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Het zout van de zee

Gerhard+C. Cadée*

Lord Kelvin (1824-1907, een wereldwijd erkend expert

op het gebied van thermodynamica) ging uit van het feit

dat de temperatuur in de aarde (bijvoorbeeld gemeten in

mijnen) toeneemt met de diepte: dit duiddeerop dat de

aardenog steeds afkoelt sinds de tijd dat het een gloeiende
bol van gesmolten materiaal was geweest. Als de tempe-

ratuur waarbij het materiaal waaruit de aardkorst bestaat

smeltbekend is en de snelheid waarmee dit afkoelt dan

was de ouderdom van deaardkorst te schatten. Hij kwam

tot een schatting van eerst ergens tussen 20 en 400 mil-

joen jaar, later nauwkeuriger berekend tot 100 miljoen.
Kelvin’s autoriteit en het feit dat hij een ‘exacte’ fysicus
was heeft ertoe geleid dat zijn schatting lange tijd door

geologen als waar werd geaccepteerd. Sinds het gebruik

van de vervaltijden van radioactieve isotopen weten we

dat deaarde heel wat ouder is.

Er is een uitgebreide literatuurover bovenstaande. Heel

leesbaar is Cherry Lewis (2000) “The dating game” dat

vooral over de loopbaan van Arthur Holmes (1890-1965)

gaat, één van de pioniers in het gebruik van de vervaltijd

van radioactieve isotopen bij de ouderdomsbepaling. Hol-

mes eigen boekje “Theage of the earth” (1937) gaat uit-

gebreid inop Halley en Joly’s dateringsmethode gebruik-

makendevan het veranderendezoutgehalte van de oceaan.

Hallam (1989) wijdt een heel hoofdstuk aan de contro-

verses over de ouderdomsbepaling van deaarde.Kuenen

(1948 p. 378 e.v.) gaat in op het in geologische tijd veran-

derende zoutgehalte der oceanen.

Terugkomend op wat Lars van den Hoek Ostende (2002)

schreef: wat dacht men twintig jaar geleden? Een goed

idee daarover geeft Degens (1989). Hij schrijft dat het hui-

dige zoutgehalte van de oceaan vermoedelijk reeds be-

reikt was aan heteind van het Precambrium. Sinds die tijd

zal het zoutgehalte slechts geringe variatiehebben onder-

gaan in fase met tektonische gebeurtenissen en klimaat-

sveranderingen (Lars heeft dus gelijk metzijn opmerking,

aangehaald in de eerste zin van dit stukje). De meeste au-

teurs gingen er twintig jaar geleden volgens Degens (1989)

vanuit dat Natrium en Chloor de belangrijkste elementen

waren in deproto-oceaan voor het einde van het Precam-

brium, gevolgd door Kalium, Magnesium, Calcium en

Bicarbonaat. De verhouding Calcium/Magnesium is vol-

gens nieuwe inzichten niet zo constant gebleven als men

twintig jaar geleden dacht (zie Lars’ “Lapillus”).
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“Kan zeewater eigenlijk wel van samenstelling verande-

ren in de loop van de geologische geschiedenis?.... Twin-

tig jaar geleden was dat ideenog ondenkbaar”schreefLars

van denHoekOstende (2002) in zijn aardige ‘Lapillus’ in

Afzettingen 23 (4) over zee-egels en de veranderendezee.

Was dat twintig jaar geleden echt ‘ondenkbaar’? Iets lan-

ger geleden zeker niet!

Edmond Halley (1656-1742, dezelfde die berekeningen

maakte van de baan en omlooptijd van deberoemde naar

hem genoemde komeet), stelde in 1715 voor het zoutge-

halte van de oceaan te gebruiken om deouderdom van de

aarde te schatten. Hij nam aan dat de oceanen in den

beginne geen zout bevatten en dat alle zout in de loop der

tijden was aangevoerd doorrivieren. Als men in 1715zou

bepalen hoeveel zout er in de oceanen zat en dat over en-

kele honderdenjaren nog eens zou doen, dankon men uit

de toename de ouderdom van de aarde of op zijn minst

van de oceanen berekenen.Hoe jammer (vond Halley) dat

de Griekenof Romeinen niet op dit idee gekomen waren

en het zoutgehalte toen hadden gemeten! Halley’s artikel

had niet meteen effect, pas eind negentiende eeuw toonde

John Joly (1857-1933) zich een groot voorstander van deze

dateringsmethode. Joly (1900) mat het Natrium gehalte

van zeewater en schatte het volumevan de oceanen en de

hoeveelheid Natrium die de rivieren per jaar naar zee

brachten. Vooral die afvoer door de rivieren was natuur-

lijk niet zo eenvoudig te schatten. Voor de leeftijd van de

aarde kwam hij op 89 miljoen jaar, een schatting die be-

wonderenswaardig dicht bij die van Lord Kelvin kwam,

maar voor Darwin te kort was om de evolutie van het le-

ven op aarde in te doen plaatsvinden


