
Puzzelen aan het transport van koolstof in de Whittard Canyon
Moessons begrijpen met vetmoleculen

In quarantaine op Mars
NAC2021 foto’s en posters
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	 Zinkgat / Het	was	even	schrikken,	een	zinkgat	in	de	achter-
tuin.	Tijdens	een	van	de	recente	hoosbuien	had	het	water	uit	de	
regenpijp	een	nieuwe	route	gevonden,	richting	de	fundering,	en	
het	had	daarbij	een	grote	hoeveelheid	zand	meegenomen.	Ik	
kreeg	het	pas	door	toen	het	gat	al	behoorlijk	ontwikkeld	was	en	
er	een	aantal	grote	tegels	in	waren	gevallen.	Hoewel	in	eerste	
instantie	geïntrigeerd	door	de	snelheid	van	de	erosie	(een	geolo-
gisch	experiment	in	mijn	eigen	achtertuin!),	was	het	toch	wel	
duidelijk	dat	er	direct	actie	ondernomen	moest	worden.	Dankzij	
snel	werk	van	loodgieter	en	aannemer	was	het	probleem	geluk-
kig	gauw	opgelost.

Voor	nu	dan.	Want	de	aannemer	vertelde	ook	dat	de	standaard	
regenpijp	nu	nog	tachtig	millimeter	is,	maar	dat	er	steeds	vaker	
honderd	millimeter	wordt	geplaatst	vanwege	de	toenemende	
intensiteit	van	de	buien.	Al	tijden	probeert	de	gemeente	Den	
Haag	haar	bewoners	ervan	te	overtuigen	dat	regenwater	in	de	
tuin	moet	worden	opgevangen,	in	plaats	van	direct	het	riool	in.	
Maar	ja,	allerlei	toekomstgerichte	‘groene’	oplossingen	passen	
niet	in	ons	kleine	stadstuintje,	of	zijn	erg	duur.	Zie	daar	een	
klein	klimaatdilemma,	formaat	achtertuin.	

Klimaatverandering,	en	daaraan	gelieerd	de	energietransitie,	
stond	afgelopen	tijd	in	het	centrum	van	de	aandacht.	Op	het	
KNGMG	symposium	“Critical	minerals	and	metals	for	new	ener-
gy”	ging	het	over	de	toenemende	vraag	naar	critical	minerals	
and	metals	als	gevolg	van	die	energietransitie.	Dr.	Mike	Buxton,	
associate	professor	Resource	Engineering	aan	de	TU	Delft,	ver-
telde	ons	in	zijn	presentatie	dat	in	2040	de	verwachte	vraag	naar	
lithium	42	keer	zo	groot	zal	zijn	als	in	2020,	en	die	naar	kobalt	
21	keer	zo	groot.	De	grootste	uitdaging	zal	echter	liggen	bij	het	
toenemende	gat	tussen	de	vraag	naar	en	het	aanbod	van	koper.	
Koper	is	een	fantastische	grondstof,	gebruikt	in	windturbines,	
zonne-energie,	getijden-energie,	geothermie	en	waterkracht.	
Essentieel	dus	voor	de	energietransitie.	De	voorraden	in	traditi-
onele	mijnen	zijn	echter	eindig,	en	er	is	steeds	meer	water	en	
energie	voor	nodig	om	die	voorraden	te	winnen.	Oplossingen	
liggen	mogelijk	in	meer	recycling,	in	alternatieve	voorraden,	bij-

voorbeeld	in	de	diepzee	(en	wellicht	zelfs	in	de	ruimte),	en	in	
het	‘slimmer’	maken	van	de	huidige	processen.		

Ook	was	er	aandacht	voor	de	rechterlijke	uitspraak	in	de	zaak	
van	Milieudefensie	c.s.	tegen	Royal	Dutch	Shell.	Door	deze	uit-
spraak	zou	Shell	de	netto	uitstoot	van	broeikasgassen	sneller	
moeten	terugbrengen	dan	het	zelf	van	plan	was.	Een	uitspraak	
met	mogelijk	grote	gevolgen,	in	Nederland	en	internationaal.	
Eerder	deze	maand	riep	de	International	Energy	Agency	al	op	
tot	een	versnelling	van	de	energietransitie	naar	‘Net	Zero	by	
2050’,	en	de	aandeelhouders	van	Exxon	en	Chevron	hebben	zich	
inmiddels	ook	uitgesproken	over	de	noodzaak	van	een	ambiti-
euzere	klimaatstrategie.

Het	gesprek	over	klimaatverandering	en	energietransitie	wordt	
steeds	urgenter	en	wordt	op	steeds	meer	plekken	gevoerd.	De	
verandering	is	ingezet,	en	over	oplossingen,	de	mogelijkheden	
en	risico’s,	de	kosten	en	de	verantwoordelijkheden,	wordt	volop	
gesproken.	Het	is	goed	dat	we	als	KNGMG	ons	hiermee	bezig	
houden.	Zowel	door	gezamenlijke	activiteiten,	zoals	het	afgelo-
pen	symposium,	als	ook	door	ieder	van	ons	individueel	en	bin-
nen	andere	verbanden.	Samen	kunnen	we	zorgen	voor	creatieve	
ideeën,	haalbare	oplossingen,	en	voor	een	debat	dat	gevoerd	
wordt	op	basis	van	feiten	en	onderzoek,	met	de	juiste	techni-
sche	expertise.	Georgette	Boele,	senior	analyst	bij	ABN	AMRO	
en	een	van	de	drie	discussiepanelleden	op	het	symposium,	
sprak	haar	vertrouwen	uit	in	de	innovatieve	kracht	van	de	
mensheid	om	dit	probleem	aan	te	pakken:	“Human	nature	is	
very	innovative;	creative	processes	start	working	when	you	hit	
a	brick	wall”.	Zijn	we	onze	brick	wall	al	tegengekomen?	In	mijn	
achtertuin	in	elk	geval	wel.	

Annemieke van den Beukel

De presentaties tijdens het KNGMG symposium “Critical minerals and 
metals for new energy” zijn als pdf te bekijken op de KNGMG website:
www.kngmg.nl/critical-minerals-and-metals-for-new-energy-symposium-
presentations-and-movies
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In 2040 zal de verwachte vraag naar lithium 
42 keer zo groot zal zijn als in 2020
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NAC 2021 foto-impressie
Het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres NAC vond dit jaar digitaal plaats op  
8 en 9 april. Ondanks de uitsluitend digitale presentatie is het een groot succes 
geweest: met zes keynote sprekers, de uitgestelde Vening Meineszprijs, de KNGMG 
prijzen en meer. 

Op 10 en 11 maart 2022 vindt het volgende NAC plaats: de organisatie bij NWO gaat 
ervan uit dat deze editie weer ouderwets live ‘bij en met elkaar’ zal zijn in Utrecht, in 
plaats van allemaal achter een scherm.



 Puzzelen aan het 
transport van koolstof 
  in de Whittard Canyon

.escherprijs

Het plaatsen van sedimentvallen in 
2017 op verschillende locaties in de 
Whittard Canyon vormde het 
startschot om seizoenale data van 
het transport van sediment en 
koolstof in de mariene kloof te 
verzamelen. 
Foto: Furu Mieris / NIOZ

Al vroeg in haar studie Aardwetenschappen (Vrije Universiteit 
Amsterdam) raakte Sarah de Bie geboeid door de vele processen 
die het klimaat van de aarde kunnen beïnvloeden. Voor haar MSc-
onderzoek mocht ze de eerste puzzelstukjes leggen om het 
transport van koolstof in de Whittard Canyon in de Atlantische 
Oceaan scherper in beeld te krijgen. Haar degelijke aanpak, het 
uitgebreide laboratoriumonderzoek dat ze uitvoerde op het NIOZ 
op Texel, en de overzichtelijke scriptie die ze afleverde werd dit 
jaar beloond met de KNGMG Escherprijs 2020.
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Zoals het afgelopen jaar gebruikelijk was vin-
den zowel het interview met Sarah de Bie voor 
de Geo.brief als haar prijsuitreiking tijdens het 
afgelopen NAC plaats op dezelfde, welbekende 
plek: de eigen bureaustoel voor het beeld-
scherm. Sterker nog, De Bie is tijdens de uitrei-
king niet eens live in beeld: “Wel wordt een 
filmpje van drie minuten over mijn onderzoek 
getoond, waarin ik uitleg wat ik heb onder-
zocht. Leuk om het zo te doen, al is het best 
apart om jezelf zo terug te zien, maar ook jam-
mer dat er geen fysieke uitreiking mogelijk was. 
Dat was natuurlijk een stuk leuker geweest.” 
Tijdens het interview wordt snel duidelijk dat 
haar interesse in het klimaatsysteem van de 
aarde de rode draad vormt in haar studiejaren 
en ook haar uiteindelijke MSc-onderzoek naar 
de Whittard Canyon. Zo benadrukt de eerste 
zin van haar thesis bijvoorbeeld de rol van 
terugkoppelmechanismen als onderdeel van 
het klimaat. Al tijdens haar Bachelor Aardwe-
tenschappen aan de Vrije Universiteit Amster-
dam dreef interesse in de verschillende proces-
sen van Systeem Aarde haar naar de onder-
zoeksrichting met een focus op klimaatweten-
schappen. “De verschillende componenten van 
het klimaat die elkaar onderling weer kunnen 
beïnvloeden, dat fascineert mij. De hydrosfeer, 
lithosfeer, geosfeer, biosfeer en de atmosfeer – 
ze staan allemaal met elkaar in verbinding. Als 
er bijvoorbeeld een verandering in de atmo-
sfeer plaats vindt, wat voor effect heeft dat op 
de andere componenten? Ik heb een passie om 
het klimaat beter te onderzoeken en te begrij-
pen, en ik vind het ook belangrijk om mijn 
kennis verder te delen en bewustwording over 
klimaatverandering te vergroten.”

 Labwerk op Texel / Gedurende een stu-
dieproject voorafgaand aan haar MSc-onder-
zoek hoorde ze van het BYPASS? onderzoek van 
dr. Furu Mienis (NIOZ). Dat onderzoek richt 
zich op het transport van sedimenten in marie-
ne kloven, en specifiek dat in de Whittard 
Canyon, een gigantische mariene kloof gelegen 
in de Golf van Biskaje. Het onderwerp prikkel-
de De Bie. Ze zocht contact, reisde af naar Texel 
om meer over het onderwerp te leren en viel 
met haar neus in de boter. Er was enthousias-

me, er was plek, en materiaalmonsters om aan 
te werken waren in ruime mate al aanwezig. 
Ook haar begeleiders aan de VU, dr. Jan-Berend 
Stuut en dr. Gerald Ganssen, gaven groen licht. 
“Alle monsters stonden al klaar voor mij in het 
lab, ik kon direct aan de slag.”
Dat ze onmiddellijk in het lab kon starten, 
betekende ook dat er geen veldwerk meer 
nodig was. “Dat is jammer natuurlijk. Zo’n 
expeditie op een onderzoeksschip zou ik in 
de toekomst graag nog willen doen, je hoort 
van die mooie verhalen van andere onderzoe-
kers... Natuurlijk ben ik dan wel een beetje 
bang dat ik ook last van zeeziekte ga krijgen, 
maar je hoort vaak dat na twee dagen alles 
weer goed is.” Geen expeditie op de Atlanti-
sche Oceaan, maar wel iedere dag zeebenen 
kweken door vanuit Den Helder heen en weer 
naar Texel met de veerboot te pendelen. Veel 
labwerk tijdens de zomer, uitwerken en 
opschrijven tijdens de herfst en winter van 
2019. En hoe meer data er binnen kwam, hoe 
meer de eerste puzzelstukjes vorm kregen.

 Verbindingsweg / Haar onderzoeksge-
bied, de Whittard Canyon, valt het beste te ver-
gelijken met een onderwaterversie van de 
Grand Canyon op de overgang van het conti-
nentaal plat naar de continentale helling, ver-
telt De Bie. “Het continentaal plat kent een 
hoge biologische productiviteit. Hier wordt 
door fotosynthese veel CO

2
 uit de atmosfeer 

opgenomen in de vorm van calciumcarbonaat. 
Het is bekend dat de mariene kloven de verbin-
dingsweg naar de diepe oceaan vormen. In 
actieve mariene kloven, zoals de Whittard 
Canyon, vindt veel transport plaats, waardoor 
sediment van het continentaal plat naar de 
diepe oceaan wordt getransporteerd.”
Zo vormen mariene kloven een belangrijk 
radertje in de koolstofcyclus. “Het betekent 
dat koolstof óf wordt begraven in de canyons 
óf door de canyons wordt vervoerd naar de 
diepe oceaan waar het ook kan worden opge-
slagen. In beide gevallen keert de koolstof niet 
terug naar de atmosfeer en maakt het zo geen 
onderdeel meer uit van de koolstofcyclus. Er is 
slechts weinig onderzoek gedaan naar het 
laterale transport van sedimenten en orga-

Sarah de Bie

nisch materiaal, dus ook koolstof, naar de 
diepe oceaan. Terwijl dit een belangrijke com-
ponent is om mee te nemen in klimaatmodel-
len voor het beter kunnen inschatten van toe-
komstige klimaatverandering.”
De Whittard Canyon heeft, net zoals de Grand 
Canyon, meerdere vertakkingen. Voor het 
BYPASS? onderzoeksproject zijn in de zomer 
van 2017 in de meest oostelijke vertakking 
sedimentvallen geplaatst op twee verschillen-
de locaties en op verschillende dieptes (2100 
en 3100 meter, respectievelijk, zie figuur). In 
mei 2018 zijn de monsters opgehaald en zijn 
de sedimentvallen teruggeplaatst. “Dit vormt 
het begin van een grotere dataset, zodat er 
over meerdere jaren gekeken kan worden naar 
de variatie en de verschillende factoren die 
van invloed zijn op het transport in de Whit-
tard Canyon. Ik had twee keer twaalf monster-
flesjes tot mijn beschikking, dus een sample 
van elke maand van dat afgelopen jaar voor 
beide locaties. In een eerdere studie, die zich 
ook focuste op de meest oostelijke vertakking 
van de Whittard Canyon, zijn er analyses uit-
gevoerd op sedimentkernen, die geven infor-
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matie over variaties op langere tijdschalen. 
Monsters uit sedimentvallen bieden informa-
tie over seizoenale verschillen en dus over 
variaties op een kortere tijdschaal. Voor sedi-
mentvallen was dit de eerste dataset.”

 Versheid / Hoofdvraag in haar onderzoek 
was om de totale flux, dus de hoeveelheid sedi-
ment en koolstof die tijdens dat jaar werd 
getransporteerd, te achterhalen. Voor het 
maken van zo’n interpretatie bleek een fikse 
berg aan verschillende data nodig: de stroom-
snelheid, stroomrichting en temperatuur van 
het zeewater, korrelgrootte analyses, organi-
sche en anorganische kool- en stikstof concen-
traties van het gevangen sediment, stabiele 
koolstof en stikstof isotoopverhoudingen en 
210PB concentraties om de bron van het sedi-
ment te kunnen achterhalen. Het meten van 
stabiele stikstof isotopen is een manier om de 
zogenaamde ‘versheid’ van het organisch 
materiaal, voornamelijk fossiele schelpjes en 
plantrestjes, te bepalen: hoe lang geleden werd 
het materiaal gevormd? 
Een van de meer bijzondere resultaten van de 
bij elkaar gesprokkelde data is dat het verschil 
in sedimentflux per seizoen goed valt te obser-

veren. De Bie: “Zo vindt tijdens de lente er veel 
bloei van fytoplankton plaats op het continen-
taal plat, waarbij het plankton door middel 
van fotosynthese heel veel CO

2
 opneemt. In 

mei zien we een sterke piek in organisch mate-
riaal, dan wordt er veel vers materiaal door de 
mariene kloof getransporteerd. In de rest van 
het jaar vindt er minder transport van orga-
nisch materiaal plaats, en het materiaal dat 
nog wordt getransporteerd is veel minder vers. 
Hierbij gaat het om geresuspendeerd, ouder 
sediment: materiaal dat al aanwezig was in de 
canyon en door stromingen weer in suspensie 
gaat. Om helemaal zeker van deze interpreta-
tie te zijn hebben we het chlorofyl-a gehalte in 
de monsters gemeten, een andere proxy van de 
versheid van organisch materiaal. Dit was zo’n 
analyse die we pas later tijdens het onderzoek 
bedachten om nog extra te doen, omdat het 
handig was voor het ondersteunen van onze 
interpretaties.
Naast deze opvallende piek in de lente, zijn er 
ook in de wintermaanden verschillende pie-
ken van verhoogde sedimentflux te zien; de 
hoeveelheid materiaal (en dus ook koolstof) 
die wordt getransporteerd neemt toe als er 
bijvoorbeeld stormen zijn, waarbij sediment 

wordt losgewoeld. Dit gaat ook over minder 
vers, ouder materiaal, dat zie je eveneens 
terug in de chlorofyl-metingen.”
Vergeleken met andere mariene kloven is de 
Whittard Canyon een wat ongebruikelijk 
exemplaar. De meeste mariene canyons liggen 
in het verlengde van riviermondingen, waar-
door ze veel aanvoer van terrigeen materiaal 
ontvangen. Dit gaat niet op voor de Whittard 
Canyon, die ver is verwijderd van land en aan 
de grens ligt van een breed continentaal plat. 
Op het eerste gezicht zou men daardoor kun-
nen denken dat de canyon inactief is, en dat er 
dus weinig transport van sedimenten plaats-
vindt. Niets is minder waar, zo laat het onder-
zoek van De Bie zien. “Deels komt dat ook door 
de geomorfologie, die vrij stijl is, waardoor er 
veel stromingen zijn. We hebben het transport 
van de hoeveelheid koolstof in de Whittard 
Canyon vergeleken met dat in andere mariene 
kloven, en de Whittard Canyon heeft een even 
hoog, soms zelfs hogere, flux in koolstof. Het is 
dus goed mogelijk dat deze mariene kloof een 
belangrijke rol in de koolstofcyclus speelt, één 
van de hoofdconclusies van ons onderzoek.”

Links: Overzicht van de locatie en batymetrie van de Whittard Canyon en de locaties van de geplaatste sedimentvallen (gele cirkels).
Rechts: De buit: twee keer twaalf monsterflesjes. De variatie in de hoeveelheid totaal opgevangen sedimentmateriaal is hier al goed zichtbaar.
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 Publicatie / De eerste puzzelstukjes zijn 
dus gelegd en die bieden een eerste glimp van 
het sediment- en koolstoftransport in de cany-
on. De Bie is zich er terdege van bewust dat 
haar onderzoek slechts een eerste beginpunt 
vormt. “In het jaar waarvan ik de data heb 
onderzocht, was er twee keer sprake van een 
flinke storm waardoor er onder invloed van 
zwaartekrachtstromingen veel koolstof en sedi-
ment werden getransporteerd. Maar was dit 
een uitzonderlijk jaar? Of vindt zo’n hoge acti-
viteit ook in andere jaren plaats? Aan de hand 
van de onderzochte data kun je stellen dat de 
Whittard Canyon potentieel veel transporteert. 
Maar om daar stelliger een antwoord op te kun-
nen geven, zijn data van meerdere jaren 
nodig.”
Dat geldt in nog veel sterkere mate voor het 
bepalen van de flux van koolstof naar de diepe 
oceaan. “We hebben wel de berekeningen 

The KNGMG’s Escher Award is 
awarded annually for the best mas-
ter thesis in a broad field of geo-
sciences. The winner is selected by 
a jury that represents different 
areas of expertise, universities, 
institutions, and industry. The 2500 
euro prize money is sponsored by 
Shell.

This edition of the Escher Award 
saw no less than twelve nomina-
tions, all of which belong to the 
very best geoscience master the-
ses in the Netherlands. After a first 
reading round, the jury highgrad-
ed three nominations based on 
content and presentation. These 
top three theses were indeed all of 
excellent quality and worthy of the 
Escher Award, each with their own 
specific set of merits to make them 
stand out. Even though their rank-

ings were inherently close, a clear 
winner emerged after the second 
reading round, with the other two 
theses earning a well-deserved 
honorary mention as ‘runner ups’.

The winner of the 2020 KNGMG 
Escher Award is Sarah de Bie with 
her thesis on the ‘Quantification 
and assessment of the rate, magni-
tude and quality of organic carbon 
and particulate matter transport in 
the Whittard Canyon, NE Atlantic’. 
The jury was thoroughly impressed 
with the way in which Sarah man-
aged to combine a range of analy-
ses into a truly multi-disciplinary 
approach to address her research 
questions. In addition, she did an 
outstanding job of presenting her 
study in its wider context and dem-
onstrating its scientific and societal 
relevance. Finally, Sarah managed 

to convey the results and implica-
tions of her work in a clear and 
engaging manner, owing to the 
excellent quality of her written pres-
entation – formatted as a manu-
script. In conclusion, the combina-
tion of excellent scientific content, 
well-demonstrated relevance and 
outstanding presentation led the 
jury to elect Sarah’s thesis as the 
winner of the 2020 Escher Award.

2020 Escher Award
Sarah de Bie       
MSc thesis: Quantification and 
assessment of the rate, magnitude 
and quality of organic carbon and 
particulate matter transport in the 
Whittard Canyon, NE Atlantic                                       
VU Amsterdam 
Supervisors: Furu Mienis; Jan-Ber-
end Stuut; Gerald Ganssen

Runner-up
Jingjing Guo
MSc thesis: Tracing soil organic 
carbon transport in the Carminowe 
Creek catchment using branched 
tetraether membrane lipids                                                                                                                    
Utrecht University
Supervisors: Francien Peterse; 
Jack Middelburg

Falco van Bakel 
MSc thesis: Unravelling sedimenta-
tion patterns in the open equatorial 
Atlantic Ocean during the Late Qua-
ternary - A reconstruction of Saha-
ran dust accumulation and its 
uncertainties    
VU Amsterdam 
Supervisors: Frank Peeters; Jan-
Berend Stuut

Van de jury

gemaakt – maar we keken nu naar de flux in de 
canyon zelf. Het liefst zou je ook een sediment-
val voor meerdere jaren in de diepe oceaan wil-
len plaatsen om met zekerheid te kunnen con-
cluderen: de in de canyon getransporteerde 
koolstof belandt echt in de diepe oceaan. Maar 
zelfs dan is het nog lastig om te zeggen hoe 
groot de rol van de canyon is. Eerst zou je moe-
ten vergelijken met globale waarden, en ideali-
ter zou je voor alle canyons wereldwijd willen 
bepalen wat de laterale flux van koolstof naar 
de diepe oceaan is. Dan pas zou je een goede 
eerste schatting kunnen maken van hoeveel 
CO

2
 er in de diepe oceaan belandt en welke rol 

mariene kloven hierin spelen. Momenteel zijn 
we bezig om deze resultaten samen met de 
nieuwe data op een rijtje te zetten om hier een 
mooie publicatie van te maken.”
Ook na het afronden van haar MSc-scriptie 
werkt De Bie nog vrijwel wekelijks in het lab 

– maar nu in haar functie van junior onder-
zoeker luchtkwaliteit en klimaat bij TNO 
waar ze nu ruim een jaar werkt. Haar focus 
in haar nieuwe baan richt zich op processen 
die zich in de atmosfeer afspelen: nu meet 
ze onder andere broeikasgassen en fijn stof 
en achterhaalt ze de samenstelling van aero-
solen. De liefde voor onderzoek naar klimaat 
en labonderzoek is ook na haar MSc-onder-
zoek gebleven: “Ik vind het leuk om bezig te 
zijn in het lab, en om vervolgens mijn eigen 
data te interpreteren. Het liefst zou ik nog 
meer in het lab komen.”

Bjinse Dankert

MSc thesis: Quantification and assessment of the 
rate, magnitude and quality of organic carbon and 
particulate matter transport in the Whittard Canyon, 
NE Atlantic
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NAC Posterprijs
Tijdens het NAC worden traditiege-
trouw drie van de ingestuurde pos-
ters beloond met een posterprijs.  
Ook tijdens de online editie van dit 
jaar vielen er posters in de prijzen. 
Vanwege de vele inzendingen din-
gen sinds 2020 alleen posters 
gemaakt door MSc studenten, pro-
movendi en postdocs mee. De jury 
selecteert een top drie door de pos-
ters te beoordelen op onder andere 
het ontwerp, de toegankelijkheid en 
de opbouw van de gepresenteerde 
informatie.

Dit jaar is de eerste prijs uitgereikt aan de pos-
ter (zie rechts) waarvan promovendus Allix 
Baxter de eerste auteur is. Baxter werkt sinds 
2018 als promovendus op de Universiteit 
Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de kli-
maatgeschiedenis van tropisch Oost-Afrika 
gedurende circa de afgelopen miljoen jaar.

De tweede prijs is uitgereikt aan Dennis 
Höning. Hij werkt als postdoctoraal onderzoe-
ker aan de Vrije Universiteit Amsterdam en 
bestudeert hoe biologische cycli doorwerken 
op grootschalige oppervlakte- en tektonische 
processen.

De derde prijs is voor de poster van promo-
vendus Tobias Agterhuis als eerste auteur. 
Voor zijn promotieonderzoek bestudeert 
Agterhuis de zeewateroppervlaktetemperatu-
ren tijdens het Vroeg Eoceen, de warmste 
periode in de afgelopen 85 miljoen jaar.



2e prijs
Dennis Höning: 

‘Effects of Mantle Cooling and 
Biological Evolution on Earth’s 
Climate’

The long-term carbonate-silicate cycle is an 
important feedback mechanism that keeps 
Earth’s climate stable over millions of years. Vol-
canic outgassing at mid-ocean ridges and vol-
canic arcs supplies carbon to the atmosphere, 
silicate weathering and calcite precipitation lead 
to a burial of carbonate sediments, and carbon-
ate subduction closes the cycle. Early in Earth’s 
history, a hotter mantle reduced the carbonate 
stability in subduction zones and the rate of car-
bon recycling was limited. In addition, Earth’s 
surface was largely covered by oceans, such 
that the rate of silicate weathering was smaller 
than today. Through the emergence of conti-
nents and a cooling of the mantle, carbon has 
been removed from the atmosphere more effi-
ciently. Furthermore, the emergence of land 
plants and deep-sea calcifiers greatly contribut-
ed to a stable climate. I present modelling 
results describing the coupled interior-atmos-
phere evolution of Earth and quantify the influ-
ence of biogeochemical processes on climate 
regulation. I find that land plants stabilise the cli-
mate mainly on timescales longer than one mil-
lion years, while marine calcifiers are efficient on 
shorter timescales. Mantle cooling, which is 
accompanied by a decrease in the carbon 
degassing rate, can partially compensate for the 
increasing solar luminosity. In combination, 
these mechanisms have been keeping Earth 
habitable over timescales from thousands to bil-
lions of years.

3e prijs
Tobias Agterhuis, Martin Ziegler,  
Lucas J. Lourens:

‘Deep-sea warmth across two 
early Eocene hyperthermals 
from clumped isotope 
paleothermometry (Δ47)’

The early Eocene (56–48 Ma) hothouse experi-
enced the highest CO2 levels of the Cenozoic, as 
well as the occurrence of multiple transient global 
warming events, so-called hyperthermals. The 
deep ocean constitutes a stable and vast heat 
reservoir in the climate system, and hence com-
promises a robust setting to estimate past global 
mean temperatures. However, available deep-sea 
temperature reconstructions rely on uncertain 
assumptions of non-thermal influences. 
We apply for the first time the carbonate 
clumped isotope paleothermometer (Δ47), a 
proxy not governed by these uncertainties, on 
early Eocene benthic foraminifera to evaluate 
South Atlantic deep-sea temperatures across 
two hyperthermal events (ETM2 and H2; ~54 
Ma). In comparison to the conventional δ18O-
based estimates, our new temperature recon-
structions indicate two and a half degrees warm-
er deep water conditions, i.e. 13.2±1.9 °C (95% 
Confidence Interval) for background state, and 
average deep-sea warming of 3.3±2.9 °C (95% 
CI) during these hyperthermal events. These 
findings imply a reassessment of the assumed 
isotope composition of the ancient seawater and 
of a potential pH effect on foraminiferal oxygen 
isotopes. On a broad scale, our Δ47-based over-
all warmer deep-sea temperatures provide new 
evidence for high climate sensitivity during the 
early Eocene hothouse. 

1e prijs
Allix Baxter, Francien Peterse,  
Dirk Verschuren, Thijs van de Meeren  
and Jaap S. Sinninghe Damsté: 

‘A lacustrine biomarker record 
of continental temperature in 
equatorial Africa over the last 
170,000 years’

Our understanding of Earth’s climate history dur-
ing the Quaternary Period is hindered by a short-
age of reliable and independently dated proxy 
records from continental tropical settings. Long-
lived lakes are important archives of past environ-
mental change because their profundal sediments 
often contain high amounts of organic matter, 
allowing the application of diverse proxies to study 
climate change. The ICDP project DeepCHALLA 
recovered a continuous sediment sequence from 
Lake Chala in eastern equatorial Africa spanning 
the last c. 250,000 years (250 kyr). Preserved with-
in these sediments are the fossil membrane lipids 
of archaea and bacteria, glycerol dialkyl glycerol 
tetraethers (GDGTs), which form the basis for sev-
eral paleoclimate proxies. 
We present, in unprecedented high resolution 
(210 years on average) and with an independent-
ly established chronology using a variety of dat-
ing techniques, a temperature reconstruction for 
eastern equatorial Africa from the penultimate 
glacial maximum (MIS6) to present, based on the 
distribution of GDGTs down-core. Temperature 
history in equatorial Africa over the past 170 kyr 
shows clear forcing of orbital insolation at perio-
dicities of ~41k (obliquity) and ~23k (preces-
sion). Overall, the long-term trend resembles the 
temperature record of Antarctica, except that dur-
ing interstadial MIS5c equatorial Africa remained 
almost as warm as during the peak interglacial 
period (MIS5e), while high-latitude regions had 
already cooled significantly, in line with the ~50 
ppm decline in atmospheric CO2. 
This work demonstrates the potential of lacus-
trine GDGTs for elucidating the climate history of 
tropical regions at quaternary timescales, pro-
vided the availability of suitable high-quality sed-
iment archives. 
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Voor het tweede jaar op rij werd de KNGMG 
jaarvergadering gehouden in hybride vorm, 
dat wil zeggen dat een deel van het hoofdbe-
stuur bijeen kwam in het hoofdkantoor van 
Deltares in Delft waar werd vergaderd voor 
een camera verbonden met het internet. De 
overige bestuursleden en aangemelde 
KNGMG- leden woonden de vergadering 
online bij. 

Opening / De voorzitter van het hoofdbestuur 
Bob Hoogendoorn opent de vergadering en 
heet iedereen welkom. Negentien leden volgen 
de vergadering online. Van het hoofdbestuur zijn 
tevens Marc Hijma (algemeen bestuurslid), Mari-
anne Leewis (aspirant bestuurslid tot de Jaarver-
gadering) en Kay Koster (secretaris) in Delft 
aanwezig. Bestuursleden die online mee verga-
deren zijn Annemieke van den Beukel (penning-
meester) en Anne Pluymakers (algemeen 
bestuurslid). 
Normaliter worden besluiten op de Jaarvergade-
ring goedgekeurd bij acclamatie – doordat deze 
vorm van goedkeuren minder geschikt is tijdens 
een online vergadering, worden aanwezigen 
door de voorzitter aangespoord alleen van zich 
te laten horen als ze ergens tegen zijn.

Bestuurswisselingen / Op de vergadering 
wordt afscheid genomen van Jan Stafleu. Jan 
heeft ruim zes jaar in het bestuur gezeten. Voor 
het overgrote deel heeft Jan de secretarisfunctie 
bekleed, die hij per mei 2020 heeft overgedra-
gen aan Kay Koster. Daarna is Jan nog ruim een 
half jaar als algemeen bestuurslid actief geweest 
binnen het bestuur. Wij zijn Jan hier zeer erken-
telijk voor en bedanken hem van harte. 
Op de jaarvergadering wordt Marianne Leewis 
(EBN) voorgesteld als opvolger van Jan. Marianne 
zal zich met name gaan richten op de relatie tussen 
het hoofdbestuur en de verschillende kringen.   

Jaarverslag 2020 / Het Jaarverslag is gepu-
bliceerd in Geo.brief 2021-2. De voorzitter blikt 
terug op 2020 en geeft hierover een samenvat-
ting. Enkele hoogtepunten zijn:
Net als vorig jaar is er een lichte stijging in het 
aantal leden. Betreft symposia en congressen 

was 2020 een succesvol jaar. Samen met onze 
Duitse evenknie de DGGV en de Universiteit 
Utrecht hebben we in de zomer van 2020 het uit-
verkochte online ‘GeoUtrecht2020’ congres geor-
ganiseerd, met ruim 600 deelnemers van over de 
hele wereld. Een zeer internationaal publiek was 
ook in grote getale online aanwezig op het 
samen met Rijkswaterstaat en Deltares georgani-
seerde ‘The Future of Sand’ symposium, waar de 
Van Waterschoot van der Gracht-penning werd 
uitgereikt aan Cees Laban. Verder wordt Johan 
ten Veen bedankt voor zijn jarenlange inzet als 
hoofdredacteur voor NJG. Onder hem heeft het 
NJG een ware metamorfose ondergaan en is het 
klaar voor de toekomst. Hij is op 1 januari 2021 
opgevolgd door Henk Kombrink. 

Financieel Jaarverslag 2020 / Het financieel 
boekjaar 2020 is afgesloten met een positief saldo 
van €1690,-. Een uitgebreid verslag hierover is 
terug te lezen in Geo.brief 2021-3. Dit positieve 
saldo is bereikt door lagere kosten voor activiteiten 
en publicaties dan begroot. Een onverwachte 
daling aan de opbrengstenkant was de reductie in 
dividenduitkering op de Shell aandelen.
Het KNGMG bedankt sponsoren en organisato-
ren van specifieke evenementen: Shell 
(Escherprijs), TNO (Jelgersmaprijs), Deltares 
(Staringlezing en The Future of Sand symposi-
um), Rijkswaterstaat (The Future of Sand sym-
posium), en DGVV en Universiteit Utrecht 
(GeoUtrecht2020). Tevens worden de begunsti-
gers EBN, NAM, TNO, Total E&P Nederland, 
Panterra, Wintershall en Deltares bedankt voor 
hun bijdragen. Verder bedanken we TNO voor 
het beschikbaar stellen van werktijd voor de 
hoofdredacteur van de Geo.brief en de secreta-
ris van het hoofdbestuur. Tot slot bedanken we 
NWO voor de jaarlijkse bijdrage aan de Geo.
brief.

Verslag van de kascommissie en 
decharge van het hoofdbestuur
De kascommissie werd dit jaar gevormd door 
Anco Lankreijer en Gideon Lopes Cardozo. 
Anco Lankreijer brengt het verslag uit en meldt 
dat de boeken duidelijk en overzichtelijk zijn en 
stelt voor het bestuur decharge te verlenen. Het 

. kngmg

Verslag Jaarvergadering KNGMG 27 mei 2021, Deltares, Delft
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bestuur wordt door de vergadering gedechar-
geerd voor het in 2020 gevoerde beleid. Het 
hoofdbestuur stelt de werkzaamheden van de 
kascommissie op prijs.

Academia en inclusiviteit / In 2020 heeft 
het bestuur besloten om van academia en inclusi-
viteit een nieuw focusgebied te maken. Anne Pluy-
makers presenteert op de jaarvergadering activitei-
ten op dit gebied, zoals het onderhouden van nau-
wer contact met studentenorganisaties en het initi-
eren van discussies omtrent open source data en 
ons koloniale verleden.

Rondvraag / Evert van de Graaff vraagt hoe 
het komt dat de kosten van NJG substantieel 
lager uit zijn gevallen. Dit kan worden verklaard 
door het volledig online gaan van NJG: hierdoor 
zijn er geen druk- en distributiekosten meer. Er 
kunnen echter nog wel special issues gedrukt 
worden, een voorbeeld hiervan is het vorig jaar 
verschenen issue over geothermie.
Theo te Winkel brengt ter tafel dat het KNGMG 
in het algemeen en het hoofdbestuur in het bij-
zonder, zich harder moeten inzetten voor het 
behoud van mijnbouw binnen academische 
instellingen. Hij neemt waar dat dit onderwerp 
steeds minder aandacht krijgt betreft onderwijs 
en onderzoek. Het hoofdbestuur erkent dat dit 
een onderwerp is, dat we zouden kunnen 
onderbrengen binnen het nieuwe focusgebied 
academia en inclusiviteit.
Piet Thijssen laat weten dat de Nederlandse 
Kring Aardse Materialen (KNAM) al sinds 2012 
inactief is en geen bestuur heeft. Hij stelt voor 
dat er aangestuurd wordt op het installeren van 
een nieuw KNAM bestuur of dat KNAM wordt 
opgeheven. Dit onderwerp zal naar aanleiding 
van deze opmerking op de agenda van het 
KNGMG hoofdbestuur worden gezet.

Sluiting / De online editie van de jaarvergade-
ring is goed verlopen. Deelname van leden was 
vergelijkbaar met een reguliere meeting. De ver-
bindingen waren goed en de interactie met de 
leden ging eenvoudig doch ordelijk. 

Kay Koster, secretaris
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In de herfst van 2019 stond Arnoud Apituley op 
een van de hoogste platforms van de KNMI-
mast Cabauw. Korte, maar pittige buien trokken 
die dag over het land. Hij belandde precies in 
zo’n regenbui toen hij uit de lift op het platform 
stapte. Met de zon in de rug, uitkijkend over de 
groene weilanden van de Lopikerwaard, zag hij 
hoe een regenboog de mast steeds dichter 
naderde. “Omdat je in het midden van de regen-
bui staat, is de ronde regenboog vrijwel volledig 
te zien. Dat levert dan zo’n plaatje op.”
De Meetmast Cabauw is 213 meter hoog en 
onderdeel van de grootschalige wetenschappe-

lijke infrastructuur van Nederland. Al sinds de 
jaren zeventig verzamelen meetinstrumenten, 
geplaatst op verschillende hoogtes op de mast, 
gegevens voor meteorologisch onderzoek. De 
meetmast vormt daarnaast een internationaal 
platform voor het testen van nieuwe meetmetho-
den, modellen en satellietmetingen. Apituley 
bezocht die dag de meetmast als onderdeel van 
een meetcampagne voor het valideren van het 
TROPOMI satellietinstrument. “Ik was naar 
boven gegaan om beeldmateriaal te verzamelen 
van verschillende remote sensing apparatuur in 
het landschap.”

De foto is genomen kijkend naar het noorden, 
richting Montfoort, over het Groene Hart. Zicht-
baar is de nabije lintbebouwing gelegen aan de 
Lopiker Wetering. Ook is op de foto te zien dat 
binnen de regenboog het licht helderder is dan 
er buiten. Dat is niet een optische vertekening 
door de camera, maar het gevolg van de sterke-
re lichtverstrooiing van zonlicht in de bolvormige 
regendruppels.

Een regenboog trekt over het weidelandschap van de Lopikerwaard, gefotografeerd vanaf de KNMI-meetmast in Cabauw. Foto: Arnoud Apituley

Winnaar NAC Fotoprijs 2021
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 ongeveer 28°27’15” Noord en 17°50’33” West /  
De eilanden La Palma en El Hierro vormen het meest westelijke en jongste 
deel van de Canarische Eilanden, een meer dan 450 kilometer lange vulkani-
sche archipel voor de noordwestkust van Afrika. De zeven grote eilanden van 
deze archipel zijn ontstaan in de laatste 25 miljoen jaar, dat wil zeggen sinds 
het Laat Oligoceen, door de langzame beweging van circa 2,5 centimeter per 
jaar van Oost-Atlantische oceanische korst (van Jura ouderdom) over een stati-
onaire mantelpluim (‘hot spot’).
La Palma is relatief klein, met een oppervlak van 725 vierkante kilometer. De 
verticale dimensie van dit vulkanische eiland is veel indrukwekkender: het 
hoogste punt (2426 meter) ligt ruim zesduizend meter boven de omliggende 
zeebodem. Door de combinatie van vochtige passaatwinden en steile, diep 
ingesneden hellingen zijn er met name in het noordelijke deel van het eiland 
zeer diverse en rijke vegetatiezones aanwezig. In 1983 werd een deel van 
noordoost La Palma bestempeld als natuurreservaat, bekend onder de naam 
Los Tilos, en sinds 2002 is het gehele eiland één UNESCO biosfeerreservaat.
Het brede, noordelijke deel van La Palma wordt gevormd door het cirkelvormi-
ge ‘Taburiente’ vulkanische complex dat een Pliocene ‘seamount’ als kern 
heeft, met vooral gabbros, kussenlavas en ganggesteenten. Deze kern werd, na 
opheffing en erosie, discordant bedekt door een omvangrijke Kwartaire schild-
vulkaan (1.7 tot 0.5 miljoen jaar), die is opgebouwd uit een zeer dikke afwisse-
ling van basaltische lavas en tuffen, doorsneden door vulkanische gangen.
Het nauwere, zuidelijk deel van het eiland wordt gedomineerd door de veel 
jongere en zeer actieve ‘Cumbre Vieja’ vulkaan. Deze ontwikkelde zich gedu-
rende de laatste 150 duizend jaar boven een meer dan twintig kilometer lange 
rift-zone, die verder naar het zuiden doorloopt onder zee. Langs dit lineament 
liggen vele Stromboliaanse vulkaankegels waaruit vooral basanitische en pho-
nolitische (blok)lavas zijn ontsprongen, met meerdere uitbarstingen sinds de 
Spaanse verovering van het eiland in 1493.
Bijgaande foto uit 2017 toont het grillige landschap van de actieve Cumbre 
Vieja rift-zone op de zuidpunt van La Palma. Rechtsboven op de achtergrond 
ligt de brede San Antonio vulkaankegel, met schuine kraterrand, op een hoog-
te van ongeveer 640 meter; deze brede krater getuigt van een prehistorische 
eruptie zo’n 3200 jaar geleden. Linksachter de moderne vuurtoren uit 1985 is 
de nauwe Teneguía vulkaankegel zichtbaar, op een hoogte van circa 420 
meter, die ontstond tijdens de meest recente uitbarsting langs deze rift-zone 
in het najaar van 1971.
De Teneguía eruptie begon kort na een periode van hoge seismiciteit. Uit een 
cluster van kleine kraters vloeiden lavastromen in verschillende richtingen, 
met een totaal volume van veertig miljoen kubieke meter. De meest zuidelijke 
uitlopers bereikten de zee net ten westen én oosten van de zoutpannen (‘sali-
nas’) van Fuencaliente, die slechts een paar jaar eerder waren gebouwd op een 
vlakke kaap, gevormd in 1677 door lavastromen uit een nabijgelegen krater. 
Ook de oude vuurtoren van Fuencaliente, in 1903 opgetrokken uit grote lava-
blokken, werd maar net gespaard door de Teneguía lavastromen.

Foto en tekst: Jeroen Peters
zie ook: www.earthimagegallery.com

.g
eo

fo
to



13

Zuidpunt van La Palma  
 (Canarische Eilanden) 
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Klimaatwetenschappers van de Vrije Universiteit 
Amsterdam hebben voor het eerst het fenomeen 
van ‘overwinterende branden’ in Alaska en andere 
noordelijke gebieden geanalyseerd. Door klimaat-
verandering lijkt dit bizarre fenomeen van zombie-
bosbranden steeds vaker voor te komen.

Bosbranden houden winterslaap
Toendrabrand in Noatak National 
Preserve, Alaska.
Foto: NPS Photo/Dan Stevenson

Update laboratorium voor isotopen

NWO kende afgelopen april aan 33 
vooraanstaande wetenschappers 
een VICI-onderzoeksbeurs van 1,5 
miljoen euro toe. 
Twee aardwetenschappers, beiden 
verbonden aan de Universiteit 
Utrecht,  behoren tot de laureaten: 
prof. dr. Veerle Cnudde (Geoweten-
schappen) en dr. Anna von der 
Heydt (IMAU). 

BugControl / Met het onderzoeks-
voorstel BugControl start Cnudde 
een onderzoekslijn naar verschillen-
de verweringsvormen in natuur-
steen. De aanwezigheid van vocht is 
hier meestal de grote boosdoener. 
In dit project zullen Cnudde en haar 
team het vochtgedrag in de steen 

beïnvloeden, door bacteriën op een 
positieve manier in te zetten.

Snelle klimaatveranderingen / 
Met haar Vici-beurs gaat Von der 
Heydt scenario’s van ‘snelle klimaat-
veranderingen’ onderzoeken. Zo kan 
bijvoorbeeld het abrupt stilvallen van 
de warme Golfstroom plotsklaps kli-
maatveranderingen elders veroorza-
ken, zoals een intensivering van El 
Niño of het versneld ontdooien van 
permafrost. Het onderzoeksteam zal 
risico’s van cascade gedrag in het kli-
maatsysteem kwantificeren met het 
doel om gevaarlijke klimaatverande-
ring door opwarming van de aarde te 
identificeren.

Bron: NWO

De vakgroep Geologie en Geo-
chemie onder leiding van Gareth 
Davies, hoogleraar Geologie en 
Geochemie aan de Vrije Universi-
teit Amsterdam, ontvangt een 
NWO bijdrage van 4,8 miljoen 
euro voor het opzetten en inrich-
ten van een modern nieuw labora-
torium voor isotopenonderzoek.
Het nieuwe lab NIGEL (Nether-
lands state-of-the-art Isotope 
GEochemistry Laboratory) richt 
zich op gebruik door nationale en 
internationale onderzoeksgroe-
pen vanuit aard- en planeetwe-
tenschappen, archeologie, foren-
sisch onderzoek en cultureel erf-
goed. Naast onderzoekers aan 
de VU zijn ook de Rijksuniversiteit 

Groningen, Universiteit Utrecht, 
Universiteit Leiden, het Rijksmu-
seum en het Nederlands Foren-
sisch Instituut (NFI) bij het project 
betrokken.

Het lab biedt verschillende meet-
technieken om de samenstelling 
van een divers aantal objecten te 
kunnen bestuderen: gesteenten 
(geologie, archeologie, planetaire 
wetenschappen), menselijke res-
ten (forensische wetenschappen) 
en kunstobjecten (cultureel erf-
goed). 

Twee aardwetenschappelijke VICI-projecten

De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke 
tijdschrift Nature. De onderzoekers laten in het 
 artikel zien dat sommige intense branden in hete 
zomers in een laagje veen onder de grond door 
kunnen smeulen tijdens de winter, onder een dik 
pak sneeuw – terwijl het in deze gebieden ‘s win-

ters wel veertig graden Celsius onder nul kan wor-
den! In het voorjaar, wanneer warm en droog weer 
terugkeert, vlammen deze branden opnieuw op. 
Door dit ‘opstaan uit de dood’ worden deze 
 branden ook wel ‘zombiebranden’ genoemd. 
 Afgelopen zomer trad dit fenomeen op grote 
schaal op in de uitgestrekte Siberische taiga.

De studie combineerde veldgegevens met satel-
lietbeelden om de overwinterende branden te 
identificeren. Hoewel deze branden ’s winters 
onzichtbaar blijven voor satellieten, omdat ze 
ondergronds smeulen, zijn ze waarneembaar op 
de plaats waar ze bovengronds opvlammen in 
het voorjaar. 

Bron: VU

> Scholten et al. 2021. Overwintering fires in boreal 
forests. Nature 593, 399–404.
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03437-y
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In quarantaine 
   op Mars

Aardwetenschapper Lisanne Braat ontving in januari 2020 het nieuws dat 
haar Rubicon-aanvraag om onderzoek te doen aan de Caltech universiteit in 
Californië door NWO was toegewezen. Ze kon aan de slag bij een 
onderzoeksgroep om oppervlakteprocessen van delta’s op Mars verder te 
bestuderen. Haar tijd in de Verenigde Staten kwam door de coronapandemie 
er heel anders uit te zien dan hoe ze dat van te voren had kunnen bedenken. 

Overzichtsfoto van 
delta afzettingen in de 
Jezero krater op Mars: 
een van de beoogde 
gebieden om met 
behulp van de NASA 
Perserverance-rover 
verder te onderzoeken.
Foto: NASA/JPL-
Caltech/USGS

Toen ik vorig jaar het bericht las dat mijn 
Rubicon-aanvraag was goedgekeurd gingen 
mijn gedachten alle kanten op: geweldig dat 
het is gelukt! Een super kans! Maar wat bete-
kent dit nu? Het drong opeens tot mij door 
dat ik naar Amerika ging verhuizen en dat 
mijn leven binnen enkele maanden er heel 
anders zou uitzien - al kon ik op dat moment 
nog niet vermoeden hoe zeer het zou afwij-
ken van mijn eigen verwachtingen.

 Delta-afzettingen op Mars / Tijdens 
mijn promotieonderzoek bij het departement 
Fysische Geografie aan de Universiteit 
Utrecht bestudeerde ik het effect van slib in 
estuaria. Naast dit rivier- en kustonderzoek 
ben ik ook altijd geïnteresseerd geweest in 
oppervlakteprocessen gerelateerd aan water 
op de planeet Mars. In het Rubicon-onderzoek 
combineer ik deze interesses: mijn kennis 
over sedimenttransport en modellen pas ik 

toe op het oppervlak van Mars. Specifiek 
bestudeer ik landvormen waarvan sterk 
wordt vermoed dat het delta’s zijn. Met 
behulp van het numerieke hydro-morfodyna-
mische model in Delft3D – een softwarepak-
ket waarmee stroming, sedimenttransport en 
morfologie gesimuleerd kunnen worden – 
onderzoek ik hoe delta’s vormen onder 
invloed van een andere zwaartekracht. Door 
deze modellen te vergelijken met aardse 

.zaken overzee
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modellen kunnen we leren welk effect de 
zwaartekracht heeft op de vorm van een 
delta. We gaan er nu vanuit dat de deltastrati-
grafie vrijwel hetzelfde is voor Mars en voor 
de aarde, maar mijn onderzoek laat zien dat 
deltamorfologie en stratigrafie wel eens 
behoorlijk anders zou kunnen zijn bij een 
lagere zwaartekracht (2,6 keer zo laag). Ik 
werk op het moment aan een artikel waarin 
ik deze verschillen analyseer.
Met dit onderzoek begrijpen we meer van de 

Links. Lisanne Braat tijdens een van haar (zeldzame) bezoekjes aan de Caltech campus.
Rechts: Maart 2020: onderweg naar Pasadena, Californië, in een verder compleet leeg vliegtuig.

Voorbeeld van het numerieke deltamodel.

hydrologische geschiedenis van Mars. Hoe lang 
stroomde er water? Hoe snel ontwikkelden de 
delta’s? Daarnaast is mijn onderzoek gerela-
teerd aan het onderzoek van de verschillende 
rovers op Mars. De nieuwe Marsrovers van 
NASA en ESA landen beide nabij delta-afzettin-
gen, waar ze gaan zoeken naar indicaties van 
leven. Deltasedimenten, en specifiek kleiafzet-
tingen, zijn een belangrijk doel van de rovers. 
Kleiafzettingen kunnen goed biologische sig-
nalen bewaren; een delta markeert een locatie 

waar langere tijd vloeibaar water aanwezig 
was. Mijn onderzoek kan helpen om te beslis-
sen wat goede plekken zijn om boormonsters 
te nemen. Omgekeerd kunnen de Marsrovers 
mijn onderzoek weer verder helpen door meer 
data aan te leveren over korrelgroottes en 
structuren in de delta’s. Op 18 februari heb ik 
daarom zenuwachtig de livestream van de lan-
ding van de Perseverance-rover gevolgd en ik 
wacht nu gretig op de eerste foto’s van de 
delta. De lancering van de ESA-Marsrover Rosa-
lind Franklin staat voor volgend jaar gepland.

 Nog nooit op kantoor / In maart 
2020 ben ik naar Pasadena, Californië, ver-
trokken met de laatste vlucht vóór het inreis-
verbod naar de VS. Het vertrek was nogal 
haastig en gek omdat ik de vlucht moest ver-
vroegen. Ik werd wakker met de boodschap 
dat de VS haar grenzen dicht zou gooien. Een 
dag later zat ik in het vliegtuig, alleen. Oor-
spronkelijk zou mijn partner een paar weken 
meegaan voor de gezelligheid en om mij te 
helpen met settelen – maar de angst dat hij 
vervolgens in Amerika vast zou komen te zit-
ten was groot en daarom bleef hij in Neder-
land. Toen ik aankwam waren de winkels 
dicht, de supermarkten leeg. De coronamaat-
regelen hebben vanaf dat moment mijn erva-
ringen in de Verenigde Staten gedomineerd. 
Tot op de dag van vandaag ben ik nog nooit 
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op kantoor geweest; iedereen werkt nog 
steeds thuis. 
Gelukkig is mijn onderzoek niet afhankelijk 
van experimenten en kan ik het onderzoek 
gewoon op de computer uitvoeren. Wekelijks 
heb ik online meetings met mijn onderzoeks-
groep. Als aardwetenschapper heb ik veel 
moeten bijleren over Mars. De Lamb Surface 
Processes onderzoeksgroep was daarom een 
ideale keuze voor mijn Rubicon, omdat ze 
oppervlakteprocessen van zowel de aarde als 
Mars onderzoeken. Van de meetings met de 
onderzoeksgroep leer ik veel – al mis ik 
natuurlijk de dagelijkse, laagdrempelige 
interactie met collega’s. 

 Cultuurdingetje / Ondanks dat al mijn 
interactie met collega’s online plaats vindt, 
merk ik best wat cultuurverschillen. Caltech 
is een erg trotse universiteit; ze zijn trots op 
alles wat met Caltech te maken heeft, net 
zoals de gemiddelde Amerikaan trots is op 
Amerika. Als iemand bijvoorbeeld iets belang-
rijks ontdekt in een ander departement lijkt 
het alsof ze daar zelf een beetje bij betrokken 
zijn, zelfs al hebben ze aan de ontdekking 
niets bijgedragen. Die manier van denken is 
ons Nederlanders toch een beetje vreemd. Als 
Nederlander zijn we niet zo trots: we zijn 
juist gewend veel te klagen, maar tegelijker-
tijd zijn we daarom ook eerlijk over hoe het 
met ons of ons onderzoek gaat. Bij Caltech is 
dit anders. Tijdens mijn groepsmeetings hoor 
ik bijvoorbeeld nooit dat er bij iemand iets 
fout is gegaan of dat ze zich niet goed voelen, 
ook niet door de lockdown. In het begin werd 
ik daar erg onzeker van, want bij mij ging het 
regelmatig niet zo soepel. Het leek in eerste 
instantie alsof het niveau bij Caltech veel 
hoger was en ze geen noemenswaardige 

De Devil’s Gate stuwdam nabij Pasadena.

Mijn onderzoek laat zien dat 
deltamorfologie behoorlijk anders 
zou kunnen zijn bij een lagere 
zwaartekracht

tegenslagen hadden. Maar nu ik hier een tijd-
je zit, zie ik dat de vooruitgang bij sommige 
collega’s ook niet zo goed is als die zou moe-
ten zijn, al zeggen ze er niets over. Het is 
waarschijnlijk gewoon een cultuurdingetje. 
Naast dat de werknemers en studenten trots 
zijn op Caltech, vormt iedereen samen ook 
een soort kleine community. Dit gemeen-
schapsaspect is niet alleen gevoelsmatig, 
maar ook tastbaar. Veel dingen hier worden 
gezien als de verantwoordelijkheid van de 
universiteit, die dat in Nederland niet zouden 
zijn. Dat gaat verder dan studentenhuisves-
ting en zorgverzekeringen. Zo regelt Caltech 
sport, vermaak, creditcards, waarschuwingen 
over bosbranden en aardbevingen. Tijdens de 
coronapandemie regelt de universiteit ook 
Covid-testen en biedt maskers, ondersteuning 
voor de mentale gezondheid en zelfs vaccina-
ties aan. Ik denk dat het zo sterk vormen van 
een afgezonderde gemeenschap de ongelijk-
heid in Amerika helaas vergroot, maar voor 
een internationale werknemer neemt deze 
benadering wel veel zorgen weg. 
Ondanks dat ik zeer zelden op de campus te 
vinden ben zorgt Caltech dus goed voor me. 
Zorgen worden weggenomen, online lezin-
gen, seminars, workshops en social hours zijn 

als paddenstoelen uit de grond geschoten. 
Omdat in de regio van Los Angeles al een jaar 
bijna alles gesloten is, is er niet veel anders te 
doen dan mij concentreren op mijn onder-
zoek. Dat heeft zijn ups en downs: het voelt 
zo een beetje alsof ik al een jaar lang in qua-
rantaine ben op Mars.

Lisanne Braat

Het NWO Rubicon programma laat pas 
gepromoveerde onderzoekers gedurende maximaal 
twee jaar werkervaring opdoen aan gerenommeerde 
buitenlandse onderzoeksinstellingen. 

Voor meer informatie zie:
www.nwo.nl/rubicon 

Website Lamb Surface Processes, Caltech:
esp.gps.caltech.edu

Website Lisanne Braat:www.lisannebraat.nl
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 Walliser kwartsiet /	Een	opmerkelijk	groene	kwartsiet	
is	afkomstig	uit	het	Zwitserse	Mattertal	bij	Sankt	Niklaus	in	
het	kanton	Wallis.	De	kwartsiet	is	bekend	als	Walliser	kwart-
siet,	maar	is	ook	verhandeld	onder	de	naam	Sankt	Niklaus	
kwartsiet	of	Vert	de	St.	Nicolas	(naar	één	van	beide	winplaat-
sen),	Kalpetraner	kwartsiet	(naar	het	spoorwegstation	van-
waar	de	steen	vervoerd	werd),	of	Rhône	kwartsiet.	De	steen	
wordt	gewonnen	uit	een	vier	tot	tien	meter	dik	niveau	in	het	
onderste	deel	(Embd	lid)	van	de	Bruneggjoch	formatie.	Dit	
deel	is	afgezet	in	het	Laat	Perm,	het	bovenste	deel	van	de	for-
matie	in	het	Vroeg	Trias	(Scythien).	Later	werd	dit	gesteente	
als	deel	van	het	Siviez-Mischabel	dekblad	omgezet	in	kwart-
siet.	Zoals	de	naam	kwartsiet	al	aangeeft,	bestaat	het	gesteen-
te	voornamelijk	uit	kwarts	(55	–	75	procent)	en	de	groenige	
mica	phengiet	(25	–	40	procent),	met	daarnaast	een	paar	pro-
cent	veldspaat	(zowel	albiet	als	opgebroken	microklien	met	
albietranden)	en	toermalijn.	Lokaal	komen	(micro)conglome-
raten	voor,	vaak	met	roze	klasten.

Slechts	in	een	deel	van	het	pakket	is	het	aandeel	mica	groot	
genoeg	om	de	steen	goed	splijtbaar	te	maken.	In	de	eigen	
regio	is	de	goed	splijtbare	kwartsiet	sinds	tenminste	de	zes-
tiende	eeuw	gebruikt	als	dakbedekking	en	metselsteen.	In	het	

klassieke ‘Die natürlichen Bausteine und Dachschiefer der Schweiz van 
de Schweizerische Geotechnische Kommission’ uit	1915	komt	hij	niet	
voor.	De	moderne	winning	begon	in	1929,	de	eerste	concessie	
in	St.	Niklaus	gaat	terug	tot	1934.	Aan	het	eind	van	de	Tweede	
Wereldoorlog	werd	in	St.	Niklaus	een	nieuwe	concessie	uitge-
geven	om	de	Walliser	kwartsiet	commercieel	uit	te	baten,	in	
1955	in	de	aangrenzende	gemeente	Embd.	Beide	groeves	slo-
ten	in	respectievelijk	2005	en	1993.	De	winning	van	de	goed	
splijtbare	Walliser	kwartsiet	–	net	als	die	van	verschillende	
gneizen	uit	Tessin	–	sluit	goed	aan	bij	de	overgang	van	blok-
ken	naar	platen	in	de	architectuur	eind	jaren	vijftig,	begin	
jaren	zestig.	Een	deel	van	de	naoorlogse	productie	vond	zijn	
weg	naar	Duitsland,	België	en	Nederland.	Veel	voorbeelden	
van	toepassingen	zijn	in	Nederland	tot	nu	toe	niet	achter-
haald	(en	een	enkele	al	weer	verdwenen).	Een	prominent	voor-
beeld	staat	echter	in	Utrecht:	het	kantoor	van	de	Steenkolen	
Handelsvereniging	(SHV)	op	de	hoek	van	de	Rijnkade	en	de	
Mariaplaats	uit	1960,	een	ontwerp	van	Op	ten	Noort	Blijden-
stein	architecten.	Minder	prominent	komt	de	groene	Walliser	
soms	aan	winkelpuien	voor,	zoals	die	van	de	bloemist	aan	
Korte	Kerkstraat	6	in	Goes.

Tekst en foto’s: Timo G. Nijland
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Links: Detailfoto van Walliser kwartsiet. Rechts: Het kantoor van de Steenkolen Handelsvereniging (SHV) in Utrecht.
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Begin 2011 deed geochemicus Francien Peter-
se samen met aardwetenschappers van het 
NIOZ op Texel, de Vrije Universiteit Amster-
dam (VU) en de Universiteit van Nanjing een 
leuke ontdekking. Toen negentien duizend 
jaar geleden in Oost-Azië het klimaat begon 
op te warmen, nam zoals verwacht ook de 
regenval tijdens de zomermoessons toe. Maar 

dan wel pas drieduizend jaar later.
Een verrassende conclusie die vroeg om ver-
volgonderzoek, vond Peterse, maar ook daar 
trad vertraging in op. Inmiddels is het tien 
jaar later, heeft Peterse een VIDI-beurs op zak, 
en is het door haar zo gewenste vervolgonder-
zoek dan toch op gang gekomen. 

Hoe reconstrueerden jullie tien jaar geleden de rela-
tie tussen opwarming en regen?
“Bij het NIOZ werkten we destijds met een 
gloednieuwe manier om de paleotempera-
tuur te bepalen. We gebruikten hiervoor de 
samenstelling van vetten (lipiden) afkomstig 
uit celmembranen van oerbacteriën. Toevallig 
kwam ik in gesprek met Maarten Prins en Kay 

.interview

Moessons begrijpen  
  met vetmoleculen
Aardwetenschapper Francien Peterse (Universiteit Utrecht) kreeg in 
2019 een VIDI-beurs om het verband tussen opwarming en moessons 
in Oost-Azië te onderzoeken. Hoe ver is ze inmiddels met haar 
onderzoek opgeschoten? Geo.brief sprak met haar, over het klimaat 
van Oost-Azië, celmembranen, acido bacteriën, en de problemen van 
jonge onderzoekers tijdens de coronacrisis.

Het löss-onderzoeksteam 
op zoek naar een geschikte 
locatie om een greppel te 
graven. Foto: Ma Long

.interview
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Boven: Het veldwerkteam krijgt uitleg over de opbouw 
van het lösspakket in Yuanbao. 
Onder: Promovendus Allix Baxter (l) en Francien 
Peterse beginnen met subsampelen. 
Foto’s: Ma Long 
Rechts: Slakken afkomstig uit het lössprofiel. Deze 
slakken worden gebruikt voor clumped isotopen 
metingen.  
Foto: Francien Peterse

Francien Peterse
Foto: Ed van Rijswijk / Universiteit Utrecht

Beets van de VU, die onderzoek deden aan 
lössplateaus in China. Uit de afwisseling van 
löss en bodems kan je aflezen wanneer er 
droge en natte perioden waren. Het was een 
logische stap dat te combineren. We hadden 
wel verwacht dat de opwarming heviger 
regens zou opleveren, maar de vertraging van 
drieduizend jaar was een verrassing.”

En dat wilde je graag verder uitzoeken?
“Ja. Als je maar op één plek meet, kan het ook 
om een plaatselijk effect gaan. Ik was benieuwd 
wat we verder landinwaarts zouden aantreffen. 
Tien jaar geleden werkten we aan de zuidooste-
lijke rand van het lössplateau, waar de moesson 
aan land komt. Nu werken we helemaal aan de 
andere kant. Het idee was dat de vertraging 
daardoor wellicht nog groter zou zijn. “

Zie je dat inderdaad?
“We zien wel een signaal in de gegevens, maar 
er zijn nogal wat complicerende factoren. Dat 
krijg je, als je onderzoek gaat doen… In de 
zomer trekken de moessonregens over het 
gebied vanuit het oosten, in de winter komt er 
kurkdroge koude lucht over land aanwaaien 
vanuit het westen. We zitten vlak bij het Tibet-
aans plateau, dat beïnvloedt de stroming van 
die westenwinden. Hoe dat uitwerkt, hangt op 
zijn beurt weer af van de hoeveelheid ijs die op 
dat moment op het noordelijk halfrond ligt, 
en dat heeft ook invloed op een hogedrukge-
bied boven Siberië dat de zomermoesson tegen 
kan houden. Oh, en op het Tibetaans plateau 
zelf lagen ook nog gletsjers die effect hadden 
op de luchtstroming. Dus het effect van de 
moesson is wat ondergesneeuwd…
“Naast celmembranen gebruiken we ‘clum-
ped isotopes’, die we meten aan slakkenhuis-
jes die ook in de löss zijn bewaard. Die metho-
de is gebaseerd op de kans dat bepaalde 
zware isotopen samenklonteren. In carbona-
ten gaat het dan bijvoorbeeld om de combina-
tie 13C en 18O, die in sommige gevallen het 
meer gebruikelijke koppel 12C en 16O vervangt. 
Hoe veel er voorkomt van welke combinatie is 
thermodynamisch bepaald, dus afhankelijk 
van de temperatuur. Daarmee heb je een 
tweede, onafhankelijke meetmethode te pak-

CV Francien Peterse 

Francien Peterse studeerde Bodem, Water 
en Atmosfeer in Wageningen,  promoveerde 
bij het NIOZ op Texel, en deed een postdoc 
bij de ETH in Zürich. Ze is nu Universitair 
Hoofddocent bij de Universiteit Utrecht en 
sinds 2014 hoofd van de afdeling Organi-
sche Geochemie. 

ln 2019 ontving ze een NWO VIDI-beurs 
voor het ontrafelen van temperatuur- en 
neerslagpatronen in Oost-Azië.
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ken. Die is nauwkeuriger maar ook bewerke-
lijker, dus daar hebben we minder datapun-
ten van bepaald. Het leuke is dat de clumped-
iostopen-curve en de lipiden-curve dezelfde 
trend laten zien, en ook dezelfde absolute 
temperaturen. Het signaal lijkt dus wel 
betrouwbaar.”

Wat gebeurt er met die lipiden als de temperatuur 
verandert?
“Het zijn tetraether-vormige moleculen, met 
daar aan vast methylgroepen. Blokjes met uit-
steeksels, zou je kunnen zeggen. Het blijkt 
dat er meer methylgroepen bijkomen naar-
mate het kouder wordt. De nauwkeurigheid 
van de methode is vier tot vijf graden Celsius, 
je kan tot miljoenen jaren terug kijken. Om 
de nauwkeurigheid te vergroten zou je expe-
rimenten willen doen met levende bacteriën, 
simpelweg door die bij verschillende tempera-
turen op te kweken. Maar we zijn er nog altijd 
niet achter wie de producenten van de bewus-

te lipiden zijn. De eerste aanwijzing gaat naar 
Acidobacteriën, omdat we één van de vijftien 
soorten tetraether-structuren nu bij één soort 
Acidobacterie zijn tegengekomen.
“In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar 
lipiden en bacterie-DNA in de bodem bij een 
thermische bron, in IJsland. De temperatuur 
neemt af met de afstand tot de bron, terwijl 
de bodemsoort niet verandert. Dan kan je 
mooie meetreeksen maken. Bij ongeveer 
twaalf graden zagen we een sprong in het 
lipidensignaal én een plotselinge verandering 
in de bacteriegemeenschap. Dat kan beteke-
nen dat we niet altijd een membraanaanpas-
sing van één soort bacteriën meten, maar 
misschien soms ook een verandering in de 
samenstelling van het bacterievolk.”

Hoe is het om onderzoek te doen tijdens de corona-
crisis?
“Tsja, lastig. Ik leid een onderzoeksgroep met 
promovendi en masterstudenten. Je zou willen 
dat die het veld in kunnen, maar dat gaat nu 
even niet. Ons geluk is dat we een goede 
samenwerking hebben met een Chinese onder-
zoeksgroep in Xi‘an. Die hebben een kelder vol 
onderzoeksmateriaal en sturen ons af en toe 
pakketten met kilo’s lössplateau. Daar kunnen 
we dan een tijdje mee vooruit. Voor beginnen-
de onderzoekers is het werken op afstand 
zwaar omdat ze hun weg nog moeten vinden, 
mensen moeten leren kennen, en vaak maar 
een beperkte tijd hebben om een resultaat neer 
te zetten. Voor promovendi die tegen het einde 
van hun project lopen is het vooral moeilijk 
iets nieuws te vinden voor daarna. Normaal 
gesproken laten ze rond die tijd hun resultaten 
zien op congressen. Die zijn er nog wel, maar 
alles gaat nu via het computerscherm.
Congressen op afstand werken prima om infor-
matie over onderzoek te delen, maar niet om 
informeel met mensen in contact te komen. Er 
zullen bovendien minder mensen ‘toevallig’ bij 
je praatje terecht komen. Ik zou gevestigde 
wetenschappers willen oproepen de online 
conferenties niet links te laten liggen. Het is 
voor jonge onderzoekers dé kans om in de spot-
lights te staan, maar dan moeten de mensen 
aan wie ze zich willen laten zien wel komen.”

Je geeft ook onderwijs. Hoe ging dat?
“Improviserend. Ik geef bijvoorbeeld practica 
in het laboratorium. Dat kan echt niet via de 
camera, studenten moeten zelf praktische 
ervaring opdoen. Gelukkig konden ze in 
december wel komen. Alleen mochten er maar 
acht personen tegelijk het lab in, dus stond ik 
hetzelfde vak tegelijkertijd in twee zalen te 
geven, en dan ook nog eens meerdere keren 
per dag. Maar goed, dan lukt het wel. Veldwer-
ken en excursies zijn echt een probleem, een 
deel daarvan is vooralsnog niet doorgegaan.”

Hoe word je eigenlijk celmembraanlipidenspecialist?
“Haha, dat is niet waar je als kind van 
droomt, ik wilde vroeger vulkanoloog wor-
den. Ik hield van de natuur. En ik wilde weg 
uit Amsterdam, want daar was ik al opge-
groeid. Na een tussenjaar in IJsland ging ik in 
Wageningen studeren: Bodem, Water en 
Atmosfeer. Vulkaanbodems bleken interes-
sant. Daar zit een mineraal in (allofaan) dat 
microben aan zich bindt, die blijven dan heel 
lang gepreserveerd. Daarna wilde ik graag 
ergens in het buitenland op bodemonderzoek 
promoveren, maar er was op dat moment niet 
veel te vinden. Uiteindelijk kwam ik bij het 
NIOZ op Texel terecht om onderzoek naar 
deze lipiden te doen. Die komen ook uit 
bodems tenslotte – en met een beetje goede 
wil is Texel ook een soort buitenland. 
Mijn advies aan studenten en jonge onderzoe-
kers is altijd: doe waar je hart ligt en pak de 
kansen als ze voorbij komen. En spreek je 
ambities uit, zodat men aan je denkt en je niet 
over het hoofd ziet als er een leuk project is 
dat bij je past. Verder moet je geduld hebben. 
Uiteindelijk moet je op het goede moment op 
de goede plek zijn, al weet niemand van tevo-
ren wanneer en waar dat is.”

Marlies ter Voorde

Website: www.uu.nl/medewerkers/FPeterse

Congressen op afstand werken 
niet om informeel met mensen 
in contact te komen
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Freek van Veen begon zijn studie Geologie na 
de oorlog, in 1947, aan de Universiteit Leiden. 
Tijdens zijn studie was hij onder andere lid van 
het bestuur van de Leidse Geologische Vereni-
ging, redacteur van De Leidse Geoloog, en stu-
dent-assistent van de illustere hoogleraren Van 
der Vlerk (paleontologie) en Florschütz (palyno-
logie). 

Na zijn doctoraalexamen in Leiden was hij werk-
zaam bij de Bataafse Petroleum Maatschappij, 
het latere Royal Dutch Shell, met standplaatsen 
in Argentinië, Bolivia, Brunei, Canada, Nigeria 
en Engeland. Ik herinner me met veel plezier zijn 
prachtige pre-HSE verhalen uit die tijd, over 
expedities dwars door de Andes met muilezels 
beladen met zakken cocabladeren (het in natura 
loon van de lokale dragers en gidsen), en een 
expeditie waarbij hij op de glijder onder een heli-
kopter lag voor de geologische verkenning van 
een rivier in Bolivia. 

Reservoirkarakterisering 
Zijn publicaties uit zijn Shell tijd over het Leman 
Gas Field en het Auk Oil Field, beide uit 1975, 
alsmede zijn presentaties over de Brent reser-
voirs, hebben voor velen van ons als bron van 
inspiratie gediend, en zijn een belangrijke bijdra-
ge geweest voor de ontwikkeling van de Noord-
zee reservoirs. In 1978 werd Freek de eerste 
voorzitter van de toen opgerichte Petroleum 
Geologische Kring (PGK) van het KNGMG, en 
na zijn laatste (driejarige) positie als Hoofd Pro-
ductiegeologie bij Shell International in Den 
Haag werd hij in 1987 aangesteld als Hoogle-
raar in de Sedimentaire Geologie aan de Facul-
teit der Mijnbouwkunde en Petroleumwinning 
van de TU Delft. Samen met collega-hoogleraar 
Koen Weber zette hij daar de onderzoeksgroep 
in de Geologische Reservoirkarakterisering op. 
Onder zijn leiding groeide de groep in de eerste 
helft van de jaren negentig uit tot ongeveer vijf-
tien personen (promovendi, postdocs en vaste 
staf). Dit werd mogelijk gemaakt door extern 

gefinancierde grote onderzoeksprojecten van, 
onder andere, de Europese Unie JOULE en 
THERMIE-programma’s en STW, die hij binnen 
wist te halen samen met zijn staf en collega’s bij 
TNO, de Universiteit van Liverpool, Imperial Col-
lege in Londen, en de Universidad Complutense 
van Madrid. Naast het opzetten van onderzoek 
was hij als ‘klassiek’ veldgeoloog enthousiast 
betrokken bij excursies van de faculteit naar de 
Ardennen en de Eifel, Schotland, en het Vesc 
veldwerk in het Vocontien Bekken in Zuid-Frank-
rijk. Als rechtgeaarde Bourgondiër wist hij de 
belangrijkste geologische ontsluitingen altijd te 
‘taggen’ aan een nabijgelegen culinair hoog-
staand restaurant.

Emeritaat 
Ter gelegenheid van zijn afscheid aan de TU 
Delft in 1996 werd er door zijn collega’s en pro-
movendi een geologische excursie georgani-
seerd naar de Bentheimer Zandsteen, onder lei-
ding van Harm Frikken. Na zijn emeritaat bleef 
Freek van Veen actief, onder andere als lid van 
de Technische Commissie Bodembewegingen 
van het ministerie van Economische Zaken, en 
met het schrijven van de biografieën van 
Gustaaf Molengraaff, en van Willem van Water-
schoot van der Gracht, waarvoor hij ‘veldwerk’ 
verrichte in onder andere Zuid-Afrika. ‘Een avon-
tuurlijk geleerde’, de titel van zijn in 2004 gepu-
bliceerde biografie van Molengraaff, zou ook 
heel goed van toepassing zijn op Freek zelf.
Zij die het voorrecht hebben gehad om met hem 
samen te werken, zullen zich hem blijvend herin-
neren als een vriendelijke en voorkomende per-
soonlijkheid, een man die met veel menselijk-
heid leiding gaf aan collega’s en een uitsteken-
de mentor voor zijn studenten was; die met zijn 
relativerend vermogen discussies in goede 
banen wist te leiden, en die na een zware dag in 
het veld kon genieten van goed gezelschap en 
van het vertellen van prachtige verhalen uit zijn 
rijke loopbaan onder het genot van een smake-
lijke maaltijd en een uitstekend glas wijn.

Rick Donselaar

Freek van Veen in 1994 in de buurt 
van Digne-les-Bains, Frankrijk.
Foto: Rick Donselaar

. in memoriam
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In verband met de geldende coronamaatrege-
len biedt de Geo.brief agenda een overzicht 
van uitgestelde of online evenementen.

31 augustus 2021
KNGMG Noord lezing: “Quaternary of the 
Northern Netherlands”. De online lezing is ter 
voorbereiding voor de excursie van 4 en 5 
september en wordt gepresenteerd door Wil-
lem Schuurman, Jaap Copper en John Ver-
beek. Vanaf 17:00.  
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

4 – 5 september 2021
Uitgestelde KNGMG Noord excursie met het 
thema: Quaternary of the Northern Netherlands.
Aanmelden: kngmgnoord@gmail.com

13 – 14 september 2021
Uitgestelde Vlaams-Nederlandse natuursteen-
dagen: 7e editie, Universiteit Antwerpen,  
Antwerpen. Info en aanmelden: bit.ly/2JWrqay

19 – 23 september 2021
Uitgestelde GeoMod 2020 conferentie.  
Landgoed Zonheuvel, Doorn.
Info: geomod2020.uu.nl

30 september 2021
KNGMG symposium: Toepassingen van 
 palynologie in de aardwetenschappen. 
Info: www.kngmg.nl

18 – 21 oktober 2021
Uitgestelde Annual Meeting EAGE: De 82e 
EAGE Annual Conference heeft als thema 
‘Delivering for the Energy Challenge’. Locatie: 
Amsterdam RAI, Europaplein 24, Amsterdam.
Info: eage.eventsair.com/eageannual2021

13 november 2021
Uitgestelde reünie GeoVusie: viering van  
het achtste Lustrum van studievereniging 
GeoVUsie. Locatie: Vrije Universiteit  
Amsterdam, Wis- en Natuurkundegebouw. 
Info: www.geovusie.nl

26 november 2021
SGIA reünie voor Amsterdamse geologen. 
Locatie: Sportkantine ASV Swift, Plantage 
Parklaan 20A, Amsterdam.
Vanaf: 18:00 uur. Info: www.sgia.nl

Het KNGMG kan jaarlijks prijzen uitreiken voor 
de beste afstudeerscriptie van studenten van 
een Masteropleiding Aardwetenschappen in 
Nederland. Een scriptie kan een nieuwsgierig-
heids-gedreven, toegepast of interdisciplinair 
karakter hebben. Voor een nieuwsgierigheids-
gedreven onderwerp zijn originaliteit en hypo-
thesevorming de belangrijkste criteria; bij een 
toegepast onderwerp kijkt de jury vooral naar 
het vernieuwende en probleemoplossende 
karakter; en bij onderwerpen die gebaseerd zijn 
op een interdisciplinaire aanpak wordt met 
name gelet op innovatieve ideeën. Onafhanke-
lijke jury’s bestaande uit aardwetenschappers 
uit de academia, kennisinstellingen en industrie 
beoordelen de ingezonden scripties.

De beste Bachelor-theses kunnen ingezonden 
worden voor de Jelgersmaprijs, vernoemd 
naar Kiek Jelgersma, vooraanstaand weten-
schapper bij de Rijks Geologische Dienst. De 
prijs van 750 euro wordt gesponsord door 
TNO-Geologische Dienst Nederland.

De beste Master-scripties kunnen ingezonden 
worden voor de Escherprijs, vernoemd naar de 
Leidse Hoogleraar Algemene Geologie prof. dr. 
B.G. Escher, schrijver van handboeken, mede 
ook voor amateurs, om de wetenschap onder 
de aandacht van de samenleving te brengen. 

.agenda
Oproep Jelgersma- en Escherprijs 2020/2021

.personalia
NIEUWE KNGMG-LEDEN
A. Siebels
M.A.M. Verberne
D.R. Catsman
H.M.L. Schuur
M.J.P.M. Struik
R.A. Nieuwenhuijs

De winnaar van de Escherprijs ontvangt een 
bedrag van 2500 euro dat beschikbaar wordt 
gesteld door Shell.

Beide prijswinnaars ontvangen naast het 
geldbedrag een oorkonde, een jaar lidmaat-
schap van het KNGMG en een uitnodiging 
om te publiceren in The Netherlands Journal 
of Geosciences.

Denkt u zelf in aanmerking te komen voor de 
prijs of begeleidt u een student van wie de 
scriptie bovengemiddeld is, stuur dan de 
scriptie digitaal (als pdf-file) naar het secreta-
riaat van het KNGMG (kngmg@kngmg.nl) 
onder vermelding van de prijs waarvoor deze 
is ingediend. De inzending dient voorzien te 
zijn van een korte inleiding van de 
scriptiebegeleid(st)er waarin het aantal weken 
dat er aan dit werk besteed is vermeld wordt. 
De sluitingsdatum voor inzendingen is 18 
oktober 2021.

De jury’s hopen weer een groot aantal scrip-
ties te mogen ontvangen!

Voor meer informatie zie  
www.kngmg.nl/escherprijs en  
www.kngmg.nl/jelgersmaprijs 

VERHUISBERICHT KNGMG-LEDEN
F. Jelgersma
R. Gras
D. Swart

OVERLEDEN 
J. de Jong
F.R. van Veen

.aankondiging
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Een regenboog trekt over het landschap 
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