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Mijnheer de Rector Magnificus, lieve vrienden en familie, geachte aanwezigen,

“Quid est ergo tempus?” Wat is nu precies tijd? Als niemand mij ernaar vraagt weet 
ik het; maar als ik het wil uitleggen kan ik het niet. Met dit citaat uit de Confessiones 
van Augustinus begon mijn wetenschappelijke carrière, want dit waren tevens de 
openingszinnen van het proefschrift van Cor Langereis, welke ik als beginnend 
promovendus als eerste door heb moeten spitten. Wat is tijd eigenlijk? Heeft iemand dat 
ook geschapen, of was het er altijd al? Komt er ooit een einde aan tijd of zal het nooit 
stoppen? En als iemand je wat extra tijd geeft, wat krijg je dan precies?

“Tijd is geld!” is een bekend Nederlands spreekwoord. Dat is best zorgwekkend, want 
niemand lijkt meer veel tijd te hebben hier. Mijn werk brengt me wel in een aantal andere 
landen waar de mensen nog heel veel tijd hebben, maar veel rijkdom is daar nu juist niet 
te zien! Tijd maakt wel het verschil tussen goud en zilver. Bijvoorbeeld bij de Olympische 
spelen waar het bij sommige sporten om tienden of honderdsten van secondes kan gaan. 
Wetenschappelijke vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt deze minieme verschillen heel 
goed te kunnen bepalen.

In de Aardwetenschappen kan tijd het verschil maken tussen oorzaak en gevolg van 
bepaalde gebeurtenissen, maar dan moet het natuurlijk ook wel heel goed gemeten 
kunnen worden. Zonder goede tijdscontrole kunnen hele verkeerde conclusies getrokken 
worden. Nieuwe inzichten en betere apparatuur hebben ervoor gezorgd dat we de 
factor tijd in de geologie steeds beter kunnen bepalen en steeds beter kunnen begrijpen. 
Radiometrische dateringsmethodes hebben nu nog maar een foutenmarge van enkele 
tienduizenden tot honderdduizenden jaren, afhankelijk van hoe oud het gesteente 
ongeveer is.

Een recente publicatie van mijn directe collega’s in Science dit jaar laat bijvoorbeeld 
zien dat we nu weten dat ongeveer 66 miljoen jaar geleden een grote meteorietinslag 
in Mexico en het uitsterven van dinosauriërs samenvielen binnen een tijdsperiode van 
32.000 jaar (Renne et al., 2013). Een duidelijke oorzaak voor deze massa-extinctie ligt dus 
voor de hand. Maar wat nu als die dinosauriërs al een paar jaar voor de meteorietinslag 
waren verdwenen? Dan is er wellicht helemaal geen verband meer tussen deze twee 
gebeurtenissen. Een tijdsbestek van dertigduizend jaar voelt voor een niet-geoloog wellicht 
als een erg lange tijd, maar voor het bestuderen van de oudere gesteentes en fossielen op 
Aarde is dit echter extreem nauwkeurig.
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Een goede tijdscontrole is ook essentieel voor het begrijpen van processen die op globale 
schaal spelen, bijvoorbeeld bij het bestuderen van grote klimaatsveranderingen in de 
geologische geschiedenis. Als men wil begrijpen wat er allemaal op Aarde gebeurde bij een 
periode van snelle opwarming, zoals die in de huidige tijd plaatsvindt, moet men precies 
weten wat er zowel in zee als op land gebeurde, wat er in de kustgebieden en midden op 
de continenten plaatsvond en wat er bij de polen en op de evenaar veranderde. Men dient 
daarvoor dus daterings- en correlatiemethodes te hebben die in principe onafhankelijk zijn 
voor al deze verschillende locaties. Een belangrijke dateringsmethode die aan deze eisen 
voldoet ligt opgeslagen in de magnetische eigenschappen van gesteentes. Deze methode 
die gebruik maakt van veranderingen in het aardmagneetveld wordt magnetostratigrafie 
genoemd, en omvangt het gebied waarop mijn hoogleraarsstoel zich richt. Je kunt met 
magnetostratigrafie een goede ‘dating’ van de geologische geschiedenis verkrijgen door een 
juiste ‘matching’ van patronen te maken.

Magnetostratigrafie

Het aardmagneetveld was de eerste fysische eigenschap van onze planeet die 
wetenschappelijk beschreven is. William Gilbert deed dit in zijn manuscript ‘De Magnete’ 
dat reeds in 1600 verscheen. Dat is 87 jaar voordat Newton zijn zwaartekrachtstheorie 
publiceerde. Een vraag die wij ieder jaar aan de nieuwe lichting studenten stellen is daarbij: 
hoe weten jullie nu eigenlijk dat de Aarde een magneetveld heeft? Het antwoord: ‘omdat 
kompassen naar het noorden wijzen’ is hier natuurlijk niet correct omdat de zeevaarders 
en ontdekkingsreizigers in de 15e en 16e eeuw al kompassen gebruikten voor hun navigatie 
over de oceanen, verscheidene eeuwen voor de ontdekking van het aardmagneetveld.
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Figuur 1: De twee verschillende configuraties van het aardmagneetveld en de Geomagnetische 
Polariteits Tijd Schaal (GPTS) (Langereis et al., 2010).
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Het aardmagneetveld kan voor 95% beschreven worden als een dipool met een 
magnetische noordpool en zuidpool. Een zeer belangrijke eigenschap hierbij is dat deze 
twee polen onderling van positie kunnen wisselen; met andere woorden de magnetische 
noordpool komt op de geografische zuidpool van de Aarde te liggen. Dit is de situatie die 
we vandaag de dag hebben en welke we in de aardwetenschappen een ‘normale’ polariteit 
noemen. Deze normale polariteit hebben we nu al ongeveer 780.000 jaar lang. Daarvoor 
was er een kortere periode waarbij de twee polen omgedraaid lagen, een configuratie die 
‘reversed’ genoemd wordt. Om het gemakkelijker te maken; normale polariteit geven 
we in het zwart weer, ‘reversed’ polariteit in het wit. De beide configuraties veranderden 
op onregelmatige periode door de tijd, zodat we een polariteitstijdschaal kunnen 
maken (de ‘Geomagnetic Polarity Time Scale’). Die GPTS ziet er een beetje uitziet als 
een streepjescode op een supermarkt verpakking. En zoals een kassière met een korte 
handeling de exacte prijs van het artikel weet te bepalen kunnen wij magnetostratigrafen 
de ouderdom van gesteentes bepalen. Alleen hebben wij daarvoor iets meer handelingen 
nodig; we moeten meestal enkele honderden monsters nemen en enkele duizenden 
metingen verrichten. Maar als het een beetje mee zit kan het gemeten patroon op 
een unieke manier gematched worden aan de tijdschaal, waarbij de ouderdom van het 
gesteente nauwkeurig bepaald kan worden.

De magnetostratigrafische dateringstechniek ontwikkelde zich in de begin jaren ’60, 
waarbij gezegd moet worden dat het in de westerse wereld allereerst voornamelijk 
toegepast werd op magnetisch sterk vulkanisch gesteente. In Rusland echter werden 
in diezelfde tijd ook al veel zwakkere sedimenten magnetostratigrafisch bestudeerd, 
voornamelijk door het laboratorium van Aleksey Khramov in Sint Petersburg. De 
laatste jaren hebben wij ons onderzoeksgebied naar Oost-Europa uitgebreid en hebben 
daarbij ondervonden dat die eerste resultaten van Khramov nog prima overeind 
staan, wat aantoont hoe geweldig goed werk daar in die tijd is afgeleverd. Het eerste 
magnetostratigrafische werk in Utrecht kan toegeschreven worden aan Hans Wensink 
die in 1964 de ‘paleomagnetische stratigrafie’ van Plio-Pleistocene basalten op IJsland 
publiceerde (Wensink, 1964). Het magnetostratigrafisch dateren van sedimentaire successies 
begon op Fort Hoofddijk eigenlijk pas eind jaren ’70 onder leiding van Hans Zijderveld 
en de PhD theses van Arie Dijksman (Dijksman, 1977) in het continentale Mioceen van 
Spanje en Cor Langereis (Langereis, 1984) in het mariene Mioceen van Kreta. In de begin 
jaren ’80 werd daarbij de integratie en samenwerking met de stratigrafie-paleontologie 
groep van Utrecht sterk ontwikkeld waarbij met name Hans de Bruijn, Albert van der 
Meulen, Jan-Willem Zachariasse, en de toen net beginnende PhD student Frits Hilgen een 
zeer belangrijke rol speelden. Onder de bezielende leiding van Cor Langereis ontwikkelde 
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Figuur 2: Magnetostratigrafische datering van de Tortonian ‘Global Stratotype Section and Point 
(GSSP)’ in de Monte dei Corvi Beach sectie nabij Ancona (Italië). (Hüsing et al., 2007).
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Fort Hoofddijk zich vanaf die tijd tot een magnetostratigrafisch datingbureau van 
internationaal allure.

Ikzelf heb me ingeschreven bij dit datingbureau begin 1992 en vond vrijwel direct 
een goede match. Ik paste kennelijk prima in een nieuw PhD profiel waarbij ik onder 
supervisie van Cor en Jan-Willem gekoppeld werd aan Frits Hilgen om gezamenlijk 
aan de Miocene tijdschaal te gaan werken. In vier jaar tijd moesten we proberen om 
de astronomische tijdschaal uit te breiden naar het Mioceen en daarbij tevens de 
belangrijkste milieuomslagen zowel in zee als op land te vergelijken in de context van 
klimaatsveranderingen en tektonische reorganisaties. Vier jaar lang hebben wij daarvoor 
het Middellandse Zeegebied afgestruind wat ons in Turkije, Cyprus, Griekenland, Italië – 
en dan met name Sicilië – Spanje en Marokko bracht, zodat er een goed beeld verkregen 
kon worden wat er zich in deze regio allemaal afgespeeld had. Het was een fantastische 
tijd waarbij ik me wel heel erg gelukkig mocht prijzen om in zo’n geweldig en goed 
ingespeeld team te mogen werken. Frits had zojuist zijn proefschrift afgerond aan de 
Pliocene tijdschaal en was bloedfanatiek om dit verder te ontwikkelen als postdoc. Zijn 
PhD-werk aan sedimentaire cycli was een astronomisch grote doorbraak in het dateren 
van sedimentaire opeenvolgingen, en eerdere verkenning had al prachtige secties in 
Sicilië opgeleverd voor mijn PhD project. Daarin lag de oplossing voor het Miocene 
tijdsprobleem al heel duidelijk aanwezig.

Astronomische cycli

Astronomische cycli hebben te maken met de baan van de Aarde om de zon, welke niet 
constant is maar continue en met regelmaat verandert. Zo is de positie van de Aardas ten 
opzichte van de zon ook niet constant, maar tolt deze rond met een periodiciteit van 
ongeveer 20.000 jaar, een proces dat precessie genoemd wordt.

Iedere 20.000 jaar verandert het klimaat op Aarde daarbij van warm-nat naar koud-droog 
iets wat je erg goed in de sedimentaire afzettingen van juist het Middellands Zeegebied 
kunt waarnemen.

Het is een beetje te vergelijken met de jaarringen in een boomstam, die je kunt tellen en 
zo bepalen hoe oud de boom was geworden. Op de foto hier ziet U een deelopname van 
de Giblicemi sectie op Sicilië, waarbij iedere opeenvolgende donker bruine laag, sapropelen 
genaamd (die vol met organisch materiaal zitten) weer een stapje 20.000 jaar verder in de 
tijd is. De karakteristieke bundeling van groepjes van 3 of 4 sapropelen komt weer door 
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een andere astronomische cyclus, de eccentriciteit, welke met een periode van 100.000 
jaar plaatsvindt. In ieder 100.000 jaar eccentriciteits minimum zijn de klimaatverschillen 
zo klein dat er geen sapropel wordt gevormd. Deze patronen worden vervolgens gebruikt 
om een correlatie te maken naar de door astronomen berekende curves van zoninstraling, 
waarbij een zeer gedetailleerde tijdsschaal verkregen kan worden. Ik ben er dan ook erg 
trots op dat onze tijdschalen van die periode voor zowel de mariene als de continentale 
afzettingen heden ten dage nog steeds overeind staan en nu in de standaard geologische 
tijdschaal zijn opgenomen (Hilgen et al., 1995; Krijgsman et al., 1996).

a. Precession b. Obliquity c. Eccentricity
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Figuur 3: Overzicht van astronomische cycli: de tollende aardas (precessie: ~20.000 jaar), kantelende 
aardas (obliquiteit: ~40.000 jaar) en de veranderende baan van de Aarde om de Zon (eccentriciteit: 
~100.000 jaar)

Figuur 4: Precessie en 
eccentriciteit in de afwisselingen 
van mergel en sapropelen in 
de Gibliscemi opeenvolging 
(Sicilië).
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Een probleemstelling weten op te lossen in een proefschrift is natuurlijk prachtig, 
maar wellicht nog veel belangrijker is het herkennen van nieuwe problemen, die 
vanzelfsprekend als nieuwe wetenschappelijke uitdagingen gezien moeten worden. Mijn 
proefschrift leverde een viertal van die uitdagingen op; uitbreiding naar oudere periodes 
van de tijdschaal, astronomische cycli in het continentale domein, de vergelijking met 
radiometrische dateringsmethodes, en de Messinian zoutcrisis van de Middellandse Zee. Ik 
heb toen zelf voor het crisis management gekozen om als postdoc verder te gaan werken, 
de overige drie hebben we later allemaal met nieuwe PhD studenten voort kunnen zetten 
in projecten toegekend in de open competitie van NWO, de Nederlandse organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek. Het doet mij verder heel veel deugd dat al die PhD’s, Silja 
Hüsing, Hemmo Abels en Klaudia Kuiper nu nog allemaal bij ons werken, en dat allemaal 
met hun eigen VENI en VIDI beurzen.

De zoutcrisis van de Middellandse Zee

De zoutcrisis van de Middellandse Zee is een van de meest spectaculaire gebeurtenissen 
van de laatste 50 miljoen jaar. Het idee dat de Middellandse Zee was afgesloten van de 
Atlantische Oceaan en daarna compleet veranderde in een diepe uitgedroogde zoutvlakte 
kwam in 1973 tot bloei, toen er voor het eerst vanaf schepen geboord kon worden in 
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Figuur 5: Geofysisch model van het uiteindelijke waterniveau in de Middellandse Zee als de 
verbinding met de Atlantische Oceaan verbroken wordt. De zwarte lijn geeft het niveau aan waar 
gipsafzetting plaats zal vinden (Meijer & Krijgsman, 2005).
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de diepere gedeeltes van deze regio (Hsü et al., 1973). Overal werden er sedimenten 
aangetroffen die door indamping kunnen worden gevormd, met name gips en zout. In 
combinatie met de beschrijving van diepe canyons in het Rhône en Nijl-delta gebied 
kwam men tot de conclusie dat het waterniveau in de Middellandse Zee zo’n 5,5 miljoen 
jaar geleden met wel 1500 meter gezakt moest zijn. Op vele plaatsen in Spanje, Italië 
en Griekenland, waar gebergtevormingsprocessen de oude zeebodem omhoog gestuwd 
hebben kunnen deze gipslagen nu op het land aangetroffen worden.

Een aantal jaar geleden was ik met mijn familie op vakantie naar Parma, Italië een reis 
die we combineerden met een wetenschappelijk conferentie over de zoutcrisis voor mijn 
werk. Mijn twee zoontjes Savi en Kyro, toen 4 en 2 jaar oud, stonden erop dat ik mijn 
praatje daar ik ook aan hen moest vertellen. Het werd het verhaal van ‘De zee die geen zee 
meer wilde zijn’ en ging ongeveer zo:

“De zee die geen zee meer wilde zijn’
Er was eens een zee, en dat was geen gewone zee, maar een hele mooie blauwe zee met 
prachtig helder water. De zon die scheen er altijd, haar stralen haalden vaak de bodem zodat 
het water mooi verlicht en lekker verwarmd werd. De dieren vonden het ook een geweldige 
plek om te wonen en te spelen en iedereen had het geweldig naar zijn zin. Vissen gingen er 
gewoon naar school, krabbetjes voetbalden op de bodem, vogels die op reis waren kwamen 
even bijtanken, en er was zelfs een orka die bommetjes kon maken!
De zee had ook een vriend, zijn buurman, die heette Oceaan en was super groot en loei 
sterk. De deur tussen de zee en de oceaan stond altijd open zodat het water ook lekker heen 
en weer kon stromen. Het water van de Oceaan was echter veel kouder, en dat vond de zee 
op een dag eigenlijk niet zo leuk meer. De zee begon zich er steeds meer aan te ergeren en 
op een gegeven moment begon hij zelfs ruzie te maken met de oceaan. He stomme kouwe 
waterbak, hou dat ijswater van je eens bij je man!
Daar kan ik toch niets aan doen, zei de oceaan met zware stem. O nee?, maar ik wel hoor 
zei de zee en hij maakte een hele grote dam dat al het water tegen hield. Zo, wegwezen jij 
ik wil niks meer met je te maken hebben, en hou dat smerige koude water maar lekker bij 
je. De oceaan haalde zijn schouders maar op en deinde gewoon verder, want hij had nog heel 
veel andere vriendjes.
Mooi, dacht de zee, nu houd ik het tenminste lekker warm, want de zon die scheen nog 
steeds erg fel. De zon die bleef echter iedere dag schijnen, en de zee werd iedere dag weer 
ietsje warmer, maar hij werd ook iedere dag ietsje kleiner. De zee was namelijk vergeten dat 
als de zon op het water schijnt, dit water natuurlijk beetje bij beetje verdampt. En wat erger 
was, het water werd steeds minder helder en begon zelfs een beetje te stinken.
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De orka was de eerste die er wat van zei. Ik vind het hier niet leuk meer hoor, het wordt 
mij een beetje te heet onder mijn vinnen! Hij nam een grote aanloop en sprong zo over de 
dam heen de oceaan in. Eén krabbetje kroop er ook over heen en riep: hé jongens hier is het 
veel koeler! En alle krabbetjes volgden. De vissen vonden het ook maar saai worden zo en 
sprongen ook over de dam. En de vogels die overvlogen wilden niet meer komen zwemmen!
De zee keek om zich heen, er was helemaal niemand meer, al zijn vriendjes waren 
vertrokken en hij was helemaal alleen. Hij keek nog eens rond en zag dat zijn water een 
vieze groene kleur had gekregen, hij snoof nog eens diep en dacht, arggh wat een stank zeg. 
Hij luisterde nog eens goed maar hoorde helemaal geen vrolijk geluid meer. Toen begon de 
zee te huilen, grote zoute tranen biggelden over zijn wangen naar de bodem waar ze als 
zoutkristallen neersloegen en een harde korst begonnen te vormen.
Wie huilt daar? Hoorde hij opeens een zware vriendelijke stem zeggen. Ben jij dat zee? 
Het was de oceaan, zijn oude vriend waar hij zo lelijk tegen gedaan had. Nee, zei de zee, 
ik ben geen zee meer, ik ben een vies stinkend meertje. Ik ben zo stom geweest! Sorry dat 
ik zo lelijk tegen je gedaan heb, en ik heb ook spijt van die grote dam, maar daar kan ik nu 
niets meer aan veranderen. O, maar ik wel zei de oceaan, ik ben toch je supersterke vriend, 
en hij duwde met een grote zwaai de hele dam ondersteboven!
Het frisse oceaanwater vulde de zee weer in een paar seconden, pompte de vieze drab eruit 
en maakte de zee weer mooi blauw en lekker helder. De vissen, krabben en vogels kwamen 
allemaal direct weer spelen, en ook de orka zwom weer even binnen. Het werd allemaal weer 
net zo gezellig als vroeger en de zee was super blij. Bedankt oceaan, ik zal vanaf nu altijd 
je vriend blijven en de deur zal altijd voor je open blijven staan! En de zee die leefde nog 
lang en gelukkig.

Internationalisering

Het onderzoek naar deze zoutcrisis van de Middellandse Zee was echt een schot in de 
roos, en tegelijkertijd ging er een compleet nieuwe wereld voor mij open; de wereld van 
internationale samenwerking. Het precieze dateren van het begin van de zoutcrisis was 
natuurlijk het belangrijkste aspect van ons Utrechtse onderzoek (Krijgsman et al., 1999), 
maar we kwamen er al snel achter dat voor het begrijpen van deze crisis, goede dateringen 
alleen niet genoeg zijn. Er spelen namelijk zeer brede multi-disciplinaire processen, 
tegelijkertijd, wat een combinatie vereist van zowel geologische, geofysische, geochemische 
als geobiologische aspecten. Tijdens mijn PhD periode had ik voornamelijk met collega’s 
uit Utrecht gewerkt, maar dit was duidelijk de tijd om een internationaal netwerk op te 
gaan bouwen met specialisten uit andere landen. Het is daarbij natuurlijk ook weer van 
enorm groot belang dat er een goede match wordt gevonden, en dat er een team wordt 
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gevormd dat goed op elkaar ingespeeld is, zonder jaloezie of afgunst en zonder verborgen 
agenda’s. Dat was natuurlijk niet altijd even gemakkelijk, maar ik heb daar uiteindelijk wel 
een aantal fantastische collega’s en vrienden aan overgehouden, met wie ik echt kan lezen 
en schrijven.
Intensieve veldwerken op afgelegen plekken in de woestijn van Marokko of op het bijna 
onbewoonde eilandje Gavdos scheppen een band voor het leven. Stimulerende discussies 
met vele collega’s: bijvoorbeeld over het microscopisch kleine plankton in de zee met Paco 
Sierro en Silvia Iaccarino, zoogdieren die opeens van Afrika naar Spanje konden migreren 
met Miguel Garcés en Jordí Agustí, de chemische veranderingen van de waterkolom met 
Rachel Flecker en Gert de Lange, het integreren van verschillende dateringsmethodes 
met Klaudia Kuiper en Jan Wijbrans en geofysische modellen van watercirculatie en 
isostasie met Paul Meijer en Rob Govers hebben alle geleid tot nieuwe publicaties en een 
breder begrip van wat er zich allemaal heeft afgespeeld tijdens de zoutcrisis. En als goed 
ingespeeld wetenschappelijk team hebben we natuurlijk ook weer nieuwe problemen 
herkend, waar we dit jaar met negen internationale PhD studenten in drie verschillende 
landen aan werken binnen het MedGate project dat door de EU gefinancieerd is als Initial 
Training Network.

Dating op andere continenten

Onze brede en multi-disciplinaire aanpak van geologische problemen, met als basis een 
goede tijdscontrole, bleek niet alleen succesvol bij het Middellandse Zeeonderzoek. We 
hebben in de laatste 10 jaar deze aanpak ook bewezen in andere delen van de wereld, 
gelukkig weer met veel goede en enthousiaste PhD studenten. Dit bracht mij tevens naar 
de mooiste plekjes op Aarde, en ik heb daar natuurlijk ook heel veel bijzondere en rare 
herinneringen aan overgehouden. Bijvoorbeeld toen ik samen met Johan Meulenkamp 
midden in de Sinaï woestijn plotseling een wel heel bijzonder fossiel aantrof.
Met onze voormalige postdoc Guillaume Dupont-Nivet heeft Roderic Bosboom gewerkt 
aan het Eoceen-Oligoceen van West en Centraal China. We proberen daar uit te zoeken of 
het droger worden van Tibet komt door globale klimaatsveranderingen en/of de opheffing 
van het Himalayagebergte. Binnen Throughflow, ook een EU training network, werkt 
Nathan Marshall aan het Midden Mioceen van Kalimantan. Daar bestuderen we, samen 
met collega’s van het Naturalis Museum in Leiden en het National History Museum in 
London, de evolutie en ontwikkeling van biodiversiteit in de riffen van Indonesië.
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Martijn Deenen werkte binnen het High-Potential project van de Universiteit Utrecht, 
dat ik samen met Wolfram Kürschner verkregen heb, aan de Trias-Jura grens. Op die 
grens, zo’n 200 miljoen jaar geleden vond er ook een grote massa-extinctie plaats, zowel 
in de zee als op het land. En ook hier was door Amerikaanse collega’s geopperd dat een 
grote meteorietinslag wel eens de oorzaak zou kunnen zijn. Dit massale uitsterven heeft 
er toen voor gezorgd dat juist de dinosauriërs zich door konden ontwikkelen naar de 
dominante soort op Aarde. In diezelfde tijd echter opende ook de Atlantische Oceaan zich, 
als een gigantische scheur tussen Afrika en Amerika. Dit ging gepaard met grootschalige 
vulkanische activiteit. Zowel in Marokko als in de Verenigde Staten en Canada kan het 
begin van dit vulkanisme goed bestudeerd worden, en dus in principe ook goed gedateerd 
worden. Martijn heeft hierbij heel duidelijk aangetoond dat de eind Trias massa-extinctie 
precies even oud is als het vulkanisme, en zijn nieuwe tijdschaal voor de Trias-Jura grens is 
nu door alle specialisten wel geaccepteerd (Deenen et al., 2010).

Tenslotte heeft Gillian Turner van de Victoria University of Wellington mij de laatste 
twee jaar tijdens mijn sabbatical in Nieuw Zeeland, wegwijs gemaakt in de fascinerende 
geologie van dit prachtige eiland. Dit heeft vele nieuwe en interessante ideeën opgeleverd, 
die in de nabije toekomst verder uitgewerkt zouden kunnen worden.
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Figuur 6: Magnetostratigrafi sche correlatie van de Trias-Jura extinctie tussen de continentale 
afzettingen van de Verenigde Staten en Marokko en met de marine afzettingen van Engeland 
(Deenen et al., 2010).



Persoonsgericht onderzoek

Tijdens de uitbreiding van ons datingbureau, kwamen er ook hele ingrijpende 
veranderingen vanuit Den Haag, waar het beleid en dus het geld voor wetenschappelijk 
onderzoek op een aantal belangrijke punten veranderde. Een nieuw speerpunt van 
NWO kwam juist te liggen op nationale en internationale samenwerkingsprojecten in 
de vorm van onderzoekscholen. De toekenning van de toponderzoekschool ISES, een 
samenwerkingsverband tussen de Universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Delft is 
hierbij heel erg belangrijk geweest voor mijn carrière. Rinus Wortel, ISES projectleider 
van Utrecht heeft mij intern altijd enorm gesteund, onder andere door mijn postdoc 
aanstelling binnen ISES te verlengen, en Sierd Cloetingh van Amsterdam heeft ervoor 
gezorgd dat ik mijn onderzoeksterrein kon verleggen naar zijn Pannoon-Karpaten thema.
Tevens startte NWO met persoonsgerichte beurzen in hun VENI, VIDI, VICI programma, 
waarbij jonge wetenschappers opeens niet meer afhankelijk waren van de universitaire 
structuur. Ik kan me het jaarlijkse geklaag van Frits Hilgen nog goed voor de geest halen, 
waar hij zich balend realiseerde dat hij dan zelf waarschijnlijk wel een vaste baan in 
Utrecht zou krijgen, maar dat zijn ‘dreamteam’ met Lucas Lourens en Wout Krijgsman 
wel nooit gestalte zou krijgen. Dankzij het persoonsgerichte beleid van NWO heeft het 
allemaal anders uitgepakt en zijn zowel Lucas als ik beiden met een VIDI toekenning 
voor Utrecht en Frits behouden gebleven. En toen Luc in 2010 ook nog een VICI beurs 
toegewezen kreeg, werd ik direct op het matje geroepen door het toenmalig hoofd van 
ons departement Wim Spakman met het uitdrukkelijke verzoek om het volgende jaar 
ook een VICI aanvraag in te dienen. De eerste stap, het pre-proposal was echter negatief, 
mij werd door de VICI commissie afgeraden een volledig voorstel in te dienen. In een 
gedenkwaardig diner met Wim Spakman, Jan-Willem de Blok en Cor Langereis, en met 
wat glazen wijn erbij, hebben deze heren mij overgehaald om dit advies naast me neer te 
leggen en toch een voorstel te schrijven en in te sturen. Dat bleek uiteindelijk een zeer 
goede raad want anders had U allemaal hier niet gezeten vandaag!

De Paratethys

In de huidige tijd van wetenschappelijke voorstellen is er trouwens recentelijk weer een 
nieuw thema toegevoegd; een voorgesteld project moet heden ten dage ook nog sociaal 
relevant zijn. Een zeer tendentieuze gang van zaken vind ik, waar we erg mee op moeten 
passen. Want men moet niet vergeten dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vaak 
aan de wieg heeft gestaan van de meest grote doorbraken in onze samenleving. Gelukkig 
kreeg mijn voorstel ook op dit punt goede kritieken, want alle referenten vonden het juist 
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een prima idee om een datingbureau op te gaan zetten in Oost-Europese landen als Polen, 
Roemenië en Bulgarije.

De komende jaren zal ik dus met mijn VICI-team van jonge enthousiaste PhD’s en 
postdocs, plus een immer groeiend aantal buitenlandse collega’s, gaan werken aan de 
andere buurman van de Middellandse Zee, die Paratethys genoemd wordt. Miljoenen 
jaren geleden was deze Paratethys net zo groot als de Middellandse Zee en strekte zich 
uit van Zuid-Duitsland tot aan West-China. De Zwarte Zee, Kaspische Zee en het Aral 
meer kunnen nog gezien worden als de overgebleven restanten van deze nu grotendeels 
verdwenen zee.

We zullen hierbij hetzelfde doel nastreven als bij ons Middellandse Zeeonderzoek. We 
selecteren eerst de meest belangrijke milieuomslagen en zullen die weer proberen te 
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begrijpen in de breedst mogelijke context. En er heeft zich nogal wat afgespeeld in deze 
Paratethys Zee. De deur tussen Paratethys en Middellandsze Zee is waarschijnlijk een soort 
van draaideur geweest, soms open, dan weer dicht, dan weer open, wat hele bijzondere 
omstandigheden opleverde. De Paratethys heeft bijvoorbeeld zijn eigen zoutcrisis gehad 
in het Midden Mioceen (De Leeuw et al., 2010) waarbij dikke zoutpakketten in Centraal 
Europa nu onderzocht worden om radioactief afval in op te slaan. Op andere tijden had 
de Paratethys juist brak water en soms zelfs geheel zoet (Krijgsman et al., 2010). Deze 
veranderingen zorgden er weer voor dat de zuurstofcirculatie lang kon stoppen, zodat er in 
de diepere delen zuurstofloze ofwel anoxische omstandigheden plaatsvonden. In dat geval 
bleef al het organisch materiaal bewaard, wat nu het moedergesteente vormt van alle olie 
en gas in de Kaspische Zee.

Ook denkt men dat het zeeniveau in de Paratethys op een bepaald moment meer dan 
1000 meter gezakt is (Hsü & Giovanoli, 1978), net zoals in de Middellandse Zee. Op dat 
moment verplaatsten de kuststreken zich, verlegden de rivieren hun loop en breidden de 
delta´s, van bijvoorbeeld de Wolga rivier, zich enorm sterk uit. De rivier- en deltazanden 
zijn op hun beurt weer erg poreus en vormen het reservoirgesteente van alle olie en gas. 
De Kaspische Zee vormt momenteel het belangrijkste olie en gas gebied van Europa, en 
lange pijpleidingen herstellen nu al bijna weer de verbinding met Duitsland. Ook hier was 
Rusland zijn tijd ver vooruit, want er werd nabij Baku, de hoofdstad van Azerbaijan, al off-
shore in de Kaspische Zee geboord naar olie voordat de eerste boortorens in de westerse 
wereld gebouwd werden in de Verenigde Staten.

Europa wordt ook steeds meer afhankelijk van deze gas en olie voorraden uit de Kaspische 
Zee, maar het merkwaardige is dat we eigenlijk nog helemaal niet goed begrijpen hoe 
deze nu precies gevormd zijn. Daar proberen wij de komende jaren nu wat antwoorden 
voor te vinden. Er is op dit moment nog zo weinig bekend, en zoveel aspecten zijn nog 
controversieel dat ik er zeker van ben dat ik hier de rest van mijn wetenschappelijke 
carrière zeker nog wel aan zal kunnen blijven puzzelen.

Dating in de Paratethys

We weten uit de proefschriften van Iuliana Vasiliev en Arjan de Leeuw dat dit Paratethys 
project zeker een hele goede kans van slagen zal hebben. Iuliana was de pionier PhD van 
dit project en heeft duidelijk bewezen dat magnetostratigrafisch dateren in deze gebieden 
ook werkt (Vasiliev et al., 2004). Dat lijkt logisch, maar dat is het niet. De sedimentaire 
afzettingen van de Paratethys zijn namelijk vaak onder anoxische omstandigheden 
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gevormd, waarbij voornamelijk ijzersulfiden het magnetische signaal zullen dragen. Het 
meest voorkomende ijzersulfide mineraal is greigiet, maar dat kan weer op verschillende 
manieren en op verschillende tijden gevormd worden. Iuliana heeft gelukkig aangetoond 
dat bepaalde greigiet mineralen gevormd worden door bacteria die op de bodem leven, en 
dus dezelfde ouderdom hebben als het gesteente (Vasiliev et al., 2008). Dit was een enorm 
grote doorbraak voor ons dateerwerk en we werken nu hard verder aan het ontwikkelen 
van een duidelijk meetprotocol hiervoor.

Arjan de Leeuw, had een wat lastiger gebied met veel kortere secties. Hij heeft in zijn 
proefschrift vooral laten zien dat magnetostratigrafie heel goed werkt in combinatie met 
biostratigrafie en radiometrische dateringen (De Leeuw et al., 2012). Veel belangrijker 
wellicht nog is dat Arjan ook de banden met andere Paratethys specialisten en instituten 
heeft verstevigd, we hebben nu een hele intensieve samenwerking met collega´s van het 
Natuurhistorisch Museum in Wenen en van de Universiteit van Boekarest.

Marius Stoica van Boekarest wil ik hierbij nog wel even extra voor het voetlicht plaatsen. 
Marius was en is voor al onze Paratethys projecten verreweg de belangrijkste collega, zijn 
onovertroffen kennis van de geologie en zijn fantastische inzet voor al onze projecten 
hebben een zeer belangrijk aandeel gehad in de wetenschappelijke resultaten die wij hier 
geboekt hebben. Tevens is hij een van mijn beste vrienden geworden. Ik ben dan ook 
enorm blij dat we onze samenwerking de komende jaren heel intensief zullen kunnen 
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blijven voortzetten. En zijn prachtige fossielen in Roemenië blijken extreem gevoelig te 
zijn voor magnetostratigrafie!

Een Paratethys matchingbureau

Ik ben me er ook heel erg van bewust dat we bij mijn VICI project ook weer een juiste 
match moeten zien te vinden met geïnteresseerde wetenschappers uit nieuwe landen en 
compleet andere culturen. Tevens moeten we ons hierbij ook realiseren dat de geologie 
zich niets aantrekt van politieke en religieuze verschillen. We zullen voor dit onderzoek 
bepaalde lastige grenzen moeten overschrijden, bijvoorbeeld die tussen Bosnië en Servië, 
die tussen Azerbaijan en Armenië en die naar Iran of Irak.

Een van de meest belangrijke aspecten voor een succesvolle aanpak van zo´n Paratethys 
matchingbureau begint volgens mij bij de aanstelling van de juiste PhD student of postdoc. 
Behalve een goede brede wetenschappelijke achtergrond dienen bijvoorbeeld mijn PhD 
studenten ook sociaal sterk en flexibel te zijn. Ze moeten kunnen werken in verschillende 
omstandigheden in een team met multi-culturele samenstelling, waarbij ze zich zelfstandig 
en onafhankelijk zullen moeten kunnen opstellen.

Voor mijn type onderzoek ben ik dan ook voornamelijk op zoek naar studenten met een 
zeer brede kennis en interesse in de Aardwetenschappen. Ik vind het belangrijk dat een 
student zowel iets van geochemie, paleontologie, structurele geologie, sedimentologie 
en geofysica weet, maar de structuur van onze Utrechtse masteropleiding maakt dat niet 
altijd even gemakkelijk. Een student die in Utrecht voor zo’n brede oriëntatie kiest in 
zijn masterpakket wordt misschien zelfs door de examencommissie teruggefloten omdat 
het niet binnen een specifieke ‘track’ past. Ook dienen we er mijns inziens voor de waken 
dat de studiedruk in Nederland niet zo hoog opgevoerd wordt dat er alleen nog maar 
gestudeerd kan worden en dat studenten zich niet meer sociaal kunnen ontplooien.

De Universiteit Utrecht is vorig jaar als eerste Universiteit gestart met matchings-
gesprekken met beginnende studenten, uit deze gesprekken moet duidelijk naar voren 
komen of de gekozen studie ook echt bij de interesse en de motivatie van de zich 
inschrijvende student past. Men wil hierbij voorkomen dat studievertraging opgelopen 
wordt bij een verkeerde keuze, en dat er dus een hoger diplomarendement verkregen 
wordt. Ik denk dat dit een zeer goed initiatief is. Maar wellicht zou dit nog breder 
ingevoerd moeten worden. Een verkeerde keuze van een PhD student kan namelijk 
nog veel dramatischer uitpakken, en het kan in sommige gevallen zelfs betekenen dat 
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het gehele wetenschappelijke project in het slop raakt. Willen we een hoger rendement 
behalen uit de PhD fase dan moeten we denk ik als eerste goed in de gaten houden of de 
motivatie en interesse van de student, door de vier jaren van het project heen, wel steeds 
aanwezig blijft. Ik vind dat in principe iedere supervisor dit voor zijn eigen studenten in 
de gaten zou moeten houden, maar realiseer me dat dit niet in alle gevallen zal werken en 
dat we dit wellicht centraal beter zouden moeten gaan regelen.

De keuze voor de juiste PhD student of postdoc vormt naar mijn inzicht de belangrijkste 
stap naar succes. Vaak is het dus ook beter om een project wat later op te starten als een 
geschikte kandidaat zich aandient dan precies op tijd volgens de oorspronkelijke deadlines 
van een voorstel met een wat minder geschikte kandidaat. Verder vind ik het zelf ook 
uitermate belangrijk dat je als supervisor niet alleen aan het eindresultaat van een PhD 
student denkt, maar dat er ook rekening gehouden wordt met volgende stappen in de 
zojuist beginnende loopbaan van deze persoon. In principe zou iedere PhD student een 
mentor moeten zoeken of toegewezen krijgen die hem/haar begeleid in het maken van de 
juiste vervolgstappen. Ik denk dat wij in het paleomagnetisch lab ‘Fort Hoofddijk’ daar wel 
een unieke omstandigheid hebben, in dat warme knusse gebouw in de botanische tuinen 
ontstaat vaak een geweldig positieve sfeer omdat staf, postdocs, PhD’s en studenten elkaar 
allemaal niet kunnen ontlopen.

Paleomagnetism: not a simple game

Dit alles brengt mij uiteindelijk weer terug naar het vakgebied wat mij zo nauw aan het 
hart ligt, waar mijn wetenschappelijke ’roots’ liggen, en waar ik mijn leerstoel zal gaan 
bekleden: Paleomagnetisme. De verborgen attractie van de Aarde. Zoals het woord al 
zegt houden wij ons op Fort Hoofddijk bezig met het onderzoeken van het oude (paleo) 
magneetveld van de Aarde. Wanneer dit magneetveld zich precies gevormd heeft, hoe 
het met de tijd van intensiteit veranderde, en wat je er allemaal geologisch mee kunt 
onderzoeken. Zoals ook in het woord paleomagnetisme verborgen ligt is dit echter geen 
gemakkelijk spelletje!

Paleomagnetisme laat zich ook heel erg moeilijk in een hokje stoppen, we hebben 
namelijk hier te maken met de geofysische aspecten van de geodynamo, geochemische 
aspecten van mineraalvorming en remagnetisatie en geologische aspecten van 
grootschalige plaatbewegingen tot aan het dateren van gesteente met magnetostratigrafie. 
We hebben op het Fort de unieke situatie dat we al deze aspecten beslaan; we vormen 
een geweldig mooi complementair triumviraat met Cor Langereis als geofysicus, Mark 
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Dekkers als geochemicus en ikzelf als geoloog. Al vanaf mijn eerste stappen in dit lab is de 
onderlinge samenwerking ontzettend goed geweest en het samenspel van drie compleet 
verschillende karakters bleek ons allemaal naar een heel hoog niveau te stuwen. Cor is 
altijd de perfecte mentor voor mij geweest en heeft me overal fantastisch in gesteund, niet 
alleen bij mijn wetenschappelijke carrière maar ook bij mijn persoonlijke ontwikkeling en 
bij privé situaties. Mark heeft mij 10 jaar lang onderdak geboden in de bovenverdieping 
van zijn woning en heeft mij altijd geweldig geholpen met de gesteentemagnetische 
aspecten van mijn onderzoek. Cor en Mark wil ik beiden dan ook enorm bedanken voor 
hun onvoorwaardelijke steun en vertrouwen, ik weet dat ik aan jullie twee vrienden voor 
het leven heb overgehouden.

Studenten, PhD’s en postdocs komen bij ons op het Fort ook met alle aspecten van het 
paleomagnetisme in aanraking en kunnen dus van alle kanten hulp en advies krijgen bij 
hun wetenschappelijke problemen. Ik zie het dan ook als een van mijn hoofdtaken om dit 
triumviraat op het Fort in stand te houden, en ik hoop van harte dat ons departement in 
zal zien dat het van het grootste belang is dat de drie poten van het paleomagnetisme ook 
in de toekomst samen zullen kunnen blijven voortbestaan.

Fort Hoofddijk is een heel bijzonder paleomagnetisch laboratorium, het is gestart als 
lab door ons aller promotor Hans Zijderveld in 1963, toen De Uithof nog helemaal niet 
bestond. Het bestaat dit jaar dus 50 jaar en er zijn landen waar dat een reden is om zo’n lab 
als Nationaal Erfgoed te zien. Het Paleomagnetisch lab Fort Hoofddijk is tevens het oudste 
nog actieve paleomagnetische lab ter wereld en is wereldwijd bekend om zijn unieke 
eigenschappen. Vanwege de afwezigheid van betonijzer in de dikke bakstenen muren en 
de afwezigheid van ijzeren stoorzenders zoals liftbakken, vrachtwagens en ander bewegend 
staal, is dit gebouw nog steeds verreweg het meest magnetisch storingsvrije lab ter wereld. 
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Dat is toch iets waar je als Universiteit Utrecht best een beetje trots op zou mogen zijn, 
vindt U niet?

En deze magnetisch rustige omgeving is natuurlijk ook van fundamenteel belang 
voor onze gevoelige magnetische metingen. Om U een idee te geven: het huidige 
Aardmagneetveld heeft een veldsterkte van ongeveer 50 micro Tesla. De sedimentaire 
gesteentemonsters die wij nemen zijn ongeveer tienduizend tot een miljoen keer zwakker 
dan het Aardmagneetveld. Het betreft hier dus extreem gevoelige metingen, en daarbij 
willen we natuurlijk zo min mogelijk verstoring hebben. Op Fort Hoofddijk is de 
magnetische achtergrond ruis slechts 2 tot 5 nano Tesla, wat dit fort verreweg de meest 
ideale locatie voor een paleomagnetisch lab op De Uithof maakt.

Helaas spelen er soms ook andere belangen in Utrecht, en hebben wij regelmatig te maken 
met stromingen die ons uit Fort uit willen hebben. Dit jaar ligt er zelfs een plan op tafel 
om ons lab uit het stabiele Fort Hoofddijk naar het magnetisch compleet chaotische Van 
der Graaff gebouw over te plaatsten. Dat laatste gebouw ligt precies naast de snelweg, heeft 
verschillende liftbakken en zit vol met stalen constructies, waaronder de zwaarste betonnen 
pilaren en vloeren van de Uithof. Eerste metingen laten dan ook zien dat magnetische 
storingen daar gemakkelijk op kunnen lopen tot wel 9000 nano Tesla (ipv. de maximaal 
6 nT op het Fort). Een waanzinnig idee dus eigenlijk, en helaas lijkt vooralsnog niemand 
hierbij gevoelig voor wetenschappelijke argumenten. Ik wil hier dan ook een dringende 
oproep doen aan alle beleidsbepalers van onze Universiteit om vanuit zowel historisch als 
wetenschappelijk perspectief zich in te spannen om Fort Hoofddijk als paleomagnetisch 
laboratorium te behouden, zodat wij als succesvolle onderzoeksgroep naar behoren 
kunnen blijven functioneren en de wereld kunnen blijven doen verbazen met nieuwe 
onderzoeksresultaten over het aardmagneetveld!

Dating en matching in de Aardwetenschappen

Tot slot wil ik het graag nog even hebben over de romantische aspecten van dating en 
matching in de Aardwetenschappen. Samen op reis naar bijvoorbeeld de binnenlanden 
van Turkije, mooie strandsecties aan de zuidkust van Sicilië, de idyllische eilandjes van de 
Griekse boog, de grote muur van China, enzovoort, enzovoort, en dat allemaal met de 
vrouw van je dromen. Kunt U zich een mooier leven voorstellen? Nou ik niet! En gezien 
het grote aantal GEO-koppels hier in de zaal zie ik dat ik ook niet de enige ben die bij de 
studie geologie zo’n goede match heeft weten te vinden. Ik ben dan ook heel erg gelukkig 
dat ik dit allemaal mee heb mogen maken samen met Charon, mijn geweldige en lieve 
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vrouw. Charon, je bent echt mijn steun en toeverlaat en zonder jouw begrip en hulp had 
ik het nooit zover kunnen schoppen.

Savi en Kyro, jullie hebben toch eigenlijk maar een rare vader hoor, altijd maar op reis naar 
nieuwe plekjes om te werken. Gelukkig hebben wij thuis een systeem gevonden waar we 
werk en plezier goed kunnen combineren. Ik heb het altijd fantastisch leuk gevonden om 
jullie mee te nemen op die vele reizen, en jullie super enthousiaste reacties te zien na het 
bekijken van weer een vulkaan, fossiel of een gewone klei berg. Ik hoop dat jullie uit mijn 
verhaal ook begrepen hebben dat daar de komende jaren waarschijnlijk geen verandering 
in gaat komen, en dat we met z’n allen nog vele spannende avonturen tegemoet zullen 
gaan.

Als klein jongetje werd ikzelf ook vaak door mijn ouders meegenomen naar de bergen. 
Lieve Nel, hartstikke bedankt hiervoor en ik weet dat als Joop stiekem meekijkt vandaag 
hij ook best heel erg trots op zijn zoon zal zijn.

Waarde toehoorders, ik wil U natuurlijk allemaal ook hartelijk bedanken voor Uw 
aanwezigheid, en ik hoop U allemaal persoonlijk nog even te kunnen spreken op de 
receptie die nu direct aansluitend plaats zal vinden.
Ik heb gezegd.
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Wout Krijgsman

Oratie

Wout Krijgsman (1966) studeerde geologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, 
en hij promoveerde in 1996 eveneens in Utrecht op het proefschrift 
‘Miocene magnetostratigraphy and cyclostratigraphy in the Mediterranean: 
extension of the astronomical polarity time scale’. Na twee postdoc 
aanstellingen in Utrecht ontving hij in 2000 de NWO Vening Meinesz-prijs 
voor veelbelovende jonge aardwetenschapper, en in 2001 een prestigieuze 
Vernieuwingsimpuls op het project ‘Geodynamics and Climate’, waarna 
hij als UD aangesteld werd binnen de vakgroep paleomagnetisme van het 
Departement Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2011 ontving 
hij van NWO een Vici beurs om een eigen onderzoeksgroep te formeren en 
de ‘Evolution of Paratethys: the lost sea of Central Eurasia’ te onderzoeken. 
Per 1 oktober 2012 is hij benoemd tot hoogleraar Magnetostratigra� e aan de 
faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

In zijn oratie ‘Dating en matching in de Aardwetenschappen’ laat Wout 
Krijgsman vooral zien hoe je met een multi-disciplinaire aanpak de 
geologische geschiedenis het beste kunt dateren en hoe je met een 
internationale onderzoeksgroep een breder inzicht kunt verkrijgen in de 
grootschalige klimatologische en tektonische veranderingen die op onze 
planeet hebben plaatsgevonden.
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