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Inleiding



Wat is Continental Drift?

 Twee soorten korst
 Oceanisch, zwaar, basalt  

(“simatisch”)
 Continentaal, licht, graniet  

(“sialisch”)

 Oceanische korst is dynamisch
 Spreidt vanuit “oceanische 

ruggen”
 Drukt continentale korst opzij
 Verdwijnt in de aardmantel (want 

zwaar)

 Mantelconvectie
 Warmtetransport vanuit de aarde
 Radioactiviteit is de motor



Bewegende continenten

 Wegener formuleerde 
zijn visie “contintal 
drift” in 1912.

 Die Entstehung der 
Kontinente und Ozeane
(1915)



Probleemstelling

 Waarom duurde tot 1960 
voordat Contintal Drift 
geaccepteerd werd in de 
VS?

 Antwoord: omdat eerst 
een cultureel bepaalde 
wetenschapsopvatting 
moest veranderen

 Foute antwoorden:
 Wegener was geen 

geofysicus
 Het mechanisme was nog 

niet bekend



Wetenschap is…

 Visie A:

 Het onbevooroordeeld 
beschrijven van de 
werkelijkheid in al zijn 
aspecten

 Een theorie moet 
bewezen worden

 Een theorie beschrijft

 Visie B: 

 Het afleiden van 
voorspellingen uit een 
theorie, en deze toetsen 
aan de feiten

 Een theorie moet 
falsificeerbaar zijn

 Een theorie verklaart



Belangrijkste bronnen

Ted Niel: Supercontinent. 
Ten billion years in the life 
of our planet.

Naomi Orestes: The 
Rejection of Continental 
Drift: Theory and Method 
in American Earth Science 

Bundeling SciAm-
artikelen, 1972, met intro’s 
door J. Tuzo Wilson. Ge-
schiedenis  betrapt
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Korte historie van 
Continental Drift



Geologische puzzels rond 1900

 Distributie van soorten

 Distributie van 
geologische fenomenen

 IJstijd in India, Zuid-Afrika 
en Australië (1861, the 
Blanford brothers)





Wegener

 Wegener  bedacht Pangea 
en het uiteendrijven van de 
continenten

 Dat vormt een coherent 
antwoord op vele, 
schijnbaar ongerelateerde 
puzzels



Argument: glaciaal

 Permo-carboniferous 
inland glacial deposits

 Gletcher in India is 
klimatologisch 
onwaarschijnlijk!

 Distributie van de 
tillieten zijn 
onverklaarbaar zonder 
“drift”



Puzzel: Distributie soorten

 Soorten tijdens Trias
 Komen voor op diverse 

continenten

 Soorten na Trias
 Zijn continent-specifiek

 Complex systeem van 
Triasische landbruggen nodig 
!

 “Lemuria” (Sclater, 1864)
 Verdwenen continent dat de 

distributie van lemurs verklaart
 “Wieg van de mensheid”
 Gondwana





Problemen met landbruggen

 Hoe laat je landbrug 
ontstaan en hoe zink je 
hem af?

 Wallace-lijn (rond 1900)
 Grote zoögrafische 

verschillen over 35 km
 Zelfs flora is anders
 Bali: euraziatisch
 Lomb ok: indo-australisch

 Waarom geen landbrug?

 Mag je arbitrair land-
bruggen postuleren?
 Falsificatieprobleem



Argument: passende randen

Continentranden passen 
precies. Als de grillige 
randen van twee stukken 
van een gescheurde 
krantenpagina.



Argument

 Stratigrafische 
structuren lopen door

Beroemde 
kaart van A. 

Du  Toit (1927)



Argument: Gebergtes lopen door



Argument: Gebergtes lopen door

Samfrau-orogenese 
ontdekt door A. Du  Toit 

(1927)



Argument: Isostasie (1)

 Continenten zoeken 
isostatisch evenwicht

 Pratt’s Probleem

 Landmetingen in India 
kloppen niet
 Sextant, horizon, sterren

 Triangulatie (met schietlood)

 Oplossing:

 Schietlood uit het lood

 Door gravitatieafwijking



Argument: Isostasie (2)
> De Hypsografische Curve van Gilbert, 1883
Wegeners punt: er zijn kennelijk twee soorten korst
…met verschillende dichtheid.
Dus landbruggen zijn onwaarschijnlijk!



Argument: Isostasie (3)

 Continenten zoeken 
isostatisch evenwicht

 Scandinavië stijgt na 
afsmelten ijskap
 Fenno-scandinavische 

opheffing

 Dus: onder de korst is 
plastisch materiaal

 Nulhypothese: als 
verticaal bewegen kan, 
dan ook horizontaal



Jaren 20: Karoo-basalten

 Karoo-basalten in Zuid-
Afrika
 Liggen ook in Brazilië!

 Daly  (“drifter”) wilde Du 
Toit onderzoek laten doen
 Absoluut de best gekwa-

lificeerde
 Heeft op de fiets Zuid-Afrika 

gecarteerd (!)

 Maar…
 De eerste aanvraag voor een 

grant werd afgewezen
 De tweede  aanvraag was wél 

succesvol



Waarom de tweede keer wel?

 De  eerste (afgewezen) 
aanvraag begon met:

“The hypothesis of 
continental drift is arousing 
the keen interest of 
geologists the world over.”

 De tweede:

“In accordance with your 
request for information I take 
pleasure in presenting 
herewith an outline of some 
of the results that may be 
expected from a comparative 
study by A.L. du Toit of the 
Karoo, Gondwana and other 
equivalent formations of the 
southern hemisphere.”

Hypothese testen

Feiten in kaart 
brengen



Holmes’ mantelconvectie

 A. Holmes

 Interesse voor 
radioactiviteit

 1913: The Age of the 
Earth

 1929: Subcrustal 
convection als motor 
voor continental drift



Holmes’ mantelconvectie



Jaren ’20-’30

 Daly’s “Mobile Earth” 
(1926)

 Experimenten door Griggs 
en Kuenen
 Kwantitatieve argumenten

 Felix Vening Meinesz
 Wegduikende oceaanbodem

 Dus horizontale verplaatsing

 Du Toit maakt wereldwijd 
furore
 1937: Our Wandering 

Continents

Gravitatiegebrek in troggen. Iets 
trekt de korst daar naar beneden, 
en het is niet de zwaartekracht.



Algemeen aanvaard

 Escher (1934) besteedt 
bijna 9 pagina’s aan 
Wegener

 “De theorie lijkt dus 
tegenwoordig om 
verschillende redenen 
aannemelijk”

 Vervolgens wordt 
convectie van Holmes als 
motor aangewezen

 Overal aanvaard, maar 
niet in de VS
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De ontvangst in 
de VS



Geologische cultuur in de VS

 Antipathie tegen hierarchie
 Vooral ook professoren die van boven 

naar beneden redeneren
 Respect voor feiten, niet voor personen

 “A republican way of doing science”
 Method of multiple working hypotheses
 Afkeer van “hypothesis testing”

 Geloofsartikelen
 “Fixisme” van Dana
 Uniformitarianisme

 Menselijke factor
 Bijvoorbeeld: de populariteit van Pratt-

isostasie



Topografic deflection (TD)

 Hayford, baas van de 
Coast and Geodetic 
Survey

 Complete kaart van de 
VS gecorrigeerd voor 
“true topografic 
deflection”

 Hij gebruikte daarvoor 
“computers”

 Project start in 1904



Hayford’s resultaat

 Oplossing: Templates

 Per computer, 9:30 uur 
nodig voor één 
meetstation

 Twee computers per 
station, bij afwijkende 
resultaten herberekenen

 507 meetstations

 Vijf jaar rekenen

 Isostatische compen-
satie was een feit!

In dit segment is de 
gemiddelde hoogte 500 
m. Massa opzoeken in 

tabel. Enz.



Pratt’s model als basis

 Hayford gebruikte Pratt’s 
model 
 “Depth of compensation” 

werd gesteld op 40 km

 Praktische redenen
 Makkelijker rekenen

 Uitkomst hetzelfde

 Bowie opvolger
 Groeit uit tot belangrijke 

geo-wetenschapper

 Vindt dat Pratt’s model 
“bewezen” is



Pratt, Airy en Drift

 Airy: horizontale compressie nodig
 Pratt heeft dat niet nodig

 Bowie redeneert:
 Horizontale compressie geeft “mountain 

roots”

 Dat klopt niet met Pratt!

 Bowie gaf eind jaren ‘30 toe: Airy-
model klopt beter
 Gravitatie-anomalieën

 Seismische metingen van de Mohorovic-
discontinuïteit: grote variatie in diepte



Du Toit vs Simpson & Longwell

 Simpson 1943: “Mammals and 
the nature of continents” in  
American Journal of Science

 “Mammalian evolution does not 
support drift”
 Dit is onzin
 Gebeurt ná opbreken Pangea!

 Du Toit reageert verbitterd

 En wordt afgeserveerd door 
Longwell
 Du Toit is niet objectief
 Meer een advocaat dan een 

wetenschapper
 Maakt gebruik van “diffuse 

qualitative arguments” ipv 
kwantitatieve argumenten

 Kortom, onwetenschappelijk

The bitter fact is that current 
Geology, sublimely 

unconscious of its impotence, 
is wholly unable, with the 

continents remaining fixed, to 
account for global tectonics, in 

a physical, logical and 
convincing fashion.
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De omslag



Jaren ‘50

 Het aantal aanwijzingen 
blijft gestaag groeien.
 Polar wandering

 Aardbevingsseismiek
 Spreiding  bij OR

 Geometrische analyse van 
gepostuleerde 
continentbeweging

 De weerstand in de VS 
blijft

“Geologists showed that 
drift was unnecessary to 
explain the conincidences 
of geology in many cases. 
They could not, however, 
dispute the validity of the 
transatlantic connections”

J. Tuzo Wilson, Scientific 
American, 1963, 
“Continental Drift”



John Tuzo Wilson

 Sterke opvatting over 
wetenschap: niet feiten 
verzamelen, maar 
hypotheses testen.

 “The benign cyclone”

 Werd “drifter” toen hij 
ontdekte:
 Cabot Fault bij Boston

 Great Glen in Schotland

 Zijn eigenlijk één scheur 
(per hypothese)

“Ocean floors are now known to 
be so different that it seems even 
more difficult today to raise and 
lower ocean floors than it is to 
cause continents to migrate”



Het eindspel volgens Wilson’63  

 “Remanent” magnetisme 
 Polar wandering werkt niet
 Patronen alleen met drift verklaard

 Heatflow bij oceanische ruggen
 Rug: extreem hoge heatflow
 Trog: geen heatflow
 Conform Holmes

 Eilanden bij oceanische ruggen
 Verder verwijderd, dan ook ouder
 Hawaiiaanse eilandketen



Het eindspel volgens Wilson’63  

“Earthquake foci” loodrecht 
op ridge

 Hoe dieper, hoe oostelijker bij 
Chili

 Hoe dieper, hoe westelijker 
bij de Marianen



Het eindspel volgens Wilson’63  

Wilson eindigt zijn SciAm-artikel met:

“The older theories of the earth’s history have proved 
inadequate to meet the new findings, particularly those from 
studies of terrestrial magnetism and oceanography. In favor of 
the specific details suggested here is the fact they fit 
observations and are precise enough to be tested.”

Niet feiten beschrijven, maar hypotheses 
afleiden en testen. 



Laatste schermutselingen (1)

 Zeebodem bij 
spreidingsrug is jong
 Verder weg : ouder

 “Seafloorspreading”

 Paleomagnetisme

 Ontdekt door Jan 
Haspers in 1951



Laatste schermutselingen (2)

Wilson, Nature, 1966: “Did 
the Atlantic Open and Close 
Again?”

 Spectaculaire vondsten:
 In Schotland, Amerikaanse 

fossielen

 In Amerika, Schotse 
fossielen

 Ergo: 
 Fossielbedden zijn gebotst

 En weer opengebroken, 
ongeveer maar niet precies 
langs de lijn van de botsing

 Vandaar : the Wilson-
Cycle

 Definitieve weerlegging 
van het laatste argument 
van de fixisten
 Waarom hebben de 

continenten al die tijd aan 
elkaar gezeten, om pas  

—200 Mj open te breken?



Laatste schermutselingen (3)

Dietz , Nature, 1966: Collapsing Continental
Rises

 Verklaart de Apalachen uit herhaaldelijk 
open en dicht gaan van de precursor van 
de Atlantische Oceaan.

Artikel in SciAm 1972

 Miogeocline is een kustvlakte.
 Krijt, zandsteen

 Wigvormig

 Eugeocline is zeebodemsediment.
 Kleisteen, turbidieten

 Volgen elkaar op in serie aan Westkust VS



Dietz: geosynclinalen

Miogeocline I Eugeocline I

Eugeocline II

Eugeocline II

Miogeocline II



Een epistemische puzzel

Voor 1960:

 Paleontologische 
paralellen

 Stratigrafische 
paralellen

 Paleoklimaat

 Geometrie van 
kustgebieden

Na 1960:

 Polar wandering

 Seafloor-spreading

 Seismiek van diepe 
aardbevingen

 Geometrische analyse
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Epistemologie



Wetenschap is…

 Visie A:

 Het onbevooroordeeld 
beschrijven van de 
werkelijkheid in al zijn 
aspecten

 Een theorie moet 
bewezen worden

 Een theorie beschrijft

 Visie B: 

 Het afleiden van 
voorspellingen uit een 
theorie, en deze toetsen 
aan de feiten

 Een theorie moet 
falsificeerbaar zijn

 Een theorie verklaart



Empirisme

 Inductie
 Van feiten naar 

generalisatie
 Van generalisaties  naar 

abstractere 
generalisaties

 Een theorie bestaat in 
dus feite uit observaties

 Wiener Kreis
 “Picture theory of 

Language”
 Wittgenstein liet zien 

hoezeer dit de plank 
misslaat



Empirisme = Filatilie

 Empirisme is alleen 
beschrijven en 
opsommen

 Zogenaamd objectief

 Niet fout, wel 
onintressant. Net als 
filatelie.



Popper: Philosophy of Science

 Empirie vs model

 Falsificatie als 
belangrijkste criterium

 De corroboratiefactor

 Schopenhauer, Herz, 
Wittgenstein e.v.a.

 Rol filosofie?
 Beïnvloedt wetenschap?

 Reflectie van bredere 
culturele omslag?



Een uitstapje naar linguistiek

 In de 19e eeuw mocht 
je heel diep nadenken 
over taal.

 Met het structuralisme 
werd dat overboord 
gegooid.

 Taalkunde is het  
volgens een standaard-
methode beschrijven 
van talen, punt.



Chomsky

 Chomsky lanceerde 
linguistiek als  empirische 
wetenschap

 “Universal Grammar”

 Taalapparaat
 Genetisch bepaald

 Alleen bepaald soort talen zijn 
leerbaar

 Sterke, falsificeerbare claims



Taalkunde is een wetenschap!

 Chomsky’s claims worden niet 
algemeen aanvaard
 Past ook slecht in evolutie en 

cognitiewetenschap

 Tegenstanders in het begin 
waren descriptivisten
 Met dezelfde soort argumenten 

als fixisten
 “Het is nog niet bewezen!”

 MAAR de nieuwe tegenstanders 
van Chomsky hebben wél een 
onderzoeksprogramma!
 Daarmee is de taalkunde wel 

degelijk veranderd
 Lees bijv. N. Evans, Dying Words



Andere disciplines

 Dezelfde shift

 Chemie: Priestly vs. 
Lavoisier (Zuurstof)

 Het atoomconcept

 Herz, golfver-
schijnselen

 Quantummechanica



Empirisme in de VS

 Antipathie tegen hierarchie
 Respect voor feiten, niet voor personen

 “A republican way of doing science”

 Du Toit: “The Americans are the 
toughest isolationists in existence, 
geologically as well as politically

 Neiging tot letterlijke interpretaties
 Vandaar:

 60% volwassenen is creationist
 Empirisme blijft nog steeds 

aantrekkelijk als ideologie
 Toch zijn de VS nog steeds No 1 als het 

gaat om wetenschap!


