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Vening Meinesz prijs voor Niko Wanders

De kringloop van aardse materialen scherper in beeld
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 Een bekentenis  / Ik zal het maar 
bekennen: ik ben lid van het KNGMG. Ik ben daarnaast ook 
lid van de EAGE, de NGV en de EGU, alhoewel dat laatste 
lidmaatschap geloof ik verlopen is. Dit lijken triviale feitjes 
voor een Nederlandse geoloog, maar vanaf 25 mei a.s. zijn 
ze dat niet meer. Dan treedt namelijk een nieuwe wet in 
werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Deze wet verplicht organisaties om expliciet aan te 
geven welke privacygevoelige gegevens ze inwinnen, hoe ze 
die beveiligen en op welke manier ze die gebruiken. Een van 
de uitgangspunten is ‘dataminimalisatie’: een organisatie 
mag niet meer van u weten dan nodig is om het doel waar-
voor de gegevens verzameld zijn uit te voeren. Een voor-
beeld is een sollicitatiebrief en CV met tal van persoonlijke 
gegevens (de sollicitatie op zich is al privacygevoelig).  
Deze gegevens zijn nodig in de sollicitatieprocedure, maar 
als de kandidaat wordt afgewezen zijn ze dat niet meer en 
moeten ze vernietigd worden.

Een goede zaak denkt u wellicht, met de Cambridge Analytica 
affaire, waarbij 87 miljoen Facebook-profielen werden 
ingezet om Amerikaanse kiezers te bestoken met pro-Trump 
propaganda, nog vers in het geheugen. En wellicht hoorde 
u tot de 49,5% tegenstemmers bij het referendum over die 
ándere wet die aan privacygevoelige zaken raakt. De nieuwe 
wet beperkt zich echter niet tot het gebruik van big data 
in bedrijven als Facebook, Google en andere datagiganten, 
en ook niet tot misschien minder verdachte Nederlandse 
bedrijven als Albert Heijn of Bol.com. De AVG strekt zich 
namelijk uit tot in de haarvaten van de samenleving: ook 
alle verenigingen, stichtingen, sportclubs, goede doelen 
organisaties, kerkgenootschappen, etc. moeten er aan  
geloven. Dus ook het KNGMG.

Wat weten we van u? Vrijwel alle gegevens heeft u bij  
aanvang van uw lidmaatschap verstrekt. Het betreft naam, 
adres, woonplaats en aanhef, nodig voor de verzending van 
Geo.brief en NJG. We weten uw e-mailadres, nodig als u de 
digitale nieuwsbrief of bijvoorbeeld NJG alleen in digitale 
vorm ontvangt. We hebben u om uw studiegegevens gevraagd 
om te voorkomen dat loodgieters of hoogleraren Sanskriet 
lid worden. En we sturen u jaarlijks een factuur die u  
met uw betaalrekening voldoet (bank, rekeningnummer). 
Verder hebben we van de meeste leden een telefoonnummer 
en kennen we uw geboortedatum, gegevens waarvan we 
ons nu, met het oog op de dataminimalisatie, afvragen of 
we die wel echt nodig hebben.

Behalve ze gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn kunnen we 
met deze gegevens allerlei analyses uitvoeren: wat is onze 
gemiddelde leeftijd? Waar wonen de meeste leden? Welke 
leden volgen momenteel een carrière in het buitenland? 
Een goede zaak dus dat we maatregelen nemen om te  
voorkomen dat deze data op straat komt te liggen.

Wat kunt u de komende tijd van het bestuur verwachten? 
Momenteel nemen we alle consequenties van de wet onder 
de loep. We kijken kritisch naar de beveiliging van de leden- 
en financiële administratie (PC in een beveiligde omgeving, 
software beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord), 
en we zorgen ervoor dat er geen kopieën van ledenlijsten 
rondzwerven. We screenen de website op mogelijk privacy-
gevoelige informatie en halen die eraf. We gaan overleggen 
met uitgeverij Blauwdruk en Stichting NJG over het ver-
strekken van de verzendlijsten van resp. Geo.brief en NJG. 
Qua procedures stellen we een ‘privacy statement’ op dat 
we zullen publiceren en leggen we vast hoe we een datalek 
aan de toezichthouder zullen melden mocht er toch iets 
mis gaan. Een heikel punt is het publiceren van foto’s  
op de website: alle mensen die herkenbaar in beeld zijn 
moeten toestemming hebben gegeven voor publicatie.  
Dat wordt nog wat bij Kringendagen, Staringlezingen en 
Escherprijsuitreikingen. Naast het overwegend digitale, 
actieve gegevensbeheer beschikt KNGMG ook over een 
papieren archief. Hierover meldden we al eerder dat het 
verhuisd is van KIVI in Den Haag naar het Science Centre 
aan de Mijnbouwstraat in Delft. We kunnen ons haast geen 
mooier adres voor ons archief bedenken (met wellicht een 
uitzondering voor de Ir. Mr. Dr. van Waterschoot van der 
Grachtstraat in Heerlen). We zijn onlangs in Delft geweest 
om de verhuisdozen uit te pakken en de archiefkasten in 
te richten (zie foto).

Met het regelen van alle zaken rond de AVG kunnen we 
overigens nog best hulp gebruiken. Mocht u in een andere 
vereniging ervaring hebben opgedaan met de AVG, schroom 
dan niet om contact met een van de bestuursleden op te 
nemen. Moet u alleen nog achter onze e-mailadressen zien 
te komen!

Jan Stafleu

AVG: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-
nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

. v
an

 h
et

 b
es

tu
ur

Geo.brief
Bol.com
Geo.brief
Geo.brief
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg


3

G
eo

.b
rie

f 3
 / 

20
18

	 > 	Niko Wanders (1986) is universitair docent 
aan de Universiteit Utrecht, waar hij eerder pro-
moveerde na een studie aan de WUR Wageningen. 
Twee jaar werkte hij in de Verenigde Staten als 
postdoc aan de gerenommeerde Princeton  
University met een Rubicon beurs. In 2017 keerde 
hij terug naar Utrecht. Doorslaggevend voor het 
winnen van de Vening Meinesz prijs was dat 
Wanders zijn prestaties leverde terwijl hij amper 
drie jaar geleden promoveerde op een onder-
zoek dat satellietbeeldgegevens koppelde aan 
overstromingsmodellen, om zo overstromingen 
beter te kunnen voorspellen.

 Waterreservoirs tijdens droogtes  / 
Momenteel ontwikkelt hij met satellietgegevens 
een model dat probeert te begrijpen hoe mensen 
omgaan met waterreservoirs tijdens droogtes. 
Zijn er verschillen in periodes van waterschaarste 
of juist wateroverschot? Zo hoopt hij het optimale 
waterbeheer te kunnen bepalen om in de toe-
komst duurzaam watergebruik te garanderen  
en waterverspilling te minimaliseren. Voldoende 
schoon water voor huishoudens, industrie en 
landbouw wordt wereldwijd een grote maat-
schappelijke uitdaging. Klimaatverandering 
heeft invloed op neerslagpatronen en dat zorgt 
voor periodes van extremen: droogte en over-
stromingen. Wanders toonde bijvoorbeeld de 
toegevoegde waarde aan van satellietobservaties 
van bodemvocht bij de voorspelling van een 
overstroming in grote riviersystemen.

Vening Meinesz prijs voor 
hydroloog Niko Wanders

Overstromingen en droogte in rivierdelta’s: dat zijn de onder werpen 
waarmee dr. ir. Niko Wanders de Vening Meinesz prijs voor aardweten
schappen 2018 heeft gewonnen. De hydroloog van de Universiteit Utrecht 
ontvangt deze tweejaarlijkse NWOprijs van 10.000 euro voor het beste 
aardwetenschappelijk onderzoek binnen zes jaar na promotie.

. nwo

 Beoordeling  / Voor de Vening Meinesz 
prijs worden kandidaten beoordeeld op gedre-
venheid voor wetenschappelijk onderzoek, zelf-
standigheid, output, impact op de onderzoeks-
gemeenschap, creativiteit bij de uitvoering van 
hun onderzoek en de verwachtingen over de 
verdere loopbaan van de kandidaten. De selectie-
commissie was bijzonder onder de indruk van 
de hoge mate van zelfstandigheid en onafhan-
kelijkheid van deze kandidaat. Zijn publicatielijst 
telt 31 artikelen in peer-reviewed tijdschriften 
waarvan 12 als eerste auteur, één daarvan in het 
hoog aangeschreven Nature Geoscience. Ook 
communiceert hij over zijn onderzoek met het 
brede publiek en leidt hij studenten op, tijdens 
colleges en veldwerk. 
Verder is Wanders actief voor de internationale 
aardwetenschappelijke gemeenschap. Zo orga-
niseert hij sessies op de Fall Meeting van de 
American Geophyiscal Union (AGU), de jaarlijk-
se meeting van aardwetenschappers wereldwijd 
en is hij actief als reviewer voor onderzoek en 
diverse tijdschriften. 

 Vening Meinesz  / Wanders ontving de 
Vening Meinesz prijs van 10.000 euro tijdens het 
14e Nederlands Aardwetenschappelijk Congres 
in Veldhoven. De prijs is bedoeld ter financiering 
van onderzoeksgerelateerde kosten. De prijs is 
vernoemd naar één van de grondleggers van de 
Nederlandse aardwetenschappen én van NWO 
zelf: prof. dr. ir. Felix Vening Meinesz (1887-1966). 
Deze geoloog werd voor de Tweede Wereld-
oorlog beroemd door zijn metingen aan de 
zwaartekracht op zee tijdens verfilmde reizen per 
onderzeeër. In 1962 won hij de Vetlesen prijs, 
een equivalent van de Nobelprijs. De opbrengst 
schonk hij aan NWO ten behoeve van een prijs 
voor jonge aardwetenschappers.

Geo.brief
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Hoeveel materiaal van een subducerende plaat belandt via vulkanen weer 
terug op het aardoppervlak of in de atmosfeer, en hoeveel materiaal eindigt 
definitief in de dieptes van de mantel? Aardwetenschapper Janne Koornneef, 
geochemicus aan de Vrije Universiteit Amsterdam, ontving vorig jaar een 
European Research Council starting grant van 1,7 miljoen euro om de 
kringloop van aardse materialen met een nieuwe techniek te onderzoeken. 

.interview

De kringloop van  
    aardse materialen
 scherper in beeld

De Stromboli vulkaan,  
Eolische eilanden, 2016.  
Foto: Janne Koornneef
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	 >	Het	bericht	dat	ze	de	subsidie	van	de	
European	Research	Council	(ERC)	definitief	had	
binnengesleept,	dat	had	wel	wat	duidelijker	
gekund,	vindt	geochemicus	Janne	Koornneef.	
“Er	stond:	‘Your proposal has been retained for 
funding’.	En	dat	ik	nog	een	paar	weken	moest	
wachten	voordat	ik	dit	mocht	communiceren.”

Retained?	Achtergehouden?	Samen	met	een	
collega	staarde	ze	naar	de	formulering	van	de	
ERC.	Kon	ze	nu	al	blij	zijn,	of	was	er	toch	nog	
een	kans	dat	ze	buiten	de	boot	zou	vallen?		
Tot	een	andere	collega,	die	eerder	zo’n	beurs	
had	bemachtigd,	haar	met	een	“Ontzettend	
gefeliciteerd!”	uit	haar	lijden	verloste.	Ze	mocht	
dus	juichen	–	en	dat	deed	ze	dan	ook.	“Hoe	
blij	ik	was?	Ongelofelijk	blij.	Ik	kon	even	hele
maal	niks	meer.	We	zijn	maar	naar	het	café	
gegaan.”

Gefeliciteerd! Wat ga je uitzoeken?  		
“Bij	subductiezones	duikt	de	ene	aardschol	
onder	de	andere,	de	diepe	aarde	in.	Een	deel	
van	die	duikende	plaat	wordt	samen	met	de	
sedimenten	opgenomen	in	de	aardmantel.	
Een	ander	deel	wordt	gerecycled:	dat	smelt,	en	
komt	als	lava	of	gas	bij	vulkaanuitbarstingen	
weer	vrij.	Het	materiaal	van	de	duikende	plaat	
en	de	sedimenten	worden	op	deze	manier		
dus	herverdeeld,	over	de	atmosfeer,	het	aard
oppervlak,	de	aardkorst	en	de	mantel.	Maar	in	
welke	verhoudingen	precies?	Daar	gaan	we	
ons	in	dit	onderzoek	mee	bezighouden.
We	komen	zo	niet	alleen	meer	te	weten	over	
de	diepe	aarde,	maar	ook	over	de	atmosfeer,	en	
hoe	hun	samenstelling	varieerde	gedurende		
de	geologische	geschiedenis.	Dat	had	op	zijn	
beurt	weer	invloed	op	het	klimaat,	bijvoor
beeld	wanneer	subductie	vergezeld	ging	met	
de	uitstoot	van	grote	hoeveelheden	CO

2
.	Het	

warme	klimaat	van	het	Krijt	zou	zo	veroor
zaakt	kunnen	zijn	door	de	lange	continentale	
subductiezone,	die	ontstond	toen	de	Tethys
oceaan	zich	begon	te	sluiten.”

Is dat nog niet eerder onderzocht?  
“Jawel,	maar	wij	denken	dat	we	een	flinke	
stap	verder	kunnen	komen	met	de	nauwkeu
righeid.	In	de	literatuur	lopen	schattingen	

voor	de	herverdeling	van	CO
2
	vaak	enorm	uit

een	–	van	het	scenario	waarin	bijna	alles	in	
de	atmosfeer	terecht	komt,	tot	het	scenario	
waarin	vrijwel	alles	in	de	mantel	blijft	zitten.
Tot	nu	toe	doet	men	dit	soort	analyses	door	
de	samenstelling	van	lava	te	bestuderen,	en	
deze	te	vergelijken	met	de	samenstelling	van	
de	duikende	plaat.	Daarbij	gaat	men	er	van	uit	
dat	alle	bestanddelen	van	de	lava	afkomstig	
zijn	van	die	duikende	plaat,	de	sedimenten	
die	op	de	plaat	lagen	en	het	stuk	mantel	
direct	gelegen	boven	de	subducerende	plaat,	
de	zogenaamde	mantle wedge.
Maar	wanneer	het	gesmolten	gesteente	omhoog	
komt,	moet	het	zich	ook	nog	een	weg	banen	
door	de	korst	van	de	bovenliggende	plaat.	
Onderweg	kan	magma	dus	extra	korstmateri
aal	opnemen,	en	dan	klopt	de	balans	niet	
meer.
Wat	wij	anders	gaan	doen,	is	dat	we	smelt
insluitsels	gaan	analyseren	–	melt inclusions		
is	de	bekendere	Engelse	term.	Dit	zijn	kleine	
gestolde	druppeltjes	smeltmateriaal,	die		

Janne Koornneef in het lab  |  Foto: Liesbeth Dingemans & Lotte Rijkes / www.ditdoeik.nl

Wie is Janne Koornneef?
Janne Koornneef studeerde aardweten-
schappen aan de Vrije Universiteit  
Amsterdam, waarna ze promoveerde 
aan de ETH in Zürich. In 2011 keerde  
ze als postdoc terug naar de VU.  
Sinds 2016 is Koornneef werkzaam  
als Universitair Docent.

Het project ReVolusions, Quantifying 
Recycling Fluxes of Earth Surface  
Materials and Volatiles in Subduction 
Zones using Melt Inclusion, is begin  
dit jaar van start gegaan.

Geo.brief
http://www.ditdoeik.nl/
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tijdens	de	vorming	van	mineralen	zoals	olivijn	
ingevangen	zijn	geraakt.	Daarmee	heb	je	dus	
minuscule,	afgesloten	pakketjes	materiaal	uit	
de	diepte	te	pakken,	waarvan	je	zeker	weet	dat	
ze	onderweg	naar	boven	niet	verontreinigd	
zijn	geraakt.	Daarmee	sluit	je	een	bijdrage	
van	de	korst	uit,	en	is	de	nauwkeurigheid	van	
onze	metingen	dus	groter,	denken	we.	We	
kunnen	smeltinsluitsels	tegenwoordig	apart	
van	elkaar	analyseren.	We	gaan	de	radiogene	
isotopen	(SrNdPb),	vluchtige	elementen,	en	
stabiele	isotopen	van	O	en	C	er	in	meten.“

Waarom hebben onderzoekers deze 
insluitsels dan niet eerder gebruikt?  
“Er	bestond	nog	geen	apparatuur	waarmee		
je	de	metingen	nauwkeurig	genoeg	voor	dit	
soort	onderzoek	kon	doen.	Dat	is	nu	wel	het	
geval.	Ik	heb	daar	zelf	de	afgelopen	jaren	aan	
gewerkt,	in	samenwerking	met	het	bedrijf	
Thermo	Scientific	dat	massaspectrometers	
maakt.	We	hebben	de	nauwkeurigheid	in	
ongeveer	5	jaar	met	een	factor	10	verhoogd.	
Dat	scheelt	natuurlijk	nogal.”

Welke subductiezones gaan jullie  
bestuderen? 
“De	Marianasubductiezone	in	de	Grote	Oceaan,	
en	het	subductiesysteem	van	Italië.	Bij	de	
Marianasubductiezone	duikt	de	Pacifische	
Plaat	onder	de	Filipijnse	Plaat.	Omdat	de	Paci

fische	Plaat	een	oceaanplaat	is	en	er	geen	con
tinenten	in	de	buurt	liggen,	is	hier	nauwelijks	
sprake	van	continentale	sedimenten.	Er	is	al	
veel	onderzoek	naar	deze	locatie	gedaan,	we	
hebben	dus	vergelijkingsmateriaal.	Het	lijkt	
er	op	dat	hier	vrijwel	al	het	materiaal	van	de	
Pacifische	aardschol	en	de	sedimenten	in	de	
diepe	aarde	verdwijnt.
In	Italië	is	de	korst	juist	dik	en	is	de	subductie
zone	omringd	door	continenten.	Hier	hebben	
we	dus	een	ander	uiterste	te	pakken.	De	tekto
niek	is	hier	bovendien	veel	ingewikkelder,	
met	variaties	door	de	tijd	heen.	Er	zitten	ver
schillende	stukken	ondergedoken	aardplaat	
onder	het	land,	met	verschillende	typen		
sediment.	Tot	nu	toe	lijkt	het	er	op	dat	veel	
sedimentmateriaal	en	dus	ook	CO

2
	weer	terug	

naar	het	oppervlak	komt,	en	gerecycled	wordt.	
Dat	hopen	wij	straks	preciezer	te	kunnen	
bepalen.”

Je hebt nu voor het eerst een eigen onder-
zoeksgroep  
“Ja!	En	ik	vind	dat	hartstikke	spannend	en	
superleuk.	Dit	is	wat	ik	echt	heel	graag	wilde,	
een	eigen	onderzoeksgroep	om	samen	m’n	
plannen	mee	uit	te	werken.	Ik	heb	twee	nieuwe	
promovendi	aangenomen,	en	Igor	Nikogosian	
zit	als	onderzoeker	in	het	project.	Nikogosian	
is	een	zeer	ervaren	specialist	wat	smeltinsluit
sels	betreft,	dat	hebben	we	hard	nodig	bij	dit	

Links: Smeltinsluitsels in olivijn. Rechts: Close-up van een smeltinsluitsel in olivijn.   
Foto’s:  Janne Koornneef

onderzoek.	De	gesteentemonsters	hebben		
we	al,	er	zal	dus	niet	veel	veldwerk	zijn.	De	
promovendi	gaan	veel	analyses	doen	in	het	
lab,	zelf	ga	ik	me	bezighouden	met	het	nog	
verder	verfijnen		van	de	technieken.”

Zie je dit als je eerste stap als onderzoeks-
leider?  
“Nu	ja,	dat	hoop	ik	wel	natuurlijk.	Zo’n	ERC
subsidie	is	in	elk	geval	goed	voor	je	reputatie.	
Ik	merk	nu	al	dat	ik	meer	aandacht	krijg,	ik	
word	bijvoorbeeld	opeens	gevraagd	als	invited	
speaker	voor	allerlei	congressen.	En	ja,	ik	ga	
alles	aangrijpen!”

Dan de vraag waar je nooit onderuit komt: 
wat heeft de maatschappij aan dit onder-
zoek?		
“Als	het	lukt,	dan	leren	we	meer	over	hoe		
subductie	de	kringloop	van	aardse	materialen	
beïnvloedt	en	hoe	dit	eventueel	een	rol	
gespeeld	heeft	voor	het	paleoklimaat.	Dus	
een	beter	begrip	van	hoe	onze	aarde	werkt.”

Zegt jullie werk ook iets over de klimaat-
verandering waar we nu in zitten?  
“Nee,	dat	dan	weer	niet.	Subductie	werkt	op	
tijdschalen	van	miljoenen	jaren,	bij	de	huidige	
klimaatverandering	rekenen	we	in	decennia.”

Nog zo’n vraag: Heb je tot nu toe gemerkt 
dat het lastiger was voor jou dan voor 
mannelijke collega’s om te bereiken wat 
je nu hebt bereikt?   
“Nee,	dat	denk	ik	niet.	Als	er	al	een	verschil	
is,	dan	is	dat	eerder	in	mijn	voordeel.	Ik	zie	
wel	dat	de	manvrouw	verhouding	in	de	
wetenschap	nogal	scheef	is.	Maar	in	deze	tijd	
is	het	misschien	juist	wel	gunstig	om	vrouw	
te	zijn	op	dit	niveau.	Ik	ben	er	gewoon	altijd	
honderd	procent	voor	gegaan,	en	dan	lukt	het	
ook.	Ik	hoop	van	harte	dat	de	verhoudingen	
in	de	komende	tien	à	twintig	jaar		
normaliseren!”

Marlies ter Voorde

Geo.brief
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 Zwerfstenen in de polder  /  In 
tegenstelling tot het noorden van Duitsland 
en het westen van Denemarken kent Neder-
land amper middeleeuwse kerken waarin 
zwerfstenen als bouwmateriaal zijn 
gebruikt. Twee maar, in Emmen en Odoorn. 
In Wieringerwerf staat een derde, 20e-eeuw-
se, deels uit zwerfstenen opgetrokken kerk. 
Dit is een bijzonder bouwwerk, te zien als 
het resultaat van een uitdrukkelijke wens 
van de Directie Wieringermeer na de droog-
legging van het meer tot polder. 

De Delftse hoogleraar Granpré Molière ‘had 
zich [in 1936] reeds een plan ingedacht en zelfs 
een voorlopige teekening ontworpen zoals de 
Directie het gebouw zou wenschen, nl. een f linke 
kerk met als aandenken aan de drooglegging  
der polder aan de buitenkant beneden een stuk 
met groote steenen, afkomstig van de oude  
Zuiderzeedijk.’ 

De in 1939-1940 gebouwde en in augustus 
1940 gewijde kerk was uiteindelijk geen 
ontwerp van Granpré Molière, maar van  
de Amsterdamse architect H.M. Martens  
en kreeg een toren bekleed met gekloofde 
zwerfsteenblokken uit de dijk. Bij de inun-
datie van de Wieringermeerpolder in 1945 
raakte de kerk beschadigd, in 1947 werd de 
kerk hersteld en uitgebreid. De markante 
toren bleef ongewijzigd. De grote mate aan 
variatie van de (overwegend kristallijne) 
natuursteenblokken maakt meteen duide-
lijk dat het hier waarschijnlijk niet om 
groevemateriaal gaat. 

De herkomst van de natuursteen is niet 
zeker. Zwerfstenen uit Noorwegen werden 
lange tijd als ballast ingeladen en als stort-
steen aan de dijken in Noord-Nederland 
gebruikt, maar ook zwerfstenen uit Drenthe 
werden voor dit doel verzameld. Vanaf begin 
19e eeuw werden gekloofde en gekapte  
blokken gebruikt om glooiingen te zetten. 
De kerk in Wieringerwerf is een saillant 
voorbeeld van het hergebruik van natuur-
steen.

Timo G. Nijland & Wim Dubelaar
Foto: Timo G. Nijland
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. in memoriam

	 > Zo	begon	het	stuk	dat	ik	twintig	jaar	
geleden	schreef	bij	het	afscheid	van	Lany	
Slobbe	van	de	Nieuwsbrief,	de	voorloper	van	
de	Geo.brief.	Daar	in	de	trein	zat	hij	met	zijn	
ronde	hoofd	met	de	dikke	brillenglazen,	zoals	
altijd	een	tikje	ongeschoren.	Ik	kende	hem	al	
sinds	1987	als	journalist	bij	het	Wagenings	
Universiteitsblad,	afgestudeerd	milieuhygiënist	
maar	vooral	‘aardwetenschappelijk	spijtoptant’.	
Een	weten	schapper,	een	intellectueel	van	het	
goede	soort,	met	een	onblusbare	nieuwsgierig
heid	naar	de	meest	uiteenlopende	onderwerpen,	
een	fabelachtig	geheugen	en	een	enorme	bele
zenheid.	Hij	was	alleen	slachtoffer	geweest		
van	het	gebrek	aan	aardwetenschappelijk	
onderwijs	op	zijn	middelbare	school:	daardoor	
kwam	hij	in	de	studie	milieuhygiëne	terecht	
die	hij	achteraf	veel	te	weinig	diepgaand	en		
te	toegepast	vond.	

Het	was	1994,	ik	was	voorzitter	van	het	KNGMG	
en	droomde	van	een	nieuwe	formule	voor	de	
Nieuwsbrief.	Tot	dan	toe	had	die	‘het	uiterlijk	
van	een	blaadje	van	de	gymnastiekvereniging’	
gehad,	in	de	woorden	van	Marieke	van	Helden,	
toen	contactpunt	voor	de	Nieuwsbrief.	Ik	ver
telde	hem	in	de	trein	van	mijn	droom,	het	
klikte	meteen.	Lany	nam	Harry	Harsema	in	de	
arm	voor	de	vormgeving	en	het	drukken	en	
de	nieuwe	Nieuwsbrief	was	een	feit.	Hij	heeft	
er	veel	voor	geschreven.	Zijn	beste	stukken	
waren	die	waar	hij	het	dichtst	bij	de	weten
schap	kwam	en	met	name	het	klimaatonder
zoek	was	een	vast	thema.	

Lany	werd	een	vertrouwde	verschijning	op	de	
aardwetenschappelijke	congressen.	Daar	zat	
hij	achterin,	het	hoofd	scheef,	aandachtig	
luisterend,	of	hij	schoot	achter	de	coulissen	
de	big	fishes	aan	om	hun	reactie	te	peilen.		
Hij	genoot	van	de	felle	debatten,	waarin	eerst	
de	een	en	dan	weer	de	ander	het	onderspit	
delfde.	Dan	schreef	Lany	bijvoorbeeld	dat	de	
“bij	deze	discussies	welhaast	onvermijdelijke	
prof.	Böttcher”	zodanig	met	zijn	stellingname	
in	het	CO

2
debat	provoceert	dat	prof.	Vellinga	

“nu	toch	verder	gaat	dan	hij	waar	kan	maken”.	
Dan	was	Lany	de	wijze	lachende	derde	die	
vanuit	zijn	hoekje	achterin	de	zaal	de	macht	
had	de	heren	achteraf	op	hun	nummer	te		
zetten.	Daar	heb	ik	altijd	van	genoten.	

In	1998	werd	de	lokroep	van	de	echte	weten
schap	te	sterk	en	heeft	hij	de	wetenschaps
journalistiek	verlaten.	Ik	betreur	het	dat	onze	
wegen	elkaar	daarna	nog	maar	zelden	hebben	
gekruist.	Misschien	heeft	hij	later	vaak	de		
neiging	moeten	onderdrukken	om	mij	ook	op	
mijn	nummer	te	zetten	in	het	klimaatdebat.	
Alleen	heeft	hij	daar	nooit	iets	van	laten	merken.	
Had	hij	het	maar	gedaan.	Ik	mis	hem.	

Salle Kroonenberg

‘Het begon allemaal in de trein’

Lany Slobbe
1962 – 2018

Geo.brief
Geo.brief
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volgens plan

In Afrika als onderzoeker de menselijke evolutie bestuderen, dat leek 
biogeoloog Anneke van Heteren als kind wel wat. Maar na haar afstuderen 
aan de Universiteit Utrecht liepen de plannen anders.  
De onstuimige levenstocht voerde haar naar veldwerken in Frankrijk  
en Armenië, naar onderzoek over grottenberen, naar harde bedden  
in India, naar postdocs in Parijs en Bonn. Inmiddels werkt ze als curator 
voor zoogdieren in München, haar voorlopige eindstation.

. zaken overzee

Archeologische opgraving 
in de Caune d’Arago, 
Frankrijk.

Geo.brief
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	 > Al	vroeg	was	het	mij	duidelijk	dat	ik	niet	
in	Nederland	zou	blijven.	Als	meisje	van	tien,	
geïnteresseerd	in	menselijke	evolutie,	dacht	ik	
dat	mijn	levenspad	me	naar	Afrika	zou	voeren;	
daar	worden	immers	steeds	nieuwe	fossielen	
van	mogelijke	menselijke	voorouders	gevonden.	
Op	de	middelbare	school	koos	ik	dan	ook	braaf	
Frans	om	me	in	Afrika	verstaanbaar	te	kunnen	
maken.	Wist	ik	veel	dat	het	echte	leven	zich	
niet	zo	laat	plannen.	Fast	forward	twee		
decennia	en	ik	ben	vrijwel	overal	wel	geweest	
–	behalve	op	het	Afrikaanse	continent.	

 Het prille begin		/	Mijn	wetenschappe
lijke	carrière	begon	met	mijn	master,	toen	ik	
twee	projecten	met	John	de	Vos	in	Naturalis	
mocht	doen.	Het	eerste	project	betrof	de		
menselijke	evolutie,	en	specifiek	betrof	het		
de	vraag	of	de	Floresmens	een	verdwergde	
afstammeling	van	de	Javamens	zou	kunnen	
zijn.	Over	het	antwoord	op	die	vraag	heerst	
nog	steeds	geen	consensus.	Daarnaast,	als	zij
projecten	van	dit	onderzoek,	hielp	ik	bij	twee	
archeologische	opgravingen	in	Caune	d’Arago	
(Frankrijk)	en	Atapuerca	(Spanje).	Hierbij	leerde	
ik	niet	alleen	veel	over	opgravingsmethoden,	
maar	nog	veel	meer	over	verschillen,	deels	
cultuurbepaald,	in	belevingswereld,	gewoontes	
en	mentaliteit.	Voor	het	eerst	werd	ik	bloot
gesteld	aan	het	feit	dat	“morgen”	niet	altijd	
“de	volgende	dag”	betekent,	of	dat	“10	uur	
’s	ochtends”	ook	rustig	“’s	middags”	kan	zijn.	
Vooral	de	opgraving	in	Caune	d’Arago	was	erg	
spannend.	We	hadden	het	geluk	een	fossiele	
menselijke	tand	te	vinden	terwijl	ik	daar	was.	
Mijn	tweede	masterproject	ging	over	de	dodo.	
Hiervoor	mocht	ik	naar	Mauritius.	Het	was	
mijn	eerste	keer	buiten	Europa	en	een	hele	
belevenis.	Hier	kon	“morgen”	ook	“volgende	
week”	betekenen	of	zelfs	“nooit”.	In	Mauritius	
heb	ik	honderden	dodobotten	gemeten	en	op	
deze	metingen	een	gezonde	dosis	statistiek	
losgelaten.	Onder	andere	wist	ik	het	lichaams		
gewicht	van	de	dodo	uit	te	rekenen	op	circa	
twaalf	kilogram.	De	dodo	was	dus	niet	dik	en	
sloom,	zoals	vroeger	wel	werd	gedacht.	Beide	
masterprojecten	hebben	tot	publicaties	geleid	
en	waren	van	groot	belang	voor	mijn	verdere	
carrière.

	 Grottenberen		/	Mijn	PhD	kwam	ietsjes	
vroeger	dan	gepland.	Ik	was	eigenlijk	nog	hele
maal	niet	op	zoek,	maar	een	collegastudent	
stuurde	me	een	advertentie	van	de	University	
of	Roehampton	in	Londen.	In	mijn	onschuld	
heb	ik	daarop	gereageerd	om	mijn	sollicitatie
kunsten	een	beetje	te	oefenen	–	maar	dat	
oefenen	bleek	niet	nodig.	Mijn	dodoproject	
moest	ik	plotsklaps	in	twee,	in	plaats	van	vier,	
maanden	afronden	om	op	tijd	in	Londen	te	
kunnen	beginnen.
Direct	in	de	tweede	maand	stond	al	een	archeo
logisch	veldwerk	in	Armenië	op	het	programma.	
Ik	was	de	enige	vrouw	in	het	team	–	en	dat	heb	
ik	geweten.	De	cultuur	daar	is	toch	een	beetje	
anders	wanneer	het	om	vrouwen	gaat.	Ik	werd	
geen	seconde	uit	het	oog	verloren	en	mocht	
zelfs	niet	in	het	Sevanmeer	zwemmen.	In	
Armenië	kan	bijna	niemand	zwemmen:	de	
meeste	mensen	staan	tot	hun	middel	in	het	
water	en	spetteren	een	beetje	in	het	rond.		
Dat	ik	als	Nederlandse	wél	kon	zwemmen	
ging	er	bij	de	mannen	echt	niet	in.
Uiteindelijk	heb	ik	met	dit	veldwerk	niets	meer	
gedaan.	Hoewel	het	niet	in	mijn	planning	
stond,	verhuisde	mijn	supervisor	naar	Ierland	
–	nádat	hij	mij	had	aangenomen	maar	vóórdat	
ik	was	begonnen.	Een	‘lange	afstandsrelatie’	
leek	ons	beiden	niet	zo’n	goed	idee.
Plotseling	zonder	PhDproject	moest	snel	een	
plan	B	worden	verzonnen.	De	keuze	viel	op	
grottenberen.	Dat	was	weliswaar	geen	mense
lijke	evolutie,	maar	er	zijn	genoeg	fossielen	
van	te	vinden	en	door	competitie	om	grotten	
kon	er	misschien	toch	een	link	met	mensen	
worden	gelegd.	Veldwerk	was	helaas	geen	
onderdeel	van	dit	project,	toch	heb	ik	in	die	
tijd	een	heleboel	kunnen	reizen.	Ik	toog	door	
half	Europa	om	onderkaken	en	schedels	van	
grottenberen	te	digitaliseren	met	een	zoge
naamde	microscribe,	waarmee	je	van	bepaalde	
punten	op	de	onderkaak	of	de	schedel	de	x,	
y	en	zcoördinaten	opneemt.	Het	grote	voor
deel	van	deze	methode	is	dat	de	ruimtelijke	
configuratie	van	het	bot	behouden	blijft.	Aan	
de	hand	van	die	gegevens	onderzocht	ik	wat	er	
op	het	menu	van	de	grottenberen	stond.	Het	
belangrijkste	resultaat	van	mijn	promotie
onderzoek	was	de	bevestiging	dat	de	grotten

beer	een	vegetariër	was.	Van	een	vleesliefhebber,	
zoals	afgeleid	uit	isotopenstudies,	bleek	geen	
sprake	te	zijn.

 Een plank met hoeslaken		/	Nog	veel	
leuker	waren	mijn	reizen	naar	India	en	China	
om	andere	fossiele	beren	te	meten.	Calcutta	
in	India	was	voor	mij	een	grote	cultuurschok.	
Hoewel	het	concept	van	tijd	meer	overeen	
kwam	met	wat	we	in	WestEuropa	hebben,	was	
het	wennen	om	’s	avonds	over	mensen	heen	
te	stappen	bij	het	teruglopen	naar	het	hotel.	
Stoepen	zijn	gemeenschappelijke	slaapkamers.	
Ook	het	hotel	bracht	een	cultuurschok.	Mijn	
wetenschappelijke	gastheer	had	een	goed	
hotel	voor	mij	uitgezocht,	maar	de	lakens	
konden	wel	een	wasbeurt	gebruiken	en	bij	
nader	inzicht	bleek	het	matras	een	plank	met	
hoeslaken	te	zijn.	Net	als	in	Armenië	ging	de	
omgang	met	de	mannen	niet	van	een	leien	
dakje.	Het	enige	wat	zij	van	het	westen	weten,	
is	wat	ze	op	MTV	zien.	In	Nederland	geven		
we	elkaar	drie	kussen	op	de	wang,	ik	kreeg	

Net als in Armenië ging 
de omgang met de 
mannen in India niet  
van een leien dakje
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een	kus	op	de	mond	door	een	wildvreemde!	
Al	met	al	een	heel	avontuur.
In	vergelijking	met	Calcutta	was	Peking	in	
China	een	alledaagse	stad.	Ik	had	ook	daar	
een	cultuurschok	verwacht,	maar	na	mijn	
bezoek	aan	India	deed	Peking	bijna	Europees	
aan.	Okee,	wanneer	ze	kippenpootjes	eten,	
eten	ze	de	tenen	in	plaats	van	de	dijen	en		
ze	hebben	er	kaasijs,	bonenijs	en	chips	met	
komkommersmaak,	maar	veel	anders	dan		
dat	wordt	het	niet.
Ik	genoot	erg	van	het	grottenberenproject		
en	was	inmiddels	alweer	afgestapt	van	het	
idee	dat	ik	nog	iets	met	menselijke	evolutie	
zou	doen.	Ook	paleontologie	was	heel	leuk.	
Uiteraard	kreeg	ik	toen	een	postdocpositie		
in	Parijs	aangeboden	om	weer	met	menselijk	
materiaal	te	werken.	Het	project	ging	over		
de	covariatie	(zonder	n!)	tussen	hand	en	voet
botten.	Dit	zijn	namelijk	praktisch	dezelfde	
onderdelen,	alleen	op	een	andere	plek	in	het	
lijf	en	hun	eigenschappen	worden	groten
deels	door	dezelfde	genen	beïnvloed.	
Ik	was	in	mijn	nopjes:	het	jarenlang	zwoegen	
op	Frans	tijdens	mijn	middelbare	schooljaren	
zou	zich	nu	uitbetalen.	Hoe	had	ik	kunnen	
weten	dat	Parisien	eigenlijk	geen	Frans	is?		
In	Parijs	spreken	ze	nog	minder	van	de	letters	
uit	dan	in	de	rest	van	Frankrijk.	Zinnen	hebben	
vaak	maar	de	helft	van	de	lettergrepen	die	je	

zou	verwachten.	Het	duurde	even	voor	ik	in	de	
gaten	kreeg	dat	met	“j’ais	po”	wordt	bedoeld	
“je	ne	sais	pas”.	Het	Nederlands	accent	in	mijn	
Frans	ben	ik	niet	kwijtgeraakt,	maar	je	kunt	
nog	goed	horen	dat	ik	in	Parijs	heb	gewoond:	
’k	ben	precies	zo	lui	als	de	Parijzenaars.	

 Praktisch hetzelfde volk		/	Zo	kreeg	
ik	de	smaak	van	onderzoek	naar	menselijke	
evolutie	weer	te	pakken.	Vol	verwachting	
diende	ik	een	een	onderzoeksvoorstel	bij	de	
Volkswagenstichting.	Het	voorstel	werd	helaas	
afgewezen:	de	reviewers	zagen	de	Floresmens	
niet	als	nieuwe	soort	en	kieperden	mijn	sub
sidieaanvraag	rücksichtslos	in	de	prullenbak.	
Vrijwel	hetzelfde	voorstel,	met	een	gewijzigde	
tactiek,	werd	bij	de	Humboldt	Stichting	wel	
gehonoreerd:	ik	had	in	dit	voorstel	de	Flores
mens	buiten	beschouwing	gelaten	en	alleen	
de	referentietaxa	gebruikt.	Dit	bracht	het	
gewenste	resultaat:	een	baan	in	Bonn	en	
opnieuw	een	ongeplande	overgang	van	men
selijke	evolutie	naar	de	paleontologie.	Doel	van	
dit	project	was	om	te	achterhalen	hoe	dieren	
op	eilanden	verdwergen.	Groeien	ze	langzamer	
of	groeien	ze	gedurende	een	kortere	periode?	
Ik	wilde	dit	door	middel	van	microscopisch	
onderzoek	aan	botweefsel	vaststellen.	De	
methode	is	vergelijkbaar	met	het	tellen	van	
boomringen,	maar	wel	ingewikkelder,	doordat	

botten	remodelleren.	Door	dit	proces,	waarbij	
nieuw	weefsel	wordt	aangemaakt	en	oud	
weefsel	wordt	afgebroken,	kan	het	groei
signaal	verdwijnen.
In	Bonn	had	ik	helemaal	niet	het	gevoel	in	het	
buitenland	te	zijn.	Duitsers	en	Nederlanders	
zijn	praktisch	hetzelfde	volk	en	Bonn	ligt	ook	
nog	eens	dicht	tegen	de	Nederlandse	grens	aan.	
Natuurlijk	is	de	taal	anders,	maar	de	mentali
teit	en	de	cultuur	komen	erg	overeen	met	de	
onze.	Op	het	eind	van	het	project	over	eiland
verdwerging	kon	ik	de	conclusie	trekken	dat	
nijlpaarden	langzamer	groeien	en	olifanten	
eerder	ophouden	met	groeien	als	ze	verdwergen.	
Mijn	tijd	in	Bonn	was	voorbij	gevlogen.	Snel	
daarna	kreeg	ik	te	horen	dat	ik	naar	Kaapstad	
in	ZuidAfrika	mocht	als	fellow	van	de	Claude	
Leon	Stichting	én	dat	ik	naar	Armidale	in	
Australië	mocht	met	geld	van	de	Deutsche	
Forschungsgemeinschaft.	Het	plan	werd	om	
eerst	drie	maanden	naar	Australië	te	gaan,	
dan	twee	jaar	ZuidAfrika.	Wat	keek	ik	daar	
naar	uit,	eindelijk	naar	Afrika!
Natuurlijk	liep	ook	dit	weer	anders.	Australië	
heb	ik	nog	wel	bezocht,	Kaapstad	heb	ik	uit
eindelijk	laten	schieten.	Er	was	namelijk	ook	
nog	een	sollicitatiegesprek	geweest	in	München	
voor	een	baan	als	curator.	Vlak	voor	kerst	2015	
kreeg	ik	te	horen	dat	het	selectiecomité		
unaniem	had	besloten	mij	de	baan	aan	te	bie
den.	Hoe	gaaf	het	vooruitzicht	van	ZuidAfrika	
ook	was,	een	vaste	baan	klonk	heel	aanlokke
lijk.	In	mijn	vakgebied	zijn	vaste	banen,	ook	
saaie,	erg	dun	gezaaid.	Deze	buitenkans	moest	
ik	grijpen	en	nooit	meer	loslaten.	

Een	beetje	vreemd	is	het	wel.	Ik	had	niet	
gedacht	een	vaste	baan	te	kunnen	vinden	
voor	mijn	vijfenveertigste.	Nu	zit	ik	hier	in	
München	met	meer	werkjaren	voor	me	dan	
levensjaren	achter	me.	Gelukkig	is	de	baan	
helemaal	niet	saai	en	heb	ik	eindelijk	de	tijd	
om	over	langjarige	projecten	na	te	denken.	
Het	haastige	leven	van	een	postdoc	ligt	achter	
me.	

Anneke van Heteren

Website: researchgate.net/profile/Anneke_Van_
Heteren

Links: In Calcutta registreerde ik met een microscribe de coördinaten van een schedel van een 
Pliocene lippenbeer. Midden: Een verdwergde olifantenschedel in situ op Tilos, Griekenland, met een 
Mauritiaanse roepie ter grootte van ongeveer 2 Euro als schaal. Rechts: De proefopstelling om 
boorkernen uit botten te halen. Hier wordt een dwergolifant in het Los Angeles County Museum 
bemonsterd.

Geo.brief
researchgate.net/profile/Anneke
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Olympus
 Berg van de Goden (Griekenland)
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	 Ongeveer 40°05’17” Noord ; 22°21’32” Oost		/	Langs	de	
noordwest	kust	van	de	Egeïsche	Zee	ligt	de	hoogste	berg	van	Grieken
land,	Olympus	(of	Olympos),	waarvan	de	kalkstenen	top	tot	2918	meter	
reikt.	Deze	berg	vormt	de	kern	van	een	reeds	in	1938	uitgeroepen	
nationaal	park	van	bijna	240	km2,	dat	zo’n	vijftig	bergen	en	pieken	
omvat	en	bekend	is	vanwege	zijn	hoge	biodiversiteit.	Sinds	1981	is	
het	park	ook	een	UNESCO	World	Biosphere	Reserve,	met	meer	dan	
1700	plantensoorten	in	vier	vegetatiezones	langs	de	oosthellingen	van	
deze	langgerekte	bergketen.	In	de	omvangrijke	bossen	langs	de	flanken	
van	het	Olympusmassief	leven	veel	zoogdieren	zoals	berggeiten,	herten,	
wolven,	vossen,	wilde	zwijnen	en	meer	dan	honderd	vogelsoorten.	De	
boomloze	zone	boven	ca.	2300	meter	is	in	de	winter	geheel	bedekt	door	
een	dikke	sneeuwlaag;	tijdens	de	Pleistocene	ijstijden	lagen	er	op	Olym
pus	omvangrijke	gletsjers	die	duidelijke	sporen	hebben	achtergelaten	
in	de	geomorfologie	en	in	lokale	glaciale	afzettingen.

In	de	Griekse	mythologie	zijn	de	hoogste	delen	van	de	berg	Olympus	
de	verblijfplaats	van	een	twaalftal	belangrijke	goden	(gelijk	verdeeld	
over	het	mannelijke	en	vrouwelijke	geslacht),	waarvan	er	drie	met	
name	tot	de	verbeelding	spreken	:	Zeus	(oppergod,	en	god	van	de	hemel	
en	donder),	Hera	(koningin	der	goden,	en	godin	van	huwelijk	en	gezin)	
en	Poseidon	(god	van	de	zeeën	en	aardbevingen).	Het	was	stervelingen	
ten	strengste	verboden	om	in	de	nabijheid	van	de	goden	te	komen,	en	
voorts	zou	Zeus		indien	hij	verbolgen	was	–	vanaf	zijn	troon	nabij	de	
top	bliksemschichten	naar	beneden	werpen.	Misschien	werd	hierdoor	
de	top	van	Olympus	pas	in	1913	voor	het	eerst	bereikt.

De	foto,	genomen	vanaf	het	‘Plateau	der	Muzen’	op	ongeveer	2700	meter	
hoogte,	toont	de	steile	noordelijke	uitloper	van	de	top	van	Olympus,	
de	Stefani	bergrug,	in	vroeg	ochtendlicht.	De	hoogste	piek	van	Olympus,	
Mytikas,	is	slechts	7	meter	hoger	en	ligt	net	achter	deze	bergrug.

Het	grootste	deel	van	het	Olympusmassief	bestaat	uit	een	kilometers	
dik	pakket	van	variabel	gedeformeerde,	goed	gelaagde	tot	massieve	
kalken	en	mergels	van	Mesozoïsche	tot	Eocene	ouderdom,	die	behoren	
tot	de	Parnassos	zone	van	de	alpiene	keten	van	de	‘Helliniden’.	Deze	
gesteenten	zijn	ontsloten	in	een	omvangrijk	tektonisch	venster	in		
de	overliggende	Pelagonische	dekbladen	die	voornamelijk	bestaan	
uit	ophiolieten,	metamorfe	eenheden	zoals	gneissen	en	schisten,	en	
gedeformeerde	sedimenten	en	vulkanieten.	Nabij	de	top	van	Olympus	
komen	mylonitische	banden	voor	in	marmerachtige	gerekristalliseerde	
kalken,	mogelijk	een	aanwijzing	dat	deze	gesteenten	niet	ver	onder	
het	laagste	Pelagonische	dekblad	liggen.

De	langgerekte	vorm	en	de	opmerkelijke	hoogte	van	de	Olympus	
bergketen	ten	opzichte	van	omringende	gebieden	zijn	mogelijk	het	
gevolg	van	een	relatief	laatalpiene	overschuiving	over	een	‘ramp’	in	
de	diepe	ondergrond.	De	postglaciale	opheffing	van	dit	gebied	sinds	
het	midden	Pleistoceen	wordt	geschat	op	ca.	1,6	meter	per	1000	jaar,	
en	gaat	nog	steeds	door.

Tekst en foto: Jeroen Peters
zie ook www.earthimagegallery.com
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	 > 	Na	zijn	studie	in	Utrecht	is	Mark	in	1985	
zijn	geologische	carrière	bij	de	Rijks	Geologi
sche	Dienst	(RGD)	in	Haarlem	begonnen.	Zijn	
eerste	projecten	daar	hadden	betrekking	op	
de	geologie	van	zout,	wat	tot	een	blijvende	
liefde	en	tal	van	publicaties	en	congresbezoeken	
leidde.	Een	excursie	naar	Iran	om	daar	zout		
in	het	veld	te	zien	en	te	bestuderen	heeft	
Mark	als	één	van	de	hoogtepunten	uit	die	
periode	beleefd.	Bij	de	Geologische	Dienst	
heeft	Mark	tevens	bijgedragen	aan	onder	
andere	de	geologische	kaartbladen	van	Neder
land,	de	stratigrafische	nomenclatuur	van	
het	PermoTrias,	de	zogenaamde	Gas	Atlas		
en	de	evaluatie	van	de	petroleum	geologie	
van	Nederland,	vooral	die	van	de	Rotliegend	
en	Trias	gas	plays.	Door	dat	laatste	is	hij	een	
alom	bekende	geoloog	in	Nederland	geworden.	
Van	zijn	meer	dan	55	publicaties	heeft	een	
groot	deel	betrekking	op	het	PermoTrias	en	
zijn	gas	plays.	Gedurende	zijn	Geologische	
Dienst/TNO	periode	had	Mark	in	1992	een		
aanstelling	van	een	paar	maanden	bij	de		
Duitse	BGR	(Bundesanstalt	für	Geo	wissen
schaften	und	Rohstoffe)	in	Hannover.	De		
contacten	die	hij	daar	opdeed,	heeft	hij	zijn	
verdere	leven	onderhouden	en	hebben	tot	
blijvende	vriendschappen	en	gezamenlijke	
publicaties	geleid.	
Mark	trad	in	2001	in	dienst	van	de	Nederlandse	
Aardolie	Maatschappij	(NAM)	in	Assen	waar	
zijn	brede	kennis	van	de	Nederlandse	onder
grond	goed	van	pas	kwam.	In	zijn	nieuwe	
werkomgeving	deelde	hij	zijn	kennis	graag		
en	door	zijn	passie	voor	geologie	werd	hij	al	
heel	snel	een	zeer	gewaardeerde	collega.	

 Promotie		/	Zijn	academische	interesses	
verminderden	niet	bij	de	NAM	en	hij	bleef	
publicaties	verzorgen.	Dat	leek	hem	gemakke
lijk	af	te	gaan	en	resulteerde	in	tal	van	goed	
leesbare	artikelen.	In	weekenden	en	avonduren	
werkte	Mark	aan	een	serie	artikelen	voor		
een	promotie	die	in	2005	is	voltooid	aan	de	
Universiteit	Utrecht.	In	zijn	proefschrift		
“Stratigraphy	and	tectonics	of	PermoTriassic	
basins	in	the	Netherlands	and	surrounding	
areas”	wist	hij	de	sedimentaire	evolutie	van	
het	Perm	en	Trias	te	vangen	in	een	serie		

Zaterdag 24 februari, kort na zijn 60e verjaardag, overleed de 
bekende regionaal geoloog, en onze vriend, Mark Geluk. Zijn 
naam is bekend bij veel geologen, niet alleen in Nederland maar 
ook in de ons omringende landen, en vooral bij diegenen met 
een interesse in het Southern Permian Basin.

. in memoriam

Marinus  
Cornelis  
Geluk

1958 – 2018
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putcorrelaties	en	paleogeografische	kaarten	
die	het	gehele	Southern	Permian	Basin	omvatten	
en	die	tot	de	klassieke	geologische	illustraties	
van	de	Europese	geologie	gerekend	kunnen	
worden.	Naast	die	werkzaamheden	vond	Mark	
ook	nog	tijd	om	bijdragen	te	leveren	aan		
universiteitscolleges	over	petroleum	geologie	
en	aan	het	organiseren	van	geologische		
excursies	en	symposia.
In	NAM/Shell	breidden	Marks	verantwoordelijk
heden	zich	meer	en	meer	uit:	hij	werd	senior	
geoloog	in	het	New	Business	Team	voor	Oost	
Europa,	daarna	voor	Oekraïne	en	vervolgens	
in	Shell’s	Global	Unconventionals	Team.		
In	eerste	instantie	was	zijn	standplaats	nog	
Assen,	daarna	werd	het	Rijswijk	met	een	pro
motie	tot	Principal	Geoscientist.	Zijn	taken
pakket	omvatte	tevens	het	coachen	van	de	
jongere	staf	en	zo	nu	en	dan	een	universiteits

stagiaire.	Dat	deed	Mark	met	veel	plezier	en	
erg	goed,	met	dankbare	afstuderende	geologen	
en	vele	dankbare	jongere	collega’s	tot	gevolg.

 Down Under		/	In	2012	volgde	een	over
zeese	aanstelling	in	Perth,	Australië.	Mark	en	
zijn	vrouw	Ilse	bezochten	graag	andere	landen	
en	een	plek	in	Australië	vonden	ze	dan	ook	
“de	hoofdprijs”.	Van	het	leven	Down	Under	
werd	met	volle	teugen	genoten.	Alles	leek	niet	
beter	te	kunnen	gaan	tot	in	juli	2014	bij	toeval,	
na	een	nekbreuk	door	een	fietsongeval,	werd	
ontdekt	dat	Mark	een	inoperabele	hersentumor	
had.	Dit	had	een	voortijdige	terugkeer	naar	
Nederland	tot	gevolg	en	veel	bezoeken	aan	
doktoren	en	ziekenhuizen	en	chemotherapie.	
Ondanks	de	slechte	vooruitzichten	bleef	het	
motto	van	Ilse	en	Mark	carpe diem.	Zonder	
zich	af	te	sluiten	voor	de	onvermijdelijke	uit

Met familie in IJsland.

komst	bleef	hij	de	optimistische	en	vriendelijke	
Mark	die	wij	kenden	en	verloor	hij	zijn	passie	
voor	geologie	en	reizen	niet.	De	aanvankelijke	
prognose	was	dat	Mark	nog	slechts	enkele	
weken	te	leven	zou	hebben,	maar	hij	heeft	
het	nog	bijna	drieënhalf	jaar	volgehouden,	
waarbij	het	pas	in	de	laatste	maanden	snel	
achteruitging.	Tot	het	laatst	is	Mark	blijven	
publiceren.	Zijn	laatste	wetenschappelijke	
publicatie	dateert	van	2017	en	postuum	is		
er	nog	een	artikel	van	zijn	hand	over	de	Trias	
verschenen	in	Grondboor	en	Hamer.

	 Familieman		/	Naast	de	geologie	had	Mark	
een	brede	belangstelling	voor	vele	andere	
zaken	zoals	geschiedenis,	kerken	en	zeker	ook	
voor	reizen,	vooral	naar	Italië	waar	Mark	en	
Ilse	geregeld	kwamen.	Hij	was	ook	een	familie
man	en	heeft	gelukkig	het		afstuderen	van	zijn	
beide	dochters	Siri	en	Misja	nog	meegemaakt	
en	ook	dat	zij	beiden	een	baan	vonden.
Er	zal	nog	lang	verwezen	worden	naar	Marks	
promotiewerk	en	zijn	vele	publicaties.	Hij	was	
een	prominent	auteur	van	meerdere	belang
rijke	contributies	in	Geology	of	Gas	and	Oil	
under	the	Netherlands	(1996),	Geology	of	the	
Netherlands	(2007),	Petroleum	Geological	
Atlas	of	the	Southern	Permian	Basin	(2010)	en	
The	Permian	Rotliegend	in	the	Netherlands	
(2011).	Zonder	zichzelf	op	de	voorgrond	te	
plaatsen	viel	Mark	door	zijn	kennis	en	inzicht	
altijd	op	in	geologische	gezelschappen,	vooral	
ook	in	het	veld.	Mark	zal	herinnerd	worden	als	
een	uitstekende	en	gewaardeerde	gentleman 
geoloog en	dankzij	zijn	bijna	encyclopedische	
kennis	ook	als	“Mister	Trias”.
Op	5	maart	2018	hebben	wij	afscheid	van	
hem	genomen	in	de	Pieterskerk	te	Leiden.	
Mark,	dank	voor	je	vriendschap	en	kennis;	
Ilse	en	familie	van	harte	gecondoleerd.

Jan de Jager
Henk Duyverman

Geo.brief
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. boekbespreking

Geologie en landschap
 van Suriname

Suriname gaat al 42 jaar lang zijn eigen weg. Toch is er geen overzeese 
staat met koloniaal verleden waar Nederland sterker mee is verbonden. Nu 
is er een prachtig boek over de geologie van Suriname beschikbaar. De drie 
auteurs, Theo Wong, Pieter Augustinus en Salomon Kroonenberg, hebben 
de kennis van hun vele jaren geologisch onderzoek in Suriname gebundeld.

De Voltzberg, een 
granietkoepel, gelegen 
in het Centraal Suriname 
Natuurreservaat 
Foto: Greg Pigalle / Flickr
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	 > Het	boek	start	met	veertig	pagina’s	
stoom	cursus	geologie:	up	to	date,	leerzaam		
en	helder	geschreven	op	hoger	middelbaar	
niveau	waarbij	de	lezer	niet	wordt	gespaard.	
Suriname	heeft	een	kustvlakte	waar	veel		
mensen	wonen,	een	daarachter	liggende	Ter
tiaire	gordel	van	verweerde	gesteenten	en	een	
uit	zeer	oude	gesteenten	bestaand	binnen
land,	waar	weinig	Surinamers	rondreizen.		
De	degelijke	tekst	zal	hopelijk	alle	Surinamers	
nieuwsgierig	maken!	De	inleidende	tekst	
behandelt	mede	het	mineraal	surinamiet,	
een	verwant	van	saffier,	een	kleine	schoon
heid	in	1974	beschreven	door	de	actieve		
dr.	Emond	de	Roever.

 Goudwinning		/	De	geologie	van	het	
binnenland	van	Suriname	wordt	in	de	daarop	
volgende	pagina’s	aantrekkelijk	geïnventariseerd.	
Met	talrijke	interessante	en	mooie	foto’s	is	
deze	zo	meeslepend	opgeschreven	dat	de	lezer	
prompt	trek	krijgt	om	zelf	te	gaan	kijken.	Er	
zijn	goede	schema’s	over	alle	onderscheiden	
formaties	en	gesteentemassieven,	maar	het	
ontbreken	van	een	kaart	of	coördinatenlijst	
met	de	zeer	vele	genoemde	locaties	ontwortelt	
de	tekst	hier	en	daar.	Vermoedelijk	liggen	
bijna	alle	ontsluitingen	langs	de	hoofdrivieren,	
waar	het	verweringsdek	is	weggespoeld	en	
oerbos	niet	kan	wortelen.
Onder	de	vele	deelteksten	trekken	pagina’s	
gewijd	aan	het	goud	in	Suriname	de	aandacht.	
Berucht	zijn	de	verwoestingen	die	het	goud	
winnen	met	cyanide	aanricht.	Het	is	moeilijk	
nog	een	ongerepte	waterloop	in	de	Marowijne	
Groensteengordel,	het	oudste	deel	van	het	
Precambrisch	Guyanaschild,	te	vinden.	Vanuit	
Nederland	hoeven	we	niet	ver	weg	te	gaan	om	
de	resten	van	al	even	intensieve	goudgraverij	
aan	te	treffen:	op	en	rondom	de	Caledonische	
massieven	binnen	Ardennen	en	Eifel.	Daar	ging	
het	in	Keltische	tijden	al	evenzeer	heftig	aan	
toe,	met	korte	latere	oplevingen	zoals	het	stof
goud	in	de	kolkgaten	in	de	kwartsietbedding	
van	de	Warche,	bloot	gekomen	onderlangs	de	
dam	van	het	stuwmeer	bij	Robertville	begin	
jaren	dertig	in	de	vorige	eeuw.	Goud	uitge
wassen	door	de	rivier	is	gemakkelijk	winbaar	
voor	goudzoekers	uit	verleden	én	heden!

 Tafelberg		/	De	indrukwekkende	zand
steenformatie	van	de	1,87	miljard	jaar	oude	
Tafelberg	besluit	de	bewogen	geschiedenis	
van	het	Guyanaschild,	die	2,26	miljard	jaar	
geleden	begon.	Op	de	granietmassieven	en	de	
diep	doorgeplooide,	gebroken	en	deels	omge
zette	gesteenten	ligt	al	sedert	enorme	tijden	
een	zandsteendek	van	wel	700	meter	dik,	
gespaard	gebleven	in	het	Tafelbergareaal.		
Het	fossielloze	afzettingsgesteente	is	wel	stevig	
verkit,	maar	ligt	er	zo	ongestoord	bij	dat	vroeger	
gedacht	werd	dat	het	uit	de	Krijttijd	dateerde.	
Meer	westelijk,	in	het	grensgebied	van	Vene
zuela,	Guyana	en	Brazilië,	vormt	die	zandsteen	
ongenaakbare	plateaus	waarop	de	Britse	
schrijver	Arthur	Conan	Doyle	hele	dinosaurus
reservaten	liet	voortleven!
Hiermee	zijn	we	aan	de	landschapsvormen		
van	het	binnenland	gekomen.	Daaraan	worden	
twintig	belangwekkende	pagina’s	gewijd.	

Spectaculair	zijn	de	granietkoppen	van	de	
Voltzberg	en	vele	andere:	pendanten	van	het	
fameuze	Suikerbrood	bij	Rio	de	Janeiro	en	op	
dezelfde	wijze	in	natte	tropen	uitverweerd.
Tijdens	de	ijstijden	hebben	overigens	ook		
drogere	klimaten	in	Suriname	geheerst.		
De	noordrand	van	ZuidAmerika	wordt	sedert	
de	Juratijd	gekenmerkt	door	de	ontwikkeling	
van	het	Guyana	bekken.	Vroeger	meende	men	
dat	het	grondgebergte	al	direct	onder	de	kust
vlakte	zou	liggen,	maar	dankzij	boringen	
weten	we	nu	dat	een	dikke	wig	afzettingen	
over	de	Precambrische	ondergrond	zeewaarts	
present	is,	en	van	aanmerkelijk	economisch	
belang	voor	de	winning	van	bauxiet,	grond
water	en	aardolie.
De	kusten	van	Suriname	bestaan	uit	jonge	
zeeafzettingen:	kleiig	materiaal	dat	in	grote	
hoeveelheden	door	de	Amazone	is	aangevoerd.	
Ritsen	zijn	de	hogere	strandwallen,	evenwijdig	
aan	de	kust	en	zanderig.	Daartussen	liggen		
de	zwampen,	kleiige	moerassen	met	zelfs	nog	
een	vrij	groot	areaal	veen.	Bij	het	invangen		
en	het	vastleggen	van	de	Amazonemodder	
spelen	de	mangrovewouden	een	bepalende	
rol.	De	precolumbiaanse	Surinamers	wierpen	
zelfs	terpen	op	in	de	jonge	kustvlakte	–	de	
laatste	werden	zo’n	750	jaar	geleden	nog	
bewoond.

In	dit	soepel	geschreven,	goed	uitgevoerde	
boek	is	een	enorme	hoeveelheid	aardweten
schappelijke	informatie	verwerkt,	en	door	
literatuurlijsten	toegankelijk	gemaakt.	Het	is	
een	beknopt	standaardwerk	geworden.	Lezers	
zijn	de	auteurs	veel	dank	verschuldigd	voor	
hun	prestatie:	een	klein	monument	voor	het	
vele	dat	in	Suriname	is	ontdekt	en	onderzocht.	
Surinamers	met	middelbare	opleiding	zullen	
het	boek	vanwege	de	degelijke	inhoud	nog	
een	hele	kluif	vinden,	maar	wie	er	induikt	
wordt	rijkelijk	beloond.

Bert Boekschoten
g.j.boekschoten@vu.nl

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Gea magazine.

Th. Wong, S. Kroonenberg en  
P. Augustinus • 2017 • LM 
Publishers Volendam • 183 pp., 
230 afb • Prijs € 24,50 • ISBN 
9789460224591
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Europa kent meer dan 30.000 verlaten en ondergelopen mijnen 
verspreid over het continent – een gevolg van Europa’s zeer rijke 
mijnbouwgeschiedenis. Veel van deze mijnen zijn niet of slechts ten 
dele in kaart gebracht en vandaag de dag zeer moeilijk toegankelijk. 
Mede daarom wordt binnen het EU-gefinancierde UNEXMIN-project 
een onderwaterrobot ontwikkeld, bedoeld om de netwerken van 
ondergelopen mijntunnels zelfstandig in kaart te brengen en te 
analyseren.

 UNEXMIN 
  Onderwaterrobot 
voor ondergelopen mijnen

Artist impression van  
de UX-1 in actie.  
Foto: UNEXMIN
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	 > Slechts	drie	tot	vier	procent	van	de	wereld
wijde	productie	van	grondstoffen	wordt	in	
Europa	gewonnen,	ondanks	de	grote	con
sumptie	van	metalen	en	mineralen	door	de	
Europese	economieën.	Toenemende	welvaart	
in	ontwikkelingslanden,	de	energietransitie	
en	nieuwe,	duurzame	technologieën	doen	
vraag	(en	prijs)	stijgen.	Met	het	oog	op	wereld
wijde	geopolitieke	instabiliteit	en	mogelijke	
afhankelijkheid	vindt	de	Europese	Commissie	
het	belangrijk	om	te	investeren	in	innovatieve	
technologieën	die	exploratie	en	exploitatie	
binnen	Europa	kunnen	bevorderen.
Europa	kende	een	zeer	rijke	mijnbouwge
schiedenis,	maar	veel	mijnbouwactiviteiten	
zijn	de	laatste	decennia	sterk	afgenomen.	
Meer	dan	30.000	verlaten	en	ondergelopen	
mijnen	zijn	over	Europa	verspreid.	

 UX-1		/	Het	UNEXMINproject	(UNderwater	
EXplorer	for	flooded	MINes)	bestaat	uit	een	
internationaal	consortium	van	13	partners		
en	14	‘linked	third	parties’,	waaronder	ook	
het	KNGMG	(zie	kader).	Samen	ontwikkelen	
ze	een	onderwaterrobot	die	topografische,	
geometrische	en	geologische	data	‘zelfstandig’	
kan	verzamelen	door	middel	van	laser	
scanning	en	multispectrometrie.	Hierbij		
is	geen	direct	contact	met	de	natuurlijke	
omgeving	nodig.	
De	ontwikkelde	robot,	UX1	genaamd,	is	een	
ronde	bol,	voorzien	van	allerlei	meetinstru
menten,	met	een	doorsnede	van	ongeveer		
zestig	centimeter	en	een	gewicht	van	112	kilo’s.	
De	uitdaging	zit	deels	in	het	ontwikkelen	van	
highend,	op	maat	gemaakte	meetinstrumenten,	
die	zoveel	mogelijke	aardwetenschappelijke	
data	kunnen	verzamelen	maar	ook	in	de		
kleine	robot	passen.	Te	denken	valt	aan	water
analyses	en	sampling,	pHmetingen,	verschil
lende	geofysische	metingen	(aardmagneetveld,	
elektrische	geleiding,	gammaray)	en	het		
systematisch	vastleggen	van	hoge	resolutie	
UV	en	multispectrale	beelden	om	de	minera
logie	te	bepalen.	De	zelfstandige	navigatie
apparatuur	maakt	gebruik	van	3Dlaserscan
ning,	die	tunnelsystemen	inclusief	mogelijke	
obstakels	in	kaart	brengt,	ook	bij	een	gebrek	
aan	licht.	Voor	3D	structurele	geologie	karte

ring	is	deze	techniek	eveneens	goed	toepasbaar.	
Daarnaast	moet	er	in	de	robot	genoeg	ruimte	
overblijven	voor	een	zware	computerprocessor,	
dataopslag	en	batterijen	voor	minstens	vijf	uur.	
Kortom,	een	hele	uitdaging.

 Vloeibaar kwik		/	Begin	dit	jaar,	in		
januari,	vond	in	het	Sloveense	Bled	een	drie
daagse	conferentie	plaats,	georganiseerd	door	
de	Geologische	Dienst	van	Slovenië,	om	de	
laatste	stand	van	zaken	te	presenteren	aan	
alle	betrokken	partijen.	

Landschappelijk	en	geologisch	gezien	is	Slovenië	
prachtig.	Het	staat	bekend	om	de	Julische	
Alpen,	het	Pannonische	bekken	en	een	over
vloed	aan	karsten	en	dolines	in	de	Dinarische	
Alpen.	De	eerste	dag	van	de	conferentie	bestond	
uit	een	bezoek	aan	de	Idrija	kwikmijn,	tevens	
een	van	de	vier	geplande	testlocaties	voor	de	
UX1	robot.	De	mijn	was	de	op	een	na	grootste	
kwikproducent	ter	wereld	(145,7	kiloton)	ver
antwoordelijk	voor	13	procent	van	de	totale	
wereldproductie	van	vloeibaar	kwik.	Eeuwen
lange	exploitatie	heeft	geresulteerd	in	een	
zeer	complex,	700	kilometer(!)	lang	tunnel
systeem	tot	een	diepte	van	420	meter.	De	mijn	
werd	in	1994	gesloten	na	500	jaar	productie	
en	is	sinds	2012	onderdeel	van	de	UNESCO	
werelderfgoedlijst.	Tegenwoordig	is	de	mijn	
een	toeristische	attractie	die	zeer	de	moeite	
waard	is.	Idrija	biedt	een	unieke	kans	om	het	
enige	element	(Hg)	van	het	periodieke	stelsel	
dat	zich	bij	kamertemperatuur	in	vloeibare	
staat	bevindt	te	aanschouwen.	Kleine	druppels	
kwik	liggen	insitu	op	sterk	verweerde	schalies	
uit	het	Carboon.	Naast	vloeibaar	kwik	werd	er	

Dit voorjaar moet het eerste 
prototype klaar zijn voor 
uitvoerige tests in een 
ondergelopen mijn

Het meer van Bled in Slovenië. Zicht op het eilandje met de 9e-eeuwse Maria Hemelvaartskerk en op de 
achtergrond de Julische Alpen.  |  Foto: Hein Raat
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ook	kwik	gewonnen	uit	rode	‘cinnebar	ores’.	
Dit	zijn	opgevulde	HgSaders	gerelateerd	aan	
epithermische	vloeistofneerslag	door	koeling.	
Intense	tektonische	activiteiten	in	combinatie	
met	vulkanisme	vormden	de	drijvende	krachten	
om	deze	vloeistoffen	langs	complexe	breuk
systemen	te	activeren	vanuit	de	bovenste	
mantel.	
Het	net	geopende	museum	bij	de	mijn	geeft	
zeer	informatief	de	geschiedenis	weer	van	de	
revolutionaire	technische	innovaties.	Idrija	
trok	mijnbouwexperts	vanuit	Europa	voor		
de	nieuwste	ontwikkelingen	en	technieken.	
Ook	krijgt	de	bezoeker	een	goede	kijk	op	de	
gezondheidsproblematiek	en	aanpak	gerela
teerd	aan	de	mijnbouwactiviteiten	in	Idrija.

 Prototypes		/	De	tweede	dag	van	de		
conferentie	bestond	uit	verschillende	lezingen	
waarbij	robots	en	het	gebruik	voor	mineraal
exploratie	en	extractie	centraal	stonden.	Ver
schillende	uitdagingen	en	innovaties	betref
fende	de	exploratietechnieken	onder	water	
kwamen	aan	bod:	hardware	voor	geodata		
collectie	en	software	voor	(realtime)	visuali
satie	naast	het	verwerken	van	grote	hoeveel
heden	data.	De	laatste	dag	stond	in	het	teken	
van	de	verschillende	werkpakketten	van	het	
UNEXMINproject.	Elke	partner	gaf	een	korte	
samenvatting	van	de	status	ten	bate	van	de	
ontwikkeling	van	de	UX1	robot.	Hiermee	
komt	de	eerste	fase	van	het	project	ten	einde.
Dit	voorjaar	moet	het	eerste	prototype	klaar	
zijn	voor	uitvoerige	tests	in	een	echte	onder
gelopen	mijn.	Er	zijn	vier	testlocaties	uitge
kozen	om	de	UX1	te	laten	proefduiken.	De	
eerste	mijn	is	de	Kaatiala	pegmatietmijn	in	
Finland,	een	openpit	mijn	met	een	maximale	
diepte	van	twintig	meter.	Mochten	zich	pro
blemen	voordoen	dan	kan	de	robot	door	dui
kers	weer	naar	het	oppervlak	worden	gehaald.	
Na	elke	sessie	wordt	de	robot	aangepast	en	
geoptimaliseerd	door	de	verschillende	partners	
onsite.	De	volgende	tests	vinden	plaats	in	de	
hierboven	beschreven	Idrija	kwikmijn,	gevolgd	
door	de	Urgeiriça	uraniummijn	in	Portugal.	
Tot	slot	wordt	in	de	zomer	van	2019	de	Ecton	
kopermijn	in	Engeland	bezocht.	Voor	UX1	zal	
dit	de	grootste	uitdaging	gaan	vormen,	omdat	

KNGMG en UNEXMIN

Het KNGMG is betrokken bij vier Europese  
Horizon 2020 onderzoeksprojecten, als een  
‘linked third party’ onder de vlag van de Euro-
pean Federation of Geologists (EFG). Deze 
organisatie werd in 1980 opgericht en vertegen-
woordigt op Europees niveau een groot aantal 
nationale genootschappen van professionele 
geologen, zoals in Nederland het KNGMG.  
Binnen de Europese projecten heeft het EFG 
vaak een coördinerende rol om de verschillende 
stakeholders, zoals het KNGMG, bij het onder-
zoek te betrekken en zodoende informatie te 
verspreiden onder geologen, universiteiten, 
overheden en de industrie.

Boven: Druppel vloeibaar kwik in Idrija kwikmijn 
liggend op sterk verweerde schalies uit het 
Carboon.  |  Foto: Hein Raat
Onder: Een prototype van de onderwaterrobot 
UX-1.  |  Foto: UNEXMIN

deze	mijn	namelijk	slechts	gedeeltelijk	in	
kaart	is	gebracht.	
Aan	het	einde	van	het	project	wordt	gekeken	
of	de	robot	kan	worden	ondergebracht	in		
een	commerciële	bedrijfssetting,	waarbij	de	
ontwikkelde	technologie	en	kennis	kunnen	
worden	toegepast	voor	een	breed	aantal	
onderwerpen,	zoals:	nieuwe	exploratiemoge
lijkheden	voor	mineralen	en	metalen,	onder
water	onderzoek	in	gevaarlijke	omgevingen	
(denk	daarbij	aan	instortingsgevaar	of	sterk	
vervuild	water),	risicoanalyse	voor	natuurlijke	
gevaren,	bijvoorbeeld	landverschuivingen,	
water/milieu	observaties	en	het	behoud	en	in	
kaart	brengen	van	ondergelopen	cultureel	
erfgoed.

Steenkoolmijnen
De	rol	van	het	KNGMG	binnen	het	project	is	
relatief	klein	en	bestaat	uit	het	samenstellen	
van	een	lijst	met	voornamelijk	oude	steen
koolmijnen	in	ZuidLimburg.	De	kans	dat		
in	de	toekomst	deze	steenkoolmijnen	weer	
worden	geëxploiteerd	wordt	zeer	klein	geacht,	
maar	voor	onderzoek	naar	bodembeweging		
en	stabiliteit	kan	de	UX1	mogelijk	een		
uitkomst	bieden.	Verzakkingen,	maar	ook	
bodemstijging	door	terugvloeiend	grond
water,	zijn	in	Limburg	nog	steeds	aan	de		
orde	en	dienen	goed	onderzocht	te	worden.	
Tevens	kunnen	metingen	voor	andere	weten
schappelijke	en	archeologische	doeleinden	
worden	gebruikt	en	in	3D	worden	gevisuali
seerd.	

Hein Raat
raatgeoservices@gmail.com

Website UNEXMIN: www.unexmin.eu 
Website Idrija kwikmijn: www.cudhg-idrija.si/en/

This project has received funding from 
the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement no 690008.
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. van de penningmeester

Het positief saldo is mede bereikt door hoge 
contributie-inkomsten (ongeveer 95% van de 
contributies is geïnd), een hoge dividenduitkering 
en inkomsten uit activiteiten. Onze grootste 
reserve zijn de Shellaandelen die op 31 december 
2017 een waarde van ongeveer € 150.000 ver-
tegenwoordigden. Deze aandelen vormen een 
goede spaarpot die jaarlijks zo’n € 9.000 aan 
dividend genereert. 
De inkomsten uit het lustrum vielen hoger uit dan 
verwacht. De kosten van het lustrum, na aftrek 
van de inkomsten, zijn uit de lopende rekening 
betaald en de reservering voor het lustrum is niet 
aangesproken. Deze reservering wordt doorge-
schoven naar een algemene reservering voor 
symposia. Het overschot van de reservering 
voor het Surinamesymposium is ook bij deze 
reservering gevoegd.

 Kostenposten  / De grootste kostenposten 
zijn de beide publicaties, Geo.brief en Netherlands 
Journal of Geosciences (NJG), alsmede het  
lustrum en andere activiteiten. De kosten van de 
website zijn structureel gestegen in 2017 met 
het aanstellen van een webredacteur. Daarom  
is ervoor gekozen om de € 4.000 die voor 2017 
begroot was als reservering voor de website  
te laten vervallen en te gebruiken voor de extra 
kosten. De kosten van de Kringendagen zijn 
hoger geweest dan begroot, omdat er in 2017 
twee kringendagen zijn georganiseerd; ‘Field-
work from space’ en ‘Geothermie’. De (geringe) 
kosten voor de verhuizing van het archief waren 
voor 2017 niet begroot.
Het KNGMG voert voor de European Federation 
of Geologists (EFG) tegen vergoeding een viertal 
korte onderzoeken uit. De EFG-projectkosten 
betreffen met name administratiekosten alsmede 
drukkosten van promotiemateriaal. De adminis-
tratiekosten zijn gescheiden van de algemene 
KNGMG administratiekosten. In 2017 heeft het 
KNGMG nog € 5.090 mogen ontvangen als 
voorschot voor activiteiten. In 2018 zullen de EFG-

FINaNcIEEL JaaRvERsLaG KNGMG

Met ingang van 1 september 2017 heeft Gideon 
Lopes Cardozo het penningmeesterschap  
van Els Ufkes overgenomen. Het financieel 
boekjaar 2017 is afgesloten met een positief 
saldo van € 3.788.

projecten KINDRA en INTRAW worden afgerond. 
KNGMG kan in 2018 nog een voorschot à € 2.000 
verwachten ten behoeve van CHPM en UNEX-
MIN activiteiten. Er is nog financiële ruimte om 
activiteiten (in overleg met EFG) binnen deze 
twee projecten te organiseren. De niet-benutte 
voorschotten zullen wellicht in de loop van 2018 
(en anders 2019) terugbetaald moeten worden. 
Er is een reservering gemaakt om alle voor-
schotten voor de EFG-projecten te kunnen 
terugbetalen. 

 Boekjaar 2018  / Voor het boekjaar 2018  
is een begroting opgesteld die in een klein  
batig saldo resulteert, dat gereserveerd is voor 
onvoorziene kosten. 

Het KNGMG dankt de sponsoren van specifieke 
evenementen, Naturalis (Escherprijs), Nether-
lands Space Office (Kringendag ‘Fieldwork from 
Space’), TNO (Jelgersmaprijs), TUD (Kringendag 
Geothermie), VU (de van Waterschoot van der 
Gracht penning) en Shell (Escherprijs, Staring-
lezing) 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 hoofd-
redacteur van de Geo.Brief, en EBN voor ver-
gaderruimte. Tot slot zijn we NWO erkentelijk 
voor de jaarlijkse bijdrage aan de Geo.brief. 

Gideon Lopes Cardozo en Els Ufkes 
penningmeesters 2017

Balans per 31 december 2017

Bezittingen 31/12/17 31/12/16 Schulden en vermogen 31/12/17 31/12/16
€ € € €

Financiële vaste activa Eigen vermogen
stichtersaandelen * 1.561,00 1.561,00 stand per 01-01 83.201,4 0 78.795,00 

Exploitatiesaldo 3.787,6 0 4.406,00 
Totaal liquide middelen 125.174,20 145.535,00 86.989,00 83.201,00 
vorderingen 2.156,00 3.609,00 

Reserveringen 41.492,00 41.501,00 

schulden op korte termijn 410,00 26.003,00 

Totaal 128.891,00 150.705,00 Totaal 128.891,00  150.705,00

Staat van baten en lasten

Baten 2017 Begroot 2017 2016 Lasten 2017 Begroot 2017 2016
€ € € € € €

Lidmaatschappen 56.518 56.500 57.870 Publicaties 43.863 45.500 45.721 
Bijdragen Publicaties 12.000 12.000 12.000 activiteiten 25.040 13.500 6.634 
subsidies voor activiteiten 5.819 5.800 4.000 verenigingskosten 7.588 6.650 4.671 
Rentes/Dividend 9.427 9.600 10.137 EFG projectkosten 2.850 2.500 6.871 
Deelnemersbijdragen & activiteiten 710 2.200 81 administratie 6.315 6.100 5.559 
EFG projecten 5.090 2.000 9.852 verleende subsidies 450 1.000 750 
Lustrumsymposium 6.156 Dotatie reserveringen 6.500 10.500 22.500 
Diversen 675 3.171 

subtotaal 96.393 88.100 97.111 subtotaal 92.606 85.750 92.706 
Exploitatiesaldo 3.788 2.350 4.406 

Totaal 96.393 88.100 97.111 Totaal 96.393 88.100 97.112

Begroting 2018

Baten € Lasten €

contributies 54.000 Geo.brief 41.000 
Begunstigers 2.500 NJG 8.000 
Bijdragen publicaties 12.000 activiteiten 15.150 
subsidies voor activiteiten 4.000 verenigingskosten 9.600 
Rentes/Dividend 10.000 administratie kosten 4.800 
EFG 2.000 subsidies 1.000 

EFG projecten 2.500 
Reserveringen 2.000 
Onvoorzien 450 

Totaal  84.500 Totaal 84.500

* Stichtersaandelen 5,504 stuks aandelen A Royal Dutch Shell PLC tegen nominale waarde
* Actuele waarde op 31-12-2017: € 152.900,–

Geo.brief
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vondsten.	Ten	noorden	van	de	Chalk	downs,	
gescheiden	door	twee	breuken	en	discordant	
er	tegenaan,	liggen	Tertiaire	gesteenten	
(mariene,	fossielhoudende	zanden,	kleien	en	
kalksteen).	
Het	zou	een	aangename	wandeling	geweest	
zijn	van	de	parkeerplaats	bij	het	strand	naar	
het	uitzicht	op	The	Needles	hoog	op	de	klif,	
ware	het	niet	dat	er	een	flink	pak	sneeuw	lag	
en	dat	een	snijdende	oostenwind	de	oren	
bijna	van	onze	hoofden	woei.	Maar	het	was	
het	waard;	het	uitzicht	was	schitterend.	Kij
kend	vanaf	de	top	van	de	klif	naar	het	eiland,	
zijn	links	van	de	kliffen	de	opvallende	rode,	
blauwe	en	bruine	lagen	van	de	London	Clay	te	
zien.	Aan	de	zuidelijke	zijde	rijzen	de	kliffen	
steil	op	uit	zee	met	wonderlijke	draaikolken	
in	het	water	waar	de	rotsen	net	niet	boven	
het	zeewater	uitsteken.	Dus	geen	walvis	in	
nood,	zoals	ik	even	dacht,	maar	toch	een		
fascinerend	gezicht.	Naar	het	westen,	met		
de	wind	in	de	rug	en	zicht	op	de	zee,	het	
19eeeuwse	fort	en	The	Needles,	drie	langge
rekte	rotsblokken	in	elkaars	verlengde.	De	
enige	echte	‘needle’	(lang	en	dun),	tussen		
de	eerste	en	de	tweede	klif,	is	al	in	1764		
omgevallen.

 Raketten testen		/	Het	fort,	The	Old	
Battery,	laat	in	enkele	kleine	ruimtes	de	
geschiedenis	van	het	fort	tot	na	de	Tweede	
Wereldoorlog	zien.	Er	staan	twee	kanonnen	
(opgevist	uit	zee),	er	is	een	smalle	gietijzeren	
wenteltrap	(met	rugzak	kom	je	klem	te	zit
ten).	De	wenteltrap	leidt	naar	een	tunnel	die	
tot	het	puntje	van	het	eiland	loopt	en	een	
schitterend	uitzicht	geeft	op	The	Needles	en	
de	vuurtoren	daarachter.	Het	mooiste	aan	het	
fort	is	de	tearoom	in	de	uitzichttoren.	Glas	
rondom	biedt	uitzicht	over	het	Kanaal	en	het	
eiland.	De	inrichting	is	geënt	op	de	Tweede	
Wereldoorlog	en	de	schaarste	van	toen	met	
kop	en	schotels	die	niet	bij	elkaar	passen	(rok
enbloesservies),	allemaal	verschillende	bord
jes	(natuurlijk	gebloemd)	en	een	zeer	beschei
den	menukaart	van	koffie,	thee,	soep	en	twee	
soorten	broodjes.	Maar	wat	een	geweldige	
plek.		
Iets	hoger	op	de	klif	liggen	de	resten	van	The	
New	Battery,	gebouwd	eind	19e	eeuw	toen	

. ontsluiting

	 > Wight	wordt	gescheiden	van	het	‘vaste	
land’	van	Engeland	door	de	Solent	met	Ports
mouth	en	Southampton	aan	de	overkant.	De	
eeuwige	vrees	van	de	Engelsen	dat	de	Fransen	
het	land	zouden	binnenvallen	maakte	het	
noodzakelijk	om	de	marinehaven	Portsmouth	
zo	goed	mogelijk	te	beschermen.	Aan	de	oost
kant	van	Wight	werden	in	de	19de	eeuw	vier	
forten	in	de	Solent	gebouwd	(Spitbank,	St.	
Helen’s,	No	Man’s	Land	en	Horse	Sand).	De	
westkant	van	het	eiland	werd	verdedigd	door	
een	fort	bij	The	Needles.	Met	kanonnen,	een	
bescheiden	uitzichttoren	en	een	gracht	met	
ophaalbrug.

 Ruggengraat		/	Het	eiland	heeft	grof
weg	de	vorm	van	een	ruit;	het	is	zo’n	22	km	
lang	van	noord	naar	zuid,	een	kleine	40	km	
van	oost	naar	west.	Van	The	Needles	in	het	
uiterste	westen	tot	Culvert	Cliff	in	het	oosten	
lopen	de	steilstaande	Chalk	downs	als	een	
hoge	ruggengraat	door	het	eiland.	Het	zuide
lijke	deel	van	het	eiland	bestaat	voornamelijk	
uit	oudere	Krijtgesteenten,	met	de	Wealden	
(continentale	en	fluviatiele	zand	en	kleiste
nen)	als	oudste,	beroemd	om	zijn	dinosaurus

The Needles 
   op het eiland Wight

Wight, het bijna subtropische 
eiland aan de zuidkant van  
GrootBrittannië, kan heel 
koud zijn in maart. Met een 
dik pak sneeuw en een 
snijdende oostenwind bood 
Wight niet het gehoopte 
aangename voorjaarsweer, 
maar mooi was het wel: een 
vriendelijk golvend landschap 
en alles bijna op loopafstand. 
Een van de hoogtepunten 
waren The Needles, de drie 
kalkrotsen die het meest 
westelijke punt van het 
eiland vormen.

The Needles, het meest westelijke punt van het eiland Wight.
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. aankondiging

. agenda

Nieuwe leden
Dr. H. Abdul Aziz
F.R. van Bakel
L. Coumou
I. Vos

Verhuisbericht leden
R. Jonk
dr. F.J.M. Majoor
dr. D.A. Nieuwland
dr. P.N.W. Verhoef
D.J. Wiersma
F. Zwaan

. personalia
3 mei 2018
Symposium “Sediment preservation in delta 
environments”, TU Delft.
Info: kngmg.nl/agenda

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

15 juni 2018
Bessensap 2018: wetenschap ontmoet 
pers, de Rode Hoed, Amsterdam. 

WOENsDaG 16 MEI 2018, KIvI-GEBOUW, DEN HaaG

Jaarvergadering KNGMG

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 
decharge 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 Geo.brief 2 van dit jaar; het financiële jaarverslag 
staat op pagina 21 van deze Geo.brief. De definitieve agenda van de jaarvergadering zal zo  
spoedig mogelijk op de website (www.kngmg.nl/evenement) geplaatst worden.

bleek	dat	de	kalkrotsen	niet	bestand	waren	
tegen	het	geweld	van	het	afvuren	van	de	
kanonnen.	In	de	jaren	50	en	60	van	de	vorige	
eeuw	zijn	deze	gebouwen	in	gebruik	geno
men	voor	het	Britse	ruimtevaartprogramma.	
De	Blue	Streak	raket	werd	hier	geassembleerd	
en	ondergronds	getest,	maar	het	daadwerke
lijk	lanceren	van	de	raketten	gebeurde	in	
Woomera,	ZuidAustralië.	Toen	het	Britse	
ruimtevaartprogramma	stopte,	is	de	raket	
gebruikt	om	satellieten	te	lanceren.	

 PipeLine Under the Ocean		/	Voor	
de	geoloog	die	ook	is	geïnteresseerd	in	de	
Tweede	Wereldoorlog	is	een	bezoek	aan	de	
dierentuin	in	Sandown	aan	te	raden.	De	klei
ne	zoo	(met	tijgers	en	leeuwen	gered	uit	cir
cussen	en	apen	en	aapachtigen	die	werden	
gehouden	als	huisdier)	is	namelijk	gebouwd	
op	de	restanten	van	het	Sandown	Fort	dat	een	
rol	heeft	gespeeld	bij	DDay.	Om	al	het	rijdend	
materieel	na	de	invasie	te	kunnen	voorzien	
van	brandstof	en	olie	werd	er	na	Dday	een	
130	kilometer	lange	metalen	pijpleiding	aan
gelegd	van	de	oostkant	van	Wight	naar	het	
Franse	havenstadje	Cherbourg	in	Normandië.	
In	ruimtes	van	Sandown	fort	hebben	pompen	
gestaan	om	brandstof	en	olie	naar	Frankrijk	
te	pompen.	Deze	ruimtes	zijn	te	bezoeken	en	
geven	informatie	over	Operatie	Pluto:	Pipe
Lines	Under	The	Ocean.	

Aukjen Nauta

The Old Battery, het oude fort bij The Needles, dat 
eind 19e eeuw vervangen is door the New Battery 
iets hoger op het klif.
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