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Weinig geologen kunnen echt boeiend over hun werk ver
tel len. Sal ie Kroonenberg, hoogleraar aan de TU in Delft, 
is é é n van die begenadigde sprekers en schrijvers. Zijn 
rondzwervingen over vrijwel de hete aarde, in combinatie 
met zijn belezenheid en zijn interesse in maatschappeli j 
ke ontwikkelingen, stellen hem daarbij bovendien in staat 
om de zin en onzin van de maatschappeli jke betekenis 
van geologie van e lkaar te scheiden. Dat heeft een uiterst 
interessant boek opgeleverd. Het is bovendien niet al leen 
interessant, maar ook meeslepend: had mijn werk het 
mogelijk gemaakt, dan zou ik het in é é n adem hebben 
uitgelezen. 

Wat weinigen durven, durft Kroonenberg: hij herkent niet 
al leen de waan van de dag, maar durft die ook belachelijk 
te maken. A l die mode lmakers die model len opstellen 
zonder rekening te houden met normale geologische ont
wikkel ingen; a l die politici die niet verder durven of wi l len 
- en waarschijnlijk niet kunnen - kijken dan de komende 
verkiezingen: Kroonenberg oordeelt hard over hen. 

Hij doet dat aan de hand van onderzoek waarbij hij veelal 
zelf betrokken is geweest of nog is betrokken. Daarbij 
loopt als een rode draad door het boek dat ons beleid 
niet gericht moet zijn op wat er verwacht wordt voor de 
tijd tot de komende verkiezingen. Zelfs niet voor de tijd 
waar in onze kinderen moeten teven. We moeten verder 
vooruitdenken. Daarbij haalt hij indianen aan waarvan het 
opperhoofd altijd zeven generaties vooruit moest denken. 
Dan pas ben je op de goede weg. Kroonenberg zelf denkt 
liever nog verder vooruit: zo 'n t ienduizend jaar. Dan zitten 
we immers opnieuw in een ijstijd, en dan zul len al ler lei 
natuurrampen hebben plaatsgevonden in een omvang die 
we uit onze beperkte historie niet kennen. 

Moeten we onze rivierdijken verhogen terwijl we weten 
dat de zeespiegel lager za l komen te staan, en dat de 
rivieren zich dus dieper zul len gaan insnijden? Moeten 
we de uitstoot van broeikasgassen tegengaan, terwijl die 
juist zouden kunnen helpen om van de komende ijstijd 
een 'kwakkelijsti jd ' te maken? En waarom moeten we 
het kl imaat houden zoals het is? Welk kl imaat trouwens: 
het onze in de gematigde zone van het rijke westen, of 
dat van de hongerende bevolking in de Sahel , of dat van 
de Esk imo 's? Waarom zouden kl imaatzones niet mogen 
opschuiven zoals dat altijd is gebeurd? En moeten we 
soms ook de continentverschuiving stopzetten om te 
voorkomen dat het welvarende westen in een andere 
kl imaatgordel terechtkomt? 

Aan de hand van voorbeelden zoals hittegolven, ijstijden, 
vu lkanisme en aardbevingen laat Kroonenberg zien dat 
geologische gebeurtenissen te beschouwen zijn a ls de 

resultaten van altijd gelijkgerichte s t romen (de tijd), cycli 
(ijstijden) en pulsen (komeetinslag). Dat inzicht ontbreekt 
volledig in onze maatschappij, en veel gevechten tegen 
de, a l dan niet door mensen, in gang gezette ontwikke
lingen zijn dan ook, op langere termijn, s lechts een strijd 
tegen de bierkaai . We zouden wijzer moeten zijn, en meer 
gebruik maken van de kennis die we hebben op basis 
van reconstructies van het geologische verleden. Ook 
a l moeten we daarbij oppassen voor de onvermijdelijke 
fouten die bij dergelijke reconstructies - altijd gebaseerd 
op fragmentarisch feitenmateriaal - onvermijdelijk zijn. 
Zoals ook kleine foutjes in het fascinerende boek van 
deze begaafde vertel ler zijn ingeslopen, bijv. waar het 
gaat om het volume aan magma dat bij een extreem grote 
vulkaanuitbarst ing werd uitgeworpen. 

Voor de fundamentele betekenis van dit boek maken 
dergelijke schoonheidsfoutjes weinig uit. Dit boek zou 
verplichte kost moeten zijn voor alle bele idsmakers , 
wereldwijd. Maar geologen zul len ervan smul len ! 
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De auteur heeft in dit boek de aspecten van de geo
logie in Neder land beschreven. Hier in is ingegaan in 
de betekenis van diverse geologische monumenten in 
Neder l and . Hij heeft duidelijk kunnen maken dat deze 
monumenten buitengewoon waardevol zijn en zorgvul 
dig dienen te worden beheerd. Het boek bestaat uit 11 
hoofdstukken. 
In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag 
wat aardkundige waarden zijn. Tevens worden diverse 
definities en begrippen behandeld. Aan de hand van 
een aantal mooie foto's wordt duidelijk gemaakt waa r 
aardkundige waarden over gaan. In dit hoofdstuk wordt 
duidelijk gemaakt dat aardkunde zich op verschi l lende 
vakgebieden uitstrekt. Gepoogd is om een s a m e n h a n 
gend beeld weer te geven over a l deze onderwerpen . 
In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe 
hier mee om te gaan. Wordt in de planologie rekening 
gehouden met de waarde die een bepaald terrein heeft?. 
Een s tuwwal maken met mil joenen vrachtwagens zand 
is uit te voeren. Maar dan is er nog niet de passende on 
dergrond zoals van nature w e l aanwezig is. Enzovoorts . 
In het derde hoofdstuk worden een aanta l aardkundige 
monumenten behandeld. Het idee om aardkundige 
monumenten te benoemen is ontstaan in 1994 in de 
provincie Utrecht. De 'Utrechtse uitvinding' s loeg ook 
aan bij andere provincies. Dit hoofdstuk behandelt ook 
de doels te l l ing en de cr i ter ia waaraan zo 'n monument 
dient te voldoen. 

Het vierde hoofdstuk gaat over de historie van De Zande
rij. Aan de hand van een aantal oude kaarten en mooie 
his tor ische zwart /wi t foto's wordt breedvoerig ingegaan 
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