
Portret van Nicolaus Steno, 1667. Coll Uffizi, Florence. 

46 LEIDS JAARBOEKJE 2006 



Oude Leidse geologen 
en de ouderdom van de aarde 

Frederlk R. van Veen 

Loquere terrae, et respondebit tibi 
(Spreek tot de aarde, zij zal u onderrichten) 

Job 12 : 8 

Hoewel de aardkunde of geologie in Nederland nooit veel aandacht heeft gekre-
gen, blijkt dat al vanaf het midden van de 17de eeuw een aantal studenten van 
de Leidse universiteit heeft bijgedragen aan de vroegste ontwikkeling van deze 
wetenschap. Vier van hen uit de periode 1660-1833 worden in dit artikel belicht. 
Deze pioniers waren oorspronkelijk vaak medici die zich interesseerden voor fos-
sielen en de ontwikkeling van de aarde. 

In het midden van de 17de eeuw beleefde de Leidse universiteit haar eerste 
bloeitijd en trok zij veel buitenlandse studenten aan die zich in de geneeskunde 
en de natuurwetenschap wilden bekwamen. Een van hen was de Deen Nicolaus 
Steno, die van 1660 tot 1664 in Leiden studeerde. Hij nam hier deel aan discus-
sies over de aard en het ontstaan van fossiele schelpen en bestudeerde sedimenta-
tieprocessen langs de Nederlandse kust. Steno werd echter pas in de 20ste eeuw 
ontdekt als de grondlegger van de moderne dynamische geologie, nadat zijn uit 
het Latijn vertaalde publicaties onder de aandacht van wetenschapshistorici 
waren gekomen. 

Men moest vervolgens honderd jaar wachten tot de geologie in Leiden weer in 
beeld kwam met het verschijnen in 1769 van het boek De natuurlijke historie van 
Holland van Johannes Ie Francq van Berkhey. Ook deze pionier bleef vrijwel 
onbekend tot zijn herontdekking tegen het einde van de 20ste eeuw. 

Vervolgens schreef in 1813 een andere beroemde Leidenaar, Willem Bilder-
dijk, het eerste boek in het Nederlands met het nieuwe woord 'geologie' in de 
titel. Ten slotte promoveerde Winand Staring in 1833 als eerste in Leiden op een 
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geologisch proefschrift. Hij maakte ook de eerste geologische kaart van ons land 
en wordt als de grondlegger van de Nederlandse geologie beschouwd. 

Deze vier 'oude Leidse geologen' leefden in de periode waarin twijfel rees over 
het bijbelse scheppingsverhaal en de daarop gebaseerde ouderdom van een onver-
anderlijke aarde. Langzamerhand groeide het besef van een zeer oude en dyna-
mische planeet. 

Nicolaus Steno (1638-1686) 
De eerste in Leiden in de geneeskunde gepromoveerde geleerde die internationaal 
naam heeft gemaakt op het gebied van de geologie, is de Deen Niels Stensen. Hij 
is onder geologen bekend geworden als Nicolaus Stenonius of Steno. Als jonge 
student in Kopenhagen had Niels zich al beziggehouden met fossielen uit de col-
lectie van het beroemde rariteitenkabinet van Ole Worms. De catalogus van het 
museum Wormianum verscheen in 1655 bij Elzevier in Leiden. Over fossielen 
werd door natuurgeleerden veel gespeculeerd. Volgens Aristoteles zouden ze 
spontaan gegroeid zijn. Latere geleerden opperden verklaringen als vanuit zee 
opstijgende 'zaaddampen', spelingen der natuur, lusus naturae, of grapjes van de 
duivel als oorzaken van deze merkwaardige versteningen, maar door Niels wer-
den ze al vroeg gezien als versteende organismen, die tijdens de zondvloed op 
heuvels en bergen waren achtergebleven.' Uit zijn aantekeningen die onder de 
titel Chaos werden verzameld en waarvan het manuscript in de Biblioteca Nazio-
nale Galileian in Florence wordt bewaard, blijkt dat hij niet alleen Descartes' 
ideeën over de bouw van de aarde had bestudeerd, maar ook het in 1650 bij 
Elzevier verschenen invloedrijke werk Geographia generalis van de Leidse medicus 
en geograaf Varenius (Bernard Varen, 1622-1650). Dit boek was zijn tijd ver 
vooruit en geldt als een vroeg standaardwerk voor de natuurkundige aardrijks-
kunde. Isaac Newton bewerkte de versie die in 1672 in Cambridge werd uitge-
geven. 

Waar Varenius schrijft dat Spanje en Noord Amerika 'myriaden jaren geleden' 
met elkaar verbonden waren, loopt hij vooruit op de continent-
verschuivingstheorie, die eerst in het midden van de 20ste eeuw algemeen erkend 
werd, maar verwijst hij ook al naar een oude aarde. 

In 1650 was de datum van de schepping door de Ierse aartsbisschop Ussher 
(1581-1656) berekend op 4004 voor Christus en wel op zaterdag 26 oktober om 
9.00 uur 's morgens. Deze door de Church of England officieel erkende datum 
werd tot voor kort nog in de King James Bijbel vermeld. Tot ver in de 19de eeuw 
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werd op gezag van de Bijbel door velen het einde der tijden op 6000 jaar na de 
schepping vastgesteld. Shakespeare liet in 1599 Rosalind in As you like it uitroe-
pen: The poor world is almost six thousand years old (Act 4, scene 1). 

Anders dan alle voorgaande theoretici negeerde de Franse natuurfilosoof De 
Buffon (1707-1788) de bijbel. Op grond van experimenten met withete ijzeren 
kogels berekende hij de duur van de afkoeling van de aarde op 74.832 jaar. Dit 
kwam hem op een reprimande van de theologen van de Sorbonne te staan, die 
hem geboden de provocerende passages in zijn publicaties, die in tegenspraak 
waren met de boeken van Mozes, te herroepen. De wetenschap stond echter niet 
stil en de Schotse geoloog James Hutton (1726-1797) - die in 1749 in Leiden in 
de medicijnen was gepromoveerd - ontdekte in 1788 'deep time', de onvoorstel-
baar lange duur van de aardgeschiedenis.- Van hem is de beroemde uitspraak: We 
find no vestige of a beginning, — no prospect of an end; maar het heeft nog lang 
geduurd voor deze hoge ouderdom geaccepteerd werd.' 

Steno in Leiden 
Omdat Denemarken in oorlog was met Zweden, kwam de 22-jarige Niels in sep-
tember 1659 naar Nederland om zijn studie medicijnen voort te zetten. Hij nam 
zijn intrek bij professor Blasius, de anatoom van het Amsterdamse Atheneum. Al 
gauw deed hij, tijdens het ontleden van een schaapskop in de anatomiekamer in 
het voormalige St. Ursula klooster, een belangrijke ontdekking: het oorspeeksel-
kanaal. Dit kanaal staat nog altijd bekend als ductus Stenonianus. Blasius besteed-
de echter weinig aandacht aan de ontdekking van zijn leerling. Niels besloot 
daarop naar Leiden te vertrekken, waar hij bijna vier jaar zou verblijven. Op 
8 juli 1660 had hij in Amsterdam zijn geologisch-mineralogische studie over 
warmwaterbronnen. De thermis' verdedigd. Geneeskrachtige bronnen stonden 
destijds volop in de belangstelling van medici, maar stimuleerden bij Steno voor-
al diens interesse in de aardwetenschappen. 

Op 27 juli 1660 schreef hij zich in aan de Leidse universiteit. Er waren des-
tijds tweeduizend studenten, onder wie veel buitenlanders, en veertien hoog-
leraren. Hier kon hij zijn studie van de speekselklieren voortzetten onder leiding 
van de beroemde hoogleraar in de praktische geneeskunde Francois de Ie Boe 
Sylvius (1614-1672). Volgens Steno was Sylvius een enthousiast anatoom, orato-
risch begaafd en met een scherp waarnemingsvermogen. In het Anatomisch Theater 
in de Faliede Begijnkapel aan het Rapenburg werden in 1661 niet minder dan 23 
kadavers ontleed. Steno meldt met trots dat ook zijn speekselductus door Sylvius 
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werd gedemonstreerd. Na deze erkenning besloot de weetgierige Steno de anato-
mie voorlopig te laten rusten en zich meer in de wiskunde en de natuurlijke 
historie te bekwamen. Hij volgde nu de colleges van de oriëntalist en wiskundi-
ge Jacob Golius, de stichter van de Leidse sterrenwacht, die ook een Arabisch 
woordenboek schreef en de Heidelbergse catechismus in het Arabisch vertaalde. 
Golius en Sylvius introduceerden de streng luthers opgevoede Steno bij de 
'atheïstische' filosoof Spinoza, die van 1660 tot 1663 in Rijnsburg woonde. Hij 
bewonderde diens Tractatus theologko-polhico. Steno kwam in het tolerante 
Holland in aanraking met verschillende religies: hij hoorde een preek van een 
Arminiaan, bezocht een synagoge en woonde een katholieke mis bij.' Hij kwam 
volgens zijn aantekeningen hierdoor in een geloofscrisis, die uiteindelijk in 1667 
leidde tot zijn overgang naar de rooms-katholieke kerk. 

Steno raakte in Leiden bevriend met zijn studiegenoot Jan Swammerdam, die 
als jongen al natuuronderzoek deed. Swammerdams vader was apotheker en 
bezat een beroemd kabinet van naturaliën, dat de vrienden samen vaak bezoch-
ten. Hier konden ze naar hartelust over schelpen en over de aard van fossielen dis-
cussiëren. 

Steno berei.sde in de zomers van 1661, 1662 en 1663 grote delen van Holland 
en België en bestudeerde de wisselwerking tussen rivier en zee, zand en land in 
Zeeland, Noord-Holland en Friesland. Uit zijn aantekeningen blijkt dat hij het 
ontstaan van de Zeeuwse eilanden verklaart door sedimentatie in water, in die 
tijd een oorspronkelijke gedachte. 

Steno's reizen en de Put van Amsterdam 
In 1664 begonnen Steno's grote Europese wetenschappelijke reizen. Eerst 
bezocht hij Jan Swammerdam, die na zijn promotie in 1663 naar Parijs was ver-
trokken. De twee vrienden zouden gedurende bijna een jaar een woning delen. 
Vervolgens reisde hij naar Montpellier waar hij de beroemde Engelse natuur-
geleerde Martin Lister (1639-1712) ontmoette, die ervan overtuigd was dat fos-
sielen lapides sui generis waren, dus gegroeide stenen die niets met organismen te 
doen hadden. De aanwezigheid van fossiele schelpen in de bergen was nog een 
onopgelost vraagstuk, maar Steno had al vroeg een relatie met de bijbelse zond-
vloed geopperd. Ongetwijfeld kwam hier ook de Put van Amsterdam ter sprake, 
waarmee Steno door het boek van Varenius'' bekend was geworden. Deze put 
werd belangrijk geacht, omdat men verwachtte uit een laaggelegen grondboring 
het gemakkelijkst iets te weten te komen over de oorspronkelijke toestand van de 
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aarde. Lister introduceerde na zijn ontmoeting met Steno diens ideeën bij de 
Royal Society in Londen, waar paleontologische en geologische vraagstukken 
volop in de belangstelling stonden van de natuurgeleerden, onder wie Boyle en 
Hooke.' De Put van Amsterdam werd in 1668 door Robert Hooke samen met 
een gedetailleerde profielbeschrijving vermeld. Veel geleerden refereerden nog tot 
in de 19de eeuw aan deze put, onder anderen Hartsoeker in 1706, Buffon in 
1749, Leibniz in zijn Protogaea eveneens in 1749, Berkhey in 1771, De Luc in 
1779, James Hutton in 1795 en Charles Lyell in 1873." 

De waterput was in 1605 bij het Oudemanshuis door vijf arbeiders in 21 
dagen geboord tot een diepte van 73 meter. Tot het midden van de 19de eeuw is 
dit de diepste put in Holland gebleven. Tot ieders verrassing werden tussen 30 en 
42 meter diepte mariene schelpenlagen aangetroffen. Varenius concludeerde op 
grond van de aangetroffen schelpen dat de zee kort na de schepping van de aarde 
daar aanwezig moest zijn geweest.' Deze vondst stelde het bijbelse model van een 
sinds de schepping onveranderde aarde ter discussie. Varenius was daarmee de 
eerste geleerde die terugkeerde naar het dynamische model van een zich verplaat-
sende zee, dat al in de klassieke oudheid was aangenomen, maar meer dan 1.500 
jaar moest wachten op herontdekking en bevestiging op grond van waarnemin-
gen in het terrein. Ovidius had in 8 na Christus in zijn Metamorphosen (Boek 
XV) geschreven: Zie hoe vaak de toestand van de aarde gewijzigd is: ik heb een zee 
gezien, waar vasteland geweest was en ook land gezien, uit oceaan geboren. Ver van 
de zee treft men wel eens mosselschelpen aan. 

Leonardo da Vinci (1452-1519) had overigens tussen 1508 en 1518 in zijn 
- pas in de 20ste eeuw gepubliceerde - dagboeken over fossiele schelpen in de 
Toscaanse heuvels geschreven. Hij concludeerde dat de aarde aan langdurige ver-
anderingen onderhevig moet zijn geweest, waardoor de zeebodem was opgeheven 
en tot bergland geworden.'" Toen Steno in 1666 de vele fossielen in de heuvels 
rond Florence beschreef en tot dezelfde conclusie kwam, kon hij dus niet op de 
hoogte zijn geweest van Da Vinci's opvattingen. In zijn Chaos notities schreef hij: 
Slakken, schelpen, vissen etc. versteend gevonden op plaatsen ver van de zee. Of ze 
zijn daar achtergebleven na een grote vloed of de zeebodem heef zich langzaam ver-
plaatst - waarbij hij de nadruk op de laatste woorden legde door die te onderstre-
pen. 

Haaientanden 
Van Montpellier trok Steno in 1666 door het Rhónedal via Lyon en Grenoble 
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naar Italië. Door de befiiamde marroni werd hij in een draagstoel over de 2.086 
meter hoge pas van Mont Cenis naar het aldaar gelegen hospitium vervoerd. In 
Florence was hij de gast van 's werelds eerste academie die geheel aan de experi-
mentele wetenschap was gewijd, de Accademia del Cimento (Academie voor 
Experimenten). Hier ontleedde hij in opdracht van Groothertog Ferdinand II 
De' Medici de kop van een 1.300 kg wegende witte reuzenhaai van vijf meter 
lengte met tanden van meer dan tien centimeter. Hij ontdekte toen dat de raad-
selachtige tongstenen uit Malta {Glossopetra), die hij in het rariteitenkabinet van 
Ole Worms was tegengekomen en waaraan sinds de Oudheid magische en gene-
zende krachten werden toegeschreven, fossiele haaientanden waren. Van verpoe-
derde tongstenen werden elixers tegen allerlei kwalen gemaakt, die onder andere 
noodzakelijk geacht werden voor diegenen die mooie vrouwen het hof wilden 
maken. Men geloofde dat de stenen uit de hemel gevallen waren, maar omdat 
niemand dat ooit had gezien, beweerde Plinius dat dit alleen in donkere maan-
loze nachten gebeurde. Steno schreef na zijn ontdekking van de oorsprong van 
de tongstenen: Misschien lag Malta eens onder de zee, een plaats waar haaien op 
hun prooi jagen; hun tanden werden vaak in de modderige zeebodem begraven, maar 
nu worden ze in het midden van het eiland gevonden tengevolge van een verandering 
van de positie van de zee. 

De geologische waarnemingen die Steno in Holland en tijdens zijn vele reizen 
deed, brachten hem in 1669 tot de formulering van een aantal baanbrekende 
ideeën, zoals de wet van de superpositie van aardlagen, die hij neerlegde in zijn 
boek met de merkwaardige titel Prodomus de Solido intra Solidum." Steno 
beschrijft hier het fossilisatieproces en poneert de stelling dat nieuwe aardlagen 
altijd horizontaal worden afgezet op oudere lagen, zoals hij dit in de Hollandse 
estuaria had waargenomen. Uit de opeenvolging van versteende sedimenten kan 
dan de geschiedenis van de aarde worden afgelezen. Met deze wet leeft Steno nog 
altijd onder geologen voort als de grondlegger van de stratigrafie. 

In 1667 en 1669 bracht hij korte bezoeken aan Holland om zijn leermeester 
Sylvius en zijn oude vriend Jan Swammerdam weer te ontmoeten. In 1670 bracht 
hij vijf maanden in Holland door en leerde toen Anthonie van Leeuwenhoek 
kennen in Delft. In 1674 bezocht hij Swammerdam voor het laatst. 

Zijn biograaf Scherz heeft uitgerekend dat Steno tussen 1659 en 1680 in totaal 
23.450 km heeft afgelegd als geleerde, en van 1680 tot 1687 nog eens 6.820 km 
als geestelijke. Hij bezocht naast Nederland en België, Frankrijk, Spanje, Italië, 
Elba, Oostenrijk, Hongarije, Bohemen, Duitsland en Denemarken. Dat het 
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reizen in die tijd geen sinecure was, blijkt uit de reisdagboeken van zijn leer-
meester Ole Borch en van zijn trouwe leerling Holger Jacobaeus. Beiden hebben 
Steno meermalen op zijn reizen vergezeld. Men ging te voet ofte paard, per trek-
schuit of zeilschip, per postwagen of zelfs draagstoel. Reiswagens waren meestal 
niet overdekt, zodat men aan de grillen van het weer was overgeleverd. Bovendien 
kantelden ze regelmatig op de slechte bergwegen. Borch geeft de raad om aan de 
hand van het beddenlinnen in de herberg eerst te onderzoeken of er geen zieke 
heeft overnacht, en om beslist zijn eigen ondergoed mee te nemen, 's Avonds 
moet men altijd het geweer binnen handbereik naast het bed hebben, klaar voor 
onmiddellijk gebruik, en men moet sloten meenemen voor de bagage. Onderweg 
passeerde men ontelbare tolkantoren en men moest veel geldsoorten hebben. 
Ook waren er wisselende kalenders: Juliaans, gregoriaans en Florentijns.'^ In het 
midden van de 17de eeuw verschenen de eerste reisgidsen, zoals het Naeuwkeurig 
Reysboek van Jan ten Hoorn uit 1679, Synde een trijsoor voor de Koophandel. 
Vorders hoe men vermakelijk en op de bequaemste Wegen kan Reysen. 

Nicolaus Steno wordt nu algemeen beschouwd als de eerste moderne geoloog 
die een dynamisch aardmodel aanhing, terwijl de meeste van zijn tijdgenoten nog 
geloofden in een eens en voor altijd geschapen, onveranderlijke aarde. Steno 
overleed in 1686 in Schwerin. Na zijn dood zouden zijn stoffelijke resten nog een 
5.000 km lange reis afleggen. Allereerst werd de kist via Lübeck naar Hamburg 
gebracht voor de balseming. Daarna begon de lange zeereis naar Livorno. Na een 
reis van vijf maanden werd Steno bijgezet in de kerk van San Lorenzo in 
Florence. Zijn grafmonument werd gemaakt door de Nederlandse beeldhouwer 
Jacob Tollius. 

Johannes Ie Francq van Berkhey (1729-1812) 
Na de vernieuwende ideeën van Steno duurde het honderd jaar voor een Leidse 
geleerde weer de aandacht trok op geologisch gebied. Ditmaal was het een 
Nederlander, Johannes Ie Francq van Berkhey, arts, apotheker, natuurgeleerde, 
dichter en een felle orangist. Hij groeide op in het huis 'De drie oranje appelen' 
aan het Pancraskerkhof (thans Moriaansteeg) in de schaduw van de Hooglandse 
kerk. Van zijn vijfde tot vijftiende jaar bezocht hij de Franse kostschool in 
Katwijk. Op zijn verjaardag in 1738 kreeg hij twee boeken cadeau, die een blij-
vende invloed op hem zouden hebben: Histoire physique de la Mer van Marsigli 
(Amsterdam, 1725) en de Bijbel der Natuure yd^n Jan Swammerdam, die in 1737 
door Herman Boerhaave in twee folianten was uitgegeven. Het laatste boek 

OUDE LEIDSE GEOLOGEN 53 



Johannes Ie Francq van Berkhey. Kopergravure door 
J. Houbraken, naar een portret door H. Pothoven, 
1771. 

kostte zestien gulden en vijf stuivers, een destijds niet onaanzienlijk bedrag. De 
jonge Johannes werd, negentig jaar na Swammerdams dood, geïnspireerd door 
diens op experimenten en op eigen waarnemingen gebaseerde onderzoeksmetho-
den die hij toepaste op aan het strand gevonden gemeene hoornendoozen en koker-
tjes. Terwijl hij aan duin en zee met de Katwijker herderinnen vrolyk zong, met haar 
schelpjes zocht, ontdekte de adolescent naast de natuur de drift en die geheimenis, 
die ons zoo krachtig in het bloed geschapen is.^^ 

Terug in Leiden werd hij leerling van Johannes Drijfnoo om zich in de artse-
nijbereidkunde te bekwamen. Na een examen dat drie dagen duurde, verkreeg hij 
in 1746 het apothekersdiploma. Hij kon zich nu ook gaan bezighouden met zijn 
liefhebberij, het verzamelen en classificeren van vooriverpen die tot de natuurlijke 
historie behoren. Hij bouwde een naturaliëncoUectie op hoedanig te dien tyde in 
Leyden noch Holland bekend. In 1747 stond hij ingeschreven aan de Leidse teken-
academie Ars Aemula Naturae om het illustreren van zijn waarnemingen te leren. 

In 1753 werd Berkhey aangesteld als lector en beheerder van het academisch 
Kabinet van Natuurlijke Historie, dat zijn oorsprong vond in een schenking in 
1751 van Willem, graaf van Bentinck, en dat de grondslag vormde voor het late-
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re Museum van NatuurUjlce Historie (nu NaturaHs). In 1754 begon hij zijn stu-
die in de medicijnen. Het onderwerp van zijn promotie in 1759 betrof de 'proef-
nemende natuurkunde', een onderzoek naar de plantenfamilie Compositae. Het 
botanisch onderzoek aan de Leidse universiteit was gestimuleerd door het verblijf 
alhier van de in 1735 in Harderwijk gepromoveerde Carl Linnaeus. 

De natuurlijke historie van Holland 
Naar aanleiding van de prijsvraag uitgeschreven in 1767 door de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem: 'Wat is er tot nu toe over de 
natuurlijke historie van ons vaderland geschreeven- wat ontbreekt er nog aan- en 
welke is de beste wijze waarop de gemelde geschiedenis zoude dienen geschree-
ven te worden?' zette Berkhey zich aan het schrijven van het werk waarmee hij 
beroemd is geworden: De natuurlijke historie van Holland. Het verscheen in vier 
delen, waarvan het laatste nooit is afgemaakt. Het eerste deel uit 1769 bevat 558 
pagina's waarin de geografie en het klimaat worden beschreven, maar is ook een 
lofzang op al het voortreffelyks in ons klein vaderland, waarin de edelste schoonheden 
der waereld samenvloeijen. Hij benadrukte de prestaties op het gebied van de 
natuurlijke historie en dat in een tyd, toen de Nederlandsche wijsgeeren met den 
degen in de eene en de penne in de andere hand, in hunne studeervertrekken arbeid-
den.^'* Het lijvige eerste deel kostte volgens de Leydse Courant f 3,15. In het twee-
de deel, dat in 1771 in drie afleveringen verscheen met in totaal 1.257 pagina's, 
kwamen de aarde en de delfstoffen aan de orde. Volgens de schrijver worden deze 
nogal dorre kwesties niet ongepast verlevendigd met beschrijvingen van de belangrijk-
ste fabrieken en beroepen in de kleisector. Het is niet verwonderlijk dat Berkheys 
wijdlopige pennenvruchten lange tijd ongelezen op de schappen van onze biblio-
theken hebben gestaan. Onlangs werd echter ter gelegenheid van het KNAW-
symposium 'Pioniers van de Nederlandse Aardwetenschappen'" dit in vergetel-
heid geraakte werk weer geraadpleegd. Het kwam als een verrassing dat in een 
tijd waarin de geologie nog niet als een aparte discipline werd beoefend en ken-
nis van de grondsoorten in Holland zeer beperkt was, door Berkhey een uitge-
breide beschrijving van grondsoorten werd gegeven, vergelijkbaar met een 
moderne classificatie van de jongere afzettingen. Een in kleuren uitgevoerde 
kopergravure van de wand van een diepe zandafgraving bij Katwijk met bijbeho-
rende gedetailleerde stratigraflsche kolommen kan nauwelijks verbeterd worden 
door huidige geologen. Opvallend was ook Berkheys afbeelding van de 
'Beddingen' uit de Put van Amsterdam, die kennelijk na 165 jaar nog altijd in de 
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belangstelling stond. Interessant is ook zijn beschrijving van een mineralogisch 
zaklaboratorium. 

In verband met een verhandeling over het gebruik van turf heeft: hij geëxperi-
menteerd met de groei van veen door een jaarlijkse vergelijking van twee door 
hem gegraven putten in het Haagse Bos, het oudste voorbeeld van experimentele 
geologie in Holland. 

Dat de bijbel nog altijd een grote rol speelde in de natuurlijke historie, blijkt 
uit zijn bewondering voor de voortplanting: Hoe volmaakt tog is alles tot het ver-
eischte bestaan van het heelal ingerigt! En hoe kragtig leid alles ons op ter eerbiedige 
erkentenisse van de wyze schikking des Albestierders! Natura nihil fecit frustra (de 
natuur maakt niets onvolmaakts), roept hij uit. In 1773 benoemde de senaat hem 
tot lector in de natuurlijke historie voor een jaarsalaris van ƒ 200. De titel van 
zijn inaugurele rede luidde: De voortreffelijke gelegenheid der aloude en waereldver-
maerde stad Leyden ter beoefening der natuurlijke historie. Wegens zijn bewonde-
ring voor de Prins van Oranje, die in veel van zijn lofdichten werd bezongen, viel 
hij echter in ongenade bij de patriotten. Hij werd in 1778 wegens belediging van 
patriotten zelfs voor het gerecht gedaagd, maar werd vrijgesproken. Op 22 mei 
1782 bracht prins Willem V een bezoek aan Leiden, waarbij Berkhey de stadhou-
der rondleidde in de hortus en het naturaliënkabinet. Berkhey toonde toen 
tegenover de prins zijn bezorgdheid over de politieke toestand en de burgertwee-
dragt waardoor hij werd getroffen, waarop de stadhouder antwoordde: aan mij 
nog dieper, konde ik dit voorkomen, maar ik voorzie een Hoeksche en Cabeljauwsche 
tijd:" 

In 1783 werd Berkhey opnieuw voor de academische vierschaar gedaagd 
wegens kritische uitlatingen over de patriottische vrijkorpsen van de stad in plaats 
van zich bezig te houden met de wetenschap zijne pen daartoe alleen aan te leggen. 
Zijn pamflet ]s. Ie Francq van Berkhey aan zijne medeburgeren met als motto 
Getrouw aan Leydens Magistraat en Eendracht Raad tot aan Verachting, hoon en 
smaad, zoo lang de kop op 't lighaam staat, werd verboden. Ondanks de verdedi-
ging door Willem Bilderdijk werd Berkhey ditmaal als lector geschorst, wat hem 
financieel ruïneerde. Hij moest zijn bibliotheek en naturaliënkabinet publiekelijk 
verkopen en naar een huurhuis verhuizen. Ofschoon hij later weer als lector werd 
toegelaten, heeft hij nooit de kans gekregen om hoogleraar te worden. Anders 
dan veel andere orangisten is hij tijdens de Bataafse Republiek niet in balüng-
schap gegaan, maar heeft hij ijverig aan zijn magnum opus doorgewerkt. Als laat-
ste verscheen in 1779 het eerste stuk van deel 4. Zijn Historie, waaraan hij tien 
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jaar gewerkt had, besloeg in totaal 3.935 bladzijden en was verkrijgbaar voor 
ƒ25,05. 

Naast de 'geologische ontdekking' in deel 2 blijft zijn beschrijving van de heer-
schende wezens (de inwoners van Holland) een onovertroffen bronnenboek voor 
het leven van de Hollander in de 18de eeuw. Vooral zijn stedebroeders, de 
Leidenaren, worden uitvoerig belicht en tot de leevendigsten van geest onzer 
Hollanderen gerekend. Van zijn //«ton> verscheen in 1782 een integrale Duitse 
vertaling. 

In 1807 werd Berkheys woning aan de Koepoortsgracht (nu Doezastraat) ver-
woest door de ontploffing van het kruitschip. De 77-jarige bevond zich op de 
eerste verdieping van zijn woning en stortte met studeerkamer en al naar bene-
den. Hij bleef ongedeerd, maar kon pas de volgende ochtend uit het puin wor-
den bevrijd. In 1812 overleed hij in armoede en vrijwel geheel vergeten. Hij werd 
begraven in het koor van de Hooglandse kerk. 

Willem Bllderdijk (1756-1831) 
De dichter en rechtsgeleerde Willem Bilderdijk - door Johan Huizinga 'De Grote 
Ongenietbare' genoemd'' - wierp zich in zijn jeugd op allerlei takken van weten-
schap: oude en moderne talen, wiskunde, aardkunde, astronomie en krijgskun-
de. Hij studeerde in Leiden van 1780 tot 1782 en promoveerde in de rechten. In 
1795 moest hij als advocaat en vurig orangist, wegens weigering van de eed van 
trouw aan het nieuwe republikeinse bewind, uitwijken naar het buitenland. Na 
een tweejarig verblijf in Londen vestigde hij zich in Brunswijk, waar hij de oude-
re Zwitserse geoloog Jean De Luc (1727-1817) leerde kennen, die kamers huur-
de in hetzelfde huis als Bilderdijk. De Luc trachtte het scheppingsverhaal in 
Genesis op natuurkundige gronden te bewijzen, een idee dat Bilderdijk, die gods-
dienst en wetenschap wilde verzoenen, zeer aansprak. De Luc had in 1778 ons 
land bezocht, en was geïnteresseerd geraakt in de herkomst van de in Groningen 
voorkomende merkwaardige zwerfstenen. Hij was ervan overtuigd dat de moeder-
bergvzn deze granieten en kalkstenen in de buurt aanwezig moest zijn. Deze berg 
zou door het geweld der wateren verwoest zijn, zodat de stenen afgerukt en mee-
gevoerd waren. De Luc beklom vruchteloos den Imogen Martinitoren in Groningen, 
of hij van deze hoogte nog eenig spoor van een zoodanigen heuvel in het land mocht 
ontdekken." Later sprak hij over ondergrondse explosieve krachten, die de stenen 
langs spleten omhoog hadden gebracht. 

De grote Zwitserse geoloog Albert Heim (1849-1937) was weinig over zijn 
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landgenoot De Luc te spreken. Hij vond hem een warhoofd, want hij fantaseert 
er luchtig op los en kneedt alle gebieden der wetenschap en niet-wetenschap door 
elkaar. Heim vond het dan ook niet de moeite waard om op De Lues veelal 
onzinnige theorieën in te gaan." De verdienste van De Luc blijft overigens de 
introductie van het nieuwe woord 'geologie' voor de leer der aarde in zijn Lettres 
sur l'histoire de la terre, die in 1778 in Den Haag verschenen. Bilderdijk zal zeker 
door De Lues fantasieën zijn beïnvloed. Hij keerde in 1806 terug naar Leiden en 
gaf Nederlandse les aan koning Lodewijk Napoleon, wiens lof hij bezong in de 
ode Napoleon, hetgeen hem het lidmaatschap opleverde van het door de vorst 
opgerichte Koninklijk Nederlandsch Instituut te Amsterdam. 

In 1813 verscheen van Bilderdijk het eerste in het Nederlands geschreven boek 
met het moderne woord geologie in de titel: Geologie of Verhandeling over de 
Vorming en Vervorming van de Aarde, te Groningen bij Wybe Wolters, 
MDCCCXIII. Bij de uitgever werd voor dit 1.36 pagina's tellende 'werkjen' een 
honorarium van ƒ 70 bedongen.™ Het boek is weinig bekend en is ook meer een 
dichterlijke beschrijving van de schepping dan een wetenschappelijke verhande-
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ling. Toch is het boek van belang om te weten hoe de stand van de geologie in 
Nederland was in de overgangsperiode van speculatieve naar beschrijvende en 
empirische wetenschap. 

In het voorbericht wordt het begrip 'geologie' omschreven als eene in verband 
gebrachte kennis van de stojfe waaruit onze aardbol bestaat, en de vorming waardoor 
zij tot haren nu werkelijke stand is gebracht. Enthousiast vervolgt hij: Alles wat wij 
van de aarde zien, jvekt in ons de begeerte op, om er meer van te weten. Deze begeer-
te nu heeft de wetenschap doen geboren worden, die men geologie noemt, en die eene 
billijke weetgierigheid van den mensch naar hetgeen hem zoo na ter harte moet gaan 
als zijn eigene natuurlijke woonplaats, tevreden stelt. 

Bilderdijk zegt dit boek te hebben geschreven, omdat het in onze taal aan 
geologische werken gansch ontbreekt, maar heeft ook een polemische reden: als 
tegenstander van moderne theorieën die met de bijbel in strijd zijn wil hij door 
korte voorstellingen voor lieden, die belangrijke kundigheden willen, een kleine 
sprankader van genoegen geven. Hij stelt dat door nieuwe inzichten twijfel gerezen 
is over de juistheid van de voorstellingen van Mozes. Men vond schelpen in menig-
te alom in de gebergten. Dit scheen Mozes' verhaal van den zondvloed krachtdadelijk 
te bevestigen; het zeewater moest over die hoogten gestaan hebben, en het kon dan ook 
(dacht men) wel Elefanten en neushorens uit Indië en Afrika herwaarts gesleept en 
gedreven hebben, en achtergelaten. Men kan echter niet meer aannemen dat schel-
pen in de bergen het gevolg zijn van de zondvloed die slechts korte tijd de aarde 
bedekte, en ook de lange duur die men voor geologische processen nodig acht, 
lijkt in strijd met de bijbel. De afstand van tijd, waarop deze aanmerkelijke 
gebeurtenis die het toenmalig menschdom verdelgde, wordt door Mozes opgegeven met 
een wijze van berekening die de klaarste en de eenvoudigste is, die geenen andere ken-
nisse onderstelt dan de oude overlevering die in alle huisgezinnen de natuurlijkste 
bron aller historische kennisse was, en waarin men zoo lang nog de zeden niet tot in 
den grond verbasterd waren, het allerheiligst belangstelde. Bilderdijk ziet echter nog 
altijd overeenstemming tussen Mozes' geschriften en de resultaten der weten-
schap. Hij concludeert dat de tijd der ontblooting van het tegenwoordige land met 
een zekere ruimte berekend kan worden en dat de ouderdom der aarde op geologische 
gronden niet hooger moet gesteld worden dan het geschiedverhaal der Hebreeuwse 
schrijvers hem maakt. Het bijbelverhaal heeft de bedoeling om de wording (gene-
ratio) van hemel en aarde als een geregelde ontwikkeling van chaos naar orde te 
zien. Als men het woord 'dag' in het scheppingsverhaal door 'tijdperk' vervangt 
wordt de ouderdom die de geologie hanteert aannemelijk. Bilderdijk staat niet 
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meer op het standpunt van de Leidse hoogleraar astronomie en wijsbegeerte 
Johan Lulofs (1711-1768),-' die in 1750 in zijn boek Inleiding tot eenen natuur-
en wiskundige beschrijving des aardkloots schrijft niet te kunnen weten hoe bergen 
ontstaan zijn, dewijl Mozes het niet heeft aangetekend op hoedanig een wijze zulks 
is geschied en er buiten Mozes geen kans is om dit te bepalen. Bilderdijk waagt zich 
wel aan een beschouwing over gebergtevorming. Hij schrijft: De aandacht der 
natuurbeschouwers werd door eenige vuurbrakingen opgewekt en hij vraagt zich af: 
Zou de aarde ook geheel vuur van binnen zijn, gelijk men nu de zon hield? 

Bilderdijks boek heeft de publieke belangstelling voor de geologie in ons land 
aangewakkerd zoals blijkt uit het in 1820 uitgegeven Magazijn der Voorwereld of 
Tijdschrift voor de nieuwste voorvallen met betrekking tot de Geologie. De bijdragen 
in het tijdschrift waren echter alle uit het Duits vertaald, en de wetenschappelijke 
beoefening van de geologie in Nederland zou nog vele jaren op zich laten wach-
ten. 

Winand Staring (1808-1877) 
De Vader van de Nederlandse Geologie, Winand Staring, zoon van de bekende 
dichter Anthony Staring, weet het gebrek aan interesse voor de geologie in ons 
land aan het feit dat hier geene bergen zijn. Winand groeide op het landgoed De 
Wildenborch bij Vorden op, en toonde al vroeg belangstelling voor de natuur. 
Op de wens van zijn vader had hij zich in 1827 in Leiden ingeschreven voor de 
rechtenstudie, maar hij was na een halfjaar omgezwaaid naar de natuurweten-
schappen. Na deelname aan de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgische opstan-
delingen volgde hij met plezier de colleges van de uit Gent naar Leiden gekomen 
hoogleraar J.G.S. van Breda (1788-1867). Aan zijn vader schreef hij: Het bevalt 
mij uitmuntend op beide colleges. Hij heeft wel eenen wonderlijke houding en zeer 
veel beweging bij zijn spreken, maar spreekt voor het overige schielijk maar duidelijk 
zonder herhalen en wauwelen, dat voorzeker tweederde van onze professoren doen. 
Van Breda had meegewerkt aan de eerste geologische kaart van de Zuidelijke 
Nederlanden, waartoe koning Willem I in 1825 opdracht gaf De vorst besloot 
dat Nederland het eerst van alle Naties in het bezit van een geologische en mijnbouw-
kundige kaart zal worden gesteld, die van belang zal zijn voor eenieder die eenig 
belang heeft aan hetgeen de grond oplevert; nimmer werd er in eenig ander Rijk zulk 
een kaart op publiek gezag vervaardigd.--

Van Breda raadde Staring aan om een dissertatie over de geologie van 
Nederland te schrijven, en zo werd hij in 1833 de eerste die in Leiden promo-
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veerde op een geologisch proefschrift."' Hij besluit zijn dissertatie als volgt: Indien 
ik, wat ik hoop, vrije tijd te mijner beschikking krijg, zal ik niet nalaten mij toe te 
leggen op de studie der geologie en pogen, doch dan in mijn moedertaal, een meer uit-
voerige bewerking te geven; tevens hoop ik zowel een geologische kaart als een geschie-
denis van ons Alluvium [aangespoelde grond, tegenwoordig Holoceen] het licht te 
doen zien. De uitvoerige bewerking van zijn proefschrift werd verwezenlijkt door 
de publicatie in 1856 van het tweedelige standaardwerk De bodem van Nederland. 
Staring maakte hierin een einde aan de mythe van de zondvloed door drijvende 
ijsbergen als transportmiddel voor het Diluvium (zondvloed) te herkennen. Hij 
bleef echter nog wel de naar de zondvloed verwijzende oude benaming gebruiken 
voor de ijstijdafeettingen.'** Vervolgens accepteerde hij in 1867 als een der eerste 
geologen de nieuwe uit Zwitserland afkomstige landijstheorie, die glaciale 
terreinvormen en het transport van zwerfstenen door gletsjers verklaart. 

In 1862-1863 gaf hij colleges over de geologie van Nederland en Koloniën aan 
mijnbouwkundige studenten in Delft."^ In zijn collegedictaat toont hij zich een 
overtuigd Darwinist,''' maar met de ouderdom van de aarde weet hij niet goed 
raad. Hij stelt het begin van het menselijk geslacht volgens de Joodse schrijvers 
op 4000 voor Christus, maar veronderstelt een voorwereld die een biljoen jaar 
oud zou kunnen zijn om de veelheid van langzaam geëvolueerde soorten te kun-
nen verklaren. Hij eindigde zijn college als volgt: De allereerste schepping wordt 
door Darwin niet verklaard en wij zullen die ook wel nimmer doorgronden en wel 
ten 1^^^ omdat wij ons geen begrip van oneindigheid, van niet beginnen en niet ein-
digen kunnen maken en ten tweede omdat het leven ons een raadsel is en wij geen 
begrip hebben van een niet-stoffelijk element. De ontwikkeling van den mensch uit 
het dier willen wij niet erkennen omdat wij den stoffelijken mensch niet weten af te 
scheiden van den zedelijken. 

Geologische kaart 
Samen met zijn leermeester Van Breda kreeg Staring in 1852 de opdracht van 
minister Thorbecke om een geologische kaart van Nederland te vervaardigen. Na 
een fikse ruzie tussen de autoritaire studeerkamergeleerde Van Breda en de onaf-
hankelijk denkende, opvliegende veldgeoloog Staring, werd de opdracht drie jaar 
later ingetrokken. Het door Staring met veel enthousiasme tijdens zijn verblijf op 
het Paviljoen Welgelegen in Haarlem ingerichte museum, dat al 4.758 voorwer-
pen van rotssoorten, delfstoffen en overblijfsels van dieren en planten bevatte om het 
ontstaan van den bodem te verklaren," werd verzegeld. Staring wilde toen het liefst 
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naar zijn landgoed de Boekhorst bij Lochein teruggaan en de geologische boel naar 
den D... laten loopen en tot mijn varkens en ossen terugkeeren. Na veel geharrewar 
kreeg Staring uiteindelijk in 1857 de opdracht om de kaart zelfstandig en naar 
eigen inzicht te beëindigen. De geologische kaart verscheen in 28 bladen tussen 
1858 en 1867 en is tot in de 20ste eeuw in gebruik gebleven. De kaart werd in 
1862 met een gouden medaille bekroond op de wereldtentoonstelling in Londen, 
omdat voor het eerst het Diluvium gedetailleerd in kaart was gebracht. De kaart 
diende later zelfs als voorbeeld voor de kartering van het aangrenzende gebied in 
Duitsland. In eigen land voerde Staring echter een lange vergeefse strijd met 
Thorbecke voor fondsen om de kaart te herzien. In 1864 schreef hij ontmoedigd: 
Veelen geloven nog dat voor Nederland eigenlijk geenen geologie bestaat en het niet de 
moeite waard is zich te hekommeren over de ivijze hoe onze bodem ontstaan is. 
Anderen, waaronder vele onzer huismoeders, zien zelfs in de kennis van de bodem iets 
goddeloos. Dar lag in de ons omringende landen wel anders. In Oxford trok in het 
begin van de 19de eeuw de excentrieke godgeleerde en geologieprofessor William 
Buckland (1748-1856) volle collegezalen. Hij wist ook enthousiaste menigten te 
winnen voor zijn aanschouwelijke colleges in de Dudley grotten bij Birmingham 
en wist zich voor zijn expedities om fossielen te verzamelen te verzekeren van 
financiële en daadwerkelijke ondersteuning door een gezelschap welgestelde 
dames en hun dochters.-* 

Staring was de laatste der Oude Leidse geologen. Hij overleed op 4 juni 1877 
en werd begraven op de oude begraafplaats te Lochem. Zijn vrienden plaatsten 
op zijn graf een grote Scandinavische zwerfsteen, waarop een bronzen medaillon 
is aangebracht met zijn geologische kaart van Nederland. Staring heeft erkenning 
gevonden als grondlegger van de Nederlandse geologie en wordt geëerd met een 
monument op de Losserse Es, waar hij zijn eerste geologische onderzoek verricht-
te.^' 

Vier maanden na Starings dood trad de nieuwe Hoger Onderwijswet in werking, 
die de geologie en mineralogie als apart vakgebied instelde. De Duitser Karl 
Martin (1851-1942), die naar Leiden was gekomen om de befaamde Staring 
zwerfstenencoUectie te bestuderen, werd de eerste hoogleraar in de aard- en delf-
stofkunde. In 1878 werd het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie 
gesticht, waarvan Martin de eerste directeur werd." 

Wat betreft de ouderdom van de aarde, deze wordt anno 2005 met behulp van 
radiometrische dateringsmethoden berekend op 4.540 miljoen jaar. 
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