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vonden de onderzoekers geulen van bij-
na 200 meter breed, 2 tot 3 meter diep 
en 10 tot 15 kilometer lang.
de massale hoeveelheid water die voor 
deze enorme overstromingen zorgde, 
werd gevoed door een grote ijsmassa, 
die lag op de plek waar zich nu de noord-
zee bevindt. dat water verplaatste een 
geschatte 1 miljoen kubieke meter per se-
conde aan smeltwater (1×106 m3 s–1). 

andere uItleg
binnen de kaders van de lange evo-
lutionistische tijdrekening veronder-
stellen onderzoekers van de eerste 
vloed dat hij ongeveer 425.000 
jaar geleden plaatsvond, tijdens 
de ijstijd. een creationistische be-

nadering is dat deze eerste eroderende 
gebeurtenis veroorzaakt werd door het 
terugtrekkende water van de zondvloed. 
Volgens genesis 8 moet dat zo’n vieren-
half duizend jaar geleden zijn geweest. 
terugtrekkend water sneed een diepe val-
lei door de landbrug die europa toen met 
de britse eilanden verbond. deze land-
brug was een stuwdam, een muur die bij-
na volledig uit kalksteen bestond. deze 

landbrug, tussen 
dover en calais, 
wordt ook wel de 
weald-artois-brug 
genoemd. de be-
roemde witte kalk-
steenformaties, de 
‘white cliffs’ van 
engeland en cap 
blanc nez in Frank-
rijk, zijn daar nog 
steeds restanten 
van.
Vervolgens vormde 
zich een nóg groter 
smeltwatermeer, 
ten noorden van de 
vallei. dit gebeurde 
tegen het einde 
van een intense 
vorstperiode (evo-
lutionaire weten-
schappers stellen 

dat deze 20.000 
jaar geleden 
plaatsvond). dat 
smeltwatermeer 
moet, zo wordt ver-
ondersteld, door 
één of andere hin-
dernis ingedamd 
zijn geweest. dat 
kunnen door ijs 

gevormde ruggen in het landschap (mo-
renen) of andere obstakels zijn geweest. 
op een bepaald punt brak de dam door 
en een vloed, waarvan beweerd wordt 
dat die nog groter was dan de vorige, 
schuurde alles weg wat van de stuwdam 
was overgebleven. Zo werd het engelse 
Kanaal gecreëerd zoals je het tegenwoor-
dig kent.

geSchIedenIS her-
haald
deze megavloed-hypothese is de jongste 
uit een reeks die ruim tachtig jaar geleden 
zijn intrede deed binnen de wetenschap-
pelijke wereld. Het begon met j. Harlen 
bretz, die suggereerde dat de channel-
led scablands in de staat washington 

vero o rza a k t 
waren door 
een giganti-
sche overstro-
ming. bretz 
werd bespot, 
en bijna vijftig 
jaar lang werd 
zijn idee totaal 
v e r w o r p e n . 
nu is de hypo-
these rond de 
Missoulameer-
vloed algemeen geaccepteerd. sommi-
gen geloven zelfs dat het een cyclische 
gebeurtenis was, die zich dus meerdere 
keren herhaalde!
Vervolgens kwam de agassizmeer-vloed: 
aan de zuidrand van de laurentide-ijskap 
in canada zou een gigantisch smeltwa-
termeer zijn ontstaan. dit meer liep plot-
seling op catastrofale wijze leeg, waarna 
het binnen een geologische oogwenk 

de niagarakloof en 
de st. lawrence-rivier 
uitsneed. dat zulke 
gigantische overstro-
mingen ook herhaal-
delijk onder de ijskap 
voorkwamen, bleek 
uit later onderzoek in 
canada. onderzoek 

naar de niagara escarpment, een heu-
velrug die amerika en canada doorsnijdt, 
maakt duidelijk dat de vorming van dit 
beroemde oriëntatiepunt waarschijnlijk 
gebeurde door zulke subglaciale over-
stromingen. ook lijkt het erop dat ten 
westen van het agassizmeer, aan de voet 
van de rocky Mountains in alberta, een 
andere enorme subglaciale overstroming 
grotendeels verantwoordelijk was voor 
de vorming van de uitlopers van het ge-
bergte; mogelijk zelfs met inbegrip van 
de rocky Mountains! 
er zijn ook sporen van gelijksoortige over-
stromingen gevon-
den op plaatsen 
als antarctica. 
daarnaast wor-
den bizarre land-
schapsvormen, zo-
als het labyrinth in 
antarctica’s wes-
tern dry Valleys, 
t o e g e s ch re ve n 
aan uitgebreide 
subglaciale over-
stromingen tij-
dens het midden-

M i o c e e n . 
deze over-
s t r o m i n -
gen had-
den stuk 
voor stuk 
g eschatte 
afvoerstro-
men in de-
zelfde orde 
van grootte 
als die het 
engelse Ka-

naal vormden. Zo’n reusachtige instroom 
van zoet water in de oceanen zou zeker 
gevolgen hebben gehad voor de warme 
golfstroom. Het klimaat zou er op wereld-
wijde schaal door zijn beïnvloed.

laatkomer
interessant om op te merken is dat de hy-
pothese van de noordzee-vloed een laat-
komer is binnen de aardwetenschappen, 
hoewel hij zich qua locatie zogezegd in de 
wieg van de moderne geologie bevindt. 
Het engelse Kanaal is onbetwist een van 
de meest onderzochte zeebodems ter 
wereld! Het feit dat de gegevens onder 
zeeniveau liggen, mag geen excuus zijn. 
Hoe komt het dat de hypothese van de 
noordzee-vloed zo’n laatkomer is? dat 
heeft waarschijnlijk te maken met het 
hardnekkige gedachtegoed van lyell. 
daarvan schrijft wijlen derek ager, die vij-
andig stond tegenover het creationisme, 
in het voorwoord van zijn laatste boek, 
dat vaak wordt beschouwd als zijn we-
tenschappelijk testament:

‘evenals politici geschiedenis van het 
mensdom herschrijven, herschrijven 
geologen de geschiedenis van de aarde. 
anderhalve eeuw lang is de geologische 
wereld overheerst, men zou zelfs kunnen 
zeggen: gehersenspoeld, door het unifor-
miteitbeginsel van charles Lyell. iedere 

   tekst emiL siLvestrU 

nauw van calaIS, restant Van  
wilde, wilde stroMen

ZO werD
engeLanD
een eiLanD

Met behulp van sonaropnames brach-
ten onderzoekers de zeebodem van het 
Kanaal in beeld. deze opnames tonen in 
hoge resolutie een oude rivierloop, maar 
ook duidelijke sporen van grootschalige 
overstroming. Het moeten mega-over-
stromingen zijn geweest. er zijn sporen 
gevonden; vlakke, uitgestrekte en lange 
gestroomlijnde eilanden, tot 10 kilome-
ter lang en 4 kilometer breed. daarnaast 

de britten ontdekten vijf jaar geleden wat hen 
werkelijk van het europese vasteland scheidde: 
een catastrofale overstroming! dat gebeurde 
niet één, maar twee keer. onderzoek naar 
de bodem van het engelse kanaal 
toonde een oude riviervallei, die ooit het 
gezamenlijke water van de thames, rijn, Maas 
en de schelde afvoerde – rivieren die vandaag 
de dag in de noordzee uitmonden.
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terUgtrekkenD 
water sneeD een 
Diepe vaLLei DOOr 
De LanDBrUg

Het nauw van calais

Het bizarre landschap van de 
western Dry valleys in antarctica 
ontstond door overstromingen.
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suggestie die naar “catas-
trofale” gebeurtenissen 
verwees, werd verworpen 
als ouderwets, onweten-
schappelijk of zelfs bela-
chelijk.’

er zou ook heel goed een 
andere reden kunnen zijn 
voor de late erkenning 
van europese ijs- en sub-
glaciale overstromingen, 
namelijk: de bergen. in 
noord-amerika (waar de 
meeste ijs- en subglaciale 
overstromingen zijn gedo-
cumenteerd) zijn de berg-
ketens gericht in twee 
richtingen: noord-zuid of 
noordoost-zuidwest. en 
deze bergketens bevin-
den zich aan de rand van 
het continent. er waren 
dus geen bergachtige bar-
rières opgeworpen voor 
de ijsbedekking die vanuit het noord-
poolgebied aangroeide. ook waren er 
geen barrières voor het geproduceerde 
smeltwater aan het einde van de ijstijd. 
in europa (waar het landijs ook vanuit 
het noorden opkwam) zie je tegelijker-
tijd dat de pyreneeën, alpen, het tatra-
gebergte en de rest van de Karpaten een 
massieve oost-westbarrière creëerden. 
die liep vanaf de atlantische oceaan 
tot aan de Zwarte Zee (wat doorliep tot 
voorbij de Kaukasus, Karakorum en het 
Himalaya-gebergte). deze barrière hield 
de opkomst van het ijs tegen. toen het 
smeltwater zich daarachter ophoopte, 
werd het grootste deel naar de weste-
lijke en oostelijke kant van de hinder-
nis geleid. Het is daarom goed mogelijk 
dat de noordzee-vloed niet alleen door 
lokaal smeltwater is gevoed, maar ook 
vanuit andere gebieden.

verSchIl van InzIcht
binnen de gevestigde orde in de weten-
schap, bestaande uit veel geologen die 
het evolutionaire gedachtegoed aan-
hangen, is er duidelijk een toegenomen 
bereidheid om catastrofes in de geologi-
sche geschiedenis te aanvaarden. toch 
is die gemeenschap er uitermate stellig 
in dat catastrofes geïsoleerd en met lan-
ge tussenpozen hebben plaatsvonden. 
Zodra er dus catastrofes worden erkend, 
past men ze binnen de geologische tijds-
indeling van een oude aarde.

alle genoemde overstromingen waren 
het gevolg van de Quartaire ijstijd. cre-
ationisten hebben daarvoor een aanne-
melijke verklaring. de ijstijd ontstond 
na de zondvloed en was daarvan het 
directe resultaat. ook zien creationisten 
de ijstijd als één unieke gebeurtenis; on-
danks het feit dat sommige evolutionis-
ten beweren dat er tot veertig glaciale 
gebeurtenissen 
plaatsvonden. 
binnen de kaders 
van een bijbelse 
tijdsrekening volg-
den de genoemde 
catastrofale over-
stromingen elkaar 
allemaal in korte 
tijd op. Hun ge-
zamenlijke effect op het wereldwijde 
klimaat was dramatisch: bijna gesloten 
zeeën, zoals de Middellandse Zee, de 
Zwarte Zee en de rode Zee konden over-
stroomd en/of herhaaldelijk zijn overge-
lopen. Volgens bestaande klimaatmo-
dellen zou zo’n instroom van zoetwater 
belangrijke wereldwijde afkoeling ver-
oorzaken. en dat is precies wat de vroe-
ge dryas-periode aan het eind van de 
ijstijd was; en klaarblijkelijk op wereld-
wijde schaal. 
een ander gevolg van de snelle zeespie-
gelstijging was de snelle isolatie van 
landen die eerder met elkaar waren ver-
bonden. Mensen en dieren zouden plot-

seling geïsoleerd zijn geraakt. daardoor 
ontstonden de verspreidingspatronen 
van mensen, dieren en planten die zo 
kenmerkend zijn voor de verschillende 
gebieden in de wereld. 
onderzoek naar de gevolgen van deze 
overstromingen die na de zondvloed 
optraden, kan waardevolle gegevens op-
leveren over de geschiedenis van de aar-

de, bijvoorbeeld 
ten aanzien van 
de omvang en 
gevolgen van de 
zondvloed, maar 
ook de versprei-
ding van de men-
sen na de toren-
bouw van babel. 

de feiten zijn er. iedereen kan ze bestu-
deren en gebruiken tot opbouw van het 
Koninkrijk. er is slechts bereidheid en fi-
nanciering nodig om dit werk te mogen 
uitvoeren!

De auteur is geoloog en werkzaam bij creation 
ministries international in canada.

een andere hypothese is de 
Zwarte Zee-vloed. aanhangers 
hiervan gaan ervan uit dat deze 
catastrofale gebeurtenis is veroor-
zaakt door mediterraan zeewater. 
maar dat hoeft niet zo te zijn.

De Zwarte Zee-vloed kan zijn ontstaan 

door smeltwater dat vanuit het noorden 
(waar het landijs opkwam) eerst naar 
het oosten afvloeide. vervolgens kan 
het smeltwater naar het zuiden, via de 
Oekraïense steppe, naar de Zwarte Zee 
zijn gestroomd. Dit zou de Zwarte Zee in 
oostelijke richting doen overstromen en 
daarmee de Bosporus uitsnijden en/of 

verdiepen. 
misschien werden de kaspi-
sche Zee en aralzee ook wel 
op deze manier gevormd? 
in Oost-europa heeft nog 
niemand gezocht naar sporen 
van zo’n ijs- of subglaciale 
overstroming, maar gezien de 
ongelooflijke impuls van deze 
catastrofale benadering, kan 
dat elk moment gebeuren.

BrOn:
n  wild, wild floods! north sea 
megaflood, journal of creation 
22(1):12-14, 2008, copyright creation 
ministries international Ltd., 
creation.com/article/6583, used with 
permission.
n  voor artikel met bronvermeldingen 
zie www.tiny.cc/kanaal

strooMde de Zwarte Zee 
Vol Met zee- of Smeltwater?

tijdens andré’s ruimteverblijf staan er 
veel wetenschappelijke experimenten 
op de to do-lijst. bij een aantal van 
deze experimenten zijn de astronau-
ten zelf proefkonijn. 

proefkonIjnen
gewichtsloosheid heeft grote gevol-
gen voor het lichaam. Zo nemen de 
botten, ondanks veel training, af in 
gewicht. ook veranderen de elasticiteit 
en de dikte van bloedvaten. Met het 
maken van echo’s worden al deze ge-
volgen tijdens een experiment in kaart 
gebracht. 
een ander experiment heeft tot doel 

de hersenfuncties van de beman-
ning te onderzoeken. tijdens  
speciale taken die de mannen uit-
voeren wordt er onderzoek gedaan 
naar de werking van hun hersenen. 
Zo meet men bijvoorbeeld de reac-
tietijd, maar ook de zogenaamde 
‘event related potentials’ (erp’s). 
een erp is de reactie in de herse-
nen nadat de proefpersoon een 
bepaalde prikkel heeft gekre-
gen. ook dit zal verschillen met 
normale situaties waarin wel 
zwaartekracht aanwezig is.

Verder zijn er dieren en planten 
meegenomen, de ruimte in. Zo 
wordt er bij kleine, parasitaire 
wormpjes (caenorhabditis ele-
gans) gekeken wat het effect van 
gewichtsloosheid is op hoe het 
diertje zijn dna gebruikt. welke 
genen worden meer aangewend, 
en welke juist minder? Men ver-
wacht dat genen die te maken 
hebben met spierontwikkeling 
minder in actie komen, en genen 
die te maken hebben met het re-
pareren van stralingsschade juist 
meer.

zwaartekracht
door het doen van deze proefjes kan 
er veel geleerd worden over de werking 
van het gebrek aan zwaartekracht en 
andere omstandigheden die het leven 
in de ruimte beïnvloeden.

wat doet andré daar?

eind vorig jaar is andré 
Kuipers met vijf andere 
astronauten de ruimte 
in geschoten. maar wat 
voeren hij en zijn colle-
ga’s daar eigenlijk uit?

   tekst  rUBen jOrritsma

De ijstijD OntstOnD 
na De ZOnDvLOeD en 
was Daarvan Het 
Directe resULtaat
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weet meer:
n  www.tiny.cc/kuipers

Ook de 
Bosporus kan 
door smeltwater 
zijn uitgesneden.

andré kuipers

Johan
Tekstvak


