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1. Vóór 1960

2. Mijn 50 jaar: 

* de jaren ‟60 (revolutie)

* 1970-2009



Geen wetenschap heeft ons beeld van de 

„plaats van de mens op aarde‟ de laatste 

200 jaar zo sterk veranderd als de Geologie

Georges Cuvier, 1812



Georges Cuvier docerend in het Musée d‟Histoire Naturelle, Parijs







James Hutton, 1785

„Theory of the Earth‟

„We find no vestige of a beginning, 

no prospect of an end‟



„High up in the North in the land called 

Svithjod, there stands a rock. 

It is a hundred miles high and a hundred miles 

wide. 

Once every thousand years a little bird comes 

to sharpen its beak. 

When the rock has thus been worn away, then a 

single day of eternity will have gone by.‟

Hendrik van Loon, „The Story of Mankind‟, 1921:



De revolutie van de jaren ‘60

„New global tectonics‟

Plate tectonics
(plaattektoniek)



Abraham Ortelius, 1570



700 miljoen jaar samen .……… vóór het breken



Alfred Wegener
ca. 1925

1915



Eind-Perm tijdperk,
250 miljoen jaar geleden

(Enkele van) Wegener‟s argumenten



Felix Vening Meinesz: negatieve zwaartekrachtsanomalieën 
bij vulkanische eilandbogen (Indonesië), door „inknikking‟.

Harry H. Hess, 1938:
“Meinesz discovery of huge negative anomalies in the 
vicinity of island arcs is probably the most important 
contribution to knowledge of the nature of mountain
building in this century.”

1934



1939

Vroeg analoog 

lab-model voor 

„continental drift‟:

Convectie in de 

mantel

Maar toen brak WO II uit



Communis opinio vóór de jaren „60: 
Continenten bewegen niet

Jaren „50

de Geosynclinaal-theorie





 

1966

Nu:
Gebergten zijn
gedeformeerde
continentranden!



Jean Aubouin: „Geosynclines‟, 1965

„Ophiolieten‟



Ophiolieten volgens Jean Aubouin: „Geosynclines‟, 1965



Willem Paul de Roever

1917-2000

1957 !



W.P. de Roever ontdekte in 1957 dat orogene 

peridotieten („ofiolieten‟) gesteenten uit de 

aardmantel zijn 

…. en restanten van (gedeeltelijk) smelten van de 

bovenmantel - dus geen „magmatische gesteenten‟. 

Hij concludeerde dat ofiolieten tektonisch 

verplaatste mantelfragmenten waren 

…. en was daarmee zijn tijd 10 jaar vooruit. 



Ofiolieten: scherven oceaankorst & -mantel op het 

continent, wereldwijd in gebergten



Kohistan „eilandboog‟, Himalaya

India Tibet

Kohistan



Troodos ophiolite, Cyprus

Semail nappe 
on C-T sediments
Oman



1970

Lithosfeer & asthenosfeer

Asthenosfeer = seismische
LVZ

Tectonische platen, 
2 soorten plaatgrenzen



►JT Wilson, transform faults

1965 J.T. Wilson: Transform-breuken



San Andreasbreuk, Californië



Haiti, 12 jan. 2010



1957

Bruce Heezen 

& Marie Tharp:

Topografie van de

bodem van de

Atlantische Oceaan

1977



Platen (lithosfeer) 

verschuiven 

continenten

Plaatgrenzen :

Mid-oceanische 

ruggen, 

diepzeetroggen 

& vulkanisme 

Plaattektoniek
>1970



Botsing tussen continenten vormt gebergten

“want continenten subduceren niet”



Ook aardbevingen ontstaan 
op plaatgrenzen

Diepe aardbevingen 
markeren subductiezones



Jan Hospers
1925-2006

Hospers: Aardmagnetisch veld is, gemiddeld, 
een dipool,die zijn polariteit regelmatig „switcht‟

1951

„Paleomagnetisme‟ leidde tot ontdekking van 
schijnbare verplaatsing van de magnetische 
polen t.o.v. de continenten, in werkelijk-
heid continentverschuiving t.o.v. de polen



naar 
F.J. Vine

1966 Paleomagnetisme in de oceaanbodem



„Sea floor spreading‟



Dietz & Holden 1970: Pangea

Fit langs de 1000 m dieptelijn

tijdens de Permperiode,

>250 Ma geleden

… en daarop volgende „break up‟, tot nu

180 Ma

135 Ma

65 Ma



Alvin

MAR, 1977 (Tjeerd van Andel)

Ontdekking „black smokers‟



…. en hot vent communities



Scripps Inst. 
Oceanography

Lamont Geol.
Observatory

U. Cambridge, UK
U. Toronto



Topografie 
van de planeten



Aarde

Met plaattektoniek

Venus

Zonder plaattektoniek

Waarom niet??





Apolloprogramma NASA 1968-72

Apollo-11, 21 juli 1969, 03.56 u

“That‟s one small step for a man,
one giant leap for mankind”



Oudste maankorst:

Lichtgekleurd veldspaat

dicht bekraterd

4,51-4,40 miljard jaar

Uit „lunar magma ocean‟



Vorming van de maan 4.53 miljard jaar 

geleden, door botsing van planeet ter 

grootte van Mars met de „proto-Aarde‟ 

1975-1976

1987-1991



1980





1991

180 km



K/T grens

Wereldwijde
Ejecta-laag



‘Ultrahogedruk metamorfose’1984

Coesiet:
Christian Chopin
David Smith

Microdiamant:
Nikolai Sobolev

„Majoriet‟:
Herman van Roermund



‘Ultrahogedruk metamorfose’

Mineralogie bewijst dat 

continentale platen tot 

~150 km diep kunnen 

duiken (micro-

diamanten!) 



Ultrahoge druk 

metamorfose:

diepe subductie van 

continenten



1986





Nature

1993



600 Ma

250 Ma





Seismische reflectieprofielen van 
de hele continentale plaat 

Jaren „90

Alpen, laatste 50 miljoen jaar 

W. Canada, laatste 2000 miljoen jaar

De laatste ~50% (endogene) aardgeschiedenis: 

niet veel nieuws onder de zon



Koppeling 

tussen 

klimaat &

tektoniek C. Beaumont, 2001

2001



ITS

Domes of High Himalayan Crystalline Series:
Cambrian gneisses & Miocene leucogranite

Himalaya Tibet:

Smelten van 

continentkorst 

(Cambrische 

gneiss) tijdens 

botsing  India-

Azië

Donggong

Kampa Kangmar

20 km



(Alsop & Holdsworth 2004)



Seismische tomografie

Onder Midden-Amerika: 

Oceanische plaat duikt 2900 km diep,
tot op kern-mantelgrens

Onder O. Azië:

plaat stagneert op
400 km diepte

1997 2006



>2000

grote bazaltplateau‟s

Koude platen zakken naar beneden,

warme „pluimen‟ stijgen op,

„hot spots‟ aan het aardoppervlak

Mantel-
convectie

zichtbaar met
„Seismische tomografie‟



Earth Science Literacy Initiative
Draft Document (December 15, 2008)

► Big Idea #1: Earth science explores our (entire) 
planet

► Big Idea #2: Earth is 4.6 billion years old

► Big Idea #3: Earth is a complex system of 
interactions between rock, water,air and life

► Big Idea #4: Earth is a continuously changing planet

► Big Idea #5: Earth is the water planet





Geen water, geen platen?

T

P

~100 km

P L A T E !

S L

S

+

L



MgSiO3

Enstatiet
Mg2SiO4 Olivijn

2Mg2+ ↔ Al3+ + H+

Si4+ ↔ Al3+ + H+

2007

Geen water, 
geen asthenosfeer

Geen asthenosfeer, 
geen platen

Beetje smelten!

T

P

~100 km

P L A T E !

S L

S
+

L



Daarom, geen water, heeft Venus geen platen 

en geen plaattektoniek: „Water escape‟

Aarde Venus



2001-2004: Wilkinson Microwave Anisotropy 
Probe (WMAP)

T-fluctuaties & anisotropie 
van de kosmische achtergrondstraling



Samenstelling van het universum



Dark matter, dark energy: versnelde uitdijing




