
Atlas van de Onderwereld
Sspeuren in het klimaat van het verleden

Oervogel van Teylers landt in een nieuw genus
Mentorschap en maatwerk in Macedonië, Peru en Palestina
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 Van alle tijden  / Met het KNGMG-
bestuur vergaderen wij afwisselend in Den Haag en 
Utrecht. In februari was Utrecht weer aan de beurt en ik 
had wat tijd over voordat de vergadering begon. Tegen-
woordig heb ik de gewoonte om dan even een museum in 
te lopen. Museum Speelklok afficheerde met de tijdelijke 
tentoonstelling: ‘Vieze liedjes op deftige speelklokken; dé 
tentoonstelling over guilty pleasures uit de 18de eeuw’. Dit 
leek me wel wat.  In huizen van de welgestelden uit die tijd 
stonden vaak fraai uitgevoerde klokken met een bellen-
speelwerk. De meeste liedjes die de klokken lieten horen 
waren eenvoudig en gingen over dronkenschap en seks. 
Een onderzoeker van de Universiteit van Utrecht en tevens 
conservator van het museum vertelt er boeiend over. In 
2014 werd er zelfs een boek ‘Vieze liedjes uit de zeventien-
de en achttiende eeuw’ uitgegeven. Het boek werd 
bekroond met de Gerrit Komrij-prijs. Wellustige liedjes 
zijn van alle tijden en ze bestaan nog steeds, denk maar 
aan de rapteksten van nu. 

Tot zover de inleiding. Hoe moet ik het bericht duiden van 
begin dit jaar over het zingen van schuine liedjes tijdens 
de eerstejaars inauguratie van de Utrechtse Aardweten-
schappen Vereniging (UAV)? Enkele coupletten van het lied 
‘bier, seks en veldwerk’ stonden prominent afgedrukt in de 
kwaliteitskrant NRC Handelsblad onder de kop: ‘Seksis-
tisch? Zo had de studieclub het niet bekeken’. De vrouwe-
lijke praeses van de UAV heeft zich vrij direct verontschul-
digd en de gewraakte liedjes laten verwijderen uit de zang-
bundel. Het Meertens Instituut werd zelfs geraadpleegd in 
de journalistieke commentaren. Zo wordt gesteld dat we in 
dit “tijdperk van #MeToo” met andere ogen naar liedtek-
sten kijken: “De meeste studentenliederen zijn geschreven 
vanuit het mannelijk perspectief”.  En: “De laatste decen-
nia worden liederen explicieter”. 

Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten terug naar mijn 
studenten tijd, met name de inaugurele rituelen van de 
Leidse Geologische Vereniging (LGV).  Het was het najaar 
van 1973. Ons jaar rolde door de modder in de Boulonnais 

waarna we de voeten van de praeses moesten kussen, dit 
alles omgeven door een intensieve jeneverlucht. De liedjes 
in de bus stamden uit het Obceen. Het Leidsch Dagblad 
berichtte in 1976 over de ontgroeningspraktijken van de 
LGV met een artikel getiteld: ‘Ontgroenen; alleraardigst 
gebruik’. Hierin wordt gedetailleerd verslag gedaan van 
het kennismakingsweekend voor eerstejaarsstudenten geo-
logie naar aanleiding van een ingezonden stuk van twee 
klagende studenten in het universitaire weekblad Acta et 
Agenda. Opvallend in de berichtgeving is de niet belerende 
of afwijzende stijl. Zo noteert de journalist van het Leidsch 
Dagblad het doel van een kennismakingsweekend: “het 
integreren van eerstejaars en ouderejaars studenten, en 
het kennismaken van eerstejaars met de grondbeginselen 
van de geologie”. 

De verontwaardiging van de huidige media over de gezon-
gen liederen tijdens het introductiekamp van de UAV is 
daarentegen niet van de lucht.  Studentenverenigingen, en 
nu dus ook studieverenigingen, liggen al langer onder 
vuur vanwege ‘grensoverschrijdend gedrag’. De faculteit 
Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht is geschrok-
ken en stopt voorlopig met het financieren van de studie-
vereniging. Het UAV-bestuur verklaarde dat “de liederen 
een lange traditie hebben en we hebben nooit eerder 
klachten gehad over een seksistische sfeer”. Maar ze accep-
teren de maatregelen die zijn genomen en “we gaan kri-
tisch naar onszelf kijken”.  De verantwoordelijkheden van 
de besturen worden stringenter en zwaarder. Er lijkt zich 
een cultuuromslag te voltrekken. Ontgroeningsrituelen 
die decennia terug nog vanzelfsprekend waren zijn inmid-
dels maatschappelijk niet meer aanvaardbaar. Hoewel ik 
daar best vrede mee heb vraag ik me tegelijkertijd af, om 
maar bij de klok te blijven, of de slinger met de tijdgeest 
over enige tijd niet weer de andere kant op zal gaan. In elk 
geval heb ik plezier beleefd aan zowel mijn LGV-inaugura-
tie in 1973 als aan mijn bezoekje aan het museum in 2018. 

Gelukkig was bovenstaande zaak van alle tijden tijdens de 
KNGMG bestuursvergadering geen onderwerp van gesprek 
en konden wij ons met echte actualiteit bezighouden zoals 
het goed bezochte Groningen gas symposium, het traditio-
nele ‘science and society’ debat op het NAC, de jaarvergade-
ring in mei, de uitreiking van de Escherprijs, en wat al 
niet. U leest hier verder over o.a. in deze Geo.brief en op 
onze website kngmg.nl.

Lucia van Geuns
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	 > Op	18	december	2017	is	overleden	Ies	
Zonneveld,	emeritus	hoogleraar	aan	het	ITC	
(Faculty	of	Geo-Information	Science	and	
Earth	Observation)	en	de	Wageningen	Univer-
siteit.	Zijn	wetenschappelijke	carrière	begon,	
naar	eigen	zeggen,	toen	hij	tijdens	de	Tweede	
Wereldoorlog	ondergedoken	zat	op	een	
griendark	in	de	Biesbosch	en	daar	boeken	las	
over	geologie	(Berend	Escher),	geobiologie	
(Baas	Becking)	en	vegetatiekunde	(Victor	
Westhoff).	Deze	boeken	vormden	de	bron	
voor	zijn	latere	transdisciplinaire	aanpak	
waarbij	geomorfologie,	bodemkunde	en	vege-
tatiekunde	hand	in	hand	gingen.	

 Monumentaal proefschrift / Direct	
na	zijn	afstuderen	bij	professor	Cees	Edelman	
ging	hij	voor	hem	aan	de	slag	bij	de	Stichting	
voor	Bodemkartering	(StiBoKa).	Hij	begon	
daar	met	de	kartering	van	de	bodem	van	de	
Biesbosch	in	verband	met	inpolderingsplan-
nen	en	paste	daarbij	zijn	integrale	aanpak	
toe.	Zijn	visie,	later	landschapsecologie	
genoemd,	was	uniek	voor	die	tijd	en	zou	
altijd	deel	uit	blijven	maken	van	zijn	werk.	
Zo	werd	Zonneveld	in	1982	de	eerste	voorzit-
ter	van	de	Internationale	Associatie	voor	
Landschapsecologie	(IALE).	Zijn	werk	aan	de	
Biesbosch	leidde	in	1960	tot	het	monumenta-
le	proefschrift	De Brabantse Biesbosch: een studie 
van bodem en vegetatie van een zoetwatergetijden-
delta.	In	dit	proefschrift	werkte	hij	een	belang-
rijk	concept	uit	over	de	landinwaartse	afna-
me	van	het	gemiddelde	hoogwaterniveau	
door	demping	in	lagunes	en	getijdenbekkens.	
Dit	concept	wordt	binnen	de	zeespiegelwe-
reld	nog	steeds	veel	gebruikt	om	paleo-zee-
spiegelstanden	zo	nauwkeurig	mogelijk	af	te	
leiden	uit	gedateerde	en	begraven	venen	uit	
het	kustgebied.
Professor	Edelman	vond	dat	Zonneveld	na	
zijn	onderzoek	over	de	Biesbosch	iets	anders	
moest	gaan	doen,	want	‘anders	denken	ze	
nog	dat	je	niks	anders	kunt	dan	de	Bies-
bosch’.	Zonnevelds	bijnaam	‘Ies	de	Bies’	ver-
raadt	al	dat	dit	hem	niet	is	gelukt.	Hij	is	
steeds	nauw	met	dit	gebied	verbonden	geble-
ven.

prof. dr. ir. Isaak ‘Ies’ 
Samuel Zonneveld 

1924 – 2017
“De natie Holland kwam tot ontwikkeling in het mondings-
gebied van Maas, Rijn en Schelde… de bakermat van 
Holland. Die bakermat werd dus niet door de Hollanders zelf 
geschapen, zoals het hovaardige sprookje vertelt.  
Nee, het waren de rivier, het getij en de rijzende zee 
geregisseerd door het klimaat.” 
       – Ies Zonneveld, 2013

. in memoriam
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 Hoogspanningsmast / Toch	heeft	hij	
ook	veel	in	het	buitenland	gewerkt.	In	1962	
en	1963	heeft	hij	bijvoorbeeld	een	geweldige	
tijd	gehad	toen	hij	samen	met	Nederlandse	
en	Japanse	experts	een	lange	studiereis	maak-
te	langs	verschillende	grote	delta’s	in	Azië.	
Daarna	werkte	hij	drie	jaar	voor	de	Food	and	
Agriculture	Organization	(FAO)	van	de	Ver-
enigde	Naties	waar	hij	aan	het	hoofd	stond	
van	de	bodemkartering	in	Noord-Nigeria.	
Maar	vooral	tijdens	zijn	lange	tijd	bij	het	ITC	
(1966	–	1989),	dat	destijds	stond	voor	Interna-
tional	Training	Centre	for	Aerial	Survey,	was	
hij	veel	in	het	buitenland,	aangezien	het	ITC	
tot	doel	had	mensen	in	ontwikkelingslanden	
cursussen	aan	te	bieden,	onder	andere	over	
luchtfotografie.	Bij	het	ITC	richtte	hij	de	afde-
ling	Integrated	Survey	op	en	pionierde	hij	
met	remote	sensing,	waar	hij	een	fascinatie	
voor	had.	Remote	sensing	werd	door	hem	
vooral	gebruikt	om	op	basis	van	luchtfoto’s	
vegetatiekaarten	te	maken.	Ook	voor	deze	fas-

cinatie	lag	de	bron	in	de	Biesbosch:	vanaf	
eind	jaren	‘40	klom	hij	regelmatig	in	een	
hoogspanningsmast	om	de	seizoensverande-
ringen	te	fotograferen.	In	1998	is	hij	voor	het	
laatst	in	die	mast	geklommen.	

 Zonneveldvleugel / De	liefde	voor	de	
Biesbosch	had	ongetwijfeld	ook	te	maken	
met	het	feit	dat	hij	daar	in	de	oorlog	zijn	
vrouw	Maartje	heeft	ontmoet.	Saillant	detail:	
Maartje	woonde	op	de	boerderij	waar	profes-
sor	Leendert	Pons,	een	andere	aardweten-
schappelijke	grootheid,	ondergedoken	heeft	
gezeten.	Met	Pons	werkte	hij	bij	de	StiBoKa	
samen	aan	de	landelijke	1:200.000	bodem-
kaart.	Ook	schreef	hij	in	1965	samen	met	
Pons	het	standaardwerk	over	bodemrijping:	
Soil	ripening	and	soil	classification	waar	
anno	2017	nog	door	zeven	publicaties	naar	
wordt	verwezen.
Het	meest	bijzondere	aan	de	Biesbosch	was	
voor	Ies	het	zoetwatergetij.	Hij	heeft	zich	
altijd	zeer	actief	ingezet	om	dit	type	land-
schap	te	bewaren	en	het	getij	in	de	Biesbosch	
terug	te	laten	keren.	Dit	jaar	lijkt	het	dan	ein-
delijk	te	gaan	gebeuren	met	het	op	een	kier	
zetten	van	de	Haringvlietsluizen.	Helaas	voor	
Ies	heeft	hij	dit	net	niet	meer	mee	mogen	
maken.	
Vele	mensen	werkende	op	de	Zonneveldvleu-
gel	(Fysische	Geografie,	Universiteit	Utrecht)	
zullen	met	genoegen	terugdenken	aan	de	
excursie	met	Ies	naar	de	Biesbosch	in	2009.	
Ikzelf	denk	ook	terug	aan	zijn	bezoek	tijdens	
de	verdediging	van	mijn	proefschrift	in	dat-
zelfde	jaar.	En	die	Zonneveldvleugel?	Deze	is	
vernoemd	naar	zijn	broer	Jan,	hoogleraar	geo-
logie	en	geomorfologie	in	Utrecht	tussen	
1958	en	1995.	Maar	Ies	verdient	er	ook	een.

Marc Hijma
Met medewerking van Kim Cohen

Vanaf eind jaren ‘40 klom hij 
regelmatig in een 
hoogspanningsmast om de 
seizoensveranderingen te 
fotograferen. In 1998 is hij 
voor het laatst in die mast 
geklommen. 

Olieverfschilderij door Ies Zonneveld van het 
natuurlijk zoetwatergetijdenlandschap met biezen, 
ruigtes, rietgorzen en vloedbossen, gezien in 
ganzenvlucht.
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. onderzoek

Atlas 
van de Onderwereld

Voor aardwetenschappers biedt een atlas een schat aan informatie over datgene wat 
hen zo ontzettend interesseert: onze eigen planeet. De meeste atlassen brengen 
verschillende aspecten zichtbaar op het aardoppervlak in kaart. Drie onderzoekers 
van de Universiteit Utrecht,  Wim Spakman, Douwe van Hinsbergen en Douwe van der 
Meer, hebben nu voor het eerst een atlas gemaakt van de wereld die zich juist diep 
onder het aardoppervlak bevindt: de Atlas van de Onderwereld.

Balkan anomalie, een 
diepe gesubduceerde 
tektonische plaat 
liggend op kern-
mantel grens. 

. onderzoek
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	 >	De	wetenschappers	hebben	vijftien	jaar	
aan	de	atlas	gewerkt,	nu	gepubliceerd	in	het	
blad	Tectonophysics.	Van	der	Meer	is	mede	op	
zijn	werk	aan	de	atlas	gepromoveerd.	
Wim	Spakman,	hoogleraar	geofysica,	houdt	
zich	al	decennia	bezig	met	het	in	kaart	bren-
gen	van	de	mantel	met	behulp	van	seismische	
tomografie:	door	analyse	van	door	aardbevin-
gen	opgewekte	P-	en	S-golven,	die	dwars	door	
de	aarde	heen	reizen,	zijn	temperatuursver-
schillen	in	de	mantel	te	achterhalen.	Gebie-
den	met	een	hoge	seismische	snelheid	zijn	
relatief	koud,	terwijl	gebieden	met	een	lage	
seismische	snelheid	juist	relatief	warm	zijn.	
Meestal	worden	de	gebieden	met	een	hoge	
seismische	snelheid	geïdentificeerd	als	gesub-
duceerde	oceanische	platen,	ook	wel	slabs	
genaamd.	Door	een	seismisch	tomografisch	
model	te	maken	van	de	gehele	mantel	kun-
nen	vele	slabs	in	de	mantel	worden	gelokali-
seerd.
Waar	Wim	Spakman	zich	met	het	inwendige	
van	de	aarde	bezig	houdt,	heeft	geoloog	
Douwe	van	Hinsbergen	aan	het	aardopper-
vlak	oude	subductiezones	geïdentificeerd	aan	
de	hand	van	geologische	vondsten,	zoals	oude	
vulkaanbogen	en	zogeheten	ofiolieten	-	stuk-
ken	oceaankorst	die	op	land	zijn	geduwd	
gedurende	subductie.	Daarnaast	gebruikt	Van	
Hinsbergen	paleomagnetische	data	om	de	
breedtegraden	van	continenten	op	verschil-
lende	momenten	in	de	geologische	tijd	te	

achterhalen.	Met	deze	data	zijn	de	relatieve	
plaatbewegingen	te	reconstrueren.	Voor	het	
maken	van	de	absolute	plaatreconstructies,	
waarin	platen	bewegen	ten	opzichte	van	de	
mantel,	zijn	ook	de	vroegere	lengtegraden	
van	een	continent	nodig.	Met	enkel	uit	het	
veld	verkregen	data	is	dat	echter	niet	moge-
lijk.

 Evolutie van het aardoppervlak / 	
Voor	zijn	promotieonderzoek	koppelde	Van	
der	Meer	het	geologische	werk	van	Van	Hins-
bergen	en	literatuur	van	vele	andere	veldon-
derzoeken	aan	de	tomografie	van	Spakman.	
Hij	bepaalde	de	tijdspanne	van	de	subductie	
van	diverse	slabs	aan	de	hand	van	het	starten	
en	stoppen	van	gebergtevorming	en	vulkanis-
me.	Tegelijkertijd	karteerde	hij	de	boven-	en	
onderkant	van	slabs	uit	de	tomografie.	Hier-
mee	bepaalde	hij	zinksnelheden	van	slabs,	
die	afnemen	van	vele	centimeters	per	jaar	in	
de	bovenmantel	tot	ongeveer	een	cm	per	jaar	
in	de	ondermantel.	Alle	slabs	tezamen	vorm-
den	in	essentie	een	tijd-diepte	correlatie:	hoe	
dieper	in	de	mantel,	hoe	verder	men	terug	in	

de	tijd	kijkt	–	tot	wel	300	miljoen	jaar	gele-
den.	In	totaal	werden	zo’n	honderd	slabs	door	
Van	der	Meer	gedocumenteerd.
Aan	de	hand	van	deze	Atlas	van	de	Onderwe-
reld	valt	ook	de	evolutie	van	het	aardopper-
vlak	door	de	geologische	tijd	heen	te	recon-
strueren.	Immers,	wanneer	een	plaat	de	man-
tel	in	duikt,	zinkt	deze	spoedig	verticaal	naar	
beneden	–	wat	betekent	dat	alle	slabs	in	de	
mantel	recht	onder	hun	voormalige	subduc-
tiezone	liggen.	Dit	gegeven	is	door	de	Utrecht-
se	onderzoekers	gebruikt	in	hun	ontwikke-
ling	van	‘mantle	reference	frames’.	Hierbij	
worden	de	paleomagnetische	data	over	breed-
tegraden	gekoppeld	aan	de	lengtegraden	van	
de	in	de	Atlas	gedocumenteerde	zinkende	
slabs.	Door	slabs	aan	de	(voormalige)	subduc-
tiezones	aan	het	aardoppervlak	te	koppelen	
waren	de	lengtegraden	van	oude	continenten	
te	bepalen,	waarna	ook	absolute	plaatbewe-
gingen	gereconstrueerd	konden	worden.	
Voor	een	goed	begrip	van	het	ontstaan	van	
een	bergketen	zijn	deze	absolute	plaatbewe-
gingen	van	cruciaal	belang,	bijvoorbeeld	voor	
de	Andes	die	door	vrijwel	uitsluitend	westelij-
ke	(longitudinale)	beweging	van	Zuid-Ameri-
ka	is	ontstaan.	Ook	de	kaart	van	de	Panthalas-
sa	Oceaan,	de	oceaan	die	het	supercontinent	
Pangea	omringde,	is	met	hulp	van	de	Atlas	
opnieuw	ingekleurd:	waar	eerder	werd	
gedacht	dat	er	alleen	subductie	plaatsvond	
aan	de	randen	van	deze	voorloper	van	de	
Grote	Oceaan,	ontdekten	de	onderzoekers	dat	
middenin	deze	oceaan	er	verschillende	platen	
waren	die	bij	intra-oceanische	subductiezones	
de	mantel	zijn	ingedoken.	De	enorme	oceaan	
bestond	dus	uit	een	aantal	kleinere	oceanen.	

 Kern-mantelgrens /	De	diepste	slabs	
die	zijn	waargenomen	met	behulp	van	tomo-
grafie	liggen	op	de	kern-mantelgrens,	waar	ze	
niet	verder	kunnen	zinken	vanwege	de	grote-
re	dichtheid	van	de	buitenkern.	Een	gesubdu-
ceerde	plaat	wordt	op	deze	diepte	langzaam	
opgenomen	in	de	oververhitte	en	zeer	mobie-
le	mantel	net	boven	de	buitenkern.	Dit	bete-
kent	dat	slabs	die	langer	dan	300	miljoen	jaar	
geleden	subduceerden	weer	geheel	worden	
gerecycled,	bijvoorbeeld	als	mantelpluimen.	

. onderzoek

Wereldkaart met correlaties tussen orogenen 
(rood) en slabs (blauw). Pijlen geven de 
verplaatsing weer van orogenen aan de 
oppervlakte ten opzichte van de verticaal 
zinkende platen in de diepte.
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Cocos anomalie, de langste slab ter wereld. A) Horizontale doorsnede en E) verticale doorsnede  door het 
UUP07 P-wave tomografisch model; B) Horizontale doorsnede  en F) verticale doorsnede door 
gecombineerde SL2013 en S40RTS S-wave tomographische modellen; C) rode lijn geeft de locatie van het 
orogen; rechtsboven – locatie van de doorsnedes in E en F. 

In	lava	van	hotspotvulkanen	worden	hiervan	
sporen	waargenomen	door	analyse	van	geo-
chemische	isotopen.	

De	Atlas	kan	ook	voor	andere	aardweten-
schappelijke	disciplines	een	belangrijke	rol	
spelen.	Zo	is	er	in	de	aanloop	naar	de	vor-
ming	van	het	Oeralgebergte	een	gesubdu-
ceerde	plaat	geweest	die	waarschijnlijk	een	
stuk	heeft	afgesneden	van	één	van	de	zoge-
naamde	large	low	shear	velocity	provinces	
(LLSVP)	op	de	kern-mantel	grens.	Dit	zijn	
grote	stukken	mantel	met	een	verschillende	
chemische	samenstelling	vergeleken	met	de	
omliggende	mantel.	De	randen	van	deze	pro-
vinces	vormen	de	bron	van	het	warme	man-

telmateriaal	dat	naar	het	aardoppervlak	reist	
om	daar	hotspots	te	vormen,	en	deze	randen	
zijn	zodoende	van	interesse	voor	geochemici	
en	vulkanologen.	Ook	hebben	deze	plakken	
een	grote	invloed	op	de	rotatie	van	de	aarde:	
bewegingen	van	de	mantel	ten	opzichte	van	
de	kern	(ook	wel	bekend	als	‘apparent	polar	
wander’)	zijn	vaak	toe	te	schrijven	aan	veran-
deringen	in	deze	provinces.
	
 Ertsvoorkomens / Daarnaast	ver-
schaft		de	Atlas	ook	informatie	over	andere	
aspecten	van	systeem	Aarde.	Als	er	op	een	
bepaalde	diepte	relatief	veel	slabs	liggen,	
overeenkomend	met	een	bepaalde	tijdspanne,	
dan	vond	er	op	dat	moment	in	de	geologische	

tijd	relatief	veel	subductie	plaats.	Omdat	sub-
ductie	vulkanisme	veroorzaakt,	impliceert	dit	
meer	vulkanische	activiteit	gedurende	die	
geologische	periode,	waardoor	weer	veel	
broeikasgassen	vrijkomen	die	het	klimaat	
opwarmen.	Zo	was	er	tijdens	de	Jura	en	het	
Krijt	ongeveer	twee	keer	zoveel	subductie	en	
oceanische	spreiding	in	vergelijking	met	van-
daag.	De	grote	hoeveelheden	broeikasgassen	
die	toen	in	de	atmosfeer	terechtkwamen	leid-
den	tot	een	warmer	klimaat.	De	relatief	snel-
le	oceaanspreiding	en	de	relatief	jonge	ouder-
dom	van	de	oceanische	korst	hadden	een	
hogere	zeespiegel	tot	gevolg.	Een	ander	
onderwerp	waar	Van	Hinsbergen	en	Spakman	
naar	kijken	is	of	grote	ertsvoorkomens	van	
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goud	en	koper	op	zijn	te	sporen	aan	de	hand	
van	de	gegevens	uit	de	Atlas.	Kortom,	met	de	
Atlas	krijgen	aardwetenschappers	meer	
inzicht	in	factoren	die	het	klimaat,	het	aard-
oppervlak	en	de	onderaardse	processen	beïn-
vloeden.	

Het	onderzoek	van	Van	der	Meer	heeft	ook	
nieuwe	slabs	aan	het	licht	gebracht.	Zo	liggen	
er	nog	vele	slabs	diep	onder	Oceanië,	waarvan	
nog	onbekend	is	tot	welke	Mesozoïsche	sub-
ductiezone	ze	behoren.	In	de	toekomst	zullen	
geologen	daarom	hier	hopelijk	meer	veldwerk	
doen	om	deze	oudere	subductiegeschiedenis	
te	ontrafelen.	Daarnaast	is	geobserveerd	hoe	
slabs	op	de	kern-mantelgrens	verschillend	
door	een	tomografisch	model	worden	geregis-
treerd.	Zo	zijn	slabs	op	de	kern-mantelgrens	
in	het	P-golfmodel	minder	goed	waarneem-
baar	dan	in	het	S-golfmodel.	Omdat	S-golven	
ook	informatie	geven	over	verschillen	in	de	
chemie	van	de	mantel,	kan	dit	voor	geoche-
mici	interessante	inzichten	geven	over	hoe	
een	slab	precies	wordt	gerecycled.	Geofysici	

kunnen	zich	bovendien	buigen	over	de	vraag	
hoe	de	verschillende	golven	het	beste	te	inter-
preteren.	Uiteindelijk	zal	het	nieuwe	inzich-
ten	brengen	in	processen	die	zich	in	het	bin-
nenste	van	onze	planeet	afspelen,	die	ook	
weer	tot	aanpassingen	van	de	Atlas	kunnen	
leiden.	Van	der	Meer:	“Ik	verwacht	dat	deze	
Atlas,	net	zoals	andere	atlassen,	door	de	jaren	
heen	steeds	verder	zal	worden	verbeterd.”
	

Thomas Schouten

Website: www.atlas-of-the-underworld.org

Van Waterschoot 
van der 
Grachtpenning 2018
Het Hoofdbestuur van het KNGMG roept 
hierbij de leden van het Genootschap op 
om kandidaten voor de Van Waterschoot 
van der Grachtpenning 2018 te nomineren.

In 1951 stelde het KNGMG een erepenning 
in, uit te reiken aan “een persoon die zich op 
wetenschappelijk, maatschappelijk of 
onderwijskundig gebied voor de 
aardwetenschappen in Nederland 
uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt”. 
De penning werd vernoemd naar Willem van 
Waterschoot van der Gracht (1873 – 1943): 
geoloog, mijnbouwer, jurist, directeur van de 
Rijksopsporing van Delfstoffen (de latere 
Geologische Dienst), succesvol oliegeoloog, 
medeoprichter van de American Association 
of Petroleum Geologists (AAPG), en 
medeoprichter en eerste voorzitter van het 
KNGMG.

De toekenning van de Van Waterschoot van 
der Grachtpenning geschiedt op voordracht 
van één of meerdere leden van het KNGMG. 
Op de KNGMG-website vind u het overzicht 
van degenen aan wie de penning in 
voorgaande jaren is toegekend: doorklikken 
vanaf de startpagina naar ‘Het KNGMG’, 
onder het submenu ‘Eerbewijzen’. 
U kunt een voordracht indienen tot 1 juli 
2018 bij het secretariaat van het 
genootschap, e-mail: kngmg@kngmg.nl. 
Kansrijke voordrachten zijn voorzien van een 
helder geschreven motivatie aangevuld met 
de nodige documentatie (CV, publicatielijst 
e.d.) en worden ondersteund door meerdere 
leden en/of instellingen.

a) Tijd-diepte correlatie en b) gemiddelde zinksnelheden van slabs. Boven- (groene driehoeken) 
en onderkanten (blauwe ruiten). Uitzonderlijk langzame of snelle platen: Ar = Arabia; Ka = 
Kalimantan; TKh = Tonga–Kermadec–Hikurangi; GI = Georgia Islands.

. aankondiging
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    Busstenen  /  Het hakken van een perfect ronde bol geldt 
onder steenhouwers als een ultiem meesterstuk. Toch was het in 
het verleden verre van uitzonderlijk. Vele duizenden natuursteen-
bollen werden geproduceerd in de Middeleeuwen, in Nederland en 
elders. Toegegeven, ze waren niet altijd even perfect. Hun doel was 
dan ook buitengewoon prozaïsch: ze dienden als kanonskogels, de 
zogenaamde busstenen. Ze werden van allerlei verschillende 
gesteenten gemaakt. Er zijn voorbeelden van onder andere Bent-
heimer zandsteen, Ledesteen, basalt uit het Zevengebergte, Rogen-
stein uit Braunschweig en ook Drachenfels trachiet. 

Als de nood aan de man kwam, werden voorraden voor de bouw 
bestemde natuursteen omgewerkt. Toen de Utrechtse bisschop Fre-
derik van Blankenheim in 1400 een oorlog begon tegen de stad 
Groningen, vermeldden de Deventer stadsrekeningen een jaar 

later onder het kopje ‘Van den Gronixschen oerloghe’: ‘… thegen 
die kercmeysters gecoft 65 voete Drakenvelders styens daer ... 21 gl. 
16. It. bi Alberte ons. stat steynmesseler anherekent dat meyster 
Clawes mit dien vors. Alberte zelf viifte ghesellen die vors. clote 
bereyden.’  

Stadssteenhouwer Albert werd zo, samen met een andere steen-
houwer en vijf leerlingen, ook stadsmunitieproducent. Hij zal geen 
uitzondering zijn geweest .  Uit Oost-Nederland zijn van verschil-
lende plaatsen kanonskogels van Drachenfels trachiet bekend. 
Ook relatief zachtere steen, zoals de Baumberger kalkzandsteen 
(Münstersteen), werd tot bussteen gekapt. Museum De Rode Toren 
in Doesburg heeft er een aardige voorraad van liggen. 

 Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
Foto: Timo G. Nijland 
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Kanonskogels van Baumberger steen (links) in Museum De Rode Toren in Doesburg. Bentheimer zandsteen (rechtsboven) in het Stedelijk 
Museum van Coevorden. Ledesteen op de zolder van het stadhuis in Leuven (rechtsonder).
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	 Ongeveer 19°19’30” Noord ; 155°02’00” West /	De	
vulkanen	van	de	langgerekte	Hawaï-Emperorketen	zijn	ontstaan	
doordat	de	Pacifische	Plaat	met	een	snelheid	van	enkele	centimeters	
per	jaar	over	een	‘hotspot’	in	de	aardmantel	beweegt.	Het	eiland	
Hawaï,	ook	wel	bekend	als	Big	Island,	ligt	in	het	jongste,	zuidooste-
lijke	deel	van	de	keten,	en	omvat	de	zeer	grote	schildvulkanen	van	
Mauna	Kea	(4207	meter)	en	Mauna	Loa	(4170	meter).	Doordat	Mauna	
Kea	meer	dan	10,200	meter	uitsteekt	boven	de	omringende	zeebo-
dem	wordt	deze	vulkaan	ook	wel	als	de	hoogste	berg	ter	wereld	
beschouwd.

In	het	zuidelijk	deel	van	Big	Island	ligt	het	Hawaï	Volcanoes	Natio-
nal	Park,	dat	zich	uitstrekt	vanaf	de	top	van	de	Mauna	Loa	tot	zeeni-
veau.	In	het	lager	gelegen	deel	van	het	park	ligt	de	Kilauea	vulkaan	
(‘spuwen’	in	lokale	taal)	met	twee	actieve	kraters:	de	Halema’uma’u	
(met	lavameer)	en	de	Puʻu ʻŌʻō,	gelegen	in	een	rift	zone.

Uit	de	spleten	van	de	Puʻu ʻŌʻō stroomt	sinds	begin	1983	vrijwel	
onafgebroken	basaltische	lava.	Door	het	grote	volume	van	de	lava-
stromen	(>3	km3)	verandert	het	landschap	in	dit	deel	van	het	eiland	
langzaam	maar	zeker:	wegen	worden	afgesneden,	soms	staan	bossen	
in	brand	en	gaan	huizen	in	kleine	nederzettingen	in	vlammen	op.	
Een	deel	van	de	lavastromen	bereikt	langs	hellingen	en	door	onder-
grondse	lavatunnels	de	Grote	Oceaan	bij	de	kust	van	Kalapana,	
waardoor	Big	Island	hier	reeds	meer	dan	2	km2	is	gegroeid.

Langs	de	zwarte	basaltkliffen	van	Kalapana	komt	hete	lava	(rond	
1000°	C)	direct	in	contact	met	de	oceaan.	Hierdoor	ontstaan	enorme	
stoomexplosies	met	daarin	gloeiende	lavaklodders,	glasdeeltjes,	fijn-
verdeelde	silica	en	chloor	(uit	het	zeewater).	Nieuwgevormde	gasbel-
rijke	lavablokjes	blijven	soms	drijven	in	het	kolkende,	en	vaak	ook	
kokende,	zeewater.

Afhankelijk	van	de	actuele	situatie	rondom	de	Puʻu ʻŌʻō spleeterup-
ties	is	het	meestal	mogelijk	om	dit	spectaculaire	schouwspel	te	
bewonderen,	bijvoorbeeld	door	een	wandeling	te	maken	over	gemar-
keerde	paden	naar	een	uitkijkput	over	de	lavastromen	in	de	kust-
strook,	dan	wel	door	een	boottocht	te	maken	langs	de	Kalapana	klif-
fen.

Tekst en foto: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com
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 Lavastroom ontmoet 
Grote Oceaan (Hawaï)
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. zaken overzee

Toen geotechnisch ingenieur Floris Schokking in 2011 werd ingelijfd bij 
degenen die profiteren van de belangrijkste voorziening die Willem Drees 
heeft nagelaten, wilde dat niet zeggen dat hij met de activiteiten in zijn 
adviesbedrijf stopte. Het was tijd om iets terug te doen voor de 
samenleving: voor vrijwilligersorganisatie PUM Netherlands Senior Experts 
trok hij naar verre streken om geotechnische ondersteuning en advisering te 
geven aan plaatselijke ondernemers.

Geotechnisch 
vrijwilligerswerk 
in Macedonië, Peru 
en Palestina

Mentorschap
 en maatwerk 

Tuffen en flysch 
conglomeraten, Casma-
Cañete groepen, afgezet 
in de West Peruviaanse 
Trog (Vroeg Krijt, 
Tithonian-Albian), 
vormen de karakteris-
tieke steile afzettingen 
tussen Callao en 
Miraflores, nabij Lima.
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 > Ondanks	de	financiële	en	economische	
crisis	van	enkele	jaren	geleden	is	de	markt	
voor	adviezen	op	het	gebied	van	onder	meer	
geotechniek	en	funderingen,	bodemdaling,	
aardbevingen	en	milieueffectrapportages	
gestaag	door	gegaan	en	is	op	een	aantal	ter-
reinen	zelfs	toegenomen.	Het	oplossen	van	
funderingsproblemen	in	de	stedelijke	en	
bebouwde	omgeving,	waarbij	bestaande	con-
structies	onaangetast	dienen	te	blijven,	vormt	
in	de	geotechniek	een	steeds	grotere	uitda-
ging.	
Na	mijn	formele	pensionering	vond	ik	dat	ik	
wel	iets	terug	mocht	doen	voor	de	samenle-
ving	die	mij	de	gelegenheid	had	gegeven	de	
studie	in	de	ingenieursgeologie	en	geotech-
niek	te	voltooien	en	praktisch	inhoudelijke	
en	managementervaring	op	te	doen	in	het	
bedrijfsleven.	Vrijwilligersorganisatie	PUM	
Netherlands	Senior	Experts	–	een	organisatie	
waarin	gepensioneerde	ondernemers	uit	het	
Midden-	en	Kleinbedrijf	(MKB)	met	hun	jaren-
lange	ervaring	één-op-één	advies	en	onder-
steuning	geven	aan	vergelijkbare	bedrijven	in	
zich	economisch,	sociaal	en	technisch	nog	
ontwikkelende	landen	–		bleek	uitstekend	
geschikt	om	zulk	vrijwilligerswerk,	aanslui-
tend	op	het	eigen	bedrijf	en	vakgebied,	te	ver-
richten.	
De	stichting	PUM	is	in	1978	opgericht	door	de	
Nederlandse	werkgeversvereniging	VNO-NCW	
met	financiering	door	het	Nederlandse	Minis-
terie	van	Buitenlandse	Zaken.	Dit	nog	steeds	
zeer	succesvolle	programma	creëert	bedrijfs-
groei,	werkgelegenheid	en	kennisvermeerde-
ring,	maar	bovendien	mogelijke	samenwer-
king	met	Nederlandse	bedrijven.	Binnen	de	
ondersteuning	van	het	MKB	in	de	ontvangen-
de	landen	zijn	Maatschappelijk	Verantwoord	
Ondernemen,	toegang	tot	financiële	voorzie-
ningen,	voedselzekerheid,	gezondheid	&	mili-
eu,	diensten	en	industrie	&	handel	de	belang-
rijkste	speerpunten	van	PUM.		

 Skopje, Macedonië / Een	geotech-
nisch	ingenieursbureau	in	Skopje,	gelieerd	
aan	een	aannemingsbedrijf	voor	specialisti-
sche	funderingstechnieken,	vroeg	PUM	om	
hulp	bij	kwaliteitsverbetering	van	het	bedrijf,	

mede	om	op	de	West-Europese	markt	projec-
ten	uit	te	kunnen	voeren.	
Nikola,	de	algemeen	directeur,	is	een	vroege	
veertiger,	die	de	leiding	van	het	bedrijf	heeft	
overgenomen	van	zijn	vader.	Deze	richtte	het	
ingenieursbureau	op	na	de	instorting	van	het	
oostblok	en	het	uiteenvallen	van	de	Socialisti-
sche	Federale	Republiek	Joegoslavië	in	1992.	
Het	voeren	van	een	privaat	bedrijf	was	vanaf	
dat	moment	toegestaan	en	hij	kon	ervaring	
die	hij	had	opgedaan	als	geotechnisch	ingeni-
eur	in	een	door	de	staat	gerund	bedrijf	nu	te	
gelde	maken.	Hij	heeft	dat	met	veel	succes	
gedaan.	Dit	temeer	daar	hij	dé	autoriteit	in	
Macedonië	(en	het	voormalige	Joegoslavië)	
was,	en	nog	is,	op	het	gebied	van	aardbevings-
bestendig	bouwen.	De	noodzaak	daartoe	was	
geboren	na	de	extreem	zware	aardbeving	die	
Skopje	trof	in	1963.	
De	stille	getuige	van	deze	ramp	is	de	klok	op	
het	voormalige	treinstation	in	het	centrum	
van	Skopje.	Tijdens	de	aardbeving	kwam	de	
klok	tot	stilstand	op	de	vroege	ochtend	van	26	
juli,	om	5	uur	16.	Om	een	blijvende	herinne-
ring	aan	de	aardbeving	te	behouden		is	het	
gedeeltelijk	verwoeste	station,	inclusief	de	
klok,	als	zodanig	intact	gelaten,	alwaar	nu	
een	interessant	klein	museum	over	de	aardbe-
ving	is	samengesteld.	Het	aantal	dodelijke	
slachtoffers	van	ca.	1000	bij	deze	aardbeving	
met	een	kracht	van	6,1	op	de	schaal	van	Rich-
ter	was	relatief	gering,	maar	de	materiële	
schade	was	groot	en	vele	inwoners	werden	tij-
delijk	dakloos.	Ondanks	de	te	betreuren	effec-
ten	van	de	aardbeving	werd	het	seismisch	
ingenieurswerk	een	van	de	belangrijkste	pij-
lers	onder	het	bedrijf.
Het	kunnen	werken	op	West-Europees	niveau	
was	een	van	de	belangrijkste	redenen	om	
PUM	te	vragen	om	ondersteuning.	Men	zag	
het	belang	van	een	kwaliteitsverbetering,	
waarvoor	een	verandering	van	de	organisatie	
en	het	toepassen	van	nieuwe,	in	Europa	
gebruikte	ontwerpmethoden	en	uitvoerings-
technieken	geïmplementeerd	dienden	te	wor-
den.	

 Corruptiepraktijken /	Technisch	
inhoudelijk	staat	het	bedrijf,	evenals	vele	

Boven: Nikola (links) tracht enige orde te 
scheppen in de chaos op een bouwplaats in 
Skopje.
Onder: Het gedeeltelijk verwoeste stationsgebouw 
in Skopje met de klok die het tijdstip van  
de aardbeving van 1963 aangeeft.
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andere	bedrijven	en	instituten	in	Macedonië,	
op	een	behoorlijk	hoog	niveau,	vergelijkbaar	
met	dat	in	de	EU-landen.	Wat	echter	vaak	
mist	is	een	structurele	aanpak	binnen	de	
organisatie.	Dit	zowel	wat	het	management	
van	het	ingenieursbureau	betreft,	maar	voor-
al	bij	de	gang	van	zaken	in	de	uitvoering	van	
projecten.	Een	goede	werkvoorbereiding,	risi-
coanalyses	en	het	beheersen	van	de	organisa-
tie,	inclusief	de	veiligheid,	op	de	bouwplaats	
bleken	een	duidelijke	verbetering	te	behoe-
ven.
Met	de	huidige	opzet	van	de	combinatie	inge-
nieursbureau/aannemingsbedrijf	wordt	vaak	
na	een	ontwerpopdracht	de	uitvoering	van	
funderingen,	boorpalen	en	grondkerende	
constructies	voor	bouwputten,	verkregen.	
Maar	de	markt	is	moeilijk	en	wordt	ook	beïn-
vloed	door	corruptiepraktijken,	waar	Nikola	
zich	verre	van	tracht	te	houden.		Ook	het	krij-
gen	van	betalingen	voor	uitgevoerd	werk	is	
een	groot	probleem	in	Macedonië.	Het	uitein-

delijk	incasseren	van	verdiensten,	soms	zelfs	
na	twee	jaar,	blijkt	niet	ongewoon	en	kost	
veel	tijd	en	ergernis.	Opdrachten	voor	NATO	
(herstel	van	de	schade	van	de	Balkanoorlog)	
en	projecten	(al	dan	niet	gedeeltelijk)	betaald	
door	de	Europese	Unie	zijn	daarom	aantrek-
kelijk.	Ook	het	beoogde	werken	in	West-Euro-
pa	zou	voor	meer	continuïteit	in	het	verkrij-
gen	van	werk	en	van	de	zekerheid	van	beta-
ling	op	moeten	leveren.
Na	twee	intensieve	missies	van	mij	in	Skopje	
bezochten	Nikola	en	de	manager	engineering	
eind	2016	Nederland.	Met	dit	door	PUM	
gesubsidieerd	programmaonderdeel	wordt	
het	bedrijf	de	gelegenheid	gegeven	contacten	
te	leggen	met	3	à	4	Nederlandse	bedrijven.	Dit	
bezoek	heeft	inmiddels	al	samenwerking	met	
één	bedrijf	opgeleverd.

 Lima, Peru / Een	andere	uitzending	was	
naar	Callao,	de	haven	van	Lima,	in	Peru.	Een	
ondernemer	die	een	scheepsafhandelingsbe-

Met het Palestijnse team op veldinspectie in het droogliggende reservoir van de Auja 
Dam, Provincie Jericho, West Bank; Floris Schokking uiterst rechts.

drijf	voerde,	wilde	een	marien	geotechnisch	
onderzoeksbureau	opzetten.	Door	de	komst	
van	twee	grote	terminals	(Maersk	en	Dubai	
Ports)	kwam	dit	plan	in	gevaar,	en	zocht	hij	
hulp	bij	PUM.	Andrés	is	ex-officier	van	de	
Mariniers,	maar	heeft	zeer	veel	technische	
kennis	en	ervaring,	en	bezit	een	grote	werk-
plaats	waar	scheepslaad-	en	los	materieel	
wordt	onderhouden.	Hij	was	al	ver	met	het	
bouwen	van	een	hefeiland	voor	het	uitvoeren	
van	marien	boor-	en	sondeeronderzoek	en	
een	polyester	bootje	voor	het	transport	en	
voor	het	uitvoeren	van	geofysisch	onderzoek.	
Het	ontbrak	hem	echter	aan	opleiding	en	
ervaring	in	de	geowetenschappen	en	enginee-
ring.	Dat	kon	ik	hem	in	de	twee	weken	dat	
mijn	missie	duurde	helaas	niet	bijbrengen.	
Dus	moest	hij	die	kennis	in	huis	zien	te	
halen.	Via	mijn	goede	Spaanse	vriend	Luis	
González	de	Vallejo,	studiegenoot	in	de	inge-
nieursgeologie	en	verbonden	aan	de	Universi-
dad	Complutense	te	Madrid,	kon	ik	helpen	dit	
te	realiseren.	Dankzij	het		ongelooflijk	grote	
netwerk	van	Luis	in	Latijns	America,	kon	ik	
na	een	uurtje	e-mailen	en	bellen	een	geotech-
nisch	ingenieur	en	een	marien	geofysicus,	die	
beiden	werkten	als	freelancer,	in	Lima	lokali-
seren	en	uitnodigen	voor	een	interview.	De	
verbazing	op	het	gezicht	van	Andrés	toen	hij	
dit	vernam	kan	ik	me	nog	altijd	goed	herin-
neren	en	mijn	reputatie	bij	hem	als	bereisd	
kosmopoliet	was	voorgoed	gevestigd.	In	de	
korte	tijd	die	beschikbaar	was	heb	ik	samen	
met	hem	een	blauwdruk	gemaakt	voor	de	toe-
komstige	organisatie	en	hem	zo	goed	moge-
lijk	geïnformeerd	over	de	valkuilen	die	hij	
tegen	kon	komen.		

 5,1 op de schaal van Richter / 
Peru	bleek	een	zeer	plezierig	en	gezellig	land.	
De	nationale	keuken	is	zeer	goed	ontwikkeld	
en	Andrés	bleek	zelf	een	gastronomisch	fijn-
proever	te	zijn,	wat	erin	resulteerde	dat	veel	
overleg	plaatsvond	tijdens	lange	lunchbijeen-
komsten	in	uitstekende	restaurants.	Eén	daar-
van	was	gesitueerd	in	een	eenvoudig	houten	
bouwwerk	op	palen	in	de	haven	van	Callao.	
Naar	mijn	idee	was	het	geheel	door	de	golven	
in	de	haven	continu	in	beweging,	tot	Andrés	
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plotseling	aangaf	een	aardbeving	te	voelen.	
En	inderdaad	ontstond	er	een	golfpatroon	
bijna	loodrecht	op	de	door	de	wind	veroor-
zaakte	golven.	Later	vernamen	we	dat	het	een	
aardbeving	van	5,1	op	de	schaal	van	Richter	
betrof.	Een	PUM-collega	lunchte	tijdens	de	
aardbeving	in	een	restaurant	in	de	heuvels	
aan	de	oostkant	van	Lima	en	ervoer	die	als	
een	zwaar	gerommel	in	de	ondergrond	en	het	
gevaarlijk	bewegen	van	de	constructie.	In	een	
oogwenk	stonden	alle	gasten	uit	het	restau-
rant	buiten.	De	eigenaar	had	dit	kennelijk	al	
vaker	meegemaakt	en	had	andere	belangen.	
Hij	was	de	enige	die	binnen	bleef,	de	kassa	
bewakend.	Zo	leert	een	mens	om	te	gaan	met	
bedreigingen	van	diverse	aard	die	een	aardbe-
ving	met	zich	mee	brengt.	

 Auja Dam, Bezet Palestina / In	het	
kader	van	de	huidige	veranderende	missie	
van	PUM:	de	focus	op	duurzaamheid	en	advi-
sering	in	meer	institutionele	verbanden,	
werd	mij	gevraagd	een	probleem	aan	een	
waterreservoir	in	de	Bezette	Staat	Palestina	
op	de	West	Bank,	te	bekijken.	Bij	een	dergelij-
ke	missie	mag	de	rol	van	de	PUM-vertegen-
woordiger	niet	die	van	consultant	zijn.	De	
opdracht	heeft	hier	meer	de	vorm	van	een	
(pre)-haalbaarheidsstudie.	Na	analyse	en	
bespreking	van	het	probleem	wordt	aan	de	
betreffende	organisatie,	in	dit	geval	het	
Ministerie	van	Landbouw,	een	voorstel	gedaan	
voor	een	plan.	
Het	waterpeil	in	het	reservoir,	dat	een	totale	
capaciteit	van	ca.	700.000	m3	kent	en	is	afge-
sloten	met	de	aarden	Auja	Dam,	bleef	tijdens	
en	na	het	regenseizoen	(december	–	maart)	
niet	lang	op	niveau,	zodat	het	maximale	
bereikbare	waterpeil	bij	lange	na	nooit	werd	
gehaald.	Na	de	piekwaterstroom	uit	de	Auja	
Spring,	een	karstbron	en	de	belangrijkste	voe-
ding	van	het	reservoir,	was	het	waterpeil	in	
een	aantal	dagen	al	weer	enige	meters	
gedaald.	Dit	is	overigens	geen	ongewoon	pro-
bleem	in	aride	gebieden	met	sterke	seizoens-
gebonden	neerslag	en	hoge	temperaturen	tij-
dens	de	droge	zomerperiode.	Indien	in	opeen-
volgende	jaren	onvoldoende	neerslag	valt,	
komt	het	reservoir	geheel	droog	te	liggen	en	

verdwijnt	de	saturatie	van	de	grond	en	het	
gesteente	rond	en	onder	het	reservoir.	Die	
moet	dan	steeds	weer	opnieuw	gesatureerd	
worden	met	een	aanzienlijke	hoeveelheid	van	
het	“geoogste”	water.	Ongesatureerde	stro-
ming	naar	de	regionale	grondwaterspiegel	
vindt	dan	plaats.	Bijzonder	voor	mij	was	dat	
ik	dit	probleem,	veertig	jaar	voor	dato,	voor	
mijn	MSc-thesis	Ingenieursgeologie	aan	het	
Imperial	College	in	London	had	bestudeerd	in	
een	case	studie	van	het	Lar	Reservoir	in	Iran.	
Voordeel	van	de	situatie	bij	de	Auja	Dam	is	
dat	het	water	via	aan	de	oppervlakte	liggende	
Kwartaire	afzettingen	en	lokaal	poreuze	kalk-
steen,	die	onterecht	als	impermeabel	was	
gekarakteriseerd,	kan	wegstromen	naar	de	
diepere	grondwaterspiegel.	Dit	is	in	feite	te	
beschouwen	als	een	ondergrondse	opslag	in	
de	aquifer	waaruit	de	boeren	in	de	omgeving	
van	Jericho	water	voor	de	bevloeiing	van	hun	
grond	oppompen.	Het	enige	verlies	is	de	extra	
energie	die	daarvoor	nodig	is,	want	water	
direct	uit	het	reservoir	wordt	uitsluitend	
gebruikmakend	van	de	zwaartekracht	naar	de	
akkers	gebracht.	De	opslag	van	het	water	in	
de	ondergrond,	waar	het	niet	is	blootgesteld	
aan	evaporatie,	levert	een	bijdrage	aan	een	
netto	maximaal	gebruik	van	het	“geoogste”	
water.	
Echter,	het	niet	op	niveau	komen	van	het	
reservoir	wordt	als	een	negatief	punt	gezien	
door	de	boerencoöperatie	die	eigenaar	van	
het	reservoir	is.	Het	is	daarom	van	groot	
belang	dat	het	Ministerie	van	Landbouw,	de	
ontwerpers	en	beheerders,	de	boeren	tracht	
te	overtuigen,	dat	het	water	niet	verloren	is	

en	dat	dure	aanpassingen	aan	het	reservoir	
(bijvoorbeeld	afdichting	van	de	bodem)	eco-
nomisch	alleen	maar	nadeel	oplevert.		

 Waterbeperking / Naast	het	analyse-
ren	van	het	geohydrologische	probleem	was	
het	voor	mij	zeer	interessant	om	met	de	Pales-
tijnen	te	kunnen	communiceren	over	hun	
situatie	onder	de	al	vijftig	jaar	durende	Israë-
lische	bezetting.	Het	leven,	en	in	het	bijzon-
der	in	Ramallah	waar	ik	verbleef	en	waar	het	
Ministerie	van	Landbouw	is	gevestigd,	lijkt	
redelijk	normaal	te	verlopen.	Maar	het	twee-
maal	per	dag	uren	wachten	bij	de	check-
points	is	voor	de	mensen	die	in	Oost-Jeruza-
lem	en	elders	wonen	al	een	forse	inbreuk	in	
hun	dagelijkse	leven.	Ook	de	beperking	van	
de	beschikbaarheid	van	water	is	een	pro-
bleem.	Er	is	in	feite	geen	waterschaarste	op	de	
West	Bank.	Uit	het	water	dat	op	het	gebied	
valt	leveren	de	kalksteenaquifers	voldoende	
water	voor	de	Palestijnen	voor	landbouw	en	
voor	gebruik	door	industrie	en	huishoudens,	
en	tevens	voor	Israël	waar	veel	minder	water	
valt.	Er	is	in	de	Oslo-akkoorden	echter	een	ver-
deling	afgesproken:	70	procent	van	het	water	
voor	de	Israëli	en		30	procent	voor	de	Palestij-
nen.	In	2012	is	dat	in	de	praktijk	een	verde-
ling	van	84	en	16	procent	geworden!	Het	is	
zelfs	zo	dat	het	Israëlische	waterbedrijf	
Mekorot	in	het	gebied	rond	Jericho	water	
wint	uit	de	diepe	aquifer	en	dat	de	Palestij-
nen	dit	tegen	een	forse	vergoeding	mogen	
terugkopen.	Ondanks	dit	soort	tegenwerkin-
gen,	die	op	alle	gebieden	van	de	maatschappij	
plaatsvinden,	blijven	de	mensen	met	wie	ik	
sprak	optimistisch	gestemd	dat	er	uiteinde-
lijk	een	oplossing	komt	met	een	onafhankelij-
ke	Palestijnse	staat.	

Het	werken	voor	PUM	is	tot	nu	toe	een	gewel-
dige	en	in	veel	opzichten	een	interessante	uit-
daging	geweest	en	een	verrijking	van	mijn	
bestaan	als	gepensioneerd	ingenieursgeoloog/
geotechnisch	ingenieur.	Ik	kan	het	iedereen	
aanraden!		

Floris Schokking
floris.schokking@geoconsult-haarlem.nl

Het niet op niveau komen 
van het reservoir wordt als 
een negatief punt gezien 
door de boerencoöperatie 
die eigenaar van het 
reservoir is
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. interview
Appy Sluijs, paleoceanograaf 
aan de Universiteit Utrecht, en 
is één van de gelukkige 
onderzoekers die dit jaar een 
ERC Consolidation Grant 
ontvangt van de European 
Research Council. Met de twee 
miljoen euro zet hij zijn 
speurwerk naar 
klimaatveranderingen in het 
verleden voort. Het 
onderzoeksgeld biedt een kans 
om een nieuwe methode te 
ontwikkelen waarmee het CO2-
gehalte in het geologisch 
verleden is te achterhalen aan 
de hand van fossiele restanten 
van eencelligen uit de 
oceanen. Geo.brief zocht hem 
op.

Speuren in 
  het klimaat 
van het verleden

In een kolenmijn in Spitsbergen kijkend naar 
Paleocene voetafdrukken van een Pantodont.
Foto: Marc Cornelissen
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Vijf	studenten	zitten	bij	Appy	Sluijs	aan	tafel.	
Derdejaars	bachelorstudenten	zijn	het,	ze	
kwamen	binnenvallen	net	toen	het	interview	
zou	beginnen.	Dubbele	afspraak,	kan	gebeu-
ren.	
“Het	draait	bij	presentaties	om	stressmanage-
ment”,	hoor	ik	Sluijs	zeggen,	terwijl	ik	in	een	
hoek	van	zijn	werkkamer	mails	beantwoord.	
“Als	je	veel	oefent	verdwijnen	de	zenuwen	
vanzelf.”	Dan,	na	een	korte	blik	op	de	studen-
te	naast	hem:	“Nu	ja,	dan	word	je	in	elk	geval	
minder	nerveus.”
De	studenten	werpen	vervolgens	tegen	dat	de	
artikelen	allemaal	verschillende	verklaringen	
geven,	hoe	kunnen	zij	nou	weten	wie	er	gelijk	
heeft?
“Verschillende	verklaringen	zijn	juist	leuk”,	
antwoordt	Sluijs.	“Dat	is	precies	waar	het	in	
de	wetenschap	om	gaat!”
Even	later	zijn	de	studenten	vertrokken,	het	
interview	kan	beginnen.

De eerste vraag laat zich raden: wat ga je 
met het onderzoeksgeld doen?
“We	gaan	proberen	de	klimaatgevoeligheid	
voor	CO

2
	nauwkeuriger	in	te	schatten.	Aan	

het	einde	van	de	19e	eeuw	zat	er	ongeveer	
280	ppm	(parts	per	million)	koolstofdioxide	
in	de	atmosfeer.	In	de	loop	van	deze	eeuw	zal	
dat	oplopen	tot	560	ppm.	Daardoor	warmt	de	
aarde	op,	dat	is	duidelijk.	Maar	hoeveel		extra	
warmte	veroorzaakt	zo’n	verdubbeling	van	de	
CO

2
-concentratie	precies?	

Het	klimaatpanel	IPCC	komt	uit	op	‘ergens	
tussen	de	1,5	en	4,5	graden’,	en	dat	is	een	
goede	schatting.	Maar	drie	graden	verschil	
tussen	het	meest	optimistische	en	meest	pes-
simistische	scenario	is	veel.	Dat	bepaalt	bij-
voorbeeld	of	de	Groenlandse	ijskap	al	dan	
niet	smelt,	en	die	is	goed	voor	zes	meter	zee-
spiegelstijging.	
Daarnaast	gaan	we	onderzoek	doen	naar	het	
verschil	in	opwarming	tussen	de	polen	en	de	
rest	van	de	wereld.	De	polen	warmen	sneller	
op,	onder	meer	omdat	er	minder	reflectie	van	
zonlicht	is	als	het	ijs	verdwijnt.	Maar	welke	
andere	factoren	spelen	een	rol,	en	hoeveel	
scheelt	het?”

Hoe gaan jullie dat aanpakken?
“Door	terug	te	kijken	in	de	geologische	
geschiedenis.	We	gaan	twee	perioden	bestude-
ren	waarin	de	aarde	opwarmde:	het	vroege	
Eoceen,	van	54	tot	51	miljoen	jaar	geleden,	en	
het	Midden-Mioceen,	van	17	tot	14	miljoen	
jaar	geleden.	Een	groot	verschil	tussen	die	
perioden	is	dat	de	aarde	in	het	vroege	Eoceen	
ijsvrij	was,	terwijl	er	in	het	Mioceen	wel	ijs-
kappen	waren.	De	temperatuur	in	die	perio-
den	bepalen	we	met	gebruikelijke	methoden,	
onder	andere	uit	de	structuur	van	moleculen	
afkomstig	van	archea	(oerbacteriën)	en	uit	de	
verhouding	van	zuurstofisotopen	in	opge-
boorde	kalkfossielen.
Om	het	CO

2
-gehalte	van	destijds	te	reconstru-

eren	hebben	we	iets	nieuws	verzonnen.	Daar-
voor	gebruiken	we	fossiele	resten	van	dinofla-
gellaten.	Dinoflagellaten	zijn	eencelligen	die	
onder	meer	in	zee	leven.	Wat	uiteindelijk	in	
de	sedimenten	van	ze	overblijft,	zijn	dinocys-
ten:	minuscule	schildjes	van	een	soort	bio-
plastic,	eigenlijk	zijn	het	hele	kleine	plastic	
zakjes.	Uit	testen	die	we	in	het	lab	hebben	
gedaan	met	levende	dinoflagellaten,	blijkt	
dat	de	verhouding	tussen	de	stabiele	koolstof-
isotopen	12C	en	13C	in	hun	weefsel	direct	gere-
lateerd	is	aan	het	CO

2
-gehalte	van	het	water	

waarin	ze	leven.	We	vermoeden	dat	dit	voor	
dinocysten	ook	geldt.	En	als	dat	klopt,	kun-
nen	we	uiteindelijk	de	CO

2
	dus	aan	de	tempe-

ratuur	relateren.”

Is die methode nauwkeurig genoeg om 
een betere afbakening van de klimaatge-
voeligheid van CO

2
 te bereiken?

“Dat	hopen	we.	Dit	onderzoek	valt	bij	de	ERC	
onder	high	risk,	high	gain:	succes	is	niet	ver-
zekerd	–	maar	als	het	lukt	heb	je	ook	echt	
wat.	Ons	geluk	is	dat	zowel	dateringsmetho-
den	als	boortechnieken	de	afgelopen	jaren	
sterk	zijn	verbeterd.	We	beschikken	hierdoor	
over	complete	sedimentsequenties,	die	inmid-
dels	gedateerd	zijn	door	onder	andere	mijn	
collega’s	Frits	Hilgen	en	Luc	Lourens.	Ze	
deden	dit	met	cyclostratigrafie,	de	daterings-
methode	die	gebruik	maakt	van	de	variaties	
van	de	stand	van	de	aarde	ten	opzichte	van	de	
zon.	

Wie is Appy Sluijs?
Appy Sluijs (1980) studeerde biolo-
gie en biogeologie in Utrecht en in 
Santa Cruz in de Verenigde Staten. 
In 2006 promoveerde hij cum laude 
aan de Universiteit Utrecht, waar hij 
in 2014 benoemd werd tot hoogler-
aar in de paleoceanografie.  

Eerder ontving Sluijs al een Veni-
beurs van NWO en een starting 
grant van de ERC. Hij won diverse 
prijzen, waaronder de Vening 
Meinesz prijs, en werd  in 2016 
onderscheiden door de American 
Geophysical Union (AGU) met de 
James B. Macelwane medaille voor 
zijn ‘aanzienlijke bijdragen aan 
aardwetenschappen’. Van 2009 
tot 2014 was hij lid van de Jonge 
Akademie van de KNAW.

Boorkernen van Paleocene en Eocene 
sedimenten op Spitsbergen. 
Foto: Marc Cornelissen
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Omdat	deze	cycli	herkenbaar	zijn	in	de	sedi-
menten,	zijn	boorkernen	uit	verschillende	
gebieden	te	correleren,	soms	zelfs	met	een	
onzekerheid	van	minder	dan	20.000	jaar.	Dit	
was	voorheen	onvoorstelbaar	voor	het	Eoceen	
of	Mioceen.	Hierdoor	kunnen	we	nu	beter	ver-
banden	leggen	tussen	wereldwijde	CO

2
-varia-

ties	en	temperatuurschommelingen.
We	gaan	niet	alleen	kijken	naar	de	gemiddel-
de	temperatuur	en	CO

2
-gehaltes,	maar	vooral	

ook	naar	de	snelle	variaties	die	optreden	bin-
nen	de	perioden	die	we	bestuderen.	Dat	zijn	
die	scherpe	zigzaglijntjes	die	je	altijd	ziet	in	
paleotemperatuurcurves.	Het	gaat	om	wel	30	
tot	40	variaties	binnen	één	periode.	Dat	levert	
zoveel	gegevens	op	dat	je	er,	zij	het	op	kleine	
schaal,	statistiek	mee	kan	bedrijven.	Dat	is	
nieuw,	voor	het	klimaat	in	het	verre	verle-
den.”

En het probleem correlatie-causaliteit? 
Als CO

2
 en temperatuur omhoog gaan, 

hoe weet je dan dat de temperatuur 
omhoog gaat vanwege de CO

2
?

“Die	causaliteit	gaan	we	proberen	aan	te	
tonen	samen	met	wiskundigen	als	Marten	
Scheffer	van	Wageningen	University	en	Henk	
Dijkstra	van	de	Universiteit	Utrecht.	Ook	hier	
geldt	dat	we	hopen	dat	het	grote	aantal	varia-
ties	(en	dus	gegevens)	nieuwe	mogelijkheden	
biedt.	
We	gaan	onder	andere	een	techniek	gebrui-
ken	die	is	ontwikkeld	door	George	Sugihara	
van	het	Scripps	Instituut	in	San	Diego.	Die	
heeft	eerder	jarenlang	in	de	bankensector	
gewerkt.	Hij	maakte	daar	modellen	die	grote	
hoeveelheden	data	analyseerden,	en	dan	

Maar	goed,	zelfs	als	die	expeditie	doorgaat,	
valt	het	nog	te	bezien	of	ik	mee	mag.	Er	heb-
ben	altijd	veel	meer	onderzoekers	belangstel-
ling	dan	er	op	het	schip	kunnen.	Bovendien	
betaalt	Nederland	slechts	een	klein	percenta-
ge	van	het	budget	van	IODP.	Dat	betekent	dat	
er	maar	af	en	toe	een	wetenschapper	uit	
Nederland	mee	kan.”

En als het niet lukt? Kan je die gegevens 
dan toch krijgen?
“Ik	denk	dat	ze	dan	in	handen	vallen	van	de	
concurrentie...	“

Iets anders dan. Droomde jij als klein jon-
getje al van een leven als wetenschapper? 
“Nee,	ik	heb	eigenlijk	nooit	zo	gedroomd.	Ik	
deed	wat	ik	leuk	vond	en	toevallig	tegen-
kwam.	Pas	nu	ik	aan	het	hoofd	van	een	onder-
zoeksgroep	sta,	kan	en	moet	ik	plannen	
maken	voor	de	langere	termijn.
Wel	heb	ik	altijd	al	een	fascinatie	voor	de	
natuur	gehad.	Ik	ging	dus	biologie	studeren	–	
dat	er	iets	als	aardwetenschappen	bestond	
wist	ik	niet	eens.	Van	daaruit	ben	ik	de	mili-
eukant	op	gegaan,	en	uiteindelijk	dit	onder-
zoek	in	gerold.	Maar	toen	ik	tijdens	mijn	stu-
die	bij	mijn	leermeester	Henk	Brinkhuis	voor	
het	eerst	een	fossiel	zag,	wist	ik	wel	meteen:	
Dit	is	gaaf!”

Haha! Dat was zeker een dino of een mam-
moet of zo?
“Nee,	ook	toen	ging	het	al	om	dinoflagella-
ten!	Ik	vond	ze	prachtig,	meteen	al	vanaf	het	
begin.”

Marlies ter Voorde

Verschillende 
dinoflagellatencysten. 
Foto’s: Appy Sluijs

voorspelden	wat	de	markt	ging	doen.	Dat	
heeft	tot	op	zekere	hoogte	overeenkomsten	
met	ons	onderzoek.”

Wat betekent dit onderzoek in de prak-
tijk? Zit je straks bijvoorbeeld veel op 
zee?
“Nu	ja,	ik	doe	niet	alles	zelf,	hè?	We	doen	het	
onderzoek	als	groep.	Veel	materiaal	is	al	
beschikbaar	om	te	analyseren.	Dat	wordt	veel	
lab-	en	rekenwerk.	Verder	hoop	ik	dat	we	mee	
kunnen	met	nieuwe	boorexpedities	van	het	
International	Ocean	Discovery	Program	
(IODP).	Een	van	de	IODP-plannen	is	een	
boring	in	de	Noordpool.	Die	boorgegevens	
zouden	een	mooie	polaire	uiterste	waarde	
vormen	in	onze	dataset	,	en	zeer	bruikbaar	
zijn	voor	het	bepalen	van	versterking	van	
temperatuurveranderingen	op	de	polen.
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KNGMG Jaarverslag 2017

 Lustrumsymposium / Het 21e lustrum 
vierde het KNGMG op 7 april met een zeer 
geslaagd symposium over het actuele thema 
‘License to Operate’. Op het symposium bena-
drukte het KNGMG het belang van de dialoog 
tussen overheden, burgers, bedrijven en maat-
schappelijke organisaties als het gaat om het 
gebruik van de ondergrond voor de winning van 
grondwater, fossiele brandstoffen, zouten, kalk-
steen en geothermie.
In de ochtend vond de eerste bijeenkomst van 
‘AardNed’ plaats, waarbij een groep young pro-
fessionals brainstormde over de aansluiting van 
de opleidingen bij de praktijk, en hoe afgestu-
deerde aardwetenschappers zich door continue 
educatie hun vak op verantwoorde wijze kunnen 
blijven beoefenen. De overige bezoekers woon-
den ‘s ochtends in het Mineralogisch-Geolo-

de website te vinden. Het bestuur is de lustrum-
commissie, bestaande uit Aafke Bouma, Duco 
Drenth, Gijs Remmelts, Annemijn van Stiphout 
en Femke Vossepoel zeer erkentelijk voor de 
voortreffelijke organisatie.

 Netherlands Journal of Geosciences 
/ Het tijdschrift Netherlands Journal of Geosci-
ences (NJG) is een gezamenlijke uitgave van 
KNGMG en TNO - Geologische Dienst Neder-
land. In het bestuur van de Stichting Nether-
lands Journal of Geosciences (SNJG) zijn zowel 
TNO als KNGMG met twee leden vertegenwoor-
digd; voor KNGMG zijn dat János Uraï en 
Hemmo Abels. János  is aftredend en zal wor-
den opgevolgd door Boris Jansen. In 2017 (v. 
96) werden drie reguliere nummers gepubli-
ceerd met in totaal 15 artikelen. Nummer 2 was 
een special issue met acht artikelen over de ont-
wikkeling van de Maasvallei in Limburg. Heel bij-
zonder was dit jaar het special issue gewijd aan 
de aardbevingsproblematiek in Groningen dat 
als een extra dik, vijfde nummer uitkwam. In dit 
nummer zijn maar liefst 22 artikelen opgenomen 
die de stand van zaken van de wetenschappelij-
ke kennis over de effecten van de gaswinning in 
Groningen aan het einde van 2016 weergeven. 
In 2017 nam Ronald van Balen afscheid als edi-
tor-in-chief en werd hij opgevolgd door Johan 
ten Veen.

 Geo.brief / De redactie van de Geo.brief 
heeft in 2017 wederom acht nummers van onze 
zeer gewaardeerde nieuwsbrief verzorgd met 
artikelen over uiteenlopende onderwerpen zoals 
geothermie, de energietransitie, klimaatverande-
ring, de geologie van de Noordzee, het zicht-
baar maken van tektonische processen met 
tomografie, het mijnwezen in een voormalige 
kolonie en de Messiniaanse zoutcrisis. Verder 
waren er tal van stukjes steen en stukjes muse-
um, fraaie ontsluitingen en boekbesprekingen. 
In 2017 hebben redactie en de vormgever 
samen een nieuwe lay-out ontworpen waarvan u 
nu het tweede exemplaar in handen houdt. In 
deze fraaie, moderne lay-out hopen we de arti-
kelen en foto’s nog beter tot hun recht te laten 
komen.

. kngmg

Het KNGMG vierde vorig jaar het 21e lustrum (105 jaar). In dit inhoudelijke 
jaarverslag blikken we terug op het afgelopen lustrumjaar en belichten een 
aantal van de bijzonderheden en hoogtepunten.

gisch Museum een bijzondere lezing bij over de 
‘Licence to Operate’ bij een grootschalig 
bauxietproject in Guinea.
Het middagprogramma ging van start met een 
serie lezingen waarin vertegenwoordigers van 
SodM, NAM, en de ministeries van I&M en EZ 
hun visie gaven op hun eigen en elkaars verant-
woordelijkheden in de diepe ondergrond van 
Nederland. Na de pauze volgde een tweetal 
lezingen over de toekomstperspectieven van 
geothermie en CO2-opslag. Het enerverende 
symposium werd afgesloten met een panelbij-
eenkomst waarin aan de hand van een drietal 
stellingen werd gereflecteerd op het thema.
De dag werd feestelijk afgesloten met een groot-
se borrel met muzikale omlijsting, een boottocht 
door de grachten van Delft en een afsluitend 
diner. Foto’s en een uitgebreid verslag zijn op 
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Na ruim vijftien jaar eindredacteurschap is 
Aukjen Nauta gestopt met haar werk als eindre-
dacteur. Het bestuur en de redactie bedanken 
haar hartelijk voor haar inzet op redactieverga-
deringen, het aandragen en vaak zelf schrijven 
van artikelen, en het samen met de vormgever 
er elke keer weer voor zorgen dat er bij ons een 
mooi nummer door de bus viel. We hebben op 
de Kringendag afscheid van Aukjen genomen. 
Aukjen wordt als eindredacteur opgevolgd door 
Bjinse Dankert.

 Website / In 2017 hebben we volop geprofi-
teerd van onze nieuwe website met de daaraan 
gekoppelde digitale nieuwsbrief. Met website en 
nieuwsbrief zijn we veel beter in staat gebleken 
om aankondigingen, nieuwsberichten en foto’s 
onder de leden te verspreiden. Gemma Venhui-
zen heeft de website gedurende een groot deel 
van het jaar voorzien van nieuwsberichten en 
artikelen. Eind 2017 heeft zij echter een positie 
bij NRC Handelsblad aanvaard. Gemma wordt 
als webredacteur opgevolgd door Wenche 
Asyee.
Dankzij een donatie van Evert van der Graaff is 
het online-archief met oude uitgaven van Geolo-
gie en Mijnbouw nu compleet voor de periode 
1951 – 2004. Jan Schreurs werkt ondertussen 
door aan het completeren van de oudere jaar-
gangen en de Verhandelingen. 

 Staringlezing / Op woensdag 25 oktober 
verzorgde Carina Hoorn, researcher aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, de jaarlijkse Staringle-
zing. In haar lezing, getiteld ‘Mountains, climate 

and biodiversity: why geology is important to 
understand biological patterns’ hield Carina een 
warm pleidooi voor een multidisciplinaire aan-
pak bij het reconstrueren van biogeografische 
patronen en ontwikkelingen in ruimte en tijd. Zij 
illustreerde dit met prachtige voorbeelden uit 
Azië en Zuid-Amerika en introduceerde tevens 
haar nieuwste boek ‘Mountains, Climate and 
Biodiversity’ (nu te koop bij Wiley). De lezing 
vond plaats bij het KIVI in Den Haag.

 Jelgersmaprijs / De allereerste Jel-
gersmaprijs voor de beste Nederlandse aardwe-
tenschappelijke bachelorscriptie is gewonnen 
door Evalien van der Valk van de Vrije Universi-
teit Amsterdam en Sander Molendijk van de Uni-
versiteit Utrecht. De jury heeft daarnaast een 
eervolle vermelding toegekend aan Esmée 
Boter van de Universiteit Utrecht. De jury vond in 
het algemeen de kwaliteit van de ingezonden 
scripties, en in het bijzonder van deze drie prijs-
winnaars, van een hoog niveau. De feestelijke 
uitreiking van de eerste Jelgersmaprijzen was 
op 2 maart aan de VU in Amsterdam ter gele-
genheid van de Van Waterschoot van der Gracht 
penninguitreiking aan prof. dr. Jan Smit. 
KNGMG dankt de inzet van de expertjury voor 
het beoordelen van de scripties uit een zeer 
gevarieerd aardwetenschappelijk speelveld.

 Escherprijs / Op 30 maart werd in Natura-
lis Biodiversity Center de B.G. Escherprijs 2016 
aan Pim Kaskes uitgereikt voor de door de jury 
als de beste beoordeelde afstudeerscriptie in de 
(toegepaste) aardwetenschappen in de ruimste 

zin van het woord: ‘Unearthing the background 
of Naturalis’ Tyrannosaurus rex: taphonomy, 
stratigraphy and paleoenvironment’. Daarnaast 
ontving Margriet Lantink (Universiteit Utrecht) 
een eervolle vermelding voor haar scriptie met 
de titel ‘Fe isotopes of a ca 2.4 Ga hematite-rich 
iron formation confirm oxygenation of the Trans-
vaal basin in relation to the Great Oxygenation 
Event’. Het afstudeerproject van Pim Kaskes 
was een samenwerkingsverband tussen de VU 
en Naturalis Biodiversity Center. Het bestuur is 
de jury onder leiding van Johan Weijers zeer 
erkentelijk.

 Van Waterschoot van der Gracht 
Penning 2017 / Het hoofdbestuur heeft dit 
jaar de Van Waterschoot van der Grachtpenning 
toegekend aan prof. dr. Jan E. van Hinte. De 
laureaat is emeritus hoogleraar Paleontologie en 
Stratigrafie aan de Vrije Universiteit. Zijn werk is 
van groot belang geweest voor de ontwikkeling 
van de Mariene Geologie in Nederland. De grote 
betekenis die Jan van Hinte zowel voor de 
wetenschap als de industrie in Nederland heeft 
gehad, zijn belangrijke bijdragen aan het Ocean 
Drilling Program, en het grote aantal proefschrif-

Van links naar rechts: Pim Kaskes (rechts op de foto) 
met de Escherprijs en Margriet Lantink met de eervolle 
vermelding; Evalien van der Valk en Sander Molendijk 
ontvangen Jelgersmaprijs; Esmee Boter ontvangt 
eervolle vermelding Jelgersmaprijs;  sprekers op de 
Kringendag Geothermie; afscheid van Aukjen Nauta; 
Jan Smit ontvangt de Van Waterschoot van der Gracht 
Penning.
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ten dat onder zijn leiding tot stand is gekomen, 
hebben het bestuur doen besluiten hem de pen-
ning toe te kennen. De uitreiking heeft plaatsge-
vonden op vrijdag 10 november bij het NIOZ (op 
Texel) tijdens het ICDP / IODP-symposium.

 Kringendag / Op 1 december organiseer-
de KNGMG in samenwerking met de Mijnbouw-
kundige Kring een Kringendag onder de titel ‘De 
Geologie van Geothermie’. Na een introductie 
van het thema werden de verschillende geologi-
sche aspecten van het winnen van aardwarmte 
in een serie lezingen belicht. Tijdens de lunch en 
borrel was er de nodige tijd om de onderlinge 
banden aan te halen.

 Aardwetenschappelijke Loopbaan-
dag / 17 februari was de tiende editie van de 
Aardwetenschappelijke Loopbaandag aan de 
VU in Amsterdam. Deze landelijke carrièredag 
voor bachelor- en masterstudenten met een 
geowetenschappelijke achtergrond wordt twee-
jaarlijks georganiseerd door de Stichting Aard-

wetenschappelijke Loopbaandag (SAL). Vanaf 
dit jaar is de SAL een gezamenlijk initiatief van 
twee aardwetenschappelijke studieverenigin-
gen: GeoVUsie van de VU en de Utrechtse 
Aardwetenschappen Vereniging (UAV) van de 
UU. Eén van gastsprekers dit jaar was Iain Ste-
wart, professor aan Plymouth University in 
Engeland en tevens presentator van vele natuur-
documentaires op de BBC. Hij gaf een boeiende 
lezing over zijn ervaringen en werkzaamheden 
in het geologische veld en nam tevens zitting in 
het debat panel. Het debat had dit jaar als 
thema: ‘The role of earth scientists in a low-car-
bon high-energy world’ en werd geleid door 
onze voorzitter Lucia van Geuns.

 Accreditatie / Aardwetenschappers in 
Nederland kunnen via het KNGMG een accredi-
tatie als professioneel geoloog (EurGeol) verkrij-
gen bij de European Federation of Geologists 
(EFG). Het gaat om aardwetenschappers met 
werkervaring, die zich committeren aan een 
beroepscode en actief hun kennis op peil hou-
den. Afgelopen jaar zijn zes van onze leden 
geaccrediteerd, wat het totaal op zeventien 
Nederlandse EurGeol’s brengt.

 EFG projecten / De  European Federation 
of Geologists (EFG) heeft het initiatief genomen 
voor vier EU-projecten: INTRAW, gericht op 
internationale samenwerking op het gebied van 
grondstoffen, KINDRA, waarin de in Europa aan-
wezige kennis over hydrogeologie wordt geïn-
ventariseerd, CHPM2030, gericht op het ontwik-
kelen van innovatieve technologie voor de 
gelijktijdige winning van warmte-energie en 
metalen, en UNEXMIN, waarin een vernieuwend 
mijneninspectiesysteem met behulp van robots 
ontwikkeld wordt waarmee ondergelopen mij-
nen in kaart gebracht kunnen worden. Het 
KNGMG is samen met andere bij de EFG aan-
gesloten Europese beroepsorganisaties als 
‘third party’ bij deze projecten betrokken. De 
coördinatie van de projecten ligt in handen van 
de EFG.

 Financiën / Het financieel boekjaar 2017 is 
afgesloten met een positief saldo van circa € 

3.800,-. De grootste uitgaven zijn die voor de 
Geo.brief, op enige afstand gevolgd door NJG 
en de administratiekosten. Voor het boekjaar 
2018 is een begroting opgesteld die in een ver-

gelijkbaar batig saldo resulteert. De contributie 
hoeft in 2018 niet verhoogd te worden. Het 
financiële jaarverslag over 2017 zal in de volgen-
de Geo.brief verschijnen.
Het KNGMG dankt Shell en TNO voor het spon-
soren van resp. de Escherprijs en de Jelgersma-
prijs en dankt 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 hoofd-
redacteur van de Geo.brief en voor de secretaris 
van het hoofdbestuur, en EBN voor vergader-
ruimte. VU en NIOZ/IODP worden bedankt voor 
de organisatie rondom de penninguitreikingen 
van Jan Smit en Jan van Hinte en TU Delft voor 
de Kringendag. Tot slot zijn we NWO erkentelijk 
voor de jaarlijkse bijdrage aan de Geo.brief.

 Samenstelling van het hoofdbestuur 
/ In 2017 hebben we afscheid genomen van 
twee bestuursleden: Jan Schreurs en Els Ufkes. 
Gideon Lopes Cardozo en Marc Hijma zijn tot 
het bestuur toegetreden waarbij Gideon de taak 
van penningmeester op zich genomen heeft. Op 
de komende jaarvergadering zullen we weder-
om afscheid nemen van twee bestuursleden: 
Hemmo Abels en Marten ter Borgh. Op dezelfde 
vergadering zullen we Femke Vossepoel (TU 
Delft) als nieuw bestuurslid voorstellen.

Secretariaat / Els Ufkes verzorgt de ledenad-
ministratie en de financiële administratie. Ons 
postadres is sinds 1 juli ondergebracht bij TNO, 
afdeling Geomodelling in Utrecht. In december 
hebben  we ons archief van het KIVI naar het 
Science Centre in Delft overgebracht. Hiermee 
is er een einde gekomen aan onze tijd bij KIVI. 
We zullen deze locatie enkel nog gebruiken voor 
activiteiten zoals de jaarvergadering.

Ledenbestand / Het totaal aantal leden per 
31 december 2017 bedroeg 781. Vergeleken 
met de stand van 2016 (766) is er een beschei-
den groei van 15 leden. Vorig jaar zijn 3 van 
onze leden overleden. Een 34-tal leden heeft in 
2016 opgezegd en we hebben 52 nieuwe leden 
mogen verwelkomen. 

Jan Stafleu, secretaris 
Gideon Lopes Cardozo, penningmeester



. museumstuk

de	dinosauriërs	en	de	vogels	in	staat.	Er	zijn	
meerdere	fossielen	bekend	uit	de	150	miljoen	
jaar	oude	gesteenten	uit	de	omgeving	van	het	
Beierse	Solnhofen;	in	de	kalksteen	zijn	niet	
alleen	de	botten	maar	ook	de	veer-afdrukken	
bewaard	gebleven.	Archaeopteryx	valt	met	
enerzijds	de	gevederde	vleugels	en	anderzijds	
nog	een	lange	dinosaurusstaart	en	een	gebit	
met	kleine	scherpe	tandjes	precies	tussen	de	
vleesetende	dinosauriërs	en	de	vogels	in.	Van	
deze	zeldzame	fossiele	oervogel	was	tot	dus-
ver	nog	maar	een	dozijn	vondsten	bekend.	
Het	exemplaar	in	Teylers	museum	is	niet	zo	
compleet	als	het	beroemde	exemplaar	in	het	
museum	in	Berlijn;	in	het	Teylers-exemplaar	
zijn	vooral	resten	van	poot	en	vleugel	en	een	
botje	uit	de	heup	bewaard	gebleven.	Maar	
ondanks	het	feit	dat	het	een	gedeeltelijk	
exemplaar	betreft,	bleek	het	bij	nadere	
beschouwing	nog	net	iets	bijzonderder.

 China / Het	was	al	bekend	dat	enkele	
details	in	het	Teylers-exemplaar	afwijken	van	
de	andere	Archaeopteryx-fossielen;	zo	hebben	
enkele	botjes	in	de	vleugel	net	wat	andere	
lengte-verhoudingen,	en	ook	de	vorm	van	het	
schaambeen	wijkt	iets	af	van	de	andere	
Archaeopteryx-fossielen.	Foth	en	Rauhut	ver-
geleken	afgelopen	jaar	het	Teylers-exemplaar	
nauwkeurig	met	nieuwe	vondsten	uit	China.	
Op	basis	van	dit	nieuwe	vergelijkingsmateri-
aal	kwamen	ze	tot	de	conclusie	dat	de	oervo-
gel	van	Teylers	beter	past	op	een	plekje	iets	
verder	terug	in	de	dinosaurus-vogelstam-
boom.	Het	dier	schuift	door	naar	een	tak	die	
tussen	de	bekende	Archaeopteryx	en	de	klei-
ne	roofdinosauriërs	in	ontspruit	–	meer	pre-
cies,	het	Haarlemmer	exemplaar	blijkt	nauw	
verwant	aan	de	Chinese	Anchiornis.

Anchiornis	is	een	kleine	dinosaurus	met	
veren	op	de	voor-	en	achterpoten,	en	deze	
dino	leefde	net	iets	eerder	dan	Archaeopte-
ryx.	Ook	het	Haarlemmer	fossiel	is	afkomstig	
van	een	gesteentelaag	die	net	iets	ouder	is	

Oervogel van Teylers landt in een nieuw genus

 > Het	beroemde	oervogel-fossiel	stond	tot	
voor	kort	formeel	als	Archaeopteryx	bekend,	
maar	kent	sinds	begin	december	2017	een	
nieuwe	naam:	de	kleine,	gevederde	vogelach-
tige	dinosaurus	heet	nu	Ostromia	crassipes.	
Onderzoekers	Christian	Foth	uit	Stuttgart	en	
Oliver	Rauhut	uit	München	presenteerden	

Het is een topstuk in de fossielencollectie van het Teylers Museum in Haarlem: de versteende 
resten van de oervogel. Een fossiel dat bij paleontologen zó bekend is, dat  ‘het Haarlemmer 
exemplaar’ volstaat. Sinds eind vorig jaar kent de oervogel een nieuwe classificatie én een nieu-
we naam, schrijft honorair conservator paleontologie van het Teylers Museum, Anne Schulp.

hun	overwegingen	en	argumenten	voor	deze	
nieuwe	classificatie	in	een	publicatie	in	het	
vaktijdschrift	BMC	Evolutionary	Biology.

 Scherpe tandjes / Archaeopteryx	
staat	al	sinds	jaar	en	dag	bekend	als	dé	oervo-
gel,	het	iconische	dier	dat	tussen	de	geveder-
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dan	de	kalksteenlagen	waar	de	andere	
Archaeopteryx-fossielen	in	zijn	gevonden.	
Daarmee	“is	het	Haarlemmer	exemplaar	het	
eerste	lid	van	[de	Anchiornis-achtigen]	buiten	
China”,	zegt	Rauhut	in	het	persbericht	van	de	
Ludwigs-Maximilians-Universität	München,	
“…en	samen	met	Archaeopteryx	is	het	de	
tweede	soort	vogelachtige	dinosaurus	uit	de	
Jura	die	buiten	Oost-Azië	is	gevonden.	En	dat	
maakt	het	een	nog	zeldzamer	en	bijzonder-
der	vondst	dan	de	andere	twaalf	Archaeopte-
ryxen.”

 Holotype / Het	Haarlemmer	exemplaar	
heeft	daarmee	een	nieuwe	genus-naam	gekre-
gen.	Foth	en	Rauhut	hebben	het	fossiel	ver-
noemd	naar	de	Amerikaanse	paleontoloog	
John	Ostrom,	de	onderzoeker	die	in	de	jaren	
’70	van	de	vorige	eeuw	het	fossiel	voor	het	
eerst	als	oervogel	herkende.	Ook	Ostrom	had	
de	kleine	verschillen	met	de	andere	Archae-
opteryx-fossielen	in	de	gaten,	maar	pas	dank-
zij	de	nieuwe	vondsten	uit	China	konden	Foth	
en	Rauhut	het	Teylers-exemplaar	nauwkeuri-
ger	in	de	dino-vogelstamboom	plaatsen.

Met	de	presentatie	van	de	nieuwe	genusnaam	
is	het	fossiel	opeens	een	holotype,	het	refe-
rentie-exemplaar	op	basis	waarvan	een	soort	
gedefinieerd	is.	Daarmee	is	Teylers	de	naam	
Archaeopteryx	kwijt,	maar	het	krijgt	er	een	
nieuwe	gevederde	dinosaurus	voor	terug.	En	
daarmee	is	het	avontuur	van	de	ontwikkeling	
van	de	vliegkunst	met	wéér	een	nieuw	fossiel	
weer	een	stapje	beter	gedocumenteerd.

Anne Schulp 

Website Teylers Museum: www.teylersmuseum.nl

. aankondiging

. agenda

Nieuwe leden
Ir. J.D. Adrichem, T. Bradley, Dr. C.A. Hecker, 
T.T. Jacobs, A.M. Marks BSc,  
M. van Oorschot MSc, Dr. A. Pluymakers,  
Ir. J. Talens, ir. MBA B.C. Teuben

Verhuisbericht leden
F. van Bergen, J.H. Braakman, M.C. Bussmann, 
F.A. Guit, W.A. Hazel, B. Jansen,  
P.J.T. van Maren, C.A. Visser

Overleden KNGMG-leden
dr. M.C. Geluk

. personalia
3 april 2018
Kring-Noord lezing: What we can learn from 
planet Mercury – door Jurrien Knibbe
info: www.kngmg.nl/kringnoord

17 – 18 april 2018
AAPG GTW Series: Geothermal Cross Over 
Technologies Workshop, Utrecht
info: aapg.org/global/europe/events

10 – 12 mei 2018
Driedaagse excursie Kring-Noord naar de 
Eifel, o.l.v. Heinz Bürgisser en Willem Schuur-
man
info: www.kngmg.nl/kringnoord

16 Mei 2018, KiVi-GebouW, DeN HAAG

Jaarvergadering KNGMG woensdag 16 mei 
2018

Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van het Genootschap op 
woensdag 16 mei 2018, in het KIVI-gebouw in Den Haag. De vergadering begint om 16.00 uur, 
vanaf 15.30 is er koffie en thee. Na afloop is er om 17.00 uur een borrel en daarna volgt een 
lezing van de Petroleum Geologische Kring door Quintin Fisher (Professor Petroleum Geomecha-
nics in Leeds).

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

Programma / 
15.30 /Thee, koffie & koek. 16.00 / Jaarvergadering. 
17.00 / Borrel samen met PGK
18.00 / PGK-lezing door Quintin Fisher

Voorlopige agenda / 
Opening / Vaststelling agenda / Ingekomen en uitgegane stukken / Verslag jaarvergadering 17 
mei 2017* / Jaarverslag 2017* / Financieel jaarverslag 2017* / Verslag kascommissie en dechar-
ge bestuur / Bestuurswisselingen / Rondvraag / Sluiting

* Het verslag van de jaarvergadering op 17 mei 2017 verscheen in Geo.brief 5, augustus 2017. 
Het inhoudelijke jaarverslag  2017 vindt u in deze Geo.brief; het financiële jaarverslag zal in de 
volgende Geo.brief verschijnen. De definitieve agenda van de jaarvergadering zal zo spoedig 
mogelijk op de website geplaatst worden.
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