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Ons genootschap is geen veroude
rende club. Graag wil ik deze stel
ling hier verdedigen. We kennen  
al jaren een redelijk stabiel leden
aantal. Natuurlijk verloop onder oude 
leden wordt opgevangen door nieu
we aanwas. Jonge mensen vinden 
(terecht) genoeg redenen lid te  
worden van hun beroepsvereniging. 
Daartegen kan worden geplaatst dat 
de geologische en mijnbouwkundige 
achterban mogelijk groter is gewor
den en het aantal leden van het 
KNGMG dus niet stabiel zou moeten 
zijn, maar gestaag zou moeten 
groeien.

Eén van de primaire redenen om  
lid te worden van het genootschap 
was tot een decennium geleden 
ongetwijfeld het professionele net
werk. Wie las er niet sowieso de 
adreswijzigingen in de Geo.brief? 
Wie woont waar en waarom? Lid
maatschap om die reden is wegge
vallen. Niet omdat adreswijzigingen 
niet meer geplaatst mogen worden 
vanwege de privacywetgeving. Wel 
omdat studiegenoten, kennissen en 
werkrelaties makkelijk te traceren 
zijn via het internet. Er hoeft prak
tisch geen enkele poging te worden 
gedaan een relatie met iemand te 
onderhouden om toch na lange tijd 
een oude kennis terug te vinden. 
Waarom zou een jonge geoloog  
of ervaren beroepsuitoefenaar  
dan lid worden van het KNGMG?

Erkenning van het nut van de acti
viteiten van het genootschap is bij 
veel vakgenoten te verkrijgen. Vraag 
op een borrel maar eens rond. Het 
nut van de penning als wetenschap
pelijk oeuvreprijs, de Escherprijs 
voor de beste masterscriptie, de 
Staringlezing, het wetenschappe
lijke tijdschrift, en de accreditatie 
als professioneel geoloog, wie ziet 
er het nut niet van in? Maar, waar
om zou een jonge geoloog daar 
meer dan 70 euro per jaar aan  
uitgeven? Vanzelfsprekendheid  
om lid te worden van de beroeps
vereniging is er niet meer. Veel  
collegaverenigingen kampen met 
dezelfde trend, net als de vakbonden. 
Vele werknemers hebben profijt van 
de onderhandelingen door de bon

den en velen weten dat ook. Maar 
lid worden, waarom? De bonden zijn 
toch al actief?

Een tweede reden om lid te worden 
was dus mogelijk het besef van het 
nut van een instituut dat de belangen 
behartigt van de beroepsgroep waar 
je deel van uitmaakt. Dit was het 
idee achter de oprichting van KNGMG, 
meer dan het professionele netwerk 
dat eruit volgde. We zijn nu moge
lijk zover van de oprichting van veel 
van ons soort maatschappelijke 
belangenverenigingen, dat de nood
zaak van het individuele lidmaat
schap niet meer voldoende wordt 
ingezien. Desgevraagd willen 
potentiële leden vaak eerst de  
contributie weten om daarna vaak 
afwijzend te reageren. Zoveel? 
Waarom zou ik dat betalen? Terwijl 
onze contributie sinds de invoering 
van de euro niet gecorrigeerd is 
voor inflatie en het KNGMG daar
door nu moeite heeft alle activitei
ten te bekostigen.

Het KNGMG moet met zijn tijd mee. 
Dat hoor ik vaak. Maar wat betekent 
dat? Een Facebookpagina of  
LinkedInaccount? Twitteren?  
Een nieuwe website met meer 
actie? Actievere deelname aan het 
maatschappelijk debat? Het kan 
allemaal en gebeurt ook al. Maar 
worden jonge vak genoten dan vaker 
lid? De eerder genoemde redenatie 
blijft fier overeind. Het gebeurt toch 
al? Lidmaatschap van een belan
genvereniging is toch ook een vorm 
van altruïsme. Geld voor het goede 
doel. 

Welke adaptie aan de huidige tijd 
moet het KNGMG doorvoeren? Of 
hoeft er niets te gebeuren? Uw  
antwoorden kunt u sturen naar 
kngmg@kiviniria.nl o.v.v. “Vernieu
wing KNGMG”. We kunnen hierover  
verder spreken tijdens de jaarver
gadering in mei. Ik ben benieuwd.

Hemmo Abels

.van het bestuur

Geen grijs genootschap

Het Hoofdbestuur van het KNGMG 
roept hierbij de leden van het 
Genootschap op om kandidaten 
voor de Van Waterschoot van der 
Grachtpenning 2014 te nomine-
ren.

In 1951 stelde het KNGMG een 
erepenning in, uit te reiken aan 
‘een persoon die zich op weten-
schappelijk, maatschappelijk of 
onderwijskundig gebied voor de 
aardwetenschappen in Nederland 
uitzonderlijk verdienstelijk heeft 
gemaakt’. De penning werd ver-
noemd naar Willem van Water-
schoot van der Gracht (1873–
1943), geoloog, mijnbouwer, jurist, 
directeur van de Rijksopsporing 
van Delfstoffen (de latere Geologi-
sche Dienst), succesvol oliegeoloog, 
mede-oprichter van de American 
Association of Petroleum Geologists 

Van Waterschoot van der  
Grachtpenning 2014

.oproep

Op 31 januari 2014 heeft prof. dr. Henry Hooghiemstra, emeritus-hoog-
leraar Paleoecologie en Landschapsecologie aan de Universiteit van 
Amsterdam, de Van Waterschoot van der Grachtpenning ontvangen.  
Drs. Lucia van Geuns, voorzitter van het genootschap, heeft de penning  
uitgereikt.

.vwvdg-penning

(AAPG), en mede-oprichter en 
eerste voorzitter van het KNGMG. 

De toekenning van de Van Water-
schoot van der Grachtpenning 
geschiedt op voordracht van één 
of meerdere leden van het KNGMG. 
Op de KNGMG-website vind u een 
overzicht van degenen aan wie de 
penning in voorgaande jaren is 
toegekend: doorklikken vanaf de 
startpagina naar Genootschap, 
dan naar Van Waterschoot van  
der Grachtpenning.

U kunt een voordracht indienen  
tot 1 juni 2014 bij het secretariaat 
van het genootschap, e-mail: 
kngmg@kiviniria.nl. Een voor-
dracht moet met redenen omkleed 
zijn en de namen vermelden van 
de leden en/of instellingen die  
het voorstel steunen.
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Het KNGMG kan jaarlijks een prijs 
uitreiken, de Escherprijs, voor de 
beste afstudeerscriptie van stu-
denten van een Masteropleiding 
Aardwetenschappen. Het doel  
van de prijs, die vernoemd is naar 
de Leidse Hoogleraar Algemene  
Geologie prof. dr. B.G. Escher 
(1885-1967), is de bevordering 
van innovatief onderzoek en een 
gedegen verslaggeving hiervan.
Een scriptie kan een fundamenteel, 
toegepast of interdisciplinair 
karakter hebben. Voor een funda-
menteel onderwerp zijn originali-
teit en hypothesevorming 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.
De jury van de Escherprijs bestaat 
uit vier of vijf aardwetenschappers 
afkomstig uit het bedrijfsleven, de 
(semi) overheid of de universitaire 
wereld. Naast een bedrag van 
2500 euro ontvangt de winnaar 
een oorkonde, een jaar lidmaat-
schap van het KNGMG en een  

Escherprijs studiejaar 2013/2014

Het bestuur van het KNGMG nodigt u uit voor de jaarvergadering van 
het Genootschap op woensdag 21 mei 2014, in het KIVI-gebouw in Den 
Haag. De vergadering begint om 16.00 u, tevoren 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.

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

Programma:
15.30 u Thee, koffie, koek
16.00 u Jaarvergadering
17.00 u Borrel
18.00 u PGK lezing

Voorlopige agenda:
Opening
Vaststelling agenda
Ingekomen en uitgegane stukken
Verslag jaarvergadering 15 mei 2013*
Jaarverslag 2013*
Financieel jaarverslag 2013*
Verslag kascommissie en décharge bestuur
Van het bestuur
Rondvraag
Sluiting

*  Het verslag van de jaarvergadering op 15 mei 2013 verscheen in Geo.brief 4, 2013. Het jaarverslag 
2013 vindt u in de volgende Geo.brief. De definitieve agenda van de jaarvergadering en het financiële 
jaarverslag 2013 zullen zo spoedig mogelijk op de website geplaatst worden.

.kngmg

TIME FLIES
A symposium on Quaternary dating issues

13 mei Aula congrescentrum TU-Delft, Mekelweg 5 Delft.

Technologiestichting STW, Het Nederlands Luminescence Center (NCL) 
en INQUA-Nederland organiseren op 13 mei 2014 een symposium over 
dateren in het Kwartair.  Recente technologische ontwikkelingen, toe-
passingen en vraagstellingen worden belicht in een gevarieerd lezingen-
programma met nationale en internationale sprekers. 

Tijd: 09.30 – 14.30 uur

Aansluitend zal Romée Kars haar proefschrift ‘Luminescence at the end 
of the tunnelling’ verdedigen.

Noteer alvast de datum, nadere informatie volgt via mailing en op de 
websites van INQUA-NL en het KNGMG (http://www.geo.uu.nl/inqua-nl/; 
(http://www.kngmg.nl/evenementen/index.html)

Jaarvergadering KNGMG
woensdag 21 mei 2014 .aankondiging

uitnodiging om te publiceren in 
The Netherlands Journal of Geo-
sciences. Het prijzengeld van de 
Escherprijs wordt beschikbaar 
gesteld door Shell.
Denkt u zelf in aanmerking te 
komen voor de prijs of begeleidt  
u een student wiens/wier scriptie 
bovengemiddeld is, stuur dan  
de scriptie (in het Nederlands  
of Engels) digitaal (als word- of  
pdf-file) naar het secretariaat van 
het KNGMG, onder vermelding 
van ‘Escherprijs 2013/14’. 
Indien niet digitaal, stuur twee 
kopieën van de scriptie naar het 
secretariaat van het KNGMG.
In beide gevallen dient de inzen-
ding voorzien te zijn van een korte 
inleiding van de scriptiebegeleider.

De sluitingsdatum voor inzendingen 
is 1 oktober 2014.
De jury hoopt weer een ruim aan-
tal scripties te mogen ontvangen!

De Escherprijs voor het academisch 
jaar 2012-13 zal worden uitgereikt 
op het NAC (8 april). Zie ook 
http://www.kngmg.nl/genootschap/
escherprijs.html 

Het adres van het secretariaat is:
KNGMG
p/a KIVINIRIA
Postbus 30424,
2500 GK Den Haag
Prinsessegracht 23,
2514 AP Den Haag
E-mail: kngmg@kiviniria.nl
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Reservoirs modelleren  
met de GeoBee

De afdelingen Geoscience and Engineering van de Technische Universiteit Delft en Tektoniek van  
de Vrije Universiteit in Amsterdam gebruiken een op afstand bestuurbare quadrocopter, een kleine 
helikopter met vier rotoren, de zogeheten GeoBee, om een nauwkeurig digitaal model te maken van  
de topografie van een gebied. Dit 3-D stukje aardkorst – aangevuld met alle beschikbare geologische 
informatie – wordt gebruikt als analoog om processen in de diepe ondergrond te modelleren en te 
voorspellen. Van de verandering van porositeit in carbonaten, tot het verloop van splijtpatronen in 
plooien.

Schuin genomen foto van het pavement. Op deze hoogte worden de breukpatronen goed zichtbaar.

.hoofdartikel
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De GeoBee heeft een bolvormige behuizing 
met vier armpjes waaraan de rotoren be - 
vestigd zijn. Hij heeft een totale doorsnede 
van 50 cm, weegt slechts één kilogram en 
kan 20 minuten vliegen op één accu. In 
die tijd maakt hij foto’s van een gebied van 
ongeveer 200 bij 200 meter, afhankelijk 
van de vlieghoogte. De GeoBee kan zes 
vluchten achter elkaar uitvoeren voor de 
accu’s weer opgeladen moeten worden, wat 
in het veld gedaan kan worden met behulp 
van een auto-accu. De machine is program-
meerbaar, zodat er volgens een vluchtplan 
gevlogen kan worden. Met de software die 
tegenwoordig beschikbaar is, zijn alle 
foto’s ’s avonds al verwerkt tot een DEM – 
Digital Elevation Model – en kunnen geolo-
gen de dag daarna met hun laptop of tablet 
op stap gaan om alle lijnen, strepen en bar-
sten op de foto’s geologisch te interpreteren 
en zo een 3D-geologische kaart van het 
gebied te maken. 

Stitchen
Degelijk, ouderwets veldwerk, de zoektocht 
om erachter te komen hoe dat specifieke 
stukje aardkorst geologisch in elkaar zit,  
is niet het uitgangspunt van dit onderzoek. 
Giovanni Bertotti, hoogleraar Geologie aan 
de TU-Delft en verbonden aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam, werkt met de 
GeoBee: “Ons doel is om de ondergrond te 
modelleren, om vragen te beantwoorden 
wat er bijvoorbeeld gebeurt met de porosi-
teit van een carbonaatlichaam als het op 
drie kilometer diepte ligt. Daarvoor moet je 
je model zo optimaal mogelijk van informa-
tie voorzien. Diep in de ondergrond moet je 
het doen met seismiek en een enkele boring. 
Aan het aardoppervlak is veel geologische 
informatie beschikbaar. Je ziet dagzomen, 
lagen, breuken en breukpatronen, sedi-
mentaire structuren. Je kunt verbanden 
leggen tussen verschillende fenomenen. 
Het gaat dus niet om de berg die de Geo-
Bee fotografeert en die wij in kaart brengen; 
het gaat om het vullen van een model van 

de ondergrond met de best mogelijke geo-
logische informatie.” 
De mogelijkheid om drones te gebruiken 
bestaat nog maar enkele jaren. De voorgan-
ger van de GeoBee was Kuky, een luchtbal-
lon. De GeoBee kan geprogrammeerd worden 
en heeft GPS aan boord. Hij vliegt dan een 
vast traject af op een vaste hoogte, gecorri-
geerd voor afdrijven door de wind. De foto’s 
hebben een ruime overlap, zodat een er 
een duidelijk 3-D beeld ontstaat. Heeft de 
GeoBee de foto’s gemaakt, dan gaat een 
software-programma alle objecten – de lijnen 
in het landschap – op verschillende foto’s 
herkennen als hetzelfde object en als zoda-
nig interpreteren (stitchen). Door de objecten 
naast en op elkaar te leggen ontstaat een 
‘landsdekkend’ beeld, gecorrigeerd voor 
vervorming op de foto’s, met hoeken en 
afstanden die kloppen met de werkelijkheid. 
Naast de ‘stitched orthofoto’ produceert de 
software ook een Digital Elevation Model, 
DEM: een berg is nu een berg, een dal een 

dal. Deze werkwijze kan overal toegepast 
worden: in vlak en bergachtig terrein, in 
een groeve, bij pavements of stijlstaande 
lagen. Een typische groeve met verticale 
wanden op verschillende niveaus kan binnen 
een dag verwerkt zijn tot een gedetailleerd 
3D model, waarin bijvoorbeeld meander-
patronen of breuklijnen in 3D in verschillen-
de wanden geïnterpreteerd en gecorreleerd 
kunnen worden.

Van lijn naar vlak
En dan gaat de geoloog aan het werk.  
Bertotti: “Je ziet wel een lijn op de foto, 
maar je weet niet of het een breuk is, een 
contact tussen twee lagen, of een ader. 
Daarvoor moet je het veld in. Je gaat struc-
turen aflopen, helling en strekking opmeten 
van lagen en plooien, breuken inmeten en 
kijken hoe de beweging langs de breuk 
geweest is. Al die geologische informatie 
wordt omgezet in digitale elementen. Een 
lijn op het aardoppervlak – een dagzoom  
of een breuk – wordt een vlak in het 3D- 
digitale model. Je gaat dus van geologisch 
object naar digitaal object. De hoogte 
waarop de GeoBee foto’s neemt (van enkele 
meters tot meer dan 200 meter), is ideaal 
voor de waarnemingen die wij nodig hebben. 
Satellietbeelden missen de hoge resolutie 
van de GeoBee, de foto’s zijn niet altijd 
optimaal: er staan wolken op, de belichting 
is slecht, of de route van de satelliet is niet 
optimaal. Met ouderwets karteren in het 
veld mis je het overzicht en de mogelijk-
heid om op moeilijke plekken – een steile 
bergwand – waarnemingen te doen.”
Daarna, zo legt Bertotti uit, gooi je de 
topografie weg en houd je een doos vol met 
geologische objecten over. Deze doos – het 
digitale model – vormt het uitgangspunt 
voor simulatiestudies: wat gebeurt er met 

Met behulp van Google Earth kunnen de vluchten voor de GeoBee in detail gepland worden. In rood 
het geplande vluchtplan, de blauwe vlakken geven het gebied aan dat gefotografeerd wordt tijdens 
de vlucht.

Het Digital Elevation Model laat de grote breukpatronen goed zien in 3D.
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deze specifieke geologische situatie onder 
omstandigheden van hoge druk of tempe-
ratuur. Bertotti’s onderzoek richt zich met 
name op fractures in carbonaten. “Carbo-
naten kunnen ‘tight’ zijn; in dat geval missen 
zij de porositeit van bijvoorbeeld zanden.  
De fractures bepalen hoe permeabel het 
gesteente is. De grootte, oriëntatie en 
dichtheid van fractures is echter vaak zeer 
heterogeen. Door met de GeoBee fracture 
datasets te verzamelen van ontsluitingen, 
zijn we in staat deze patronen beter te 
begrijpen. Kennis over het gedrag van dit 
gesteente onder druk is belangrijk voor  
de olie- en gasindustrie, want carbonaten 
kunnen goede reservoirs zijn.”

Geologische werkelijkheid
De techniek en de software maken het 
tegenwoordig mogelijk om in het modelle-
ren te werken met geo-bodies, gebaseerd 
dus op de geologische werkelijkheid. Het  
is de uitdaging voor geologen om de werke-
lijkheid te digitaliseren. Daar zijn ontslui-
tingen bij uitstek perfect voor. Bertotti: 
“Ons werk is voor een groot deel toegepast 
onderzoek, maar er zijn ook fundamentele 
vragen. Een van die vragen is hoeveel infor-
matie je minimaal nodig hebt om met 
modelstudies toch zinnige resultaten te 
bereiken. Een geoloog wil altijd alles weten. 
Hij kan jarenlang in een dal rondlopen en 
zich nog steeds afvragen hoe iets precies 
in elkaar zit. Maar hoeveel moet je weten 
om de realiteit goed te kunnen weergeven 
in een model? Stel ik heb een perfect 
beeld van de geologie van een berg: een 
sedimentlichaam met geulen. Ik stop eerst 
alle geulen die ik in de berg gevonden heb 

hebt om een goed model te maken, hoe 
beter het is. Het is goedkoper en kost  
minder computertijd.”

Source to sink
De GeoBee wordt veel gebruikt voor toe-
gepast onderzoek. Een tweede lijn van  
Bertotti’s onderzoek staat hier los van en  
is fundamenteel. Hij doet in Brazilië en 
Noord-Afrika onderzoek binnen het project 
‘Source to Sink’, dat het pad van het sedi-
ment volgt van begin tot eind: van het 
gebergte (tektoniek), via rivieren en delta’s 
(erosie en transport) tot het bekken waarin 
het terechtkomt (sedimentatie). Bertotti: 
“Het opbreken van Afrika en Zuid-Amerika 
is begonnen met een fase van continental 
rifting (ongeveer 200 miljoen geleden  
voor de Central Atlantic) en eindigt met  
de vorming van nieuwe oceanische korst. 
De plaatrand is een passive margin (een 
passieve continentale rand). Naarmate het 
gesteente verder weg van de rift schuift, 
wordt het kouder en zwaarder en zal het 
zakken. Dat is de theorie. Maar in Brazilië 
en Noord-Afrika zijn gebieden die 10 tot 
20 miljoen jaar na de vorming van de Mid-
Atlantische Rug omhoog gekomen zijn. Als 
eerste hebben wij dit fenomeen in Marokko 
ontdekt, maar we denken dat dit verschijn-
sel zich veel verder naar het zuiden uitstrekt. 
Het is een vreemd fenomeen dat niet in  
de plaattektonische setting past en vele 
fundamentele vragen oproept. Fundamenteel, 
maar wel met interessante toepassingen, 
want het in de bekkens afgezette sediment 
kan dienen als reservoirgesteente voor olie  
en gas. 

Aukjen Nauta

De GeoBee is aangeschaft via ISES en met fondsen van NWO.

Bezuinigingen bij Aard- en Levens-
wetenschappen aan de VU
Sinds de invoering van een nieuw financieringssysteem (VUSAM) in 2008 kampt de faculteit 
Aard- en Levenswetenschappen met een structureel tekort van 2,8 miljoen. Het College van 
Bestuur van de VU heeft besloten tot een reorganisatie met voor de hele faculteit een inkrimping 
van het personeel van 40 fte’s. Bij de afdeling Aardwetenschappen zullen 12 fte’s bij het weten-
schappelijk personeel verdwijnen. De afdelingen Tektoniek/Structurele Geologie en Hydrologie  
zullen opgeheven worden, net als de afdeling Geo-archeologie. De bezuinigingen hebben ook  
grote consequenties voor met name de afdeling Moleculaire microbiologie en het Instituut voor 
Milieuvraagstukken.

Het wetenschappelijk personeel van de afdeling aardwetenschappen heeft in een open brief aan 
het College van Bestuur zijn ernstige bezorgdheid uitgesproken en aangegeven dat de kwaliteit en 
het unieke karakter van de opleiding ernstig in het geding komen als deze bezuinigingen uitgevoerd 
worden. 

De actiegroep Titanic die de protesten tegen de voorgenomen bezuinigingen coördineert heeft 
een Facebook-pagina: https://www.facebook.com/actiegroeptitanic?fref=ts

Een vlucht van de GeoBee in Brazilië boven een pavement van fractured carbonaten.

in mijn model en ga daarmee experimente-
ren. Ik doe daarna hetzelfde experiment, 
maar ik gebruik slechts de helft van de geu-
len. Als de uitkomst van mijn experiment 
duidelijk anders is, dan weet ik dat de helft 
van de geulen niet voldoende informatie  
is om een geologisch model te maken dat 
voldoet aan de werkelijkheid. Ik wil er dus 
achter komen wanneer mijn experimenten 
duidelijk gaan afwijken van mijn geologische 
werkelijkheid. Welke informatie gevoelig is, 
en welke informatie minder belangrijk. Zo 
kun je bepalen hoeveel en welke informatie 
je nodig hebt om tot een goed resultaat te 
komen. Hoe minder informatie je nodig 
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.ontsluiting

Ondergronds Station  
Blijdorp, Rotterdam

Het is in de herfst van 2005. Een lief meisje, Marieke, rijdt op haar vouwfiets door Rotterdam. Bij 
het Centraal Station is het al tijden een grote bouwplaats. Onder de nieuwe hal komt een veel groter 
metrostation en ook onder de Statenweg in Blijdorp is een grote bouwput voor een nieuw station. 
Meestal fietst ze er snel langs, maar die dag ziet ze een glimp van een meer dan 10 m diep gat.  
Ze weet niets van geologie of sedimentologie, maar denkt toch aan ons, liefhebbers van de ondiepe 
ondergrond van West-Nederland. 

De graafmachines zijn stilgezet tijdens de lunch en we kunnen even ongehinderd rondlopen en monsters nemen.
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Zo begint het verhaal van onze mooiste 
ontsluiting: die van de basis van de delta 
in de Blijdorp-bouwput van de Randstad-
Rail. We zouden de put bezoeken, de sedi-
menten aanraken en er zorgvuldig wat 
monsters in zakjes stoppen. De put hielp 
ons de transgressieve omslag in het Rijn-
mondgebied, van rivierdal naar estuarium, 
gedurende de eerste helft van het Holoceen 
in de vingers te krijgen. Ons onderzoek 
voegde ook een nieuw verhaal toe aan het 
boek over de versnelde wereldwijde zee-
spiegelstijging tussen 8,450 en 8,200 jaar 
geleden. Dit als gevolg van het leeglopen 

van het fameuze Lake Agassiz aan de  
overkant van de Atlantische Oceaan.  
Een vroeg-Holoceen Rotterdams Holland-
Amerika lijntje dus.

Afdaling
Meteen leggen we contact met het Bureau 
voor Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam 
(BOOR), dat al bezig is met de archeologi-
sche begeleiding van de werkzaamheden. 
Ze zijn enthousiast, we mogen komen kijken. 
Half november dalen we af in de put bij 
Blijdorp – met z’n achten en twee veilig-
heidsopzichters – in de lunchpauze van de 

machines. We zijn gewapend met meetlin-
ten, scheppen en troffels, en hebben een 
rugzak vol met pollenbakken en monster-
zakjes. De put is 24 m breed, 147 m lang. 
De betonnen diepwanden die de put droog 
moeten houden, en uiteindelijk de muren 
van dit ondergrondse station zullen worden, 
reiken tot in de ondoorlatende top van de 
Formatie van Waalre (Vroeg-Pleistocene 
rivierafzettingen) op 40 meter. De put is 
volledig droog gepompt en wordt laagsge-
wijs uitgegraven. Tot 21 meter diep zal dat 
gebeuren, steeds in een week of wat een 
laag van 3 meter. Lunchpauzes duren een 
uur, en één zo’n uur hebben wij.
Via een stelsel van trappen dalen we af en 
staan uiteindelijk voor een topontsluiting. 
Machines zijn bezig het niveau van 13 tot 
16 m –NAP uit te graven. De helft van de 
put is al leeg, de vloer is van zand. En, als 
ware het een lakprofiel, is overal in de put 
langs de diepwanden een centimeters 
dunne laag sediment achtergebleven. Klei 
en veenlagen zijn door de hele put vervolg-
baar. We zien de basis van de Rijn-Maas-
delta, de onderkant van het Holoceen. We 
zien voor het eerst in het echt wat we daar-
voor altijd in gedachten hadden. Alsof we 
in een tijdmachine zitten, lopen we over 
een lang verdronken rivierdaloppervlak. 
Beschrijven!

Verdronken rivierduin
Het vaalblonde, goed gesorteerde, kalkarme 
zandpakket op de vloer van de put bereikt 
in de NO-hoek haar grootste dikte en hoog-
te. Langs de wand is te zien hoe het glooi-
ende oppervlak wordt bedekt door kleiige 
en venige lagen. Dit is een door de wind 
opgeworpen duin in het rivierdal, met daar 
bovenop een laagje basisveen (8,500 jaar 
oud, zegt 14C datering). We doen een 
boring naar de basis van het duinzand.  
Die zit 1,5 meter onder onze voeten, het 
duinzand ligt op net iets kalkrijker en  
grover rivierbeddingzand.
Als de put in januari 2006 wat dieper is, 
komen we hier terug, voor 14C- en OSL-
dateringen. Het rivierzand blijkt een bed-
dinglichaam uit het vroeg-Holoceen, en  
het duin er bovenop moet rond 9,200 jaar 
geleden zijn gevormd. Dat is rijkelijk laat, 
want de meeste rivierduinen zijn al eerder 
dan 10,000 jaar geleden ontstaan: al in 
het Jonge Dryas en Preboreaal, niet pas 
midden in het Boreaal. Maar het geheel 
overziend (zie profielen in: Hijma et al., 
2009; Kartering: Cohen et al., 2012) klopt 
de lokale aanwezigheid van ‘jonge donken’ 
wel met de chronologie van de verlaten 
rivierlopen er direct naast en onder. De 
meandergordel onder het duin werd pas 
laat verlaten en kon nog net overstoven 
worden met een toefje duinzand. Slechts 
enkele eeuwen daarna zette de Holocene 
verdrinking in. 

Kleiige en humeuze afzettingen aan de basis van het Holoceen. Het handvat van de schep staat ter 
hoogte van de top van de gyttja-laag die de snelle verdrinking van het gebied rond 8,450 jaar gele-
den markeert. De gelig-bruine eventlaag in het midden van gyttjalaag is duidelijk zichtbaar. Het blad 
van de schep staat in een restgeulopvulling van 9,000 jaar oud.

NO-hoek van de bouwput in november 2005. Het verloop van organische en kleiige niveaus toont zich 
in ontsloten sediment en zit vastgeplakt tegen de diepwand (uit: Cohen & Hijma, 2008).
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Golvende organische lagen
Het basisveen op de rivierduinflank gaat 
naar het zuiden, waar het zandoppervlak 
wat lager ligt, over in een organische  
gyttja-faciës (gyttja is het ondiep-water 
equivalent van veen). In de prachtwand 
onder de trap is de laag onderdeel van een 
opvulling van een kleine restgeul. Direct 
onder de gyttja ligt een grijze klei met 
enkele grote zandkorrels, organische laag-
jes en fragmenten van zoetwaterschelpen: 
de situatie vóór de transgressie begon. De 
gyttja-laag markeert regionale verdrinking 
en bevat hier een event-contact met veel 
schelpgruis. Zowel van direct onder dat 
contact als van de bovenkant van de laag 
zijn 14C-dateringen beschikbaar. De 
omslag is er op 8,450 ± 44 jaar cal BP 
(6,500 v. Chr.) gedateerd. Het event mar-
keert het begin van een periode van zeer 
snelle zeespiegelstijging: in Rotterdam 4 m 
in 200 jaar, waarbij de kustlijn en de Rijn-
monding van ergens bij de Maasvlakte naar 
het oosten van Rotterdam sprong (zie zee-
spiegelcurve: Hijma & Cohen, 2010; kaart-
jes: Hijma & Cohen, 2011). Twee meter in 
200 jaar zou toentertijd normaal zijn 
geweest; het extra benodigde water is 
afkomstig van Lake Agassiz, dat in deze 
periode in twee smeltwaterpulsen definitief 
leegliep. De sprong in de verdrinking ver-
anderde een nat rivierenlandschap rond 

Rotterdam in een breed en relatief ondiep 
zoetwatergetijde-estuarium waarin veel 
Rijnklei tot bezinking kwam. Het paarsig-
bruinige gelamineerde pakket uit de bouw-
put markeert deze fase, en heeft onder 
Rotterdam regionale verspreiding. Het 
bovenste organische niveau op -13,5 m 
markeert een verdere omslag naar brak-
water milieu met sterkere getijde-invloed. 
Dit pakket heeft in het hele Rijnmond-
gebied super-regionale verspreiding. 

Wat heeft de put opgebracht?
Het bezoek aan de put kwam in het eerste 
jaar van ons onderzoek naar het vroeg-
Holocene Rijn-Maassysteem. Het was een 
grote inspiratie. Het is verbazingwekkend 
hoeveel het bezoek en de bemonstering heb-
ben opgeleverd, gezien de relatief beperkte 
afmetingen van de put. In een reeks artike-
len over het gebied werd de informatie uit 
de bouwputten met de informatie uit rijke 
hoeveelheden boringen gecombineerd, en 
is een hernieuwde koppeling gemaakt  
tussen het zeespiegelonderzoek, sedimen-
tologie en landschapreconstructies. Op de 
grotere congressen en in de grotere vaktijd-
schriften is het onderzoek internationaal 
zeer goed ontvangen en geland. Met BOOR 
(Gemeente Rotterdam) werd een samen-
werking en uitwisseling gestart die nog 
steeds goed loopt, en nieuwe details over 

de verdrinking oplevert. Een goed voorbeeld 
hiervan is het bijna afgeronde onderzoek  
in de Yangtzehaven (Maasvlakte 2, Haven-
bedrijf Rotterdam), waar diep onder water 
archeologische resten aan de voet van een 
rivierduin bewaard zijn gebleven, waarin 
ook het begin van de zeespiegelsprong uit 
onze put, andermaal met 14C-dateringen 
bevestigd werd. Over de Yangtze gesproken, 
in een recent paper uit China is n.a.v. de 
Rotterdamse inzichten ook de Holocene 
opbouw van hun delta op registratie van  
de Lake Agassiz ‘sea-level jump’ onder-
zocht (Wang et al., 2013). De jump wordt 
inmiddels breed gedragen en wereldwijd 
beschreven in zeespiegel- en delta-studies 
(Törnqvist en Hijma, 2012). Wie had dat 
kunnen bevroeden in 2005 toen we vol 
verwachting afdaalden?  
Marieke, bedankt.

Marc Hijma (Deltares) en Kim Cohen  
(Deltares, GDN-TNO, Fysische  

Geografie-Universiteit Utrecht)

Cohen & Hijma, 2008. Grondboor & Hamer, 2008-3/4, 64-71.
Cohen et al; 2012. Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de 
Rijn-Maas. Dept. Physical Geography. Utrecht University. 
Hijma et al; 2009. Netherlands Journal of Geosciences - Geologie 
en Mijnbouw 88 (1), 13-53.
Cohen & Hijma, 2010. Geology 38 (3), 275-278.
Cohen & Hijma, 2011. Sedimentology 58 (6), 1453-1485.
Törnqvist & Hijma (2012). Nature Geoscience 5, 601-606.
Wang et al; 2013. China. J. Quaternary Science 28, 659-672.

Westwand van de put in november 2005. (A) Restgeulvulling in sedimenten en afgetekend tegen de diepwanden; (B, C, D) beschreven en 14C bemonsterde 
sequentie tussen -16.5 m en -13.5 meter. De gyttja-laag bevat een event-contact met veel schelpgruis (gelig-bruine band op -15,5 m). 
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Van der Veen studeerde van 1903 tot 1908 
mijnbouwkunde in Delft, waar hij in 1911 
promoveerde op een proefschrift getiteld 
Physisch- en Kristallografisch onderzoek 
naar de symmetrie van Diamant. Hoewel hij 
gebruik maakte van de diamantencollectie 
van Molengraaff, promoveerde hij bij hoog-
leraar ertskunde Grutterink. Tijdens en  
vlak na zijn studie werkte Van der Veen als 
assistent van Karl Martin (1851–1942), 
die conservator was bij het Rijksmuseum 
voor Geologie en Mineralogie in Leiden 
naast zijn leerstoel geologie aan de Rijks-
universiteit Leiden. Van der Veen werd in 
1910 curator bij het museum, maar ging 
er in 1913 weg. Tot 1920 was hij onder 
andere privaatdocent aan universiteiten, 
wiskundedocent en onafhankelijk raad-
gevend ingenieur in Rome en Albanië.

Monumentenzorg
Hoe Van der Veen in de monumentenzorg 
terecht gekomen is, is niet helemaal duide-
lijk, maar zijn band met de familie Martin 
lijkt een grote rol te hebben gespeeld. In het 
voorwoord van zijn proefschrift bedankt hij 
Karl Martin voor de ‘aangename ontvangst’ 
die deze hem in Leiden verzorgde. Martin 
had drie zonen – Wilhelm (1876–1954), 
Herman (1881–1968) en Hans (1886–
1964). Hans, later schrijver, journalist en 
directeur van de KLM, zat tegelijk met Van 
der Veen op de Leidse HBS. Herman, later 
directeur van het Fries museum, studeerde 
aanvankelijk ook mijnbouwkunde in Delft, 
maar switchte naar prehistorische studies in 

.bouwsteen

Van de symmetrie van diamant 
naar steenkeuze op de steiger

De grote extractiewant van de groeve bij Euville, België.

Bij grote restauraties aan gebouwen 
zijn tegenwoordig niet alleen 
architecten, historici en aannemers 
betrokken, maar ook specialistische 
adviseurs, waaronder geologen. In 
Nederland begon de betrok ken heid 
van aardwetenschappers bij de 
Delftse mijningenieur Abraham 
Louis Willem Eduard van der Veen, 
die in 1920 onderzoek ging doen 
voor de twee jaar eerder opgerichte 
Rijkscommissie voor de 
Monumentenzorg. 

Leiden. Hij was assistent bij het Rijksmuse-
um van Oudheden in ongeveer dezelfde tijd 
als Van der Veen bij het Rijksmuseum voor 
Geologie en Mineralogie. Beiden waren geïn-
teresseerd in de herkomst van natuursteen in 
erfgoed. Martins oudste zoon Wilhelm werd 
hoogleraar kunstgeschie denis in Leiden en 
had een brede interesse in cultureel erfgoed; 
hij was onder andere lid van de Rijkscom-
missie voor het Museum wezen en voor de 
Monumentenzorg. Hij refereerde in zijn over-
zicht van vooroorlogse restauraties, Herleefde 
schoonheid (1945), aan geologische onder-
zoekingen. Het is goed mogelijk dat hij Van 
der Veen heeft aangespoord om zijn diensten 
aan de Rijkscommissie voor de Monumen-
tenzorg aan te bieden. 
In 1918 vervoegde Van der Veen zich bij 
de net opgerichte Rijkscommissie. Deze 
commissie adviseerde op basis van de in 
1917 gepubliceerde Grondbeginselen en 
voorschriften voor het behoud, de herstel-
ling en de uitbreiding van oude bouwwerken, 
waarin ‘Als grondregel gelde: behoud gaat 
vóór vernieuwing’. Van der Veens activiteiten 
vonden plaats in deze context: ‘Als regel 
gelde, dat bij vernieuwingen in oude vormen 

dezelfde bouwstof wordt gebruikt, waarin 
die oorspronkelijk waren uitgevoerd: dezelf-
de of zoveel mogelijk overeenkomstige 
soort …’. De meeste leden van de commis-
sie waren enthousiast, behalve de Delftse 
hoogleraar bouwmaterialen Chr.K. Visser 
(1877 - ?). Na een gesprek diende Van  
der Veen een schriftelijk voorstel in, waarin 
hij schreef: ‘Elk gesteente heeft zijn eigen 
uiterlijk, zoodat geen twee steenen aan 
elkander gelijk zijn, evenmin als twee  
vingerafdrukken elkaar kunnen afdekken, 
tenzij zij werden veroorzaakt door dezelfde 
hand. De steen in het monument is als  
het ware de vingerafdruk; we zoeken naar 
de hand, waarvan hij komt. Evenals we bij  
vingerafdrukken menschen- en kinderhan-
den, dames- en werkmanshanden kunnen 
onderscheiden, zoo geven de gesteenten-
fragmenten voldoende aanduidingen om tot 
de plaats van herkomst te kunnen besluiten.’
Van der Veen rapporteerde jarenlang over 
toegepaste en vervangende natuursteen aan 
Nederlandse gebouwd erfgoed. Zijn rapporta-
ges varieerden van bijna historiserende tek-
sten over zijn zoektochten naar de herkomst 
van bouwstenen, via visuele waarnemingen 
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rijke alternatieven. Meestal ging zijn onder-
zoek niet verder dan een macroscopische 
beschrijving. Als hij wel een microscopische 
beschrijving gaf, liet hij vaak conclusies  
achterwege. Toch doet hij uitspraken over  
de duurzaamheid. Hij richtte zich in het  
bijzonder op de Euville en Lérouville uit de 
omgeving van Commercy. Zijn onderzoek 
illustreerde de grote verscheidenheid aan 
kwaliteiten in een klein gebied en zelfs bin-
nen één groeve. Daarnaast waren er stenen 
van verschillende kwaliteiten in de handel, 
die niet altijd goed herkenbaar waren aan de 
handelsnaam. Ook werd er via Commercy en 
Lérouville steen uit diverse groeven verhan-
deld, met kans op vermenging. Van der Veen 
pleitte dan ook voor keuren aan de groeve en 
het nummeren en voorzien van de groeve-
naam van blokken. 
Van der Veen heeft ook veel onderzoek 
gedaan aan tufsteen uit de Eifel. Hij onder - 
scheidde, net als geologen voor en na hem, 
twee hoofdtypen: de leuciethoudende Ettrin-
ger en Weiberner, en de Römer tuf van de 
uitbarsting van de Laacher See vulkaan. 
Deze laatste adviseerde Van der Veen in  
eerste instantie omdat deze het meeste lijkt 
op steen ‘die de eeuwen redelijk heeft getrot-
seerd’. Een volgend onderzoek ging over 
Ettringer, die inmiddels zijn voorkeur had 
boven de Römer. Wat zijn concrete keurings-
criteria waren blijft echter ondanks zijn vele 
mededelingen onduidelijk. Zo is niet duide-
lijk waarom hij herhaaldelijk concludeerde 
dat Römer tuf niet weervast is. Hoewel de 
steen in de loop van de 19e eeuw ook in de 
Eifel zelf in onbruik raakte, twijfelden de 
meeste auteurs uit de tweede helft 19e en 
begin 20e eeuw niet aan zijn duurzaamheid. 
De steen was, ook in Van der Veens tijd, nog 

aanwezig aan eeuwenoude monumenten; hij 
merkt zelf op dat aan de 12e eeuwse abdij 
Maria Laach tuf uit het Brohltal verwerkt was. 

Invloed en erfenis
Wat is de invloed van Van der Veen geweest 
op de keuze voor vervangende natuursteen-
soorten? In zijn jarenlange zoektocht naar 
de ideale vervangende steensoorten voor 
Ledesteen gaf Van der Veen sterk uiteen-
lopende adviezen. Opvallend is dat zijn 
adviezen meer op esthetische argumenten 
gebaseerd waren dan op technische argu-
menten. Op de ‘wetenschappelijke aanpak’ 
van Van der Veen lijkt veel af te dingen. 
Maar zijn adviezen leidden wel tot groot-
schalige toepassing van Ettringer tuf in 
deze periode. Van der Veen heeft tussen  
de twee wereldoorlogen een grote invloed 
gehad op de keuze voor vervangende steen-
soorten. Dat is niet alleen een materiële 
erfenis. Hij had duidelijk aandacht voor de 
duurzaamheid van het materiaal, waarbij 
hij verder ging dan alleen de druksterkte. 
Tevens vroeg hij, in lijn met de Grondbe-
ginselen, aandacht voor gebruik van het 
oorspronkelijke materiaal, of materiaal dat 
daarmee vergelijkbaar was. Inzicht in Van 
der Veens argumentatie bij steenkeuze  
is een aspect dat meegewogen dient te 
worden bij de waardering van restauratieve 
ingrepen in nieuwe restauraties.

Wido Quist, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
Timo G. Nijland, TNO

Dit artikel is een samenvatting van een artikel dat in december 
2013 verscheen in het Bulletin van de Koninklijke Nederlandse 
Oudheidkundige Bond onder de titel ‘A.L.W.E. van der Veen, een 
Delfts mijningenieur in monumentenland’. Daarin zijn bronnen 
opgenomen.

Foraminiferen in Leedesteen (vergroting 100x).

aan monumenten, tot de petrografische 
beschrijving van slijpplaatjes. Zijn activitei-
ten kwamen steeds verder af te staan van het 
beoogde microscopische onderzoek; hij ope-
reerde meer en meer als restauratie-adviseur 
en bemiddelde bij de aankoop van natuur-
steen. De kwaliteit van zijn adviezen lijkt na 
1923 af te nemen, maar hij bleef tenminste 
tot 1938 actief. Op 12 mei 1940 vluchtte 
Van der Veen samen met zijn zoon met zijn 
(woon)boot van Terneuzen naar Frankrijk. Na 
confiscatie van zijn boot door de Duitsers in 
St. Omer reisden beiden via Parijs, Vichy en 
Canfran naar Spanje. Vandaar vertrokken zij 
via Jamaica naar Curaçao, waar ze in juni 
1943 aankwamen. Daar overleed Van der 
Veen op 17 mei 1944.

Vervanging van Ledesteen
De vervanging van de Eocene Ledesteen uit 
Vlaanderen was in de jaren 1920/1930 een 
belangrijk vraagstuk bij veel restauraties. 
Van der Veen adviseerde er bij herhaling 
over, in eerste instantie geheel in lijn met 
de genoemde Grondbeginselen, dat wil zeg-
gen zoveel mogelijk met gebruikmaking van 
het originele materiaal. Hij reisde regel- 
matig naar Oost-Vlaanderen en Vlaams-
Brabant om verse Ledesteen te zoeken, 
maar met weinig succes. Van der Veen 
schroomde niet om de zo begeerde Lede 
zelfs te betrekken van de sloop van tijdens 
de Eerste Wereldoorlog zwaar beschadigde 
Belgische monumenten. In de loop van de 
jaren twintig werd ook deze aanvoer minder 
en moest er uitgekeken worden naar andere 
steensoorten. 
Dat werd een hele reeks: in 1921 kiest Van 
der Veen eerst voor Euville, een crinoïden-
kalksteen uit de Jura van Lotharingen, 
daarna voor de schelphoudende oölitische 
Massangis uit de Bourgogne en de zand-
stenen van Ernzen en Larochette (Luxem-
burg) en als laatste de crinoïdenkalksteen 
Pouillenay. In 1923 adviseert hij de bio-
klastische Crazannes, gevolgd door Baum-
berger; in 1924 volgt Ettringer tufsteen uit 
de Eifel, zandsteen uit de Vogezen en de 
Belgische Tuffeau de Lincent; in 1926 is 
andesiet van de Stenzelberg in het Zeven-
gebergte favoriet. In 1929 keert hij terug 
naar Baumberger, gevolgd door de Franse 
oölitische kalksteen Coutarnoux in 1932, 
weer Baumberger in 1934, en in 1936 
tenslotte de banc gris dur uit de Franse 
groeve Mont Parnasse. Veel van zijn adviezen 
zijn opgevolgd bij minimaal één restauratie. 
Of de adviezen voor zandsteen uit de Voge-
zen, de tuffeau de Lincent en de Stenzel-
berger andesiet zijn opgevolgd is tot op 
heden niet bekend.

Franse kalksteen en tufsteen
Franse kalkstenen hadden met de ontwikke-
ling van de spoorwegen hun intrede gedaan. 
Voor Van der Veen waren deze kalken belang - 
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De Pilbara: Earth’s  
Earliest Basins
Wat doe je als geoloog wanneer “the present is the key to the past” bij de interpretatie van je 
gegevens niet werkt? Want dat overkomt je nogal eens bij het onderzoek aan 3,5 miljard jaar oude 
sedimentaire bekkens. En hoe kom je als sedimentair geoloog aan een Nederlandse universiteit  
in zulk onderzoek terecht? 

.zaken overzee

Paleo-archeïsche conische stromatolieten ontsloten langs de door GSWA in 2012 opgezette “Dawn-of-Life Trail” in de Pilbara. Schaal in cm;  
pijl geeft verjongingsrichting.
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Mijn weg daarheen begon in 1984 toen ik  
op instigatie van Peter Ypma – destijds hoog-
leraar economische geologie aan de Universi-
teit van Adelaide – door de Universiteit 
Utrecht werd uitgezonden naar Australië. 
Daar kreeg ik de kans om mijn sedimentolo-
gische en structureel-geologische expertise 
te richten op gesteenten van een ouderdom 
zoals ik ze nog niet eerder bestudeerd had. 
Tijdens een veldwerk met Nederlandse  
studenten bij de Bamboo Creek Gold Mine  
in de Pilbara in West-Australië maakte ik 
kennis met het Archeïcum.

Het Pilbara project (1990-2006)
Daar, in de Pilbara, werd de kiem gelegd 
voor een fascinatie die mij tot op de dag 
van vandaag in zijn greep houdt. Die kon 
echter niet zonder financiering van buiten 
de universiteit vorm krijgen. In de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw kwam ik er achter 
dat ons fondsenrijke land beschikt over 
een subsidiebron voor onderzoek van het 
Precambrium, het Dr. Schürmannfonds. 
Dat bepaalde feitelijk mijn verdere loopbaan 
als geoloog. Het fonds bood Ypma en mij 
vanaf 1990 de mogelijkheid een langlopend 
project te beginnen in de Archeïsche 
greenstone belts van de Pilbara. Kort daar-
na verliet Ypma het project en kwamen 
Stan White en Jan Wijbrans erbij. White 
was in Utrecht Henk Zwart opgevolgd als 
hoogleraar structurele geologie; Wijbrans 
was petroloog/geochronoloog bij de VU 
A’dam en had voor zijn proefschrift al  
ervaring in het gebied opgedaan.
De problematiek van de Archeïsche groen-
steengordels wordt vooral bepaald door  
de in de rest van de wereld zeldzame con-
figuratie – in vogelvlucht – van ovoïde  
granietdomes in een vlechtwerk van om- en 
overliggende (ultra-)mafische groensteen-
gordels. De opzet van het Pilbara-project 
was tweeledig. White zou de deformatie 
van de groensteengordels en de rol van de 
granietintrusies bottom up (van hoge naar 
lage PT-condities) aanpakken, terwijl ik de 
condities aan het Archeïsche oppervlakte 
en de ondiepe synsedimentaire deformatie 
zou trachten te benaderen, top down dus. 
Dit alles met inzet van studenten. 

Synsedimentaire tektoniek
Parallel aan ons onderzoek liep in de Pilbara 
een groot 1:100 000 karteringsproject van 
de Geological Survey of Western Australian 
(GSWA). Wij kozen voor zeer gedetailleerde 
karteringen in zorgvuldig uitgekozen deel-
gebieden verspreid over het 300 bij 200 km 
ontsloten deel van het cratonische basement 
van de Pilbara.
Belangrijke uitkomsten van het project waren:
1.  De vroegst waarneembare deformatie be- 

staat uit ongeveer 3,4 Ga-oude synsedi-
mentaire extensietektoniek [1], bestaande 
uit stelsels van groeibreuken [2] die de 

vorming van vulcano-sedimentaire com-
plexen controleerden, waarin basalten 
naar de top toe geleidelijk plaatsmaken 
voor, respectievelijk, zure vulkanieten en 
ondiepe intrusies, en voor kiezelsedimen-
ten. De sedimenten zijn soms perfect 
bewaard, ze werden afgezet in een ondiep 
getijdenmilieu en werden geïnjecteerd 
en gebrecciëerd door aders met hydro-
thermale mineralisaties (bariet en SiO2); 

2.  Er zijn indicaties voor mid-crustal 
detachments als basis voor de extensie-
deformatie [3]; 

3.  De structurele patronen gevormd vóór  
3,3 Ga storen zich niet aan de configu-
ratie van granietdomes en groensteen-
gordels in hun huidige gepreserveerde 
vorm;

4.  Rond 3,3 Ga is er een periode van com-
pressie die – voor het eerst – gepaard 
gaat met de afzetting op grote schaal 
van siliciklastische zandsteen, vergelijk-
baar met Phanerozoïsche tektonische 
settings.

De resultaten van ons onderzoek zijn ver-
schenen in een aantal artikelen, in drie 
structureel-geologische dissertaties (Tanja 
Zegers, 1996; Armelle Kloppenburg, 2003; 
Kike Beintema, 2004) en in een proefschrift 
vooral gericht op het paleomagnetisme van 
het Neoarcheïcum (Geert Strik, 2004).

Het Earth’s Earliest Basins (EEB)- 
project (1998-heden)
Het onderzoek kreeg een nieuwe wending 
in 1998 toen Maarten de Wit (Cape Town 
University) ons uitnodigde om ons werkveld 
uit te breiden naar de Barberton greenstone 
belt in Zuid-Afrika om de sedimentair- 

geologische geschiedenis daar te vergelijken 
met de evenoude van de Pilbara. 
Het EEB-project ging van start met een 
gevarieerd gezelschap: buiten De Wit en 
mijzelf, waren er Sjoukje de Vries (UU) als 
masterstudent en daarna als promovenda; 
Manfred van Bergen (UU) als vulkanoloog, 
later vergezeld van promovendus Sander 
van den Boorn; Frances Westall (NASA, 
CNRS in Orleans) als early life specialiste; 
Hanan Kisch (Ben Gurion University, Israël) 
met zijn expertise op het gebied van burial 
metamorphism; Dave Nelson (SHRIMP – 
Sensitive High Resolution Ion Microprobe, 
Perth) en Richard Armstrong (SHRIMP, 
Canberra) voor de geochronologie. In een 
later stadium participeerden ook Poppe de 
Boer (sedimentologie, UU) en Paul Mason 
(petrologie, UU). Aan dit project namen 
ook MSc-studenten deel. 
In de Pilbara hadden we te maken met 
ontsluitingen van zeer gevarieerde kwaliteit, 
maar te vervolgen over meer dan 100 km. 
Sedimentaire en vulkanische structuren 
zijn goed herkenbaar, maar silicificatie, 
deformatie en metamorfose hebben ze 
vaak ook weer vernietigd. De Barberton 
greenstone belt is daarentegen ontsloten in 
een veel hoger reliëf en vertoont een minder 
ijzerrijke verwering en een lagere graad van 
metamorfose. De sedimentaire sequenties, 
bijvoorbeeld in de door ons bestudeerde 
Buck Ridge Chert, zijn veel dikker (tot  
500 m dikte, 10 maal zo dik als in de  
Pilbara) en de ontsluitingen zijn soms  
buitengewoon goed van kwaliteit en ietwat 
gepolijst, maar de laterale vervolgbaarheid 
is aanzienlijk kleiner, in de orde van enkele 
tientallen kilometers.

Het Archeïsche Pilbara craton (A) in NW-Australië en Kaapvaal craton (B) in Zuid-Afrika op gelijke 
schaal weergegeven (naar Zegers 1998). De werkgebieden van de Pilbara- en EEB-projekten zijn 
rood omcirkeld.
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Vergelijkbaar
De twee gebieden blijken elkaar goed aan  
te vullen. We weten inmiddels dat ze in alle 
opzichten vergelijkbaar zijn, met dezelfde 
door groeibreuken gecontroleerde vulcano-
sedimentaire complexen op km-schaal [4]. 

Ook in Barberton zijn we tot de conclusie 
gekomen dat de sedimenten afgezet zijn in 
een littoraal sedimentair milieu, van inshore 
tot offshore, mogelijk een niet al te groot 
bekken; dus net als in de Pilbara geen diep, 
laat staan oceanisch water. De associatie van 
breccies, SiO2 en bariet, in Barberton daar-
naast ook Na-hydrocarbonaat, interpreteren 
we als een gevolg van hydrothermale activi-
teit. Westall heeft in dergelijke sedimenten 
gesilicificeerde coccoïde bacteriënkolonies 
en biofilms vastgesteld [5], waardoor het 
project direct aansluiting kreeg bij het early 
life onderzoek en de planetaire geologie. 
Stromatolieten komen ook regel matig voor, 
met name in de Pilbara.

De overeenkomst tussen beide gebieden is 
overigens niet verwonderlijk, want ze lagen 
in het Archeïcum mogelijk tegen elkaar 
aan, zoals door Zegers et al. in 1998 [6] 
werd geopperd. 
Het EEB-project leidde eveneens tot een 
reeks publicaties en tot een drietal disser-
taties (Sjoukje de Vries, 2004: vulcano-
sedimentaire complexen; Sander van den 
Boorn, 2008: Si-isotopes in cherts; en 
Desiree Roerdink, 2013: S-isotopen in 
pyriet en bariet).

Ongerijmdheden
Door de veel grotere regionale ontsluiting 
in de Pilbara kregen we een goed inzicht in 
de tektonische geschiedenis van het gebied. 
Gebleken is dat de extensionele groeibreu-
ken actief zijn geweest gedurende de gehele 
opbouw van de meer dan 10 km dikke op - 
eenvolging van Paleo-archeïsche gesteenten; 
en dat in verschillende op elkaar gesuper-
poneerde ordes van grootte. De groeibreuk-
systemen blijken dus te zijn meegegroeid 
met de opbouw van de stratigrafische kolom, 
zoals dat ook bekend is bij bijvoorbeeld de 
Atlantische passive margins. De deformatie 
is dus vergelijkbaar met voorbeelden uit 
het Phanerozoïcum, maar dan wel in een 
totaal andere, overwegend vulkanische, 
setting en met een trage nettosedimentatie 
in de orde van 1 mm per jaar.
Dat soort ongerijmdheid geldt ook voor 
andere fenomenen. Het is voor sedimento-
logen, gewend aan de Nederlandse kust, 
niet moeilijk om in de soms perfecte pre-
servering van de sedimentaire structuren 
Archeïsche getijdenafzettingen te herkennen. 
Maar dan blijkt de maat van de structuren 
weer niet helemaal te sporen met een  

De circa 3,42 Ga-oude Buck Ridge Chert  (BRC) in de Barberton Greenstone Belt, Mpumalanga, Zuid-Afrika. De BRC (1) staat verticaal met verjonging  
naar links; de gele lijnen geven, respectievelijk, basis (rechts) en top (links) aan. Het zicht op het complex is, in termen van afzettingsmilieu, kustwaarts. 
De breuken (rood) zijn verantwoordelijk voor stapsgewijze diktetoename in tegenovergestelde richting, dus naar het bekkencentrum (i.e. naar de kijker 
toe). Het onderste deel van de BRC (2) volgt de stapbreuken, het bovenste deel (3) is synsedimentair gedeformeerd in blokken en slumpplooien o.i. van 
afglijding langs de oorspronkelijke Archeïsche bekkenhelling. Tussen de eenheden van de BRC zijn onder meer felsische vulkaniet en basalt ingeschakeld.

De op 3,49 Ga gedateerde North Pole Chert-
sequentie (coarsening/fining-up; links op de 
foto) in uplap-contact (blauwe pijlen) met een 
synsedimentaire, hydrothermaal afgezette 
bariet-dome (rechts), Dresser Formatie, Pilbara. 
De inset geeft de relaties aan van sedimentatie 
en barietmineralisatie met controlerende groei-
breuken en met bariet en zwarte kiezelvoerende 
aders, die vanuit de onderliggende basalt het 
sedimentoppervlak bereikten. De breccies  
worden geïnterpreteerd als explosief- 
hydrothermaal (naar Nijman et al. 1999).
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actualistisch model, en mogelijk te zijn 
beïnvloed door een kleinere afstand van  
de maan tot de aarde 3,5 miljard jaar  
geleden.
De kartering van de GSWA in de Pilbara 
leverde een beeld op van een cyclische 
opbouw van de Archeïsche stratigrafische 
kolom [7]. (Ultra)mafische extrusiva, onder 
meer de zo typische hoog-temperatuur 
komatiiet, worden gevolgd door basalten, 
vaak pillowed, en uiteindelijk door een 
combinatie van basalt met felsische vulka-
nieten en cherts, de laatsten volgens ons 
dus afgezet in een zeer ondiep milieu. De 
cycli zijn waarschijnlijk grofweg regressief, 
maar eigenlijk zijn er nergens echte indica-
ties te vinden voor een open, diep-oceanisch 
milieu. Sedimentologisch zou je dan met 
regelmaat slope en base-of-slope afzettingen 
in het mafische deel van de cycli verwach-
ten, zeker in een gebied vol synsedimentai-
re breukwerking en vulkanisme. 
Er is ook veel discussie over de vraag of 
het mechanisme van continentvorming en 
-verschuiving in het vroege Archeïcum al 
werkzaam was. Vaak worden daarbij geo-
chemisch-petrologische argumenten gebruikt. 
Gesteenten met een MORB-samenstelling 
(MORB: Mid-Ocean Ridge Basalt) worden 
dan bijvoorbeeld gekoppeld aan een mid-
oceanische rug model. Maar dat model 
klopt dan weer niet met de structureel-
sedimentaire geologische setting. Men is 
het allesbehalve eens over de samenstelling 
en dikte van de korst tijdens het Paleo-
archeïcum in de paar gebieden waar 
greenstone belts uit die tijd nog bewaard 
zijn gebleven. Zelfs de term ‘oceaan’ kan 
waarschijnlijk niet gebruikt en geduid  
worden met het geologisch concept van  
nu voor ogen. 

(A). Heterolithische wadafzettingen uit de Kittys Gap Chert (3,45 Ga, Pilbara, De Vries et al. 1910). Bij (*) een gesilicificeerd puimsteenlaagje waarin  
destijds coccoïde bacteriën (B) floreerden. De verkiezelde coccoïden vormden kolonies en vertonen gefossiliseerde celdeling (pijlen in B en in inset- 
uitvergroting) (uit Westall et al. 1911).

Protocontinent
Het door de GSWA voorgestelde model voor 
de Pilbarakorst is dat van een granitisch 
protocontinent dat bedekt wordt door mafi-
sche greenstones die vervolgens, vanwege 
hun hogere dichtheid, gaan inzakken in 
hun substraat, terwijl de granietmassa’s 
diapier omhoogkomen (convective overturn). 
Het is echter de vraag of we al uit mogen 
gaan van een in principe continentale korst. 
Een deel van onze waarnemingen komt 
echter overeen met een model van een 
overwegend mafische korst waarin lokaal 
felsisch gesteente, vaak in sills, intrudeerde. 
Alleen een dunne, afgekoelde, waterrijke 
bovenlaag van de korst zou een bros gedrag 
hebben vertoond. Wanneer fragmenten 
daarvan naar de basis van de korst zouden 
zinken (een model van Vlaar et al., 1994 
[8]), zouden door faseovergangen aan de 
basis van de korst hotspots hebben kunnen 
ontstaan. Als gevolg daarvan konden bimo-
dale intrusiva gevormd worden, met aan de 
oppervlakte koepelvorming, met rekbreuken 
en vulkanisme, zoals we die ook gevonden 
hebben in de Pilbara. Bij afkoeling en 
inzakking van de koepels zouden er op  
caldera gelijkende, maar daarmee niet 
identieke, collapse bekkens ontstaan [9]. 
Op Venus zijn dergelijke structuren 
benoemd als ‘corona’. 
Momenteel zijn wij (Sjoukje de Vries, Armelle 
Kloppenburg, Onno Houtzager, Alex Prent 
en ondergetekende) bezig om in de Pilbara 
een 150 km lange doorsnede door zo’n 
bekken te reconstrueren. Verder zijn er, 
o.a. door deelname aan een wetenschappe-
lijk boorprogramma in Barberton, geoche-
mische vervolgstudies ondernomen vooral 
op het gebied van Si- en S-isotopen (Mason 
en Van Bergen UU, en Vroon VU).

Terugkomend op het begin van dit verhaal. 
Het lijkt erop dat processen in het vroege 
Archeïcum gedeeltelijk te vergelijken zijn 
met die van de jongere Aarde, maar de  
setting is een geheel andere. Dat uitgangs-
punt vraagt om een nieuw type modellen 
dat niet direct terugkoppelt naar Phanero-
zoische omstandigheden, maar dat hoofd-
zakelijk ontworpen wordt vanuit de multi-
disciplinaire waarnemingen uit het veld, 
soms zelfs in combinatie met observaties 
van andere planeten. Pas vanaf rond 3,3 Ga 
komt een geologisch beeld naar voren 
waarbij de samenstelling en sterkte van  
de korst overeenkomsten lijken te hebben 
met die van de jongere Aarde, inclusief de 
daarbij behorende overschuivingsdeformatie 
en klastisch-sedimentaire faciësassociaties. 
Het onderzoek naar díe omslag maakt de 
vroeg-Archeïsche geologie extra spannend.

Wout Nijman (Universiteit Utrecht)
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Driftig is er de afgelopen decennia gewerkt 
aan het digitaliseren van archieven. Boe-
kenkasten en kaartenbakken zie je steeds 
minder op en rond de werkplekken. Het 
moderne management hanteert een clean 
desk als adagium, ‘je hebt het nu allemaal 
digitaal’ is het uitgangspunt. Dat laatste  
is maar ten dele waar, er kan dan wel veel 
gedigitaliseerd, maar wat jij zoekt natuur-
lijk nét niet. En vergeleken met de boeken-
kast of de hulp van een ter zake kundige 
bibliothecaris laat de toegankelijkheid van 
de digitale informatie vaak nog veel te 
wensen over.

Bruine multomap
Zo gaat het ook in de organisatie waar ik 
werk: de Geologische Dienst Nederland - 
TNO. Ergens in de catacomben van ons 
gebouw is een ‘hok’ met veel ongeregeld 
spul uit voorbije perioden. Het gaat voor-
namelijk om foto’s, talloze dia’s, diverse 
rapporten en gegevens van ontsluitingen. 
Een deel van het materiaal is inderdaad 
gedigitaliseerd en wordt beetje bij beetje 
toegankelijk gemaakt. Persoonlijk mag  
ik er graag wat rondsnuffelen. Je kunt er 
soms nog een mooi plaatje van een niet 
meer toegankelijke ontsluiting vinden, 
foto’s van boorapparatuur die bij de RGD 
(voormalige Rijks Geologische Dienst) in 
gebruik was en vaak in eigen beheer ont-
wikkeld werd. Vorig voorjaar bij het zoeken 
naar afbeeldingen van de kleigroeven bij 
Reuver uit de jaren 1950, stuitte ik op  
een stoffige bruine multomap. Je kent ze 

.historisch

Van oude dingen en …

Iedereen kent het wel. Ergens in  
een hoek van je zolder of schuur ligt 
al jaren een stapeltje ongeregeld. 
Eigenlijk had je het willen weggooien 
maar ja, je bent er nog niet helemaal 
los van; misschien toch nog even 
doorkijken voordat je spijt krijgt van 
een drastisch besluit. En zo blijft het 
weer jaren liggen. Ook in eerbied-
waardige en gerenommeerde instit u-
ten komt dit verschijnsel voor. En zo 
kwam ik afgelopen jaar per ongeluk 
een fotoalbum over het jubileum-
feestje van 50 jaar KNGMG tegen. 

Plechtige bijeenkomst in de ridderzaal, 27-4-1962.



maart 2014   Geo.brief    17

niet alleen van de openingsceremonie maar 
ook van de congresactiviteiten in de dagen 
erna. Thema van het congres was Geology 
and Mining in the Netherlands en tijdens 
de openingsceremonie hield prof. Dr. Ir. 
F.J. Faber (voorzitter van het bestuur van 
de Geologische Stichting) een rede getiteld: 
Past, present and future subsidence. In de 
kranten wordt gemeld dat prof. Faber vindt 
dat er diepgaand wetenschappelijk onder-
zoek naar bodemdaling verricht moet worden. 
Letterlijk staat er: “Hij achtte de situatie 
op dat gebied op het ogenblik vrij gunstig, 
maar bevestiging van dit vermoeden vond 
hij nodig”. Grappig denk ik, dat is 52 jaar 
geleden. Is dat onderzoek er gekomen, hoe 

is het aangepakt en wat waren de resulta-
ten? Anno 2014 zijn er redenen te over om 
dat eens goed uit zoeken. Het zou ook nu 
nog een mooi thema voor een aardweten-
schappelijke bijeenkomst kunnen zijn en ik 
ben benieuwd of zijne excellentie minister 
Kamp in de voetsporen van zijn voorganger 
de Pous wil treden om de zaak dan feeste-
lijk te openen.

Wim Westerhoff 

De multomap zal ik naar het archief van het Genootschap brengen, 
het ‘hok’ onderin ons gebouw is inmiddels opgeruimd, de spullen 
zijn verpakt in dozen naar het Kernhuis in Zeist gebracht. Even 
snuffelen in oude spullen kan je niet zomaar even meer doen: het 
vereist zorgvuldig inplannen.

misschien nog wel, zo’n map met 23 ringen, 
eind jaren 1960 heel populair onder scho-
lieren. Maar het gaat natuurlijk om de 
inhoud.
De map bevat foto’s en krantenknipsels 
van het jubileumcongres van het KNGMG 
in april 1962. Deze gebeurtenis is beter 
bekend als de Jubilee Convention van het 
KNGMG en de Geologische Stichting. Het 
genootschap vierde in dat jaar zijn 50-jarig 
bestaan en de Geologische Stichting 
bestond 60 jaar. Voor de jongere lezers  
van de Geo.brief: de Geologische Stichting 
is de rechtstreekse voorganger van de in 
1966 opgerichte Rijks Geologische Dienst, 
die later, in 1998, in de TNO-organisatie 
is opgenomen. 
Bladerend door de multomap krijg ik een 
schitterend tijdsbeeld aangeboden. Mannen 
in krijtstreep pakken of, nog mooier, een 
zwarte colbert met streepjesbroek. De dames 
met fleurige hoedjes, lange handschoenen 
en bont (echt natuurlijk) over de schouders. 
Wat een verschil met de klederdracht op 
het 100-jarig jubileum van het KNGMG in 
het Tropeninstituut in 2012. Opvallend 
zijn de rokende dames en heren bij de rijk 
met (sterke) drank voorziene tafels tijdens 
de receptie. De geur van de ongetwijfeld 
goede sigaren dampt haast nog van de 
foto’s – heerlijk, wat een tijden! Helemaal 
nog het beeld van de naoorlogse jaren en 
dan te bedenken dat slechts een enkel jaar 
later Amsterdamse geologen, in jeans en 
met lang haar, meededen aan de bezetting 
van het Maagdenhuis.

Past, present and future subsidence
Prins Bernhard was beschermheer van de 
Jubilee Convention, jonkheer mr. J.H. Lou-
don erevoorzitter en de feestelijke opening 
van het jubileum werd bijgewoond door een 
fiks aantal hoogwaardigheid bekleders. Zo 
opende minister de Pous van Economische 
zaken (in het handschrift bij de foto’s zoals 
het hoort: zijne excellentie genoemd) met 
een uitgebreide rede het congres. De bur-
gemeesters van Den Haag en Haarlem, 
staatssecretarissen, de commissaris van de 
Koningin van Noord-Holland, ambassadeurs 
en vele anderen woonden de eerste dag 
van het congres bij. De openingsceremonie 
was zelfs in de Ridderzaal. De vele kran-
tenknipsels wijzen erop dat de pers het  
de moeite waard vond om verslag te doen, Tijdens de receptie. (De rokende dame rechts is dr. Saskia (Kiek) Jelgersma.)

Minister de Pous spreekt zijn rede uit. Het organisatiecomité luistert aandachtig, v.l.n.r. prof. Dr. Ir. 
F.J. Faber (voorz. Geologische Stichting), Prof ir. H.J. De Wijs (voorz. KNGMG), ir. A.A.G. Schiefer-
decker (secretaris).
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Holten (tussen Deventer en Almelo) 
krijgt een wetenschapspark over 
de aarde. Exploratorium Ontdek-
king Aarde heet het park dat over 
ontstaan en toekomst van de aarde 
zal gaat. Het Exploratorium moet 
jaarlijks tussen de 300.000 en 
400.000 bezoekers trekken.  
Het park levert tussen de 100 en  
125 volledige banen op. Medebe-
denker Gert-Jan van der Meulen 

Nieuw geologisch museum in Holten

.museum

.mutaties

Nieuwe leden 
Mw. M. de Craen
Prof. dr. B.G. Ruessink
Dr.ir. R.M. Schmitz EurGeol
G.G.B. Smeulders, MSc

Overleden 
Ir. H.F. Bartels (13/12/1936 – 
01/01/2014)
M. Sonneveld (16/12/1975 - 
januari 2014)

Verhuisd
Drs. H.J. van Gastel
Drs. H.A.M. ten Have
J. van der Molen MSc
A. Paul
Dr. A.S. Schulp
R.J.J. Quak MSc
Mevrouw drs. S.V.J. Veltkamp

verwacht dat het park in het voor-
jaar van 2019 opent voor publiek.
De bezoekers van Ontdekking 
Aarde gaan een ontdekkingsreis 
maken en zullen onderweg de 
schoonheid en de kwetsbaarheid 
van de planeet ervaren. Thema’s 
in het Exploratorium zijn onder 
meer het ontstaan van heelal en 
aarde, het klimaat, leven op aarde, 
culturen en het menselijk vernuft.

Tot en met 31 augustus 2014
O’Hanlons Helden, Twentse 
Welle, Enschede. Info: http://
www.twentsewelle.nl/welkom

Tot en met 22 maart 2015
Nederland in 7 overstromingen – 
De Zuiderzee, Zuiderzeemuseum, 
Enkhuizen. Info: www.zuiderzee 
museum.nl/nl/454/tentoonstellingen

4 april 2014
3e Natuursteenplatform, Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort. Info: www.cultureel-
erfgoed.nl

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

11 april 2014
PGK-excursie: Peat in the Nether-
lands: geology, production and 
energy. Info: http://www.pgknet.nl/

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

24 april 2014
Dubbeloratie prof. dr. A. van 
Wezel en prof. dr. K. van Leeuwen. 
Info: http://www.uu.nl/faculty/
geosciences/NL/Actueel/agenda

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

6 juni 2014
Bessensap. Wetenschap ontmoet 
pers. Media Plaza, Utrecht. Info: 
www.nwo.nl/actueel/evenementen/
bessensap

14 juni-26 oktober 2014
Tentoonstelling ‘Planetenjacht’ in 
Teylers Museum, Haarlem. Info: 
www.teylers.eu

16-19 juni 2014
76th AEGE Conference & Exhibi-
tion 2014, Amsterdam. Info: 
http://www.eage.org/events/index.
php?eventid=1000&Opendivs=s3

Een nieuw woord of een spelfout? 
De associatie is natuurlijk met 
‘monotheïsme’, het geloof in één 
enkele God, zoals beleden in het 
Christendom en de Islam. Monothe
sisme wil ik voorstellen als het woord 
dat “geloof in één stelling (these)  
of veronderstelling (hypothese)” 
betekent, met uitsluiting van alle 
alternatieven. Laten we met een 
eenvoudig voorbeeld beginnen.
Waar gaan we met vakantie naar 
toe? De familieraad komt bijeen. 
Hoeveel mag het kosten; wat is het 
weer ter plaatse; is er wat te doen 
voor de kinderen; kan je er wande
len, fietsen, skiën? Alle partijen 
hebben hun eigen wensen en de 
kans dat die uitkomen is onbekend. 
Een objectief genomen, rationele 
eindbeslissing is dus niet mogelijk. 
Wat men uiteindelijk zal kiezen is 
niet voorspelbaar: daarvoor is het 
probleem te ingewikkeld. 
Waar gaan we met vakantie naar toe? 
Natuurlijk gaan we naar Italië, daar 
hebben we een mooi klein huisje aan 
een schitterend meer. Alle Italianen 
zijn aardig, het eten is er voortreffe
lijk en het bevalt al 15 jaar uitste
kend. Discussie gesloten. Dit herhaalt 
zich ieder jaar, tot er de dood op 
volgt. Een onbespreekbare, onwrik
bare opvatting: een monothese.
Vorig jaar was er ‘röring’ over de 
biologische evolutie. Een VU proef
schrift liet de mogelijkheid open dat 
er naast natuurlijke selectie ook 
andere factoren een rol gespeeld 
konden hebben bij het evolutionaire 
proces. Dit leverde kritiek en zelfs 
scheldpartijen op, in de trant van: 
“die stiekeme christenen van de VU 
willen toch weer God in het verhaal 
betrekken”; “het proefschrift had 
verboden moeten worden!” Een goed 
voorbeeld van monothesisme. De 
evolutie was, is en zal altijd uitslui
tend het resultaat zijn van natuurlij
ke selectie. Punt uit.
Actueel is nog steeds het klimaat
debat. De these is: (1) de aarde 
warmt op, (2) dit is het gevolg van 
de toename van CO2 in de atmosfeer, 
die (3) het gevolg is van de mense
lijke activiteit, en dus (4) “we are 
all doomed” tenzij we ons snel 
bekeren. Wie hieraan tornt wordt 
aan de schandpaal genageld of  
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Monothesisme

genegeerd. De simpele koolstof
theorie is onaantastbaar: een rots in  
de branding. En nu dus niet zeuren 
over het feit dat de aarde de laatste 
15 jaar niet is opgewarmd en over 
het grote aantal variabelen die deels 
nog maar slecht bekend zijn en alle 
met elkaar samenhangen. Discussie 
gesloten. De wereld warmt op door 
de mens. Een monothese.
Maar nu ‘onder ons, geologen’. Zou 
de plaattektoniek ook een voorbeeld 
kunnen zijn? De verschijnselen ten 
gunste van die theorie, af te lezen 
vanaf het Heden tot een eindweegs 
in het Mesozoicum, vormen vrijwel 
onweerlegbare argumenten. Maar  
is het model overal en altijd geldig 
in de voorafgaande geologische 
periodes? Is plaattektoniek extra
poleerbaar tot het Precambrium en 
ouder? Is er maar één these moge
lijk waar we, tot in lengte van dagen 
aan overgeleverd zijn, over de gehele 
wereld en gedurende de gehele 
aardgeschiedenis?
Ik neem aan dat geologen, die het 
‘elkaar tegenspreken’ als favoriet 
tijdverdrijf hebben, dit monothesis
me met kracht verwerpen. Dat is 
althans mijn onwrikbare mening. 

Peter de Ruiter
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Bron: RTV Oost.
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16 september 2014
Inaugurele rede prof. dr. ir. C. 
Slomp, Universiteit Utrecht.  
Info: http://www.uu.nl/faculty/
geosciences/NL/Actueel/agenda/
Pages/oratie-slomp.aspx

21-24 september 2014
GeoFrankfurt 2014 — Earth  
System Dynamics, Frankfurt/
Main, Duitsland.  
Info: www.geofrankfurt2014.com/

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

3 oktober 2014
4e Natuursteenplatform, Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort. Info: www.cultureel-
erfgoed.nl

23-25 juni 2014
The Micropalaeontological Society 
joint Foram-Nannofossil Spring 
meeting, NIOZ, Texel. Info:  
http://www.tmsoc.org/foram- 
nanno2014.html=

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

1-5 september 2014
GeoMod 2014 — Modelling in 
Geoscience, Berlijn, Duitsland. 
Info: http://www.geo-x.net/geomod 
2014

10-12 september 2014
Planet Formation and Evolution 
2014, Kiel, Duitsland. Info: 
http://www1.astrophysik.uni-kiel.
de/~kiel2014/main/



Archeïsche banded-iron-formation (BIF; afwisseling van laagjes sedimentaire jaspis en hematiet) met sedimentaire slumpstructuren op cm- en dm-schaal 
(ongeveer ware grootte).


