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HENRI LEHON EN DE ZONDVLOEDTHEORIE VAN J. ADHEMAR 

Tijdens de jaren twintig en dertig van deze eeuw ontwikkelde de Servische 
ingenieur Milutin Milankovic (1879-195 8) het naar hem genoemde model der 
paleoklimaten. Volgens dit model veroorzaken bepaalde regelmatige varia-
ties in de baan van de aarde om de zon belangrijke schommelingen in ens 
klimaat en verklaren zij met name het cyclisch voorkomen van ijstijden.' 
De theorie van Milankovic was niet nieuw. Reeds tijdens de negentiende eeuw 
werd druk gespeculeerd over mogelijke astronomische (of 'kosmische') 
invloeden op de geschiedenis van onze aarde.^ Voor wat het Milankovic-
model betreft, zijn hieraan de namen verbonden van Joseph Adhemar (1797-
1862) en James CroU (1821-1890). Van hen beiden geniet CroU nog de meeste 
bekendheid, onder andere omdat hij zich naast zijn studies over de 
klimaatveranderingen ook heeft gemengd in tal van andere geologische 
discussies.' De bijdrage van Adhemar is daarentegen zo goed als geheel 
vergeten. Hoewel zijn pioniersrol nog steeds wordt erkend en vermeld/ 
bestaat er vrijwel geen secundaire literatuur over Adhemars theorie en de vele 
controversen die er omheen werden gevoerd.' 

In wat volgt, willen we de theorie van Adhemar opnieuw voor het voetlicht 
brengen. Daarbij zullen we ook in het bijzonder aandacht besteden aan de 
receptie van deze theorie in Belgie, waar het werk van Adhemar een 
belangrijke ondersteuning kreeg van H. Lehon. 

*Economische Hogeschool Sint Aloysius, Brussel en K.U. Leuven. 
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De omwentelingen van de zee 

Over Joseph-Alphonse Adhemar bestaat vrijwel geen biografische infor-
matie. Adhemar was een wiskundige die te Parijs werkzaam was als prive-
leraar. Van dit onderwijs getuigt een hele reeks leerboeken Cours de 
mathematiques a I'usage de I'ingenieur civil, die alle vele edities kenden. 
Daarnaast publiceerde hij enkele oppervlakkige werkjes over diverse onder-
werpen: Questions diverses (1841), Exercices et Questions diverses (1851) en 
Beaux-arts et artistes (1862). Van geheel andere aard was echter het boek dat 
hij in 1842 te Parijs publiceerde onder de titel Revolutions de la Mer. Formation 
geologique des couches superieures du globe. Van dit werk verscheen in 1860 
een ongewijzigde, maar vermeerderde tweede editie, als Revolutions de la Mer. 
Deluges periodiques.^ Een derde editie zou posthuum nog in 1874 het licht 
zien. In 1842 en 1843 verscheen te Leipzig een Duitse vertaling met de titel Die 
Revolutionen des Meeres. 

Zoals aangegeven in de titel vormde de verklaring van het geologisch 
materiaal voor Adhemar het vertrekpunt van zijn opvattingen en het doel van 
zijn theorie. Zijn eerste ideeen hieromtrent kregen gestalten rond 1830. "II y a 
environ trente ans," schreef hij in 1860, "que pour la premiere fois, dans mes 
cours, j'indiquai la precession des equinoxes co.Time la cause probable des 
revolutions successives qui ont bouleverse la surface de la terre."^ 
De precessiebeweging van de equinoxen is een bekende astronomische 
variatie in de omloopbeweging van de aarde om de zon. Bij het begin '̂an de 
lente en het begin van de herfst staat de zon op het middaguur loodrecht 
boven de evenaar. Op die dagen zijn dag en nacht precies even lang; de punten 
op de baan waar de aarde zich dan bevindt, noemt men daarom de equinoxen. 
Door de langzame wenteling van de aardas voeren deze equinoxen echter een 
translatiebeweging uit langs de aardbaan. Dit noemt men de precessie. Een 
gevolg hiervan is dat de seizoenen steeds met een ander stuk van de 
omloopbaan overeenkomen. De volledige baan wordt doorlopen in ongeveer 
25.900 jaar. Omdat echter tegelijkertijd de orientatie van de aardbaan 
geleidelijk verandert, wordt de duur van de precessiebeweging in vergelijking 
met de stand van de zon teruggebracht tot ongeveer 21.000 jaar. 
Nu is het, aldus Adhemar, voor de seizoenen niet zonder belang waar de 
equinoxen zich op de omloopbaan bevinden. De aarde beweegt zich immers 

6. De eerste editie werd volgens sommige bibliografische aanduidingen in eigen beheer 
uitgegeven. Andere vermelden wel (verschillende) namen van uitgevers of boekverkopers. 
Het werk is alleszins heel zeldzaam. We hebben enkel gebruik kunnen maken van de tweede 
editie. Adhemar benadrukte in het voorwoord dat deze editie ongewijzigd is gebleven in 
vergelijking met de eerste, op een paar toevoegingen na, die hij opsoT-t en die bovendien 
duidelijk herkenbaar zijn. 

7. Adhemar, Revolutions, 29. 
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om de zon in een ellipsbaan en is dus tijdens bepaalde gedeelten van haar 
omloop dichter bij de zon dan op andere ogenblikken. Daarentegen geldt wel 
dat wanneer de aarde dichter bij de zon staat haar snelheid ook groter is. In dit 
verband had de gezaghebbende astronoom J. Herschel aangetoond dat de 
invloed van het verschil in afstand tot de zon precies werd gecompenseerd 
door het verschil in omloopsnelheid.* Dit betekende dat, ongeacht de positie 
der equinoxen, lente en zomer precies dezelfde absolute hoeveelheid warmte 
ontvingen als herfst en winter. De precessiebeweging kon dit evenwicht niet 
verstoren. Adhemar verwierp echter deze conclusie door erop te wijzen dat de 
aarde als geheel wel een ongeveer gelijke hoeveelheid warmte van de zon 
ontvangt (en dat dit mogelijk ook gold voor de beide halfronden afzonder-
lijk), maar dat niettemin een verschil in opwarming van elk halfrond mogelijk 
is. Deze opwarming moest men volgens hem immers beschouwen als de som 
van de warmte die tijdens de dag ontvangen wordt min de warmte die 
's nachts wordt afgestaan. Adhemar rekende voor dat een jaar in Parijs 
bestond uit 4430 uren dag en 4330 uren nacht, wat een 'positief verschil 
opleverde van 100 uren. Een plaats gelegen op dezelfde breedtegraad maar op 
het zuidelijk halfrond kende daarentegen een negatief saldo van 100 uren. Een 
verschil in opwarming tussen beide plaatsen leek dus zeer aannemelijk. 
De opwarming van het noordelijk halfrond in vergelijking met het zuiden 
was echter maar van tijdelijke aard. Door de precessiebeweging van de 
equinoxen zal na 10.500 jaar de onderlinge positie van de beide halfronden 
immers totaal omgekeerd zijn. In 1248 was het verschil tussen noord en zuid 
maximaal. Sedertdien nam dit verschil echter weer af. Adhemar verifieerde 
dit feit uitvoerig aan de hand van een aantal historische kronieken (o.a. over 
het binnenhalen van de oogst) en eigentijdse waarnemingen zoals de recente 
toename van het gletscherijs in de Alpen en de hedendaagse ijsbedekking van 
wat eens met recht Groenland werd genoemd. Het bekende onderzoek van 
Arago, dat aantoonde dat het klimaat in historische tijden nauwelijks was 
veranderd, kon Adhemar gemakkelijk met zijn theorie verenigen. Uit zijn 
theorie volgde immers dat het klimaat van 1842 precies gelijkwaardig moest 
zijn aan het klimaat van 654; men kon bijgevolg wel aannemen dat, zoals 
Arago had beweerd, het klimaat van Palestina in Bijbelse tijden niet echt veel 
kon verschillen van de huidige toestand. 

De astronomische theorie der klimaatveranderingen vormde eigenlijk het 
minst originele onderdeel van Adhemars theorie. Anderen, zoals A. von 

8. Adhemar citeert het theorema voluit: "The amount of heat received by the earth from 
the sun while describing any part of its orbit, is proportional to the angle described round 
the sun's centre," Transactions of the Geological Society of London, 2nd series, 3 (1835) 
298-299. Voor deze discussie baseerde Adhemar zich overigens geheel op Ch. Lyell, The 
principles of geology, 5de editie (London, 1840). 
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Humboldt, hadden voor hem reeds gelijksoortige opmerkingen gemaakt. 
Maar Adhemar zag in dat deze klimaatveranderingen mogelijk grote 
gevolgen konden hebben. Indien de verschillende opwarming der beide 
hemisferen gedurende meer dan tienduizend jaar op dezelfde manier werd 
voortgezet, moest hieruit volgen dat het volume van het poolijs aan de warme 
kant aanzienlijk diende te verminderen, terwijl het aan de koude kant sterk 
zou toenemen. Dit had voor het globale evenwicht van de planeet geen 
betekenis zolang het poolijs nog op water dreef. Het hydrostatisch evenwicht 
vereiste dan namelijk dat een toename van het poolijs gewoon een grotere 
watermassa zou verplaatsen naar de andere hemisfeer toe. Maar zodra het 
poolijs de grond raakte, zou een verdere toename van de ijsmassa aan die kant 
een verplaatsing met zich meebrengen van het globale zwaartepunt van de 
hele planeet. Welnu, zo constateerde Adhemar, deze verplaatsing komt 
precies overeen met wat men op aarde kan vaststellen. 
De verplaatsing van het zwaartepunt bleek volgens Adhemar uit de veel 
grotere aanwezigheid van water op het zuidelijk halfrond in vergelijking met 
het noordelijk. Een eerste benaderende berekening had als resultaat dat zich 
ten zuiden van de evenaar ongeveer vier maal zoveel water bevond als ten 
noorden. Adhemar stelde zich hiermee echter niet tevreden. Het verschijnsel 
was voor zijn theorie van dusdanig belang dat hij hier niet licht overheen wilde 
stappen. Zo gebruikte hij een wereldglobe, waarbij hij voor alle zones 
ingesloten tussen de breedtegraden 10°, 20°, enz. de verhouding opmat tussen 
de oppervlakten van het water en het land. Het bleek dat deze verhouding op 
regelmatige wijze toenam van 0,283 tussen de 70° en 60° NB tot 0,986 tussen 
50° en 60° ZB. Een andere methode bestond erin in de drie grote oceanen op 
dezelfde reeks breedtegraden de grootst mogelijke cirkels uit te tekenen die 
nog geheel een wateroppervlakte omsloten. Ook deze methode liet toe te 
besluiten tot dezelfde onveranderlijke toename van de hoeveelheid water van 
noord naar zuid, met uitzondering dan voor het gebied van de Atlantische 
Oceaan rond de evenaar. Door het gemiddelde voor de drie oceanen te 
nemen, wist Adhemar deze uitzondering opzij te schuiven.' 
De enorme watermassa die zich op het zuidelijk halfrond had geconcentreerd, 
kon zich daar enkel hebben verzameld onder invloed van de zwaartekracht. 
Dus, concludeerde Adhemar, niet het geometrisch middelpunt van de aarde, 
maar een punt gelegen in het zuidelijk halfrond was het fysisch zwaartepunt 
van onze planeet. Was het mogelijk dat de verplaatsing van dit zwaartepunt 

9. Adhemar nam verder aan dat de diepte van de oceanen op een of andere manier 
evenredig moest zijn met de breedte. Dit vond hij trouwens een zeer voorzichtige 
onderstelling, aangezien het hem waarschijnlijker leek dat de zeebodem een bij benadering 
hyperbolische kromming vertoonde, waarbij grotere oceanen een verhoudingsgewijs nog 
groter volume water bevatten. 
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was veroorzaakt door de ongelijke massa van het noordelijk en zuidelijk 
poolijs? Hier was Adhemar er zich goed van bewust dat hij zich ook figuurlijk 
op glad ijs bevond. Er was zeer weinig bekend over de omvang van het poolijs 
en de dikte van de ijslagen. Adhemar benaderde het probleem nu van een 
andere zijde. Aangenomen dat de verplaatsing van het zwaartepunt wordt 
veroorzaakt door het poolijs, hoe dik moet dan het ijs aan de polen wel zijn? 
Adhemar gebruikte een eenvoudig model om het antwoord op deze vraag te 
bepalen. Hij stelde dat rond de bolvormige aarde het water een sferische schil 
vormde, waarvan het middelpunt niet met het middelpunt van de aarde 
samenviel. Uit de schaarse metingen van de diepte derpoolzeeen meende hij te 
kunnen besluiten dat de zuidelijke poolzee ongeveer negen keer zo diep was 
als de noordelijke poolzee. De som van deze diepten was ongeveer gelijk aan 
een mijl, zodat hij de buitendiameter van de waterschil gelijk kon nemen aan 
de diameter van de aarde (in mijlen) plus een. Een eenvoudige berekening 
leverde op dat het middelpunt van deze schil 0,4 mijl (ca. 1800 m) ten zuiden 
van het middelpunt van de aarde lag. Dit middelpunt viel echter noodzakelijk 
samen met het zwaartepunt van het gehele aarde-water systeem, omdat het 
vrije wateroppervlak steeds loodrecht moest staan op de richting van de 
zwaartekracht. Het zwaartepunt van de gehele planeet kon dus eenvoudigweg 
gesitueerd worden in het middelpunt van de waterschil. 
Adhemar trachtte vervolgens de positie van dit gezamenlijke zwaartepunt van 
aarde, water en poolijs langs een andere weg te berekenen, ditmaal steunend 
op informatie over de dichtheid en het volume van deze samenstellende delen. 
Het noordelijke poolijs strekte zich volgens de beste gegevens maximaal uit 
tot aan de 82ste breedtegraad, terwijl het zuidelijke poolijs tot aan de 70ste 
breedtegraad kwam. De dikte van het poolijs nam hij evenredig met de diepte 
van de omringende poolzee, dus aan de zuidpool negen maal zo dik als aan de 
noordpool. Hij vond dat om het zwaartepunt te laten samenvallen met het 
middelpunt van de waterschil, het ijs aan de zuidpool de onwaarschijnlijke 
dikte moest hebben van 20 mijl (ongeveer 90 km). Adhemar gaf toe dat het 
getal in werkelijkheid mogelijk wat kleiner kon zijn omdat de onderste 
ijslagen vermoedelijk stevig werden aangedrukt door het bovenliggende ijs, 
waardoor hun dichtheid toenam en hun hoogte verminderde. Niettemin hield 
hij vol dat een hoogte van twintig mijl niet echt onmogelijk moest worden 
geacht. Uit de studies van L. Agassiz over de gletschers in de Alpen bleek 
immers dat zich ook daar omstandigheden voordeden waarbij zich, in 
afwezigheid van dooiperiodes, op een tijdspanne van 10.500 jaar een 
sneeuwlaag van meer dan twintig mijl zou kunnen vormen. 
De theorie van Adhemar bereikte nu haar apotheose. Indien de dikte van het 
poolijs werd veroorzaakt door de precessiebeweging van de equinoxen, en 
indien deze dikte op haar beurt een verplaatsing veroorzaakte van het 
zwaartepunt van de aarde, waardoor de positie van de oceanen werd bepaald, 



217 

dan moest in deze positieverandering van het water dezelfde periodiciteit 
aanwezig zijn als in de precessiebeweging. Dit betekende dat elke 10.500 jaar 
nu eens het noordelijk halfrond en dan weer het zuidelijk halfrond door de zee 
moest worden bedekt. De geologische consequenties hiervan zijn duidelijk. 
De vroegere zeebedekking van onze continenten, die door de meeste geologen 
werd aangenomen, kon hiermee worden verklaard en er kon zelfs een precieze 
datum aan verbonden worden. 
Maar het kwam Adhemar ook voor dat deze periodieke beweging, die 
uitermate langzaam verliep, verder nog verantwoordelijk kon worden geacht 
voor meer spectaculaire gebeurtenissen in het geologische verleden. Met 
name had hij hier in gedachten het zogenaamde "Diluvium du Nord", de 
grote catastrofe die zo indringend het geologisch landschap van de noorde
lijke continenten had bepaald. Als wetenschappelijke bewijzen van deze 
catastrofe golden de enorme zwerfstenen die over grote afstanden over het 
continent waren verplaatst en de gegroefde sporen in het landschap die 
voornamelijk in noord-zuid richting waren georienteerd. De geoloog Duro-
cher had kort tevoren de hypothese verdedigd dat deze verschijnselen 
mogelijk waren veroorzaakt door "une grande masse d'eau, partie des regions 
polaires, et probablement accompagnee de glace."'" 
Adhemar meende deze catestrofe te kunnen verklaren als een gevolg van zijn 
theorie. Aanvankelijk was het immers wel zo dat door de verandering van de 
klimaten een geleidelijke stroming van zeewater (en luchtmassa's") ontstond, 
die gepaard ging met de bekende verschijnselen van aanslibbing, zand-
transport en erosie. Maar op een bepaald ogenblik zou de grote poolkap, die 
gedurende vele eeuwen steeds meer van onderuit werd aangevreten, ineen-
storten. Hierdoor zou het zwaartepunt van de aarde zich op bruuske wijze 
verplaatsen en zou zich een mondiale catastrofe voordoen. 

"II en est resulte un grand nombre de courants torrentiels qui, rayonnant du pole vers 
I'equateur, comme les cotes d'un immense eventail, ont entraine les fragments de la 
glacifere boreale jusque dans les plaines de !a Russie, de la Pologne et du nord de 
TAllemagne. Lorsque les blocs arraches aux montagnes du nord par ces enormes 
gla^ons, ont ete abandonnes sur les couches encore molles et liquides des depots 
arenaces, ils s'y sont enfonces a toutes les profondeurs suivant ieur poids et I'etat des 
couches, au moment de Ieur chute."'^ 

Adhemar voegde hier overigens nog aan toe dat ook de toen zeer nieuwe 

10. Geciteerd in Adhemar, Revolutions, 49, uit Comptes rendus de I'lnstitut, 17 januari 
1842, 108. 

11. Adhemar meende dat de stromingen van het water die door de verplaatsing van het 
zwaartepunt werden veroorzaakt, duidelijker nog in de circulatie van de (lichtere) 
luchtmassa's waarneembaar moesten zijn. Hij besteedde daarom ook veel aandacht aan het 
onderzoek van de globale luchtcirculatie, waarop we hier echter niet kunnen ingaan. 

12. Adhemar, Revolutions, 53. 
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theorie van Agassiz over het bestaan van een alles overkoepelende continen
t a l ijsbedekking tijdens een zogenaamde ijstijd ook geheel in overeen-
stemming was te brengen met zijn theorie. Hij liet het echter over aan de 
geologen om de precieze bijdrage en gevolgen van de verschillende geologi
sche hypothesen tegenover elkaar af te wegen. Het zij tenslotte nog opgemerkt 
dat Adhemars zondvloedtheorie ook een verklaring bood voor de Bijbelse 
zondvloed. Het tijdstip waarop deze zondvloed had plaatsgevonden (volgens 
Adhemar ca. 4000 jaar geleden) leverde bovendien een interessante aanwij-
zing voor het precieze ogenblik waarop de poolkap, na eeuwenlange 
afkalving, uiteindelijk was ineengestort. 

Receptie en kritieken 

Men kan het boek van Adhemar moeilijk een academische verhandeling 
noemen. Het hele werk is bijna kritiekloos gestructureerd als een eensgezinde 
ondersteuning van een speculatief principe, de periodieke zondvloed. Mis-
schien om die reden bleef de publikatie van Revolutions de la mer in Frankrijk 
lange tijd vrijwel onopgemerkt. In de tweede editie van zijn boek in 1860 ging 
Adhemar wel in op enkele kritieken die op zijn theorie waren geuit, maar deze 
dateerden vrijwel alle van kort voor de publikatiedatum." In Duitsland, waar 
zoals gezegd een Duitse vertaling van het boek verscheen, lijkt zijn theorie wel 
discussies te hebben opgeroepen, hoewel hierover niets bekend is.'* Onder 
andere op de bijeenkomst van de Gesellschaft Deutscher Naturforscher und 
Aerzte te Wenen in 1856 zou de theorie zijn besproken, maar ook hierover is 
vooralsnog niets terug te vinden. Sommige auteurs suggereren dat tijdens de 
jaren vijftig de interesse voor klimaatstudies werd aangewakkerd onder 
invloed van de in hevigheid toenemende discussies omtrent het bestaan en de 
duur van de ijstijden." Alleszins kunnen we vaststellen dat rond die tijd een 
nieuwe golf van artikelen over de kosmische invloeden op het klimaat in tal 
van tijdschriften werd gepubliceerd.'* 

13. Uitzondering hierop vormde zijn weerlegging van de theorie van De Boucheporn, die 
in 1844 was gepubUceerd, maar niet als kritiek op zijn kort daarvoor verschenen theorie. 
Behalve de verder in de tekst te behandelen reacties, weerlegde Adhfemar nog de 
opvattingen van J. Babinet (uit 1860), waarvan echter niet duidelijk is in hoever en of die 
werden geuit als kritiek op Adhemars theorie. 

14. Volgens K.A. von Zittel, Geschichte der Geologic undPalaeontologie bisEnde des 19. 
Jahrhunderts (Munchen-Leipzig, 1899) werd de theorie van Adhemar (en CroU) in 
Duitsland pas opgenomen met het werk van J.H. Schmick.Die Umsetzungen derMeere und 
die Eiszeiten der Halbkugeln der Erde (Keulen, 1869). 

15. Berger en Andjelic, "Milankovitch" (noot 1). 
16. Bijvoorbeeld A. Maury, "Les nouveUes theories sur le D61uge," Revue des deux 

mondes 100 (1860), 634-667; J. CroU, "On the physical cause of the change of the climate 



219 

Deze vernieuwde Internationale belangstelling gold ongetwijfeld ook de 
theorie van Adhemar." Dit leverde echter niet altijd wetenschappelijk 
hoogstaande interpretaties op. Een extreem voorbeeld van het kader waarin 
Adhemars theorie wel eens werd ingepast, was de interpretatie ervan door de 
Franse extreem-linkse politicus Francois Cantagrel (1810-1887), die om 
politieke redenen in 1852 uit Frankrijk was verbannen. Hij verbleef vanaf 
1856 twee jaar te Brussel, lang genoeg om er drie boeken te publiceren, de 
ouverture tot een veel groter werk dat echter nooit verscheen. 
In het derde boek D'oii venons, oil nous allons, oil nous sommes, ou le lien des 
spheres et l'analogic des fonctions (Brussel en Parijs, 1858), opgedragen aan 
niemand minder dan A. von Humboldt, trachtte Cantagrel aan te tonen dat 
de planeten bezielde wezens waren en dat planeten ontstonden via een proces 
van onderlinge sexuele voortplanting. Cantagrel steunde zijn opvattingen op 
een uitgebreid arsenaal van natuurhistorische, frenologische en astrono
mische gegevens, zoals de recent waargenomen splitsing van de komeet van 
Biela, die hij letterlijk als een "geboorte" van een nieuw hemellichaam 
beschouwde. De biosfeer van de aarde was voor hem een baarmoeder, waarin 
de mensheid opgroeide tot een nieuwe planeet, die zich na het doorlopen van 
een volledige zwangerschap van de aarde zou afscheiden. 
In de uiteenzetting van deze grootse opvattingen kwam hem de theorie van 
Adhemar, waarover hij pas in 1857 voor het eerst hoorde, zeer geschikt te 
hulp. Bij het idee van baarmoeder hoorde immers ook een menstruele cyclus. 
Deze cyclus meende hij te vinden in de periodieke zondvloed van Adhemar, 
waarbij de zee steeds een halfrond bedekte en de bodem vruchtbaar maakte, 
waarop dan na de aftocht van het water het leven kon ontstaan. Zelf was 
Cantagrel reeds zes jaar eerder deze oplossing op het spoor gekomen: 

"Moi aussi, j'avais pense que la precession des equinoxes devait amener dans la matrice 
planetaire des changements considerables; moi aussi, j'ai medite sur la periode de 25,900 
ans; je voyais bien que, sans sortir du cours ordinaire de la Nature, je devais cependant 
faire entrer dans mes calculs un mouvement oscilhtoire du centre de gravite (...). Pour 
men malheur, je m'y suis arrete. Vous avez passe outre.'"* 

during geological epochs," Philosophical Magazine 28 (1864) 121-137; A. Hirsch, "Sur les 
causes cosmiques des changements du climat," Bulletin de la Sociiti des sciences naturelles 
de Neuchdtel 8 (1866); A.W. Drayson, "On the cause, date, and duration of the glacial 
epoch of geology," The Quarterly Journal of the Geological Society of London 27 (1871) 
232-234. 

17. James CroU steunde wel expliciet op het werk van Adhemar, maar daarentegen werd 
enkele jaren later in een overzichtsartikel van Ch. Martins, "Les Glaciers actuels et Ieur 
ancienne extension pendant la periode glaciaire," Revue des deux mondes (1867) van 
Adhemars theorie geen melding meer gemaakt. 

18. F. Ca.nteigTel,D'oil nous venons, ou nous allons, oiinous sommes, ou le lien des sphires 
et I'analogic des fonctions (Brussel en Parijs, 1858) 117. Cantagrel voegde hier nog aan toe: 
"puissiez-vous ne pas repousser I'usage que je vais faire de votre thbse!" 



220 

Het is duidelijk dat het gebruik van Adhemars theorie bij Cantagrel weinig 
met een wetenschappelijk betoog te maken had. Slechts een van Cantagrels 
conclusies lijkt interessant genoeg om hier te vermelden. Aangezien de 
mensheid langere tijd als jonge vrucht in de baarmoeder moet verblijven, 
diende zij ervoor te zorgen dat de menstruele cyclus gedurende de zwanger
schap wordt onderbroken (bij de laatste zondvloed werd de mensheid slechts 
ternauwernood door een bovennatuurlijk ingrijpen gered...) Cantagrel 
merkte op dat de mens door zijn aanwezigheid en activiteit de temperatuur 
van zijn onmiddellijke omgeving steeds doet toenemen. Vertoont de be-
schavingsgeschiedenis nu niet een grote volksverhuizing van Noord-Indie en 
de Himalaya naar West- en Noord-Europa toe, en meer recent een grote 
kolonisatie van Noord-Amerika? Dit toont aan, besloot Cantagrel, dat de 
mensheid poogt de huidige afkoeling van de noordpool, die door Adhemar 
werd voorspeld, tegen te gaan om zo de te verwachten zondvloed te 
vermijden..." 

Van geheel andere aard was de reactie die in 1858 verscheen van de hand van 
J. B. Liagre (1815-1891).'^'' Liagre studeerde aan de Militaire School te Brussel 
waar hij vervolgens ook repetitor en later hoogleraar werd. Daarnaast werkte 
hij nog tot 1846 in het Brusselse Observatorium onder leiding van Quetelet. 
Vanaf 1852 kreeg hij een andere functie toebedeeld in het leger, maar hij 
keerde terug naar de Militaire School in 1860. Tien jaar later werd hij 
commandant van de School. In 1874 volgde hij Quetelet op als vaste secretaris 
van de Koninklijke Academic voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
Kunsten van Belgie. In 1879-80 was hij heel even ook Minister van Oorlog. 
Liagre was heel goed geplaatst om zowel interesse te betonen als kritiek te 
uiten op de theorie van Adhemar. Als student van Quetelet (die aan de 
Militaire School doceerde) en zijn medewerker op het Observatorium was hij 
ongetwijfeld zeer goed op de hoogte van de geofysica. Maar tegelijk hield 
Quetelet steeds voor dat een werkelijke natuurwetenschap zich diende uit te 
drukken in de mathematische wetten van de fysica. Liagre ging dan ook niet 
in op de geologische bijzonderheden van Adhemar theorie, maar concen-
treerde zich op het fysisch-mathematische aspect ervan. In het bijzonder 
stelde hij zich fel op tegen het door Adhemars beschreven plotselinge 
ineenstorten van het poolijs, dat de rechtstreekse oorzaak zou zijn van de 

19. Cantagrel, Lien des spheres, 161-170. 
20. Adhemar verwijst naar een artikel van Liagre in L'observateur beige van 8 oktober 

1858. In deze krant (avondeditie) blijkt echter niets van een dergelijke aard te zijn 
verschenen in het hele najaar 1858. Liagre heeft ook nergens anders lets met betrekking tot 
dit onderwerp gepubliceerd. We kunnen dan ook enkel de door Adhemar vermelde 
gegevens overnemen. Over Liagre, zie A. Brialmont, "Notice sur Jean-Baptiste-Joseph 
Liagre," Annuaire de !'Academic royale des sciences, des lettres et des beaux-arts deBelgique 
(1892). 
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zondvloed. Alle mogelijke seculaire temperatuurveranderingen konden vol
gens Liagre slechts van zeer geringe omvang zijn, zodat ook het smelten van 
het poolijs niet anders dan op een zeer geleidelijke manier kon verlopen. 
Zware kritiek trof ook het basisbeginsel van Adhemar, namelijk dat het 
verschil tussen het aantal uren dag en nacht in een jaar een netto temperatuur-
verandering teweeg zou kunnen brengen. Volgens Liagre straalde de aarde 
niet enkel 's nachts maar ook overdag warmte uit naar alle delen van het 
heelal, en al deze delen zijn even koud. De hoeveelheid uitgestraalde warmte 
hing dus niet af van het aantal uren dag of nacht. Voor de hoeveelheid 
ontvangen warmte gold verder het theorema van Herschel dat ook Adhemar 
had aangenomen. Liagre besloot dat hierdoor een verschillende opwarming 
van de halfronden was uitgesloten. 

"Les espaces celestes vers lesquels rayonnent sans cesse les deux hemispheres sont 
egalement froids le jour et la nuit; mais chaque hemisphere a rcfu, pendant I'annee, la 
meme quantite de chaleur solaire: done, au bout de I'annee, chacun d'eux doit 6tre arrive 
a la meme temperature."" 

Adhemar reageerde in de tweede editie van zijn boek nogal fel op Liagres 
kritiek, omdat hij vreesde dat de reputatie van Liagre en zijn positie in de 
Belgische Academic een extra gewicht aan diens argumenten zouden hechten. 
Zo benadrukte hij dat Liagre in zijn uiteenzetting verschillende fouten had 
gemaakt tegen de wiskunde, de mechanica en de astronomic.^^ Adhemar, die 
in zijn boek vaak gebruik had gemaakt van de getuigenissen van zeevaarders 
en poolreizigers, ridiculiseerde Liagre om zijn louter theoretische beschou-
wingen. 

"II est vrai que M. Liagre convient qu'il n'est pas voyageur, et admettant 20 lieues pour 
I'epaisseur de la glaciire australe, il nous dit qu'il aime mieux le croire que d'y aller voir. 
II est certain que cela est plus commode, et surtout moins fatigant. Je crains cependant 
que cette nouvelle maniere d'etudier les phenomenes naturels ne soil pas suffisamment 
appreciee par les courageux voyageurs qui ont enrichi la science d'un si grand nombre de 
precieuses decouvertes. Ils ont prefere y aller voir, et n'ont pas cm qu'il suffisait de citer 
des proverbes pour convaincre les incredules."" 

Op dezelfde toon antwoordde Adhemar op de kritiek dat een verschillende 
opwarming der halfronden niet mogelijk was. Was het niet een feit dat de 
gemiddelde temperatuur van beide halfronden duidelijk verschilde? 

21. Adhemar,/Jevo/u/ionj, 331. 
22. Adhemar, Revolutions, 231. Liagre had in zijn berekeningen de poolkappen als 

bolsegmenten beschouwd en verder ook de massa van het water verwaarloosd. Deze (vrij 
onbelangrijke) afwijkingen wijzen erop dat Liagre de berekeningen op eigen inspiratie heeft 
ondernomen, zonder kennis te hebben genomen van Adhemars werk, zoals deze laatste 
inderdaad beweerde. 

23. Adhemar, Revolutions, 230. 
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"II est sans doute tr^s-commode de supprimer les fails, pour faire prevaloir une opinion 
precon^ue. Ainsi, malgre les observations nombreuses et incontestables, malgr6 les 
recits des marins qui ont vu et louche les glaces polaires, qui ont trouve au coeur de I'ete, 
I'hemisphfere austral dix fois plus encombre de glaces que I'hemisphire boreal au milieu 
de I'hiver, des savants, assis au coin de Ieur feu, croient pouvoir assurer qu'un 
hemisphere n'est pas plus froid que I'autre."^' 

De hevigheid waarmee Adhemar zich tegen Liagre richtte, kon echter de 
zwakte van zijn antwoord niet verbergen. Het was er immers Liagre niet om te 
doen geweest het welbekende verschil in temperatuur tussen de beide 
halfronden te ontkennen, maar wel de door Adhemar aangegeven verklaring 
van dit verschil in twijfel te trekken. Het verschil in temperatuur kon immers 
nog door andere oorzaken verklaard worden.^' 

Henri Lehon 

Adhemar had nog een andere reden om de kritiek van Liagre af te wijzen. 
Afgaande op de door Liagre gegeven citaten, meende Adhemar te kunnen 
besluiten dat Liagre zijn boek helemaal niet gelezen had, maar enkel 
reageerde op een samenvatting ervan, die kort tevoren was gepubliceerd door 
de Henegouwse geoloog en kunstschilder Henri Lehon (1809-1872).^* Ad
hemar had overigens niets dan lof voor het werk van Lehon. Deze had immers 
de geologische consequenties van zijn zondvloedtheorie uitgewerkt, een taak 
waartoe Adhemar zich als wiskundige niet in staat achtte. Lehon werd 
daarvoor trouwens in de tweede editie van Revolutions de la mer meerdere 
malen bedankt. 
Lehon was in het Belgische wetenschappelijke leven eigenlijk een marginale 
figuur. Hij had slechts schoolgegaan tot zijn zestiende jaar, waarna hij in 
Brussel als leerjongen in een ijzerwinkel ging werken. Tijdens de Belgische 
revolutie besloot hij dienst te nemen in het leger, waar hij zijn hele verdere 
loopbaan doorbracht. Tijdens een garnizoensverblijf in Oostende ontplooide 
hij een dusdanig talent als kunstschilder dat hij in 1837 werd aangesteld als 
tekenmeester in de Militaire School te Brussel. Mogelijk heeft hij in deze 
hoedanigheid ook aan Liagre les gegeven. 
Lehon beschikte over voldoende vrije tijd om zich nu ook op wetenschappe-

24. Mhtm&T, Revolutions, 331-332. 
25. Algemeen werd namelijk aangenomen dat de globale circulatie van warm en koud 

water in de oceanen (i.h.b. de Golfstroom) een bepalende invloed had op het klimaat en de 
waargenomen temperatuurverschillen, en dus niet andersom zoals Adhemar aannam. 

26. Een biografische nota over Lehon (soms ook geschreven als Le Hon) van de hand 
van E. Dupont verscheen als voorwoord bij de latere edities van L'hommefossile (zie noot 
32). Verder ook P.J. Van Beneden, "Henri-Sebastien Lehon," Biographic Nationale, XI 
(1890-1891), col. 717-724. In N. Hostyn, "Henri Sebastien Lehon," Nationaal Biografisch 
Woordenboek, X (1983), col. 397-400 wordt Lehon vooral als kunstschilder benaderd. 
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lijk onderzoek toe te leggen. Dit onderzoek betrof voornamelijk de astro
nomic en de geologic, waarover hij een aantal populaire, vulgariserende 
boekjes schreef. In 1844 publiceerde hij een Traite d"astronomic, de meteoro-
logie et de geologic, a I'usage des gens du monde, enkele jaren later gevolgd 
door een gelijksoortig werkje over scheikunde. Een ander populair geschrift 
was L'hommefossile en Europe (Brussel, 1867) dat talrijke edities kende. Het 
werd ook in het Nederlands vertaald door H.M.C. van Oosterzee als De 
Mensch in de voorwereld (Leiden, 1869). Meer en meer ging Lehon zich echter 
ook toeleggen op origineel werk. In 1853 publiceerde hij met de bekende 
Belgische paleontoloog L.G. De Koninck een verhandeling over de Crinoides 
du calcaire carbonifere, waarvoor hij een onderscheiding kreeg. Na zijn 
pensionering in 1864 zou hij nog vele andere verhandelingen publiceren over 
geologic en paleontologie, o.a. in de Bulletins de la Societe geologique de 
France. Hij verbleef ook regelmatig in Italic, waar hij de lavagesteenten in de 
buurt van Napels bestudeerde. 

Het is niet bekend wanneer Lehon in aanraking kwam met de theorie van 
Adhemar. Zijn eerste geschrift daarover dateert van 1858. Toen publiceerde 
hij bij de Societe des sciences, des arts et des lettres du Hainaut een 
verhandeling met de duidelijke titel "Periodicite des grands deluges"." Lehon 
stelde zich in dit werk tot doel de theorie van Adhemar met voornamelijk 
geologische en paleontologische gegevens verder te onderbouwen. Dit deed 
hij voornamelijk door bestudering van gestratifieerde sedimentlagen. A. d'Or-
bigny had de structuur van deze lagen in verband gebracht met het bestaan 
van lange rustige perioden waarin de sedimentatie had plaatsgevonden, 
onderbroken door zeer plotselinge en krachtige catastrofen, die het massale 
uitsterven van planten en dieren hadden veroorzaakt. D'Orbigny onder-
scheidde niet minder dan 27 van dergelijke catastrofen. Elie de Beaumont had 
van zijn kant, onder andere op grond van het parallellisme tussen ver
schillende bergketens, een chronologic uitgewerkt van orogenetische spas-
men in de aardkorst, die een oprijzen van het land boven het water met zich 
meebrachten. Het aantal van deze orogenetische rampen die felie de 
Beaumont meende te kunnen aanwijzen, nam toe van 4 in 1829 tot 22 in 
1852.̂ « 

Lehon kon echter met de theorie van het oprijzende gebergte geen genoegen 
nemen. Het ontstaan van bergketens kon volgens hem niet volstaan om een 

27. H. Lehon, "Periodicite des grands deluges resultant du mouvement graduel de la 
ligne des Apsides de la Terre. Theorie prouvee par les fails geologiques, avec une Carte des 
Terres Europeennes avant le deluge de la Genese," Memoires et publications de la Sociiti 
des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, 2e serie, 5 (1858), 241-352. Een tweede, vrijwel 
ongewijzigde editie verscheen in 1861, waaraan een tweede kaart was toegevoegd "Coupe 
geognostique du Pas de Calais" (Et. geogr. de Ph. Van der Maelen). 

28. G. Gohau, Histoire de la geologic (Parijs, 1987) 162-17L 
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globale catastrofe te verklaren. De orogenese bleef immers steeds beperkt tot 
een bepaald gebied, terwijl dezelfde structuur van de sedimentatielagen over 
veel grotere oppervlakten was waar te nemen. Lehon merkte ook op dat de 
sedimentatielagen voornamelijk aangetroffen werden in vlakke, en geolo
gisch rustige bassins. Niet het land was dus opgerezen, maar het water had 
zich teruggetrokken. 
Lehon onderzocht hoofdzakelijk de sedimentlagen uit het Tertiair. Sedert die 
periode was het landschap immers weinig veranderd, zodat de opeenvolgende 
zeebedekkingen zich steeds uitstrekten binnen zowat dezelfde kustlijnen. Bij 
zijn betoog voegde hij een kaart die deze zeebedekking van het Europese 
continent voorstelde (afb. 1). Hij nam daarbij aan dat het niveau op de 
breedtegraad van Parijs zich ongeveer 200 meter boven de huidige zeespiegel 
had bevonden. Het ondergedompelde gedeelte van het continent bleek nu 

Afb. 1. Geologische kaart van Lehon, weergevende de zeebedekking van Europa tijdens het 
Tertiaire Tijdperk (1858). Vervaardigd in het "Etablissement geographique de Ph. Vander 
Maelen". (Koninklijke Bibliotheek, Brussel). 



225 
zeer goed overeen te komen met de plaatsen waar zich de bekende 
sedimentlagen bevonden. De enkele uitzonderingen waar dat niet zo was 
konden gemakkelijk worden uitgelegd door de kracht waarmee de zond-
vloeden het land hadden overspoeld, bij welke gelegenheid ze mogelijk grote 
gedeelten van de reeds bestaande sedimentlagen hadden meegesleurd. 
Lehon ging vervolgens zeer gedetailleerd in op de geologisch reeds goed 
bestudeerde kenmerken van het westelijk deel van Frankrijk, het oosten van 
Engeland, Belgie en Hessen. Hij was er zich van bewust dat onder geologen als 
Lyell, d'Orbigny en Murchison geen eensgezindheid bestond over de 
stratigrafische indeling die voornamelijk op de oudste grondlagen kon 
worden toegepast. Zonder enige argumentatie sloot hij zich aan bij de 
interpretatie van de Franse geoloog Ed. Hebert. Lehon wist deze strati
grafische indeling in perfekte overeenstemming te brengen met de periodieke 
zondvloeden van Adhemar. Daarbij was het gewelddadige karakter van deze 
zondvloed van het grootste belang. 

"Mais que Ton figure, la carte sous les yeux, ce qui doit arriver lorsque les mers du nord, 
apres une periode d'immersion et de repos, passent dans I'hemisphere sud. Des courants 
gigantesques, contraries ou resserres par les terres, marchent du nord au sud avec une 
violence dont rien dans la nature actuelle ne peut nous donner une idee. Un double 
courant se dirige sur la Flandre, I'Artois et la Picardie, I'un venant directement du nord 
et balayant les cotes d'Angleterre, I'autre venant du nord-est, et longeant la cote 
orientale de la grande terre scandinave; celui-ci rencontrant le premier, et repousse d'un 
autre cote, par la cote oblique du Harz et des Ardennes, se precipite dans le vaste dfetroit 
compris entre la pointe des Ardennes et I'Angleterre. Dans cette region relativement 
reserree, la puissance d'erosion et de transport des eaux devient formidable et balaie les 
depots nouvellement formes. Dans les parties basses de la Belgique, 1̂  ou la mer a une 
profondeur de plus de 700 pieds, le transport est infiniment moins marque, et on trouve 
la serie complfete des couches tertiaires. Dans le Brabant plus rapproche du detroit et ou 
la mer a une profondeur moindre d'environ 150 pieds, les denudations sont terribles."" 

Lehon wees overigens ook op het onderscheid tussen de beweging van het 
water van noord naar zuid, waarbij de weke, ondergedompelde sediment
lagen gemakkelijk werden meegesleurd, en de beweging van zuid naar noord, 
waarbij het droge, geerodeerde land door het water werd overspoeld met 
grote vernielingen aan het oppervlak. 

"Les effets des ces retours des eaux doivent offrir certains caractferes particuliers. Les 
mers reviennent sur des contrees mises k sec depuis dix mUle annees, ou couvertes de 
lacs, dont le nombre a diminue depuis les premiers ages tertiaires, par les comblements 
successifs et le nivellement de Ieur Ht. Les eaux roulent sur des couches parfois durcies et 
couvertes d'humus, de forets et d'animaux. Ces animaux sont noyes et leurs cadavres 
sou vent roules au loin. Les forets sont arrachees, transportees et dispersees si elles se 
trouvent sur des points eleves; fracassees et mSlees de debris de roches si elles sont dans 
des parties basses. La vase des lacs est en partie balayee et transportee ci distance, et des 

29. Lehon, "Periodicite," 284. 
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erosions nouvelles viennent se joindre k celles precedemment produites. Certains points 
abrites contre les denudations des courants N.-S., se trouvent au contraire exposes k 
toute la violence du retour des mers vers le pole nord.'"" 

Na elke periode van zeebedekking, ontstond volgens Lehon weer nieuw leven, 
dat bij de volgende catastrofe grotendeeis opnieuw werd uitgeroeid. Ook 
hierin vond Lehon een toepassing van Adhemars zondvloedtheorie. Hij wees 
erop dat bepaalde streken op de wereld bekend stonden als grote vindplaatsen 
van fossiele zoogdieren. Voor zover deze dieren stamden uit de periode van 
net voor de voorlaatste zondvloed, werd hun uitsterven veroorzaakt door de 
zondvloed die vanuit het zuiden alles naar het noorden meesleurde. De 
kadavers werden in dezelfde richting meegesleurd tot ze op hoge bergketens 
botsten en in de valleien voor die bergketens werden gedeponeerd. Dit 
verklaarde de concentraties van fossielen in de valleien van de Arno en de Po 
en aan de zuidflanken van het Himalayagebergte. 
De laatste zondvloed had ook voor de mens gevolgen gehad. De watermassa 
die zich van de noordpool naar het zuiden bewoog, had de mens verplicht 
beschutting te zoeken op de hoogste toppen van de Himalaya en de 
hoogvlakte van China. Ook de vele eilanden in de Stille Zuidzee, ooit de 
hoogste toppen van nu ondergedompelde bergen, fungeerden als dergelijke 
schuilplaatsen, waardoor de aanwezigheid van mensen op die totaal geiso-
leerde plaatsen kon worden verklaard. Verder meende Lehon dat de 
mensachtige en negro'ide fossiele resten die niet lang voordien in Oostenrijk en 
Belgie waren gevonden, uit het zuiden waren aangespoeld tijdens een vorige 
zondvloed. Dat negerstammen hier hadden geleefd en dan nog wel tijdens een 
ijstijd kon hij zich moeilijk voorstellen. Daar Europa precies op dezelfde 
meridiaan lag als Afrika, achtte hij het zeer waarschijnlijk dat deze fossiele 
resten uit het zuiden hier waren aangespoeld. 

Lehon waagde zich tenslotte nog aan een voorspelling met betrekking tot de 
volgende zondvloed. Als belangrijkste vraagstuk beschouwde hij het uit
sterven van oudere diersoorten en het ontstaan van nieuwe soorten. Lehon 
volgde hier de opvattingen van d'Orbigny over de spontane generatie van 
nieuwe soorten, zonder evenwel diens al te radikale standpunten te aan-
vaarden. 

"En admettant done que la creation successive et I'extinction graduelle des espfeces 
constituent une loi reguliere de I'economie de la nature, il reste k examiner les effets de 
cette loi depuis le dernier deluge. La disparition, depuis les temps historiques, d'un 
certain nombre d'espfeces a ete constatee, mais il devient bien autrement difficile 
d'etablir qu'une espece, entierement nouvelle, a fait son apparition sur la terre k une 
epoque recente. (...) Quant aux extinctions, il est vraisemblable que I'aurochs, 
I'hippopotame, le rhinoceros, et peut fetre I'elephant, ces restes d'une gigantesque 

30. Lehon, "Periodicite," 285. 
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creation, ne survivront pas k la periode actuelle. (...) Depuis I'apparition de la race 
humaine, les grandes espfeces semblent tendre k s'eteindre successivement, comme pour 
faire place au roi de la creation".^' 

Het grootste gedeelte van Lehons verhandeling bestond uit een overzicht van 
de geologische literatuur, waarbij hij steeds die elementen die de theorie van 
Adhemar konden ondersteunen, extra benadrukte. Gezien de grote onzeker-
heid die nog bestond in het dateren en identificeren van de sedimentlagen, is 
het moeilijk de kwaliteit van Lehons werk te beoordelen. In de meer 
speculatieve gedeelten van zijn werk laat hij zich kenmerken door hetzelfde 
overmoedige enthousiasme dat ook Adhemar in zijn werk aan de dag had 
gelegd. Maar hem komt wel de verdienste toe de geologische implicaties van 
Adhemars theorie te hebben geexpliciteerd en haar te hebben getoetst aan de 
contemporaine geologische literatuur. Bovenal siert het hem dat hij in de loop 
van zijn verdere studies zijn oorspronkelijke opvattingen wijzigde om ze met 
de nieuwe wetenschappelijke kennis in overeenstemming te brengen. 

Lehons herziene theorie 

Negen jaar na zijn eerste publikatie over Adhemars theorie, keerde Lehon 
terug tot het onderwerp in een verhandeling getiteld "Mouvement des mers k 
I'epoque quaternaire", dat hij als een apart deel toevoegde aan L'homme 
fossile en Europe.^^ Lehon had in de voorgaande jaren zeer goed de discussies 
gevolgd over het vraagstuk van de grote ijstijd in het Quartiair en hij was 
daarbij tot de bevinding gekomen dat de precessiebeweging der equinoxen 
niet in staat kon worden geacht de enorme (mondiale?) temperatuurdaling te 
verklaren. De duur van de ijstijd overspande overigens verscheidene cycli van 
de precessiebeweging. Lehon gaf te kennen dat er een andere astronomische 
wetmatigheid bestond, die door een "savant illustre" werd bestudeerd. Lehon 
vond het echter niet gepast deze primeur te openbaren, vooraleer deze 
persoon dat zelf had gedaan. "C'est par un sentiment de discretion et de 
deference que nous croyons devoir lui laisser toute initiative sur un fait d'une 
si haute importance. Nous esperons que notre silence sera compris."" 
Reeds het volgende jaar verscheen de tweede editie van L'homme fossile, 
waarin hij zijn verhandeling over de astronomische wetten grondig had 
herwerkt en als titel had gegeven "Influence des lois cosmiques sur la 

31. Lehon, "Periodicite," 342. 
32. H. Lehon, Temps antediluviens & prihistoriques. L'homme fossile en Europe. Son 

Industrie, ses moeurs, ses oeuvres cfart (Brussel, 1867). Het tweede deel "Mouvements des 
mers a I'epoque quaternaire" bevindt zich op p. 259-306. Als appendix voegde Lehon hier 
nog aan toe een "Abrege de la theorie de Darwin traduit de I'italien du professeur Omboni 
avec prolegomenes par H. Le Hon". 

33. Lehon, L'homme fossile (\%bl) 304. 
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climatologie et la geologic." Nu maakte Lehon de naam van de illustere 
geleerde bekend. Het bleek niemand minder te zijn dan Charles Lyell, die in 
de tiende editie van zijn Principles of geology uit 1868 uitvoerig zijn eigen 
studies over de klimaatveranderingen uiteengezet had, gesteund op het werk 
van onder anderen James Croll en J. Carrick Moore. De onbekende 
astronomische wet bleek de verandering van de excentriciteit van de 
omloopbaan van de aarde te zijn. De ellips was nu eens lang uitgerekt, dan 
weer bijna cirkelvormig. Dit had een belangrijk gevolg voor het verschil in 
duur van de seizoenen. Croll en Carrick Moore berekenden dat 100.000 jaar 
geleden het verschil in omlooptijd in de gedeelten van de ellipsbaan tussen de 
equinoxen niet minder dan 23 dagen bedroeg. Tweehonderduizend jaar 
geleden bedroeg het zelfs 28 dagen. Het grootste verschil had zich 850.000 jaar 
geleden voorgedaan, toen herfst en winter 36 dagen langer duurden dan lente 
en zomer. 
Croll meende in de combinatie van de variatie van de excentriciteit en de 
precessiebeweging der equinoxen voldoende grond te vinden om de grote 
temperatuurveranderingen in de recentee geologische geschiedenis te ver
klaren. Indien bijvoorbeeld 850.000 jaar geleden de winter voor het noorde
lijk halfrond samenviel met de verste positie op de ellipsbaan (aphelion), 
bedroeg de gemiddelde temperatuur op de breedtegraad van Londen in de 
koudste maand -21°C en in de warmste maand 52°C. De variaties in de 
excentriciteit zouden het effect van de precessiebeweging dus aanzienlijk 
versterken.''' 
De geologische implicaties van deze nieuwe opvattingen hadden een grondige 
wijziging van Lehons eerdere mening tot gevolg. Nog steeds hechtte hij belang 
aan de periodieke veranderingen in het niveau van het zeewater, maar de 
werkelijke geologische oorzaken dienden toch gezocht te worden in de 
activiteit van de enorme gletschers die tijdens de ijstijden de continenten 
grotendeeis hadden bedekt. De periodieke zondvloed, op gang gebracht door 
het smelten van het poolijs, interpreteerde hij nu als een massale overstroming 
van de continenten, maar op een geleidelijke en niet-bruuske manier. 

"II n'est pas necessaire de supposer un torrent violent et subit pour expliquer les fails. 
Des courants marins moderes, prolonges pendant une serie de sifecles, peuvent produire 
des effets analogues k ceux de masses d'eau se depla^ant brusquement."" 

Lehon meende overigens dat de invloed van de precessie enkel in recente 

34. Lehon nam, naast de precessiebeweging van de equinoxen (Adhemar) en de variatie 
van de excentriciteit (Croll), ook nog in beschouwing de verandering in de heUing van de 
aardas. 

35. Lehon, L'homme fossile, vierde editie (1877) 433 en nog op 436: "nous croyons done 
devoir protester d'avance contre ceux qui attribueraient aux lois cosmiques des effets 
brusques et violents." 
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geologische perioden duidelijk was geworden. In de vroegste tijden had de zee 
de aarde op vrijwel homogene wijze bedekt, waardoor mogelijke tempera
tuurverschillen tussen evenaar en polen grotendeeis werden geneutraliseerd. 
De temperatuur op aarde was toen trouwens veel hoger dan nu wegens de 
aanzienlijke eigen warmteproduktie in haar inwendige. Daardoor was het 
effect van de precessie der equinoxen nauwelijks voelbaar. Ook in het Tertiair 
lag het temperatuurniveau nog gevoelig hoger, maar door de afkoeling van de 
aardkorst rezen de gebergten op uit de zee. Het grote en enige probleem 
waarop de astronomische theorie nog een antwoord leek te kunnen geven, 
was gereduceerd tot het verklaren van de grote ijdstijd die onze periode 
Scheldt van het tijdperk der dinosaurussen. Dit nam niet weg dat Lehon 
onverminderd een verdediger bleef van het onderzoek van de astronomische 
invloeden in de geologic. 

"Si Ton parvient k bien constater le degre d'influence et les effets des lois cosmiques, il 
sera possible, progres admirable, d'etablir la chronologic positive de I'histoire de la 
terre, au moins pour les dernieres epoques."" 

Conclusie 

De theorie van Adhemar was tegen het einde van de negentiende eeuw nog 
niet geheel vergeten. Vooral in Frankrijk waar allerlei catastrofe-theorieen 
met grote regelmaat werden voorgesteld, bleef zijn naam bekend en werd zijn 
werk gewaardeerd." Het belangrijkste tegenargument dat naar voren werd 
gebracht was dat, zoals reeds Herschel had aangetoond, de variaties in de 
beweging van de aarde nooit tot een verschillende opwarming van de 
halfronden konden leiden. De jaarlijkse insolatie van het aardoppervlak, d.i. 
de blootstelling aan de zonnestraling, blijft immers steeds dezelfde. Ook werd 
gesteld dat de temperatuurveranderingen zich gelijkmatig over de hele aarde 
zouden hebben voorgedaan, terwijl Adhemar noodzakelijk had aangenomen 
dat het noordelijk en het zuidelijk halfrond afwisselend een warm en een koud 
klimaat hadden gekend. 
De hedendaagse heropleving van de astronomische theorie bouwt dan ook 
niet voort op het mechanisme zoals dat door Adhemar werd voorgesteld. 
Andere factoren worden nu in rekening gebracht, zoals het albedo (reflectie-
vermogen) van de poolkappen of de invloed van de zonnestraling op het 
plankton in de oceanen en de invloed daarvan op de koolstofcyclus. Dat 
echter de langzame variaties in de omloopbaan van de aarde en in de helling 
van de aardas inderdaad een rol spelen in ons klimaat lijkt nu toch wel 
algemeen aanvaard. 

36. Lehon, L'/iomme/oM;7e (1877) 419. 
37. Bijvoorbeeld in S. Meunier, L'Evolution des Theories Geologiques (Parijs, 191P). 
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SUMMARY 

Henri Lehon and the diluvial theory of J. Adhimar 

In 1842 the French mathematician Joseph Adhemar published a remarkable theory on the 
causes of the deluges that played a prominent role in geology. He believed that as a 
consequence of the precession of the equinoxes, and the resulting difference between the 
lengths of the seasons, the northern and the southern hemisphere would be alternatively 
immersed by the world oceans, floating towards the coldest pole of the planet. This 
periodical movement was marked by a global catastrophe when the slowly melting pole 
suddenly collapsed. 
Adhemar's theory was taken up in Belgium by the geologist Henri Lehon, who succeeded in 
combining the theory with the stratigraphical views of d'Orbigny and H6bert. Lehon 
strongly opposed the orogenetical school of felie de Beaumont, at least with regard to the 
more recent geological periods. Later, however, Lehon weakened his position under the 
influence of the work of Lyell and Croll. Adhemar's theory now played only a minor role in 
the explanation of the great Ice Age, while its catastrophical aspects disappeared out of 
view. 


