan nog zo 
interessant zijn, maar als je toehoorders in 
slaap vallen krijgen ze daar niets van mee.” 
Daarom, benadrukt Iain, is het essentieel 
om mensen te prikkelen, ze nieuwsgierig te 
maken, humor te gebruiken. “Als je eenmaal 
de interesse van mensen hebt gewekt, willen 
ze uit zichzelf meer weten over het onder-
werp. En dan kun je alsnog je kennis kwijt. 
Maar engageren en enthousiasmeren gaat 
in principe vóór informeren.”

Niet alleen mineralogie
Dialogen zijn daarbij belangrijk, ontdekte 
Iain. “Zowel bij wetenschappers onderling 
als bij communicatie met het brede publiek 
is tweerichtingsverkeer nodig.” Toch stapte 
hij na twaalf jaar als seismoloog over naar 
de televisie. Voor de BBC maakte hij diverse 
documentaireseries, waaronder Journeys 
from the Centre of the Earth, Earth: the 
Power of the Planet, The Climate Wars, Rise 
of the Continents en Planet Oil. “Tja, het 
voordeel was natuurlijk dat ik meer toe-
hoorders kreeg, haha. Dertig studenten in 
een bedompt collegezaaltje versus dertig 
miljoen mensen voor de buis. Ik probeerde 
in die documentaires wel altijd met mensen 
in gesprek te gaan, zodat ik experts de vragen 
kon stellen die ook bij toeschouwers leef-
den. Maar uiteindelijk ben ik toch weer aan 
de universiteit gaan werken. Ik wil graag dat 
er meer interesse ontstaat in wetenschaps-
communicatie, dat geologen overtuigd raken 
van het belang ervan. En daarvoor is het 
goed om ze die interesse zo vroeg mogelijk 
bij te brengen: in de collegebanken. Dat is 
makkelijker dan je denkt. Zorg ervoor dat er 
naast vakken als mineralogie en tektoniek 
ook creatief schrijven, kritisch denken en 
toneelspelen op het programma staat. Zulke 
vakken helpen je om ‘out of the box’ te 
denken en in gesprek te gaan met anderen.”
Natasja (20) knikt instemmend. Ze studeert 
aan het Amsterdam University College en 
volgt zowel bètavakken als creative writing. 
“Maar als ik mensen over de schoonheid 
van stenen vertel, kijken zij me alleen maar 
aan met zo’n blik van: saaaaai.” Iain lacht. 
“Ik snap wat je bedoelt. Als ik aan de kapper 
vertel dat ik geoloog ben, knikt ze afwezig 
en gaat ze gauw over op een ander onder-
werp. Alles om te voorkomen dat ik over mijn 
stenenverzameling praat. Maar als ik over 
aardbevingen of vulkanen begin, heb ik 
meteen haar aandacht. Als aardwetenschap-
pers hebben we eigenlijk twee manieren om 
de dialoog met het brede publiek op gang 

te brengen: door natuurrampen, of door 
handig gebruik te maken van de vooroorde-
len die ze van ons hebben, van de miscon-
cepties. Neem schalie – een van de sufste 
stenen die er bestaan, puur op uiterlijk gelet. 
Bij het zien daarvan denkt een leek: wat is 
daar nou boeiend aan? Maar als je vertelt hoe 
die steen ontstaan is, honderden miljoenen 
jaren geleden, en dat je er fossielen in kunt 
vinden, en brandstof uit kunnen winnen, 
dan raken mensen geboeid. Je helpt ze het 
verleden te lezen aan de hand van die steen. 
En bedenk: theoretisch natuurkundigen 
hebben het altijd nog moeilijker dan wij 
met het populariseren van hun vak.”

Geocommunicatie
De laatste jaren groeit het besef bij veel 
geologen dat we niet zonder wetenschaps-
communicatie kunnen, merkt Iain. “Er ver-
andert veel momenteel. Bedrijven hechten 
steeds meer belang aan ethiek, in Ierland 
heeft Shell zelfs een afdeling ‘Sociale seis-
miek’, om de dialoog met het brede publiek 
aan te gaan. En klimaatverandering is zo’n 
hot topic dat je als bedrijf of onderzoeksin-
stituut niet je kop in het zand kunt steken. 
Ik krijg vaak de vraag: hoe kun je als weten-
schapper geloven in global warming en toch 
nog in de olie- en gassector werken? Maar 
naar mijn mening is het juist belangrijk om 
je bewust te zijn van het klimaatprobleem 
en toch de sector niet de rug toe te keren. 
Want juist daar moet naar goede, innova-
tieve oplossingen worden gezocht – en dat 
gebeurt niet als niemand om het klimaat 
geeft.” 
Hij benadrukt dat wetenschapscommunicatie 
geen verkapte reclame moet zijn. “Onze 
taak is niet om mensen te overtuigen van 

Schalies bij Monthermé: een suf gesteente  

volgens Stewart, maar met een buitengewoon 

boeiend verhaal.  |  Bron: Wikipedia
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de voordelen van fracken. Of om ze er juist 
tegen te waarschuwen. Onze rol is dat we 
moeten luisteren naar mensen, hun vragen 
en zorgen serieus moeten nemen en ze  
helpen te begrijpen wat er gaande is. Vaak 
heerst er angst voor het onbekende, en geef 
ze eens ongelijk. Vandaag de dag zijn er 
zoveel subdisciplines binnen de aardweten-
schappen dat we van naaste collega’s soms 
nauwelijks nog weten waar ze mee bezig zijn. 
Laat staan dat leken het dan nog snappen.”
Iain benadrukt dat we ons als aardweten-
schappers niet per sé met z’n allen vol op 
de wetenschapspopularisatie hoeven te 
richten. “Het ligt nu eenmaal niet iedereen 
om wetenschap te vertalen naar een breed 
publiek. Je moet het leuk vinden en er enige 
aanleg voor hebben.” Hij pleit daarom voor 
een speciale masterrichting geocommuni-
catie. “Onze taak als aardwetenschappers 
is om de planeet te begrijpen. Maar we 
hebben daarbij vertalers nodig die weten 
waar we mee bezig zijn en die dat tegelij-
kertijd kunnen uitleggen aan anderen.”  
Ook voor de wetenschappers die zich niet 
hoofdzakelijk met communicatie willen 
bemoeien is het belangrijk om uit hun ivoren 
toren te komen, benadrukt hij. “Samen-
werken is het sleutelwoord. Met mensen 
binnen de aardwetenschappen, en met 
mensen daarbuiten. Elke wetenschapper 
heeft tenslotte een beetje last van beroeps-
deformatie. Wij denken: oei, een aardbe-
ving – laten we direct beginnen met evacu-
eren. Maar voor de plaatselijke bevolking 
kan zo’n evacuatie wel eens behoorlijk laag 
op hun prioriteitenlijstje staan. Zij hebben 
soms al genoeg aan hun hoofd, door armoede 
bijvoorbeeld. Of door een corrupte overheid. 
In aardbevingsgebieden kan het bijvoorbeeld 
heel vruchtbaar zijn om als seismoloog in 
gesprek te gaan met cultureel antropologen 
en sociologen. Zij kunnen ons helpen de 
dialoog op gang te brengen en het vertrou-
wen van de locals te winnen.”

Iain haalt zijn smartphone tevoorschijn. 
‘Laten we nog een groepsfoto maken voor-
dat ik weer op het vliegtuig naar Plymouth 
stap. Als aandenken aan dit inspirerende 
groepsgesprek.’ Ik werp me op als fotograaf. 
Pas als Iain me later de foto’s toestuurt, zie 
ik dat ze allemaal bewogen of onscherp zijn. 
Wie weet is naast cursussen creative writing 
en drama ook een workshop ‘fotografie 
voor aardwetenschappers’ een goed idee.

Gemma Venhuizen

In de Wederopbouw is met enige regelmaat 
travertijn gebruikt, meestal afkomstig uit 
Tivoli bij Rome, soms uit Toscane. In het 
Interbellum vonden Duitse travertijnsoorten 
hun weg naar Nederland; Langensalza uit 
Bad Langensalza in Thüringen – onder meer 
toegepast aan het voormalige Shell-kantoor 
in Den Haag van J.J.P. Oud (1946) – en 
Cannstätter uit Bad Cannstatt aan de Neckar, 
inmiddels opgegaan in de stedelijke agglo-
meratie van Stuttgart. 
De Cannstätter travertijn is geel tot geel-
bruin en verschilt daarmee sterk van de 
meestal witte travertijn uit Italië. In de laat-
Pleistocene travertijn van Canstatt zijn ver-
schillende zoogdierfossielen, waaronder 
resten van een mammoet, gevonden.  
De moderne ontginning gaat terug tot 1890 
en bereikte zijn hoogtepunt tussen 1920 en 
1945. De stad Stuttgart heeft zich al in 1990 
gerealiseerd dat de travertijngroeves van 
Bad Cannstatt een uniek geologisch erfgoed 
vertegenwoordigen.
Uiteindelijk werd in 2010 rond de (beëin-
digde) groeve Haas en de groeve Lauster 
(actief en niet toegankelijk) een Travertin-
park gerealiseerd. Eerder, in 2006, was al 
een geologische wandelroute in en rond 
Bad Cannstatt opgezet. Informatie over 
beide georoutes is te vinden op de website 
van de stad Stuttgart (www.stuttgart.de). 
Mooie voorbeelden van toepassing van de 
Cannstätter travertijn in Nederland zijn het 

.stukje steen

gebouw van de Rotterdamsche Bankvereni-
ging (nu ABN-AMRO) aan de Kneuterdijk 8 in 
Den Haag uit 1920-1923 en het voormalige 
Unileverkantoor op het Land van Hoboken 
in Rotterdam uit 1930-1931. Beide gebouwen 
zijn ontworpen door H.F. Mertens.

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar

Cannstätter travertijn

Bankgebouw aan de Kneuterdijk in Den Haag.  |  Foto: Timo G. Nijland

Relièf aan de entree van het voormalige Unile-

verkantoor op het Land van Hoboken in Rotter-

dam.  |  Foto: Timo G. Nijland
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.stukje museum

Bezoekers zie je soms met een vragende 
blik in hun ogen naar dit stuk gefossiliseerde 
zeebodem staren. “Kijk ik nu naar een dier 
of een plant?” hoor je ze bijna denken. 
Voor de duidelijkheid staat er een op sterk 
water gezette hedendaagse zeelelie naast 
en wordt uitleg over de dieren gegeven. 
Een enorm tijdsinterval, zo’n 420 miljoen 
jaar, scheidt deze twee vormen, terwijl er 
ogenschijnlijk maar weinig aan veranderd 
is. Zeelelies zijn met hun enorme bereik  
in de tijd een goed voorbeeld van een in 
evolutionair opzicht geslaagde leefwijze; ze 
hoefden hun bouwplan niet meer zo nodig 
te veranderen en hebben als groep menige 

ecologische crisis in zee weten te overleven.
In Zuidoost-Marokko (Tafilalt regio, met  
Erfoud als fossielencentrum) dagzomen 
mariene, fossielrijke lagen van Cambrium tot 
en met Devoon. Dankzij de goede conserve-
ring van de fossielen is daar een enorme 
industrie omheen ontstaan. Dit is een zegen 
voor de streek, waar ander werk nauwelijks 
te vinden is. Alleen al van de trilobieten zijn 
honderden soorten bekend. Letterlijk heb-
ben deze fossielen een gouden randje. Maar, 
kom je daar als argeloze toerist, dan loop  
je het risico hetzij nep-, dan wel te zeer 
bewerkte en opgeleukte fossielen te kopen. 
Het Hofland-exemplaar deugt en is waar-

schijnlijk met veel moeite en zorg door een 
Berber uitgehakt uit een ‘mollengang’ op een 
paar meters diepte onder een woestijnige 
bedekking. De Scyphocrinites-laag bevindt 
zich stratigrafisch rond de overgang Siluur–
Devoon en is goed gedateerd. Ons stuk is 
dan wel erg mooi, maar het internationale 
topstuk bevindt zich in de museumcollectie 
van de universiteit van Göttingen. Die plaat 
meet 2 vierkante meters en telt 70 zeelelie-
kelken. Op onze plaat tel ik er ‘slechts’ 9. 

Zeelelies en de veel bekendere zeeëgels en 
zeesterren zijn familie van elkaar en behoren 
tot de Stekelhuidigen (Echinodermata).  
Het bouwplan van deze diergroep is nogal 
afwijkend van andere diergroepen en stamt 
uit de begintijd van het meercellige leven 
op aarde. De 5-straligheid is opvallend. Zit 
de mondopening bij een zeester of zeeëgel 
aan de onderkant, bij de zeelelie zit deze 
juist aan de bovenkant van de kelk, die net 
als bij de zeester wordt omringd door 5 zich 
verder vertakkende vangarmen. Deze armen 
vangen het voedsel op uit het zeewater en 
brengen dat via trilharen naar de mond. 
Vrijwel alle zeelelies zitten met de onderkant 
van de stengel aan de zeebodem bevestigd. 
Het unieke van Scyphocrinites is dat de  
stengel verbonden was met een blaasvormig 
drijflichaam. Hun versteende resten heten 
lobolieten. Deze lobolieten kun je zien als 
een omvorming van de basale wortelplaatjes 
aan een planktonische (in water zwevende) 
leefwijze. De stengels tussen loboliet en kelk 
konden 3 m lang worden en de vangarmen 
wel 30 cm. Door de zwevende leefwijze 
waren deze grote dieren niet alleen in staat 
om zich op te houden in de meest voedsel-
rijke watermassa’s, maar ook om een grote 
verspreiding te krijgen. 
Ooit wist ik als geologiestudent een mooie 
zeeleliekelk te spotten in een Duitse groeve 
in de Muschelkalk met Encrinus lilliformis. 
Dolgelukkig liet ik de gave kelk aan de excur-
sieleider zien, professor Von Koenigswald. 
Dat had ik eigenlijk niet moeten doen. 
Onder het mom van inleveren voor de weten- 
schap belandde deze kostelijke kelk in zijn 
jaszak en uiteindelijk niet in de instituuts-
collectie. Maar gelukkig, ook Hofland toont 
in de Triasvitrine een exemplaar van deze 
soort, al was de mijne vast nog mooier. 

Anne Fortuin, Geologisch Museum Hofland, LarenOverzicht van de plaat in de museumvitrine met een recente zeelelie ernaast.

Elegante zeelelies

De vraag wat ik het meest aansprekende stuk uit onze museale collectie 
vind, is niet zo makkelijk te beantwoorden. Als ik een rasechte Gooier was, 
zou ik vast en zeker voor een mooie zwerfkanter van de heidevelden kiezen. 
Maar met mijn sedimentologisch-paleontologische achtergrond val ik toch 
meer op de fossielen. Ons mooie, maar bescheiden museum heeft geen 
imposante topstukken als een mammoet of dino, laat staan een schitterende 
Lias Ichthyosaurus zoals in Teylers Museum. Daarom kies ik voor onze grote, 
rossig gekleurde plaat kalksteen uit Marokko, met daarop prachtig bewaarde 
zeelelies met de fraaie naam Scyphocrinites elegans. 
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.promotie

De Messiniaanse zoutcrisis 
en de Paratethys

Tijdens de Messiniaanse zoutcrisis, zo’n 6 tot 5,3 miljoen jaar geleden, werd er op grote schaal zout 

afgezet in de Middellandse Zee. De vorming van deze zouten wordt traditioneel gekoppeld aan een 

negatief waterbudget en beperkte uitwisseling van water tussen de Middellandse Zee en de Atlantische 

Oceaan. Volgens Arjen Grothe, in juli 2016 gepromoveerd, is een belangrijke factor tot nog toe over  

het hoofd gezien.

Veldwerk in Azerbeidzjan, Neogene monsters verzamelen.
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De Middellandse Zee kampt met een nega-
tief waterbudget. Er verdampt meer water 
dan er door rivieren en neerslag wordt aan-
gevoerd. Dit ‘tekort’ wordt vanuit de Atlan-
tische Oceaan aangevuld met zout water, 
wat er voor zorgt dat de Middellandse Zee 
gemiddeld iets zouter is dan de open oceaan. 
Tijdens het laat-Mioceen was de geografische 
context voor de Mediterrane regio verge-
lijkbaar met die van vandaag. Het grootste 
verschil is dat de Straat van Gibraltar nog 
niet bestond. Atlantisch water stroomde  
via enkele ondiepe watergangen naar de 
Middellandse Zee. Door de noordwaartse 
beweging van het Afrikaanse continent 
werd uitwisseling van water door deze zee-
straten steeds moeilijker, wat uiteindelijk 
resulteerde in de Messiniaanse zoutcrisis. 
Tijdens deze episode werd er op grote 
schaal zout (haliet en gips) afgezet in de 
Middellandse Zee. Het totale volume wordt 
geschat op meer dan 1 miljoen kubieke 
kilometer, wat neerkomt op 5% van het 
totaal opgeloste volume zout in de oceanen. 

Zoutconcentratie
Traditioneel wordt de vorming van deze 
zouten gekoppeld aan een isolatie van de 
Middellandse Zee. Bij het verdwijnen van 
een mariene verbinding treedt indamping op 
als gevolg van het negatieve waterbudget. 
De dikte van de afgezette zoutpakketten 
kan echter alleen worden verklaard door de 
Middellandse Zee vele keren te laten uit-
drogen en vollopen. Hier lijkt weinig bewijs 
voor te zijn. Daarnaast is uit reconstructies 
gebleken dat de gipsen veelal in veel minder 
zout water gevormd zijn dan alom werd 
verondersteld. Normaliter treedt zoutvor-
ming op in zeewater waarin de zoutconcen-
tratie 3x hoger is dan normaal, maar de 
Messiniaanse gipsen laten wat anders zien. 
Zuurstof- en deuteriumisotopen gemeten 
aan deze gipsen, suggereren dat ze gevormd 
zijn in normaal marien en soms zelf brak 

water. Dit maakt de Messiniaanse zoutcrisis 
een complex verhaal dat na tientallen jaren 
onderzoek nog steeds niet volledig wordt 
begrepen.
Gedurende mijn promotie heb ik getracht 
het mysterie van de Messiniaanse zoutcrisis 
beter te begrijpen. In plaats van mij te focus-
sen op de gebeurtenissen in de Middellandse 
Zee zelf, heb ik in eerste instantie de 
gebeurtenissen in de noordelijk gelegen 
Paratethys Zee bestudeerd. De Paratethys 
Zee, waarvan de Zwarte en de Kaspische 
Zee de hedendaagse overblijfselen zijn, was 
een grote watermassa die zich uitstrekte 
van Oost-Europa tot aan West-Azië. Lange 
tijd is verondersteld dat de Paratethys tijdens 
de Messiniaanse zoutcrisis ook afgesloten 
raakte en indroogde. Het bewijs hiervoor 
was (en is) echter uiterst wankel en voor-
namelijk gebaseerd op de veronderstelling 
dat de Messiniaanse crisis wel een invloed 
gehad móet hebben op de Paratethys.
Door het analyseren van dinoflagellatencysten, 
een microfossiel dat wordt geproduceerd door 
een groep eencellige algen, hebben we het 
milieu van de Paratethys ten tijde van de 
Messiniaanse zoutcrisis kunnen reconstrue-
ren. De aanwezigheid van dinocysten, die 
indicatief zijn voor hypersaliene milieus, 
zou kunnen wijzen op een eventuele uit-

droging van de Paratethys Zee, maar uit de 
geanalyseerde boorkernen en landsecties 
blijkt dat de Paratethys tijdens het laat-
Mioceen volledig uit brak water bestond. 
Het ontbreken van sporen voor een uitdro-
ging van de Paratethys is in overeenstemming 
met de afwezigheid van grootschalige zout-
afzetting in en rondom de Zwarte en Kaspi-
sche Zee.

Verbinding
Dat de Paratethys tijdens het laat-Mioceen 
een enorm brakwatermeer was, is niet heel 
opmerkelijk als je bedenkt dat de huidige 
Kaspische en Zwarte zeeën door een gigan-
tisch achterland worden voorzien van een 
grote hoeveelheid zoet water. Er zijn geen 
aanwijzingen dat de hydrologische situatie 
in het laat-Mioceen erg anders was dan 
tegenwoordig. De vraag dringt zich dan ook 
op of deze enorme hoeveelheid brak water 
misschien niet juist ook een rol van beteke-
nis gespeeld kan hebben tijdens de Messi-
niaanse zoutcrisis. De aanwezigheid van 
brakwaterfauna uit de Paratethys in de  
Middellandse Zee aan het eind van de Mes-
siniaanse crisis is een sterke aanwijzing dat 
er een verbinding was tussen beide zeeën, 
maar of er tijdens de rest van de crisis een 
verbinding was, is echter niet heel duidelijk.
Strontiumisotopen zijn uitermate geschikt 
om het openen en sluiten van verschillende 
zeestraten te onderzoeken. Doordat de 
verblijftijd van strontium in zeewater veel 
langer is dan de ‘mixing tijd’ van de ocea-
nen, is de strontiumcompositie overal op 
de wereld hetzelfde zodra een watermassa 
in verbinding staat met een oceaan. Wan-
neer de uitwisseling van een bekken met de 
oceaan beperkt is, zal de strontiumcompo-
sitie voornamelijk bepaald worden door 
lithologische eigenschappen van het achter-
land. De Middellandse Zee laat tijdens de 
Messiniaanse crisis een duidelijke afwijking 
zien van de globale strontiumcompositie. 

Laat-Miocene Parathethys en de minimale omvang van zijn stroomgebied, gelegd over het huidige kaartbeeld.

SEM-foto van Mosselkreeftje.
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Om de strontiumcompositie van de Parate-
thys te reconstrueren, zijn schelpen van 
mosselkreeftjes gemeten. Deze kleine 
beesten, die voornamelijk op de zeebodem 
leven, kopiëren de strontiumisotopensamen-
stelling van het zeewater waarin ze leven 
zonder aanpassingen in hun schelp. De 
metingen laten duidelijk zien dat er kort 
voor de Messiniaanse crisis een mariene 
verbinding ontstaat tussen de Paratethys  
en de Middellandse Zee. Na deze mariene 
‘puls’ stabiliseren de Paratethys-waarden 
zich op een niveau dat eigenlijk alleen  
verklaard kan worden door een beperkte 
instroom van Mediterraan water in de Para-
tethys, wat impliceert dat er ook tijdens  
de Messiniaanse crisis een verbinding was 
tussen beide zeeën. 

Matten van bacteriën
Dat er uitwisseling van water tussen beide 
bekkens was, heeft belangrijke implicaties 
gehad voor allerlei geochemische en biolo-
gische processen in de Middellandse Zee.  
In mijn proefschrift pleit ik er daarom voor 
om de Messiniaanse crisis niet enkel vanuit 
de vernauwde verbinding tussen de Middel-
landse Zee en de Atlantische Oceaan te ver-
klaren, maar om ook de Paratethys met zijn 
specifieke hydrologische eigenschappen in 
het plaatje te betrekken. Met een concep-
tueel model kan de vorming van gipsen in 
brak water verklaard worden zonder dat een 
isolatie van de Middellandse Zee vereist is. 
In het conceptuele model stroomt, zodra 
de Paratethys en de Middellandse Zee met 
elkaar in verbinding komen, een grote hoe-
veelheid brak water richting de Middellandse 
Zee. Door de saliniteitsverschillen zullen  
de watermassa’s nauwelijks mengen en 
ontstaat er een ‘zoete lens’ bovenop het 
hypersaliene water van de Middellandse 

Zee. Het Paratethys water is, behalve rela-
tief zoet, ook rijk aan nutriënten door de 
vele grote rivieren die in het bekken uit-
monden, zoals de Donau, Dnjepr en de 
Wolga. Dit resulteert in een hoge productie 
van organisch materiaal in de bovenste laag 
van de waterkolom. De afbraak van dit 
organisch materiaal in de diepere wateren, 
die zuurstofloos zijn door de stratificatie, 
levert een grote hoeveelheid sulfiden op. 
Dit is op zichzelf niets bijzonders, het is  
te vergelijken met de situatie in de huidige 
Zwarte Zee. Echter, in mijn proefschrift 
speculeer ik dat op de overgang van zoet 
naar zout water, de zogenaamde pycnocline, 
bepaalde bacteriën actief kunnen zijn 
geweest die de sulfiden omgezet hebben in 

sulfaat. De bacteriën zouden matten hebben 
gevormd die op het hypersaliene water  
bleven drijven. Door de activiteit van deze 
bacteriën wordt het oppervlaktewater 
actief verrijkt met sulfaat en als deze ‘pro-
ductie’ hoog genoeg is zal er uiteindelijk 
een oververzadiging optreden waardoor 
gips (calciumsulfaat) neer kan slaan. 
Deze hypothese is nog conceptueel en zal 
in de toekomst getest moeten worden.  
Het grootste probleem is vooralsnog dat er 
geen modern vergelijkbaar milieu bestaat 
waarin het model gevalideerd zou kunnen 
worden. Het is echter wel bekend dat sul-
faatproducerende bacteriën op de gekste 
plekken in de oceaan leven, dus waarom niet 
in de Middellandse Zee tijdens de Messini-
aanse zoutcrisis? Er zijn zelfs Messiniaanse 
gipsafzetting die bomvol zitten met ‘draad-
achtige’ structuren die morfologisch grote 
overeenkomsten vertonen met bacteriën-
groepen. Is het toeval dat deze bacteriën in 
de gipsen voorkomen? Of zijn ze gevangen 
in hun eigen productie, ten onder gegaan 
aan hun eigen succes? Die vraag kunnen we 
hopelijk in de nabije toekomst beantwoor-
den.

Arjen Grothe

A.Grothe@uu.nl

Mariene Palynologie en Paleoceanografie,  

Universiteit Utrecht

Het promotie onderzoek van Arjen Grothe maakte deel  
uit van het in 2011 met een Vici-subsidie van NWO onder-
steunde onderzoek van dr Wout Krijgsman, waarin verschil-
lende PhD’s en Postdocs de ontwikkeling van de Paratethys 
van ongeveer 35 Ma tot heden bestuderen. In het onder-
zoek werd met name op een aantal tijdsperioden gefocust: 
de Eoceen-Oligoceen overgang, het Midden-Mioceen,  
de Messiniaanse Crisis en de Plio-Pleistoceen overgang  
met het begin van ijstijden (http://www.nwo.nl/actueel/
nieuws/2011/vier-vici-subsidies-toegekend.html).

De Zheleznyi Rogsectie in ZW-Rusland, een van de weinige locaties waar laat-Miocene sedimenten van de Paratethys aan het oppervlak liggen.

Typische brak water dinocyst Seriliodinium  

explicatum
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In onderzoeksvelden waar data 
lang hun relevantie behouden, 
liggen honderden mensjaren  
aan gegevens vaak ongebruikt. 
Dat is jammer want je kunt met 
die gegevens onderzoeksvragen  
uitwerken die zonder database 
onbereikbaar blijven. 

De Latin American Pollen Database 
(LAPD) is zo’n bron van informatie. 
Opgezet in 1990, maar de laatste  
15 jaar enigszins verstoft, is hij door 
promovenda Suzette Flantua (Univer-
siteit van Amsterdam) ge-update en 
gebruikt om nieuwe reconstructies 
van het klimaat in Zuid-Amerika te 
maken.

In de LAPD zijn data te vinden over 
vegetatiegeschiedenis, klimaatveran-
dering en de lokale historie van de 
menselijke invloed op het landschap 
in Midden- en Zuid-Amerika. Veel 
reconstructies gaan over het Holoceen, 
de periode van de laatste elfduizend 
jaar, maar enkele reconstructies gaan 
tot meer dan twee miljoen jaar terug 
in de tijd en die laten vrijwel alle ijs-
tijden zien die het Pleistoceen gekend 
heeft. De oudste data in de LAPD zijn 

afkomstig van door NWO en WOTRO 
gefinancierd onderzoek uit het begin 
van de jaren zeventig van de vorige 
eeuw. De LAPD is in 1990 opgezet in 
het kader van postdoc-projecten waar - 
voor de data nodig waren, maar  
na 2002 verdween deze Latijns- 
Amerikaanse pollendatabase geleide-
lijk onder het stof omdat de laatste  
postdoc die er mee werkte naar een  
buitenlandse universiteit verhuisde. 

Database stimuleert nieuw 
onderzoek
Sinds 2009 werkt Suzette Flantua1 
aan het updaten van de database, de 
laatste vier jaar als NWO-gefinancierd 
promovendus. Van in totaal 1379 
sedimentkernen en profielen in de 
LAPD zijn nu de metadata (locatie, 
kenmerken van de studie) beschik-
baar gekomen via een open access 
publicatie en bijbehorende interactieve 
kaarten (Flantua et al., 2015). Boven-
dien worden er updates en nieuws-
berichten omtrent de database 
gepresenteerd op de LAPD-website 
(http://www.latinamericapollendb.
com/).
Om internationale onderzoekers een 
voorbeeld te geven van wat je met 

zo’n database kunt doen, heeft Flan-
tua een analyse gemaakt van hoe de 
mens in Midden- en Zuid-Amerika 
zijn omgeving tijdens de laatste 2000 
jaar heeft veranderd; een onderwerp 
dat ontleend is aan het internationa-
le project Long-Term Climate Recon-
struction and Dynamics of South 
America (LOTRED-SA: http://past 
globalchanges.org/ini/wg/lotred-sa/ 
intro). Op basis van de gepubliceerde 
metadata en het visueel interpreteren 
van tientallen pollendiagrammen  
die voor deze studie van voldoende 
kwaliteit waren, heeft zij voor Zuid-
Amerika een omvangrijke synthese 
gemaakt van de menselijke invloed op 
het landschap (Flantua et al., 2016a). 
In een tweede publicatie werd een 
studie gemaakt van de kwaliteit van 
gepubliceerde ‘age models’; de diep-
te vs. tijdcurve die een pollenrecord 
vergezelt en die meestal gebaseerd is 
op 14C-datering (Flantua et al., 2016b). 
In beide publicaties kunnen onder-

Kaart met locaties van boringen en secties uit de Latin American Pollen Data-

base 2015. Links: aantal sites per breedtegraad. Uit Flantua et al. (2015).

zoekers heel wat aanbevelingen  
vinden om toekomstig onderzoek 
kwalitatief te verbeteren.

Neotoma-werkgroep
Als wij collega’s vragen om ook met 
hun originele data bij te dragen aan 
de LAPD, dan vragen we nog al wat. 
Ruwe teldata worden niet graag in 
de etalage gezet (Segers, 2016). 
Maar het moet toch eervol zijn als 
die data ook in het kader van andere 
studies gebruikt kunnen worden en 
er collega’s mee aan het werk willen 
gaan? Vooral als dat bijdraagt aan 
meer citaties of zelfs als het tot een 
co-auteurschap leidt. Wat dat betreft 
heeft het delen van data met anderen 
in paleoceanografisch onderzoek 
(International Ocean Drilling Program; 
IODP) en ijskernonderzoek meer tra-
ditie. Het International Continental 
Drilling Project (ICDP), waarvoor NWO 
al vijf jaar de Nederlandse bijdrage 
betaalt, heeft een stimulerende wer-

open access

Hergebruik van data

LAPD – Latin American Pollen Database

boekbespreking

Spiegelzee: de zeespiegel
geschiedenis van de mens •  
Salomon Kroonenberg • februari 
2017 • Paperback • 272 blz. •  
ISBN 9789045032962

In 2008 staat op het Katwijkse strand 
een gitzwarte kubus: het Spiegelzee-
paviljoen. Een reis door de kubus 

weerspiegelt het verloop van de zee-
spiegel vanaf het eind van de voorlaat-
ste ijstijd, zo’n 140.000 jaar geleden, 
tot nu. In deze periode varieerde de 
zeespiegel van -120 m in de koudste 
perioden van de ijstijden tot +6 m in 
het laatste interglaciaal, het Eemien. 
Het is tevens de periode waarin de 
moderne mens zijn intrede doet op 
aarde. Juist die combinatie van zee-
spiegelverandering en de menselijke 
reactie hierop is het onderwerp van 
het nieuwste boek van Salomon 
Kroonenberg: ‘Spiegelzee: de zee-
spiegelgeschiedenis van de mens’.
In zijn vlot geschreven verhaal neemt 
Kroonenberg ons stap voor stap mee 
in de geschiedenis van het zeespiegel-
onderzoek. Hij gebruikt hiervoor 
onder meer zijn vele veldervaringen, 
variërend van een studentenexcursie 
naar de kliffen en abrasieplatforms 
van Devon begin jaren 1970 tot veld-
werk met promovendi langs de Kas-
pische Zeekust rond 2005. Voor velen 
van ons zijn de veldanekdotes onge-
twijfeld een feest der herkenning. In 
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king gehad om de met overheidsgeld 
verkregen data ook ‘public domain’ te 
maken. Voor Latijns-Amerika weten 
we dat het aantal gepubliceerde 
paleoecologische studies steeg van 
nauwelijks tien per jaar in 1980, tot 
meer dan zestig per jaar in 2015 
(Flantua et al., 2015). 

Hoe kunnen we meer mensen over-
tuigen om (oudere) data ‘public 
domain’ te maken? Hoe kunnen we 
de LAPD voor de toekomst behouden? 
Wie gaat deze database bijhouden en 
beheren? De internationale Neotoma-
werkgroep (http//www.neotomadb.
org/) houdt zich al jaren bezig met 
het systematisch opslaan van open-
baar toegankelijke paleoecologische 
data. Daarom is de LAPD nu ook aan 
Neotoma gekoppeld.

Natuurlijke experimenten 
In de sedimentaire bekkens van Bogotá 
en Fúquene in de Colombiaanse Andes 

zijn in 1975, 1987 en in 2001 sedi-
mentkernen geboord tot een diepte 
van respectievelijk 357, 587 en 60 m. 
In totaal werden in ruim 8000 monsters 
de fluctuaties van 50 verschillende 
plantentaxa – alle indicatief voor 
vegetatie en klimaat – geanalyseerd. 
In het nieuwe, internationale project 
‘Interglacials and glacials, natural 
experiments in ecosystem assembly, 
restoration, and biodiversity dynamics’ 
(http://www.uib.no/en/rg/EECRG/ 
95165/ignex),2 dat gecoördineerd 
wordt door Noorwegen en waar de 
UvA aan meewerkt, worden deze 
grote datasets opnieuw geanalyseerd 
met traditionele en nieuwe methoden 
uit de numerische data-analyse. Met 
de focus op de laatste 1,2 miljoen jaar 
wordt elke ijstijd als een ‘natuurlijk’ 
biodiversiteitsexperiment beschouwd 
en worden de associaties van planten 
in elk interglaciaal met elkaar verge-
leken. In de bergen in de tropen vindt 
klimaatgedreven migratie van planten 

open access

boekbespreking

het voorbijgaan portretteert hij een 
breed scala aan illustere natuur-
wetenschappers uit de afgelopen 
twee eeuwen en behandelt hij hun 
bijdragen aan de gedachtenvorming 
rond variaties in de zeespiegel. Dar-
wins waarnemingen aan opgeheven 
terrassen langs de Chileense kust 
krijgen aandacht, maar ook het werk 
van Nederlandse grootheden, zoals 
Pieter Harting (die de naam Système 
Eémien heeft gemunt), Kuenen,  
Jelgersma en Zagwijn blijft niet 
onopgemerkt.
Het valt op dat in dit boek zowel de 
tekst als de afbeeldingen veel beter 
zijn verzorgd dan in zijn eerdere boe-
ken. Waar in ‘De Menselijke Maat’ 
veel figuren rechtstreeks van internet 
geplukt leken, en daardoor nogal 
eens slecht leesbaar waren, is dat in 
Spiegelzee veel minder het geval. 
Kroonenberg behandelt de verschil-
lende oorzaken van zeespiegelvaria-
ties, ieder met hun eigen ruimte- en 
tijddimensie, zonder te vervallen in 
wetenschappelijk jargon. Ook toont 

hij hoe moeilijk het eigenlijk is om 
de absolute zeespiegelstand nauw-
keurig te bepalen. Hij laat ons over-
tuigend zien dat zeespiegelverande-
ringen van alle tijden zijn. Daarnaast 
blijkt dat er in het verleden momen-
ten zijn geweest waarop die veran-
deringen qua snelheid vergelijkbaar 
waren met de snelheden die het  
IPCC en het KNMI berekenen voor  
de periode tot 2100.
En daar komt de relatie met de mens 
om de hoek kijken. Kroonenberg geeft 
in zijn boek een aantal voorbeelden 
van vroegere kustbewoners die zich 
hebben weten aan te passen aan 
veranderingen in de zeespiegel. Een 
sprekend voorbeeld daarvan is te 
vinden in de opvulling van de inge-
storte grot La Cotte de St. Brélade op 
het Kanaaleiland Jersey. De in de grot 
in grote hoeveelheden aangetroffen 
werktuigen blijken afwisselend te zijn 
vervaardigd uit vuursteen en kwarts. 
Het gebruikte materiaal hangt daarbij 
nauw samen met de door de zee-
spiegel bepaalde beschikbaarheid 

van grondstoffen, waarbij het voor 
bewerking superieure vuursteen 
(afkomstig van de Normandische 
Krijtrotsen en door zeestromingen 
richting Jersey gevoerd) alleen bij 
lagere zeespiegelstanden beschikbaar 
was. In andere voorbeelden wordt 
een wijziging in de verblijfplaats of 
het dieet van de mens gekoppeld 
aan zeespiegelverandering.
Interessante en overtuigende voor-
beelden van het menselijke aanpas-
singsvermogen, maar waar het mis 
gaat is als Kroonenberg in zijn laatste 
hoofdstuk deze voorbeelden gebruikt 
om aan te geven dat we ons juist 
vanwege dit aanpassingsvermogen 
weinig zorgen hoeven te maken over 
toekomstige zeespiegelveranderingen. 
Het verplaatsen van een jachtkamp 
van Neanderthalers is in geen geval 
vergelijkbaar met het ontruimen van, 
pakweg, een deel van de Randstad. 
Deltagebieden behoren tot de dichtst- 
bevolkte plekken op Aarde. En waar 
de mens eerder alleen weerstand 
hoefde te bieden aan de zeespiegel-

stijging, hebben we er de afgelopen 
duizend jaar een probleem bij 
ge creëerd dat de zaak flink verergert: 
maaivelddaling. Grote delen van 
dichtbevolkte deltagebieden liggen 
door veenontginning, bedijking,  
ontwatering en drinkwaterwinning 
inmiddels enkele meters beneden 
zeeniveau. Iedere extra meter zee-
spiegelstijging vergroot het verschil 
tussen zeeniveau en maaiveld,  
vereist extra inspanningen om het 
gebied droog en leefbaar te houden 
en verhoogt het overstromingsrisico.

Kortom, een bijzonder lezenswaardig 
boek voor iedereen die geïnteres-
seerd is in de geschiedenis van het 
zeespiegelonderzoek, alleen jammer 
van de laatste paar bladzijden die 
juist in de pers de meeste aandacht 
kregen…

Jeroen Schokker

TNO – Geologische Dienst Nederland

In de savannes van Colombia is Laguna Carimagua een van de vele meren 

die op de expeditie van 1996 in het kader van NWO gefinancierd onderzoek 

is geboord. Het sediment archief begon zich 8000 jaar geleden op te bouwen. 

Vanaf een vlot boren Hermann Behling (staand) en Henry Hooghiemstra een 

sedimentkern op. In de savannes nam het aandeel van palmen (Mauritia) 

pas 4000 jaar geleden sterk toe, gerelateerd aan een vernatting van het  

klimaat en/of de start van de menselijke bewoning.
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Funza-1 pollen diagram uit de Colombiaanse Andes. Van links naar rechts: (a) records van twee groepen kruiden 

(Asteraceae, Poaceae) vertegenwoordigen de tropisch alpiene zone boven de bosgrens; 7 verschillende bomen 

representeren het bergbos. Vooral de curve van de els (Alnus) laat de serie van 10 interglacialen mooi zien;  

(b) herkende structuur in de dataset door 5 ‘unconstrained’ en 9 ‘constrained’ methodes’ ; (c) mariene ∂18O curve; 

(d) meest robuuste zonering. Vereenvoudigd naar Felde et al. (2016).

open access (vervolg)

vooral verticaal plaats; in het gema-
tigde klimaat van Europa en Noord-
Amerika gebeurt dat vooral horizon-
taal. Omdat ecologische hypothesevor-
ming vooral ontstaan is uit onderzoek 
in de gematigde klimaatzone, wijken 
observaties in tropische bergen soms 
flink af van de verwachtingen. 
In de aardwetenschappen worden 
tijdseries van veel verschillende 
proxies op hun structuur geanalyseerd. 
Daarom werden in dit onderzoek 
eerst alle beschikbare methoden om 
die structuur zichtbaar te maken met 
elkaar vergeleken. Omdat de mon-

sters een bepaalde volgorde in de 
sedimentkern hebben, en dus ook in 
de tijd, ligt een data-analyse die daar 
rekening mee houdt (‘supervised’) 
voor de hand. In een ‘unsupervised’ 
data-analyse wordt de volgorde van 
monsters in de kern niet in beschou-
wing genomen en kunnen bijvoorbeeld 
‘warme’ plantenassociaties uit ver-
schillende interglacialen toch geclus-
terd worden tot een eenheid. Die 
aanpak geeft naar verwachting een 
beter antwoord op de vraag of een 
bepaalde vegetatieassociatie nieuw 
is, of een herhaling van een eerdere. 

Dat er in de nabije toekomst nieuwe 
plantenassociaties zullen ontstaan als 
gevolg van klimaatverandering is al 
voorspeld, maar hoe verliep dat in 
vorige interglacialen? 
In de laatste 1,2 miljoen jaar immi-
greerden twee boomsoorten vanuit 
het Noordelijk Halfrond naar het 
Andiene bos: de els (Alnus) arriveerde 
1 miljoen jaar geleden en nam 
explosief toe; de eik (Quercus) kwam 
460.000 jaar geleden binnen, maar 
werd pas echt belangrijk na een 
competitie van bijna 200,000 jaar met 
de reeds aanwezige boomsoorten. Zes 
‘unsupervised’ en acht ‘supervised’ 
methoden herkenden allemaal de 
structuur van de twee immigratie-
momenten. De 14 verschillende ana-
lysemethoden onderscheidden in de 
vegetatieveranderingen van de laatste 
1,2 miljoen jaar het vaakst drie of 
vier zones. Alle methoden halen met 
slechts kleine verschillen in temporele 
patronen eenzelfde structuur uit deze 
zeer grote dataset. We zijn nu op 
zoek naar structuren van Pleistocene 
vegetatiedynamiek in het Andiene 
bergbos die nog niet herkend zijn, 
maar wel relevant zijn om toekomstige 
klimaat-gedreven veranderingen in de 
vegetatie beter te begrijpen. Een 
belangrijk doel is om te onderzoeken 
of lange paleoecologische tijdseries 

geschikt zijn om bij te dragen aan 
het oplossen van actuele vragen uit 
de ecologie, waar een tijdserie van 
50 jaar al heel lang is. Door verder 
terug te gaan in de tijd met hoge-
resolutie tijdseries ontstaan meer 
mogelijkheden om actuele vragen 
(bijvoorbeeld, hoe snel kan vegetatie 
een verandering in het klimaat vol-
gen?) te herkennen en op te lossen. 
Na afloop van dit project zullen ook 
de ruwe data van deze bijzonder 
lange datasets public domain worden 
gemaakt.

Het beschikbaar maken van onder-
zoeksgegevens in vakgebieden waar 
data een lange ‘halfwaardetijd’ heb-
ben opent nieuwe perspectieven om 
vragen te beantwoorden met weten-
schappelijke en maatschappelijke 
relevantie. Het public domain maken 
van ruwe data verdient meer aandacht 
en daarmee wordt ook voorkomen 
dat data verloren gaan. 

Henry Hooghiemstra  

(H.Hooghiemstra@uva.nl)

en Suzette Flantua  

(S.G.A.Flantua@gmail.com)

Noten en referenties
1  Ondersteund door 3 grants van het Hugo 

de Vries Fonds (2009-2012) en NWO grant 
2012/13248/ALW ‘Temporal and spatial 
response assessment of Andean biota to  
climate change: long distance synchronici-
ty vs. short-distance variability’ (2012-
2016).

2  Coördinator H.J.B. Birks, Bergen, Noorwe-
gen; analyse Funza data: V. Felde, Bergen.

Felde, V.A., Hooghiemtra, H. et al., 2016. 
Detecting patterns of change in a long  
pollen-stratigraphical sequence from Funza, 
Colombia; a comparison of new and traditi-
onal numerical approaches. Rev. Palaeobot. 
Palynol. 234, 94-109.
Flantua, S., Hooghiemstra, H. et al., 2015. 
Updated site compilation of the Latin American 
Pollen Database; challenging new research. 
Rev. Palaeobot. Palynol. 223, 104-115.
Flantua, S.G.A., Hooghiemstra, H. et al., 
2016a. Climate variability and human impact 
in South America during the last 2000 years: 
synthesis and perspectives from pollen 
records. Climate of the Past 12, 483-523.
Flantua, S.G.A., Blaauw, M., Hooghiemstra, 
H., 2016b. Geochronological database and 
classification system for age uncertainties  
in Neotropical pollen records. Climate of  
the Past 12, 387-414.
Marchant, R., Cleef, A.M., Harrison, S.P., 
Hooghiemstra, H., Markgraf, V. et al., 2009. 
Pollen-based biome reconstructions for Latin 
America at 0, 6000 and 18,000 radiocarbon 
years. Climate of the Past 5, 725-767.
Segers, M, 2016. Data in de etalage.  
NWO Hypothese 23(3), 18-19.

Locatie van LAPD 2015 sites naar breedtegraad en hoogte. Toewijzing naar 

biomes volgens Marchant et al. (2009). Uit Flantua et al. (2015).
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ingezonden brief

Dat is ook wel nodig, want nota  
bene bij de bouw van het in 1993 in 
gebruik genomen gebouw voor het 
Nederlands Architectuurinstituut (nu 
Het Nieuwe Instituut voor architectuur, 
design en e-cultuur) werd dat niet 
voldoende gedaan. De keldervloer ligt 
3,5 m onder het grondwaterpeil en 
tegen de onderkant ervan staat dus 
gewoonlijk 3,5 m waterdruk.  
In 2010 begon die vloer tot 9 cm te 
bollen en ontstonden daarin en in de 
binnenmuren scheuren. Het bleek dat 
er te krappe veiligheidsmarges voor de 
trekpalen waren gehanteerd. Eerst werd 
de vloer verzwaard met 70.000 kilo 
zand in ‘big bags’; vervolgens met 
266 ton betonblokken. Uit berekenin-
gen bleek echter dat de ballast nog 
eens zo groot zou moeten zijn om de 
stabiliteit te herstellen. Vervolgens 
werden er, vanaf de vloer van de 
begane grond door de keldervloer 
heen, 68 schroefgroutpalen tot 26 m 
onder kelderniveau aangebracht. Het 
gebouw lijkt nu weer stabiel te zijn. 
Had men de moeite genomen om 
naar het verleden te kijken, dan waren 
deze problemen wellicht te voorko-
men geweest. Al heel lang houden 
bouwmeesters van grote gebouwen 
en vestingwerken in het algemeen 
wel voldoende rekening met de 
ondergrond. Zo is in de door Gerard 
van Spaan (1652–1711) geschreven 
Beschrijvinge der Stad Rotterdam en 
enige omleggende dorpen te lezen 
dat men al in de 17e eeuw nadrukke-
lijk rekening hield met vooral de 
positie van het zogenaamde Welzand. 
Deze zandlaag stond erom bekend dat 
er grondwater uit opwelde. Jeroen 
Schokker liet mij weten dat het Wel-
zand correspondeert met de top van 
het Pleistocene zand (het rivierzand 
van de Formatie van Kreftenheye en 
het rivierduinzand van de Formatie van 
Boxtel, Laagpakket van Delwijnen). 
Van Spaan beschrijft deze laag en de 
positie ervan als:

“Het welzand eerst blaauw maar 
droog geworden is rosagtig vol witte 
steentjes en legt onder de aarde met 
bulten en bergen gelijk de Rotter-
damse en Amsterdamse zware huis-
bouwers en put-boorders wel gewaar 
worden; want op de eene plaats leid 

het 90/80/60/50/20, [ruim 25 tot 
bijna 6 m] ja somtijds een tien voe-
ten [2,8 m] diep. [Een Rotterdamse 
voet was 0,2823 m] Tot Hillegonds-
berg [Hillegersberg] legt het funda-
ment van kerk en toorn een gedeelte 
op ’t welzand neder. [volgen enige 
argumenten] waar uit ik mein genoeg - 
saam bewezen te hebben dat dezen 
zandheuvel niet door mensen aldaar 
gebragt, maar uit de nature en  
’t hoog en laag lopen van ’t wel daar 
gekomen is of van de Scheppinge 
aldaar gelegen heeft.”

Hierna merkt hij op dat de vermaarde 
jezuïet pater Hazard echter staande 
hield “dat’er reuzen geweest zijn” 
die verantwoordelijk waren voor  
de zandheuvel waarop Hillegersberg 
gelegen is. Een Middeleeuwse 
gedenksteen vermeldt dat de kerk 
“vijf voeten diep” [1,4 m] “op  
’t mulle zand” is gebouwd. 

Nadat men de in 1621 gebouwde, 
maar al verrotte houten top van de 
Rotterdamse St. Laurenskerk tussen 
1644 en 1647 door een 42 voet  
(12 m) hoge stenen constructie had 
vervangen, was de bovenkant van de 
toren tijdens een godsdienstoefening 
in 1650 door een storm ruim drie 
voet (bijna een meter) uit het lood  
in de richting van de kerk geblazen, 
maar bleef gelukkig tegen het kerk-
dak hangen. Toren en kerk waren 
oorspronkelijk los van elkaar neerge-
zet. Bij de in 1449 begonnen bouw 
van de toren had men zich al afge-
vraagd, hoe deze met de kerk ver-
bonden zou kunnen worden. Er tussen 
stroomde namelijk een afwaterings-
sloot, de Sluysvliet. Het Hoogheem-
raadschap van Schieland was er op 
tegen dat deze gedempt werd, omdat 
men bang was voor grondverschui-
vingen. Uiteindelijk werd de sloot in 
1461 toch gedempt. Men kon op de 
drassige bodem echter niet zonder 
meer gaan bouwen en daarom sloeg 
men een aantal heipalen. Het zware 
heiblok moest steeds door een ploeg 
van 80–100 vrijwilligers (mannen en 
later ook vrouwen en kinderen) 
omhoog worden getrokken. Pas in 
1554 was de toren verhoogd tot ver 
boven het kerkdak.

Nadat de scheefgezakte toren in 
1650 van binnen door de grootste 
schoren die men in het land had  
kunnen krijgen, was gestut, 

“[…] begon men in 1651, aan de 
noordzyde van de Toren 25 voeten  
[7 m] diep in den grond te graaven 
en de Fondamenten geheel te ont-
blooten, zodanig dat de Toren meest 
door schooren wierd staande gehou-
den en verscheiden menschen om  
de zeldzaamheid, uit vermaak onder 
den Toren doorgegaan of wel door-
gekroopen zyn; terwyl men de daar 
in den grond geheide palen begon uit 
te haalen, die men bevond stevige 
Elze paalen van 12 à 13 voeten [3,4-
3,7 m] lang, en zoodanig verrot te 
weezen, dat ze niet dan by stukken 
en brokken uit den grond te krygen 
waren. Dit uiteindelijk met veel 
moeite gelukt zynde stak men rond-
om de Toren eene groter ruimte in 
den grond af, waar in tussen de vier 
en vyf honderd meest greine paalen, 
van veertig voet [ruim 11 m] lang, 
geheid wierden, tot op het welzand, 
met een metaale heiblok van drie 
duizend pond, daar afzonderlyk toe 
gegooten.” 

Op de palen werden vervolgens eiken 
leggers aangebracht, waarop het 
nieuwe fundament werd gebouwd. 
Daarna werd de toren met vijzels 
weer recht gezet. P.T. Picolet schrijft 
in zijn kroniek dat tot verbazing van 
de gehele wereld de toren, die drie 

en halve voet (1 m) overhelde,  
weer in het lood werd gebracht door 
stadstimmerman Claas Jeremiasz. 
Persoons en dat dit wonderwerk en 
meesterstuk in 1655 was voltooid. 
De toren staat nu, mede dankzij  
de toenmalige kennis van de onder-
grond, nog steeds recht.

In 1662 werd de oude Schiedamse 
Poort afgebroken en werden er in de 
dijk 730 grenen heipalen tot op het 
Welzand geheid. Twee jaar later wer-
den er in de Maas, voor het hoofd van 
de Leuvehaven, grenen heipalen van 
72 voet lang (ruim 20 m) tot op het 
Welzand geheid om daarop de stenen 
Ooster Nieuwe Hoofdpoort te bouwen. 
Beide massieve en fraaie gebouwen 
bleven twee eeuwen lang kaarsrecht 
staan totdat ze hun functie verloren 
hadden en werden afgebroken. 

Dit verhaal laat zien dat men in  
Rotterdam al eeuwenlang met de 
ondergrond rekening heeft gehouden 
en dat de hele wereld daarbij soms 
met verbazing toekeek. Laten we 
hopen dat dankzij de samenwerking 
tussen TNO-Geologische Dienst 
Nederland en de Gemeente Rotter-
dam de hele wereld in de toekomst 
opnieuw met positieve verbazing  
de beheersing van de Rotterdamse 
ondergrond in ogenschouw zal nemen. 

Wim van den Bosch

St. Laurenskerk met spits in 1635, met op de voorgrond de Binnen-Rotte.

In Geo.brief nr. 2 van maart 2017 zeggen Jeroen Schokker van TNO-
Geologische Dienst Nederland en Ignace van Campenhout van de 
Gemeente Rotterdam dat de ondergrond van grote steden en in het 
bijzonder die van Rotterdam meer aandacht behoeft.
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Donderdag 30 maart j.l. heeft sedimentair geoloog Pim Kaskes van de VU 

(rechts op de foto) de Escherprijs 2016 – de jaarlijkse prijs voor de beste 

masterscriptie binnen de aardwetenschappen – gekregen in Naturalis Bio-

diversity Center in Leiden. De titel van zijn thesis luidt ‘’Unearthing the 

background of Naturalis’ Tyrannosaurus rex: taphonomy, stratigraphy and 

paleoenvironment”. Zijn onderzoek betrof een samenwerkingsproject  

tussen de Vrije Universiteit Amsterdam en Naturalis Biodiversity Center. 

In de volgende Geo.brief zal een interview komen met Pim Kaskes. 

Margriet Lantink van de UU (links) kreeg een eervolle vermelding voor haar 

scriptie “Fe isotopes of a ca 2.4 Ga hematite-rich iron formation confirm oxy-

genation of the Transvaal basin in relation to the Great Oxygenation Event”. 

escherprijs 2016

boekbespreking

Kijk waar je loopt! Over stads
paleontologie • door Jelle Reumer • 
136 pp. • 164 afb • ISBN 97890
65564469 • Historische uitgeverij, 
2016 • Prijs d18,50.

Een aansporing is deze boektitel, die 
omgekeerd ook geldt. Ik loop waar ik 
kijk naar de witte fossiele schelpen 
op grijs fossiel koraal in de zwarte 
kalkstenen stoeprand. Die wijzen mij 
de weg! En een ommetje waard is de 
stoeptegel met een orthocerenschelp 
erin; ligt die er nog, dan is de wereld 
op orde. Ankerpunten onderweg zijn 
het - en dit boek wijst alle fossielen-
liefhebbers, ervaren of niet, waar je 
ze vinden kunt.
De prettig geschreven tekst start met 
een goede inleiding over fossielen en 
fossilisatie. Vervolgens komen opval-
lende versteende resten op straat en 
in publiek toegankelijke gebouwen 

aan de orde, met talrijke illustraties. 
Doorgaans zijn ze in kalksteen bewaard 
gebleven, die uit westelijk Europa 
ingevoerd werd en wordt. Het fos-
sielmateriaal is gerangschikt naar 
geologische ouderdom; dit is geen 
plaatsgebonden wandelgids. De ste-
nenvriend ziet soms oude bekenden 
met vreugde terug, maar vindt ook 
aanwijzingen voor nieuwe locaties. 
Een leesfeestje, waardoor je zin krijgt 
om naar het ‘Huis van Hilde’ in Cas-
tricum te gaan. Hilde is een vrouwe-
lijk geraamte, zeventien eeuwen oud, 
opgebaard in een museaal mausoleum 
van orthoceren-kalksteen, 370 miljoen 
jaar oud!
Dezelfde buitenlandse steensoorten 
zijn op verschillende Nederlandse 
locaties verwerkt, en je herkent ze 
door de fossielengegevens in Reu-
mers boek. Zo leerde ik dat de egel-
kalksteen uit de Zwarte Zee van de 
Groninger universiteitsbibliotheek 
ook in Hoog Catharijne te vinden is, 
en uit de buurt van Barcelona komt, 
waar deze fascinerende fossielen-
panelen uit Eocene rotsen worden 
gezaagd. En velen zullen in Parijs  
de ‘calcaire grossier’ hebben leren 
kennen; ook uit de Eocene tijd maar 
ivoorkleurig, en uit de ondergrond 
van de metropool opgedolven voor 
de bouw van stoepen en gevels. 
Slakkenhuizen van aragoniet in die 
calcaire grossier werden al in Eocene 
tijd opgelost en zijn dus alleen als 
steenkernen van penhoorns bewaard 
gebleven. Reumer laat zien dat de 
abdij van Middelburg heel wat platen 
van dit fossielrijke gesteente bevat.

In zo’n breed opgezet werk vallen 
onnauwkeurigheden haast niet te 
vermijden. Zo dateert de donkere 
orthocerenkalk uit Marokko, door 
Reumer in Castricum bewonderd, 
niet uit het Ordovicium maar uit het 
Boven-Devoon. Velen zullen die 
staafvormige inktvishoorns kennen 
als ‘geoprullaria’, ovaaltjes gepolijste 
kalksteen, voor enkele euro’s te  
grabbel in museumwinkels.
Het boek maakt nieuwsgierig naar 
de versteende zeeleliekelk, die te 
zien zou zijn in de drempel van een 
benzinepomp aan de Gordelweg te 
Rotterdam. Amsterdam heeft ook 
zulke rariteiten, en nog wel in het 
westelijke portaal van het Centraal 
Station, waar honderdduizenden per 
dag doorheen lopen. In de nogal 
saaie gelige Jura-kalksteen (uit het 
dal van de Franse Maas) waarmee 

het portaal is bekleed, zie je meer-
dere doorgezaagde kelken van Apio-
crinus: een zeelelie die in gave toe-
stand veel leek op de weggooibed-
leeslamp Jansjö, van Ikea. Achterin 
Reumers boek staan blanco pagina’s 
voor eigen ontdekkingen. 
Wegens de vele andere mooie fos-
sielen langs de openbare weg: koop 
vooral dit leuke boek en verrijk je 
stadswandelingen! Verras de nieuws-
gierige jeugd!

Bert Boekschoten

g.j.boekschoten@vu.nl

VU Amsterdam

Deze boekbespreking is eerder gepubliceerd 
in het maartnummer van Gea (https://
www.gea-geologie.nl/)
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Uitnodiging-Zout-tweedaagse-
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Info: https://www.wur.nl/nl/ 
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Oratie prof. H. ter Steege ‘Past, pre-
sent and future discovery of the 
Amazon Tree Flora’, VU, Amsterdam. 
Info: http://falw.vu.nl/nl/nieuws-
agenda/agenda/2017/apr-jun/ 
prof-dr-h-ter-steege.aspx

14–16 mei 2017
ICID 2017 — 19th International Con-
ference on Industrial Diamond.  

Info: http://waset.org/conference/ 
2017/05/amsterdam/ICID/home

17 mei 2017
Jaarvergadering KNGMG, KIVI-gebouw, 
Den Haag. Aanvang 15.30 uur.  
Info: www.kngmg.nl

18 mei 2017
Van Leeuwenhoek-lezing ‘The Prote-
rozoic Eon’, door prof. Dr. Andy Knoll 
(Harvard), Leiden.  
Info: http://www.kngmg.nl/agenda/

22–23 mei 2017
MINERANT 2017. Mineralen, edel-
stenen, fossielen, schelpen.  
Antwerp Expo, Antwerpen, België.  
Info: http://www.minerant.org/
MKA/minerant.html 

29 mei–1 juni 2017
LuWQ2017 — 3rd International Inter-
disciplinary Conference on Land Use 
and Water Quality: Effect of Agri-

Info: http://www.nwo.nl/actueel/
evenementen/bessensap

26–30 juni 2017
AquaConSoil 2017, 26–30 June 2017. 
14th International Conference on  
Sustainable Use and Management of 
Soil, Sediment and Water Resources. 
Lyon, Frankrijk.  
Info: www.aquaconsoil.org

28 augustus–1 september 2017
Summerschool ‘Sea-level change: 
observations, processes and model-
ling’, TU Delft. Info: http://www.citg.
tudelft.nl/nl/over-faculteit/afdelingen/ 
geoscience-and-remote-sensing/ 
current/agenda/

11–15 september 2017
56th Photogrammetric Week,  
Stuttgart, Duitsland.  
Info: http://www.ifp.uni-stuttgart.
de/phowo/index.en.html

culture on the Environment, Den Haag. 
Info: http://www.luwq2017.nl/

1–4 juni 2017
PGK-excursie Roemenië.  
Info: http://www.pgknet.nl/#2547

6–9 juni 2017
NovCare 2017 — Novel Methods for 
Subsurface Characterization and 
Monitoring: From Theory to Practice, 
Dresden, Duitsland.  
Info: http://www.ufz.de/novcare

12 juni–15 juni 2017
EAEG 79th Conference and Exhibition, 
Parijs. Info: http://events.eage.org/
en/2017/paris-2017

14 juni 2017
GAIA netwerkdiner, Leiden.  
Info: http://www.gaia-netwerk.nl/

16 juni 2017
Bessensap 2017: wetenschap ontmoet 
pers, de Rode Hoed, Amsterdam.  



De Krijt-Paleogeengrens in de Barranco del Gredero nabij Caravaca, Spanje. Het mes ligt op de zachte groengrijze mergels van het bovenste Maastricht,  

die vol zitten met typische Maastrichtien planktonische foraminiferen. Het oranjerode laagje van een paar millimeter dikte bestaat uit de ejecta vanuit  

de Chicxulub-krater in Mexico; het is rijk aan iridium (26 ppb) en zit vol met kleine bolletjes van de inslag (witte puntjes). Direct daarop volgt een donker-

grijs kleilaagje, 0,5 cm dik, waar een hoge concentratie roet van de ‘wildfires’ in zit, en tevens alle foraminiferen die verdwenen zijn op enkele schaarse 

overlevers na. Gaandeweg worden de mergels weer iets groengrijzer bij de terugkeer van planktonische soorten, bijna allemaal nieuw ontwikkeld.  

Het bruine streepje linksboven is een plantenwortel!


