Interview

Oliegeoloog Jan de Jager over Hollandse
vulkanen
door Annemieke van Roekel

Diep onder onze voeten komen we allerleifossiele landschappen tegen, zoals riffen van kalksteen en zandwoestijnen. Jan de
Jager, tot dit voorjaar werkzaam als geoloog bij Shell, heeÍt de
meeste affiniteit met de late Jura, rond 150 miljoen jaar geleden,
toen de aardkorst onder Nederland werd verhit en opgerekt.
Het scheelde maar een haartje of de Atlantische Oceaan was
niet ten westen van Groot-Brittannië, maar in Nederland

onrslaan.

Wat is het oudste gesteente dat we onder Nêdêrland vinden?
Dat is gesteente uit het Siluur, meer dan 400 miljoen jaar oud.
Het is de oudste laag die ooit in ons land is aangeboord.
Nederland lag in die periode in het Zuidpoolgebied, op 60
graden zuiderbreedte. Samen met Zuid-Engeland vormde
Nederland toen het kleine oercontinent Avaloniè. Voor die tijd
zat dit continentie vast aan het suoercontinent Gondwana.
Nadat het van Gondwana aÍbrak, maakte Avalonië een lange
reis noordwaarts, tot de 52 graden noorderbreedte waar we nu
lrggen.

Wat vindt u Íascinerend aan de onderqrond van

Nederland?

lk vind het heel bijzonder dat we onder het platte Holland zo'n
grote verscheidenheid aan gesteenten en structuren vinden. Er
liggen gesteenten uit alle geologische perioden, vanaí het
oudste Paleozoicum tot de laatste ijstijd. Ook zijn er allerlei
structuren in te ontdekken: horsten en slenken en overschuivingen die in de Alpen niet zouden rnisstaan. Die overschuivingen,
waarbij het oude gesteente over het jongere gesteente heen is
geschoven, zijn gevormd door de druk in de aardkorst vanuit de
Alpen.
Het oudste 'gebergte' in de Nederlandse ondergrond stamt uit
het Carboon, een belangrijke periode van gebergtevorming in
Europa. Waar nu de Ardennen liggen, ontwikkelde zich toen een

forse bêrgketen. Nederland lag in wat we het 'voordiêp'
noemen. Daar zijn de erosieproducten van het gebergte via
beken en rivieren naar toe getransporteerd en aÍgezet. Door het
grote gewicht daalde Nederland tijdens het Carboon snel. In 30
miljoen jaar werden toen kilomeiers dikke pakketten gesteente
afgezet, evenveel als in de 300 miljoen jaar daarna. Overigens
daalt Nederland nog steeds. Het westen van Nederland daalt,
terwijl het oosten iets omhoog komt.

Kan sêdimentatie de gevolgen van
zeespiegelstijging voor Nederland bijhouden?
Onze dijken zorgen ervoor dat het land niet overstroomt door
rivierel en de zee. en voorkomen zo dat het and op eer
natuurlijke wijze de zeespiegelstijging bijhoudt. Vroeger werd er,
telkens als de rivieren buiten hun oevers traden, een dun laagje
sedimeni afgezei op het ovêrstroomde land. Nu gebeurt dat niet
meer. Alle sedimenten worden via de rivieren afgevoerd naar
zee. Zeespiegelstijging door klirnaatverandering js iets wat
geologisch gezien op zeer korte termijn speelt en om 'slechts'
tientallen meters tot misschien 100 meter niveauverschil gaat.
Op de schaal waarmee geologen rekenen, hebben we te maken
met hele andere ordes van grootte. Door daling van de aardkorst zal over tientallen miljoenen jaren de huidige oppervlakte
van Nederland vele honderden meters dieper komen te liggen.
Onze diiken zullen de zeeên dan niet buiten kunnen houden.

Hoe ziet u als aardwetenschapper de 'geologische'
toekomst van West-Europa?
De Alpen zullen tot een nog hoger gebergte uitgroeien, omdat
Afrika naar het noorden beweegt en tegen Europa aandrukt.
Hierdoor on'tstaat een verdere verdikking van de korst zoals in
de Himalaya is gebeurd toen India tegen Azië aanbotsteUiteindelijk kunnen de Alpen net zo groot en hoog worden als
de Himalaya. Heel veel sedimenten zullen vanuit de Alpen via de
Rijn en de Donau wegstromen en de
Noordzeedelta zal verder aangroeien.

Waarom vindt u de iongste
Jura zo'n boeiende periode?
Omdat de geologie van de Jura zo
gevarieerd is. In die perlode is heel
veel gêbeurd. In Nêdedand zijn toen
de zogenaamde riÍtbekkens ontstaan,
zoals de Dutch Central Graben
(graben is slenk of riít) onder het
Nederlandse deel van de Noordzee en
de Central Graben bij Engeland en
Noorwegen. Door rek in de aardkorst
werd de korst dunner en ontstonden
er breuken. Hierdoor daalden de
bekkens en werden êr dikke pakketten
sedimenten in aÍgezet. Uiteindelijk
scheurde de korst ten westen van
Groot-Brittannië. Dat gebeurde zo'n

Jan de JageÍ in Sha* Bay, AustÍa é, met
noderne stronatolieten op de achtergrcnd.
Foto: Jan de Jager
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2.5 km
0p dit SW-NE georiénteerde seisnische profiel, op zo'n 50 kn ten westen van Texel. is een'1verschuiving' te zien díe het gevolg is van de c1npressie ten tijde
van de vjrning van de Alpen. De conpÍessie ís zo ver ten no1rden van de Alpen n1g te nerken op plaatsen waaÍ bÍeuken in zwakkere zones in de aardkotst
w?rden gereactiveerd. De dikkere lagen uit Jura en 0nderKÍijt (blauw en donkergroen) die in het bekken zijn afgezet, zijn daor de conpressie oveÍ het plat

fun

ten NE van het bekken heenaeschoven.

130 miljoen jaar ge eden, tijdens het vroege Krijt. De lava die
daar uit de aardmantel stroomde. werd de bodem van een
nieuwe oceaan: de Atlantische Oceaan. Dat proces s nog
steeds aan de gang. Bij de N,4ld-At antische Rug wordt voortdurend nieuwe ocêaankorst geproduceerd. Hierdoor drilven
Europa en Amerika steeds verder uit êlkaar.
De Atlant sche Oceaan had dus net zo goed bij Nederland
kunnen ontstaan. Toen de korst bij Engeland brak en NoordAmerika zich op die plek afsplitste van het Europese continent,
v el hier de rek weg. De riÍtbekkens in de Noordzee worden dan
ook wel 'failêd r,+ts-. oftewe mislu\re r rrs. ge-oemd. De
Oost Afrikaanse slenk (Greai Rift Valley) ls een recent rlÍtgebied.
waar zlch ulteinde ijk ook een nieuwe oceaan kan vormen.
Jameson Eiland, in het oosten van Groenland, is een plek waar
de korst omhoog is gekomen, zodat oude riÍtstructuren daar nu
aan het oppervlak te zien zijn.

Hoe lang duurt zo'n proces van oceaanvorming?
Dat is een lang proces van vaak vele trental en milloenen jaren.
In het Noordzeegebied begon de rek al in het Trjas, rond 230
miljoen jaar geleden. Tijdens de late Jura. 150 mijoen jaar
geleden, was de spanning in de aardkorst hier het grootst. Toen
is ook de Zuidwa vu kaan ontstaan. een vulkaan onder de
Waddenzee blj Vlie and. Een Franse o iemaatschappij heeft die
vulkaan bijtoeval gevonden loen ze op zo'n twee kilometer
diepte in een dikke laag basalt boorden. In het late Carboon en
tijdens het Perm hebben we hier ook actieve vulkanen gehad. In
Duitsland was tijdens het Perm een groot netwerk van kle nê
slenken in de ondergrond aanwezig. De breuken reikten heel
diep in de aardkorst zodat het magma naar boven kon strornen.
VêêJ minder lang geleden, enkele mijoenen tot enkele tiendu zenden jaren geleden, s er ook vu kanisme geweest in de
Rijndal slenk, net over de Duitse grens. Soms heb je vulkanisrne
aan het begln van een riftper ode, soms aan het eind. Daar zijn
geen regels voor.

Wat hield uw werk bii Shell in?
lk was betrokken bij het zoeken naar nieuwê olie- en gasveldenTegenwoordig zoeken we steeds vaker in moeilijke gebieden,
roals de diepzee. orrdat elders de meesre velden al z jn
gevonden. O ie ontstaat uit fossiele resten van rnicro-organismen die tienta len tot honderden miljoenen jaren geleden in
zeeën en oceanen hebben gelêefd. Gas is meestal afkomstig
van koollagen en fossiele plantenresten. Heel oud gesteente is
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niet interessant voor ons a s het op grote diepte ligt, orndat door
het gewicht van de bovenliggênde lagen de poros teit van het
gesteente aineemt. Er kan wel gas aanwezig zijn, maar het kan
hierdoor niet goed geproduceerd worden. Oud gesteente dat
niet al te diep onder het oppervlak ligt, kan wel nteressant zijn
voor de olie-industrie.

ls oliêproductiê in de diepzeê riskanter, zoals nu
het geval liikt te ziin met de olieramp in de Golf van
Mexico?
Nee, diepzeeproductie is niet per se riskanter, maar wel
duurder. De explosie, een zogeheten 'blow-out' die zich op 22
april jl. heeft voorgedaan op boorp atform Deepwater Horizon,
ls overigens geen unicum. Er werd hier een exploratieboring
(een boring naar nieuwe gas oÍ olievoorkomens, red.) uitgevoerd op een plek waar de zee ca 1500 meter diep is en er is
enkele kilometers in de zeebodem geboord. In 1979 deed zich
een vergelijkbare blow-out voor in het I\,4exicaanse deel van de
GolÍ van Mexico, vanuit de oliebron lxtoc 1. Het water was hier
'slechts' 50 meter diep en de boring reikte tot ca 3 km onder de
zeebodem. Toen stroomde er negen maanden lang olie de zee
n, in totaal een equivalent van 3,3 mijoen vaten (1 vat/barrel ls
159 iiter). Bij de hu dige ramp is volgens de aatste schattingen
nog meer olie vrijgekornen. In 1979 is het ek uiteindelijk gedicht
door de boorpijp zijdelings aan te boren en zo de druk van de
ongecontroleerde oliestroom te beperken. Blj blow outs in zee
kun je sow eso geen duikers inzetten, maar ben je aÍhankelijk
van robots op de zeebodern.

Levert seismiek een gedetailleerd beeld op van de
ondergrond?
Geologen gebruiken een combinatie van bor ngen en seismisc he gegeve's om de boderlagen ir de onde.g'o'd le
reconstrueren. Je kunt je voorstellen dat bor ngen slechts lokale
speldenprikken ziln. De combinatiê met seismische data is
daarom noodzakelijk. Het lijnenspel op de seismische profielen
- die het resultaat zijn van geluidsgolven die de hardheid van
het gesteente zichtbaar maken - geeft inzicht in bodemstructuren. Zo kun je goed zlen waar ên hoe diep oude breuken en
aardlagen llggen. De oude aardlagen in de Neder andse
ondergrond zijn in de loop van de tijd vervormd door krachten in
de aardkorst. Op sornmige plekken z jn ze gebroken en
gedaald. Waar het gesteente naar boven is gedrukt, is het soms
door erosie weer verdwenen. Daar bovenop ziin dan weêr

jongere agen afgezet.
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Een proÍiel op papler kan in het echt een bodemdikte van vele
kilometers voorstellen. De resolutle is dan toch nog relatieí
klein. l\,4aar naarmate je die seismische beelden vaker ziet, ga je
patronen herkennen, zoals de basis van het Tertiair, de top van
de zoutlagen en overschuivingen. Dê dekkingsgraad van
gegevens van de ondergrond in Nederland is door de olie- en
gaswinning erg groot. Van meer dan de helÍt van het land en
zeeoppervlak hebben we dankzij seismische gegevens driedimensionale beelden van de ondergrond. Er is geen verschll
tussen de ondergrond onder land en onder zee. De lagen lopen
gewoon door.

Welke wetenschapper bewondert u?
Peter Ziegler is een Zwitserse geoloog die ik zêer bewondet In
de tijd dat hij bij Shell werkte, heeft hij een aantal veel geciteerde artikelen en boeken geschreven over de geologie van
Europa, waaronder ook Nederland. Dat geeft aan dat bij een
olie en gasbedrijí ook heel goed wetenschappelijk werk kan
worden gedaan- Om ole en gas te kunnen vinden, moet je
precies weten hoe de ondergrond in elkaar zit.

Wat heeÍt u op persoonlijk vlak geleerd van de

geologie?

Voora: lessen in bescheidenheid. lk heb geleerd open te staan

Wanneer raakte u geïnteresseerd in de

natuurwêtenschappên?
lvlijn vader is astronoom (de bekende astronoom Kees de Jager,
red.). Je kunt welzeggen dat ik genetlsch belast ben. Vanaf m'n

dertiende woonden we bij de Sonnenborgh, de Utrechtse
Sterrenwacht. lk ging vaak het dak op om door een telescoop te
kijken. lk kende alle kraters en mares op de Maan uit m'n hooÍd.
De planeten in ons zonnestelsel vind ik nog steeds machtig
interessant. We even in een tijd dat we dankzij de satel ieten
hele mooie foto's van de planeten en hun manen te zien krijgen.
Alle planeten zijn uniek. Op lvlars zijn bijvoorbeeld sedimentaire
structuren zichtbaar en ook de manen van de olaneten ziin
allemaal weer heel verschillend. Sommige manen zijn vulkanisch actieÍ. Het is ook heel biizonder om onze Aarde, met
continenten en gebergtevorming, op satellietfoto's te z en.

voor andere interpretaties, goed te luisteren naar de mening van
anderen en niet te snel te denken dat je het allemaal we weet.
Bij het zoeken naar nieuwe olie- oÍ gasvelden doe je je best orn
de ondergrond zo goed mogelijk te begrijpen om zo nreuwe
olle- en gasvelden te vinden. Als je dan een dure boring doet
van vaak tientallen milioenen euro's, dan kan het gebeuren dat
je iets heel anders vindt dan je had verwacht. Dat kan tot
teleurstellingen ieiden, maar ook tot onverwachte succêssen.
Een van de meest bekende voorbeelden is de ontdekking van
het Groningen-gasveld ln 1959. We hoopten een klein olieveld te
vinden, maar vonden het grootste gasveld van Europa.

Dit artíkel is een aangepaste versie van het interview dat eerder
i s gepu bl icee rd op ww w.vuu rberg. n I

Boekbespreking
De Íossiele schelpen van de Nederlandse kust. l\.4oerdijk,
P.W. et al., 2010. Uitgave: NCB Naturalis, Leiden, 332 pp., ISBN
978 90 50113327. Priis € 45,Voor een kind is het oprapen van schelpen van het strand een
van de leukste dingen om te doen. Als volwassen paleontoloog
kun je ook veel leuke dingen verzinnen, maar het oprapen van
Íossielen is er zeker één van. De combinatie van beide, het
oprapen van Íossiele schelpen, is dus een ware lust. Daarbij
komt ook nog dat ik een bibliofiel ben. U snapt het al: een boek
over fossiele schelpen voldoet dan in ailê opzichten aan de
criteria van het begrip 'fijn'. Het in een mooie harde omslag
gestoken boek De fossiele schelpen van de Nederlandse kust
- ik zal de conclusie van deze bespreking maar meteen
weggeven - is dus een Íijn boek. Geen leesboek, maar een
naslagwerk en tegelijkertijd lastig om weg te Jeggen: als je er in
gaai bladeren, vliegt dê tijd ongemerkt voorbij.
Maar liefst 323 soorten tweekleppigen (ofwel bival!,ia, voor
niet Ingew,jden: dat ziln bUvoorbeeld de oesters. mossels.
mesheften en kokkels), acht soorten keverslakken (rare pissebed-achtige slakken) en tien soorten stoottanden (rniniatuur
vuvuzela's van kalk) worden besproken, en daarmee treffen we
dan ook meteen het enige nadeel van dit boek: de slakkenhuizen
staan er niet in. Dat is natuurlijk alleszins begrijpelijk, er is al veel
over de Íossiele slakkenhuizen geschreven in de voorlopers van
dit boek, en ongetwijfeld zal NCB Naturalis ook dat boek een
keer gaan uitgeven, maar toch. Het woord 'schelp' omvat in
brede zin natuurlijk ook de slakkenhuizen, van de niet gewonden
Pafel/a tot de extreem opgewonden Turritella. Daat moeten we
dus nog even op wachten (en hopelijk niet te lang).
Waarom is dit boek zo goed, en in alle opzichten zijn geld meer
dan waard? Daar zijn vele redenen voor, zoals de compleetheid,
of de degelille Inleid ngen over a'latomiê. v ndplaatsen.
verzamelen, tafonomie en meer, oÍ de uiterst gedetailleerde
soortbeschrijvingen, maar bovena zijn het de illustraties.
Dankzij de illustraties is het echt uniek; vele bladzijdên zou je zo
uit het boek willen halen en inlijsten. Het zijn, op enkele betreu-
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renswaardige fotootjes na, allemaal potloodtekeningen van
Leen van der Slik en Giis Peeters. Van der Slik werkte ook al
mee aan de voorlopers van het boek, de gebundelde artikelen
van de 'Fossielenatlas' die tussen 1954 en 1984 verschenen.
Peeters is zijn opvolger die in dezelfde uiterst Íijne stijl werkt,
een stiil die het midden houdt'tussen zeventiende-eeuws
Íijnschilderwerk, negentiende-eeuwse lithograf ie er] moderne
SEM-ÍotograÍie, en eigenlijk van al deze technieken het beste
combineert. Hoe ze het doen (en deden) weet lk niet, maar het
resultaat is vêrbluffend. Dankzij de llJstíatres z e je hoe ee'1
schelp er uitziet, en daarbij is de beschrijving weliswaar nuttig,
maar soms bijzaak. Eén kleine detailkritiek: soms is de maat
niet direct in te schatten. Weliswaar staat bij iedere tekening de
afmeting van het aÍgebeelde object verrneld ("L. 4,6 mm"), maar
een simpel maatstreepje van 1, 5, 10 of 50 mm zou een nog
snellere indruk hebben verschaft.
In tegenstelling tot een foto kan een tekening de werkelijkheid nèt
iets mooier maken, niet met het doel die werkelljkheid te
verdraaien. maar hem te verduideliiken. Er kan beter met
schaduwen worden gewerkt. wat de diepte te'r goede koP]t.
Kleine details kunnen net even iets sterker worden aangezet en
daardoor beter zichtbaar worden gemaakt. Wie, bijvoorbeeld,
een vergelijking maakt tussen figuur 124 (een piepkleine tekening
van Musculus discors, L. 2,2 mm) en de ernaast staande figuur
126 (een foto van Musculus subptcfus, L. 3,3 mm) ziet meteen
wat lk bedoel. De tekening toont een fraai geornamenteerd
schelpje met ieder ribbeltje en slottandje zichtbaar, de foto is een
grijze vlek. Gelukkig zijn er maar heel weinig foto's gêbruikt.
Aan dit boek is door tientallen mensen met veel inzet elf iaar
lang gewerkt- Het resultaat mag er zijn en de auteurs en
samênstellers verdienen een groot compliment. Voor de prijs
mag De íossle/e sche/pen op geen enkele boekenplank of
verlanglijstje van (al dan niet volwassen geworden) schelpenver-

zamelaars ontbreken.
Jelle Reumer

Natuurhistorisch l\,4useum Rotterdam
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