
de aard 
van de 

zeebodem 

door Dr. T. F. Gaskell 

De ondergelopen gronden van onze 
planeet v/orden bestendig uitge
vreten. Wi j kunnen rondom ons zien 
hoe het erosieproces voortschrijdt: 
de rivieren vreten de rots uit en 
graven, door de bergen heen, diepe 
valleien. De vorst klieft de harde 
rots terv/ijl de golven van de oceaan 
aan onze kusten knagen ; de ijs
bergen zakken onverbiddelijk weg 
waarbij zij over de grond schuren 
en er diepe sporen achterlaten. 
Het grootste gedeelte van de aan de 
grond ontrukte sedimenten bereikt 
nooit de volle zee ; het zet zich in 
ondiepe wateren neer. Indien zij uit 
zachte hellingen bestaan, hopen 
grote hoeveelheden neerslag er zich 
op. Deze ontwikkeling verklaart de 
dikte van bepaalde rotsen zoals de 
kalksteen, waarin men dikwijls pe
troleum vindt. Op onze dagen doet 
zich een gelijkaardig verschijnsel 

voor in streken als de Perzische 
Golfen Irak, waar de grote Karoen-
stroom de teeiaarde van Perzië naar 
de landtong van de Golf met zich 
voert, terwijl de Tigris en de 
Eufraat het aan de noordelijke 
bergen ontnomen materiaal naar 
de uitgestrekte vlakten tussen Bag
dad en Basrah brengen. 
Mogelijk zijn deze bezinksels de 
oorsprong van de petroleumvoor-
raden in de wereld en zijn de 
bewegingen der aardmassa's beslis
sende faktoren van de verschuiving 
van de petroleum naar de poreuze 
rotsen waar hij ten slotte in de 
"reservoirs" zal opgesloten blijven. 
Bepaalde sedimentaire deeltjes zijn 
echter zo klein dat zij bovenop het 
kontinentale plat vervoerd worden; 
op dit punt zijn zij zo licht dat zelfs 
zwakke getijstromingen ze in be
weging houden totdat zij de diepe 
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Boorplaiform "Adma Enterprise", op
getrokken boven de petroieumzak 
Adnf)a F-l in de Perzische Golf. 
(Arcliieven BP) 

Deze holten op de bodem van de zee, 
gefotografeerd op een diepte van 
1.763 m, maken een raadsel uit voor 
de geleerden. (Bron : U.S.I.S.) 

wateren bereikt hebben. Zelfs In de 
rustiger grote oceanen zijn er soms 
jaren toe nodig opdat de zeer fijne 
deeltjes zich langzaam, 3 mijl lager, 
op de bodem van de zee zouden 
neerzetten. Later voegen de kleine 
overblijfselen, afkomstig van de 
kontinenten, zich bij andere mate
riaalbronnen die de bodem van de 
grote oceanen bedekken. De fijne 
regen van sedimenten, die zich 
trapsgewijs in het zeebekken op
stapelt, komt gedeeltelijk uit de 
buitenwereld. 
Dit laatste materiaal komt, voor het 
grootste gedeelte, voor in de vorm 
van meteorisch stof. Maar van tijd 
tot tijd komen er op de Aarde 
luchtstenen terecht, na hun vlucht 
doorheen het luchtruim. Zij leveren 
meer overtuigende bewijzen van de 
bestendige aangroei van de materie 
aan de oppervlakte van de aardbol. 
Daarbij komt nog de bijdrage van 
vulkaanuitbarstingen, die een grote 
hoeveelheid solide deeltjes in de 
lucht werpen : de zwaartekracht 
haalt ze geleidelijk uit de atmosfeer. 
Tevens heeft een regen van over
blijfselen de zee-organismen als 
oorsprong, de schelpdieren en, ge
deeltelijk, de organische overblijf
selen van de dode fauna en flora. 
Dit alles zet zich langzaam op de 
zeebodem neer. In de diepere 
wateren zijn heel wat kalkachtige 
skeletten en schelpdieren opgelost 

alvorens de zeebodem te kunnen 
bereiken. Om die reden bevat de 
rode leem van het bekken der grote 
oceanen vooral siliciumresten. In 
de ondiepe zeeën bevat het globi-
gerinesllk skeletten van deze aan 
calciumkoolzuurzout rijke organis
men. 
Bij het aandachtig bestuderen van de 
bezinksels van de zeebodem kan 
men er heel wat uit afleiden aan
gaande het geschiedkundig verleden 
van de wereld. Soms vindt men er 
eigenaardige strandkeitjes of zelfs 
dikke kelen in. Maar men mag zich 
niet laten beïnvloeden door deze 
zwerfblokken in de algemene op
vatting van het sedimentatiever
schijnsel. Deze blokken zijn op de 
zeebodem terechtgekomen, na door 
ijsbergen, die slechts in diep water 
wegsmelten, losgerukt te zijn ge
worden. 
Op het eerste gezicht zou men er 
zich aan mogen verwachten dat de 
verschillende opeengestapelde sedi-
mentlagen getrouw de geologische 
geschiedenis van de Aarde weer
geven. Ongelukkig is de werkelijk
heid niet zo eenvoudig als de in 
voorgaande paragrafen beschreven 
teorie doet vermoeden. De oude 
sedimentatie-opvatting, waarbij jaar 
na jaar of seizoen na seizoen 
getuigenis wordt afgelegd van de 
milieuwijzigingen, stemt niet over
een met de juistheid der feiten. 
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De perfektionermg der camera's en 
der magnesiumlampen maakt het 
mogeli jk foto's te nemen van het 
zeebekken op grote diepte, waar
door het bestaan bevestigd wordt 
van een grote dier l i jke aktiviteit. 
Op de foto's van de vlakke zeebo
dem, ziet men tekens van storingen, 
onder meer door sporen van Zee-
komkommers (Holothur ioidea) en 
andere zeedieren. 
Het zeebekken is dikwi j ls zelf met 
golvende voren (r ipple-marks) uit
gegraven. Men bemerkt er ook 
karakterist ieke zandhoopjes die 
schaduwen afwerpen achter kleine 
stenen. 

Deze verschijnselen tonen duidel i jk 
aan dat het water , ter hoogte van 
het zeebekken, soms voldoende m 
beweging is om het mater iaal , dat 
van het oppervlak neerdaalt, te 
verplaatsen en opnieuw te laten 
bezinken. Thans bewijzen nieuwe 
instrumenten dat er, op de bodem 
van de zeeën, met steeds een kalme 
nacht heerst. De oceanografen ver
wijzen naar andere proeven die 
aantonen dat, op bepaalde plaatsen 
althans, de bezinksels van de bodem 
storingen ondergaan. Oude uit het 
bekken van de oceaan gedregde 
knobbels bevatten tanden van haai
en waarvan de soort in de loop van 
het Tert ia ire t i jdperk , verscheidene 
miljoenen jaren geleden, uitgestor
ven IS. Deze tanden zijn kunnen 
ontsnappen aan de sedimentaire 
bedekking door de een of andere 
afkalvingsvorm van de bodem der 
zeeën. 

De diepe gedeelten van de grote 
oceanen zijn zo donker als de nacht 
en normaal ook rustig en stil als de 
enkele zeldzame wroetende vissen 
en holotur ien. Van ti jd tot ti jd loopt 
een onstuimige vloed de hellingen 
af van het kontmentaal plat en 
verplaatst de bezinksels op een meer 
energieke wijze dan de dieren of de 
geringe waterstromingen dat zou
den vermogen. Dat zijn de " w o e i -
s t romen" en meer dan elke andere 
faktor mengen zij de bezinksels van 
de aardbo l . Z i j worden gevormd 
door het m het water zwevende slik. 
Daar dit mengsel zwaarder is dan 
het gewone water vertoont het 
neiging tot zakken. Indien het zee
bekken afhelt, zoals dit het geval is 
op het kontmentaal plat, begint het 
mengsel van water en slik deze 
helling af te lopen, zoals een r iv ier 
dit zou doen. Indien de hellingen 

lang en steil z i jn , wint de met slik 
vermengde watervloed stilaan aan 
snelheid tot hij zich zo vlug als een 
sneltrein verplaatst. Op dat ogenblik 
maakt de kracht zelf van de stroming 
een nieuw materiaal los van de 
bodem en word t zijn oorspronke
li jke omvang aldus vergroot . De 
vloed loopt de helling in grote vaart 
af totdat hij de benthische uitgestrekte 
vlakten bereikt. De verworven snel
heid maakt het hem mogeli jk zich 
een r ivierbed uit te graven m het 
reeds opgestapeld bezinksel. 
Het kan vreemd li jken dat een 
stroom van slik en water zich met 
de snelheid van een sneltrein door 
het water kan voortbewegen. Zodat , 
toen het bestaan van deze modderige 
vloed voor de eerste keer betwist 
w e r d , veel geologen hun skepticis-
me niet onder stoelen of banken 
staken. Men kan er zich echter geen 
beter idee van vormen dan door ze 
te vergel i jken met sneeuwlawmes. 
BIJ bepaalde lawines verplaatst een 
sneeuwmassa zich met een betrek
kel i jk langzame vaart over de rotsen 
of een andere sneeuwlaag alsof zij 
over een w a r m dak gleed. Maar m 
andere geval len, wanneer de sneeuw 
en de lucht één drift ig mengsel 
vormen, stort de lawine zich van de 
berg met snelheden van honderden 
mijlen per uur. In bepaalde gedeel
ten van de wereld zijn er trouwens 
ook winden die over de berghel l in
gen stri jken tegen meer dan hon
derd mijl per uur. Deze winden zijn 
enkel de resultante van een koude 
en dus zware luchtlaag die m woeste 
vaart onder de normaal warmere 
luchtlaag doorschuift. Dat hierbi j 
hoge snelheden kunnen bereikt 
worden , stelt hoegenaamd geen 
probleem wanneer men aanneemt 
dat de weerstand aan de beweging 
biezonder gering is. Een vert ikale 
val van 120 voet (36,5 meter) vol
staat opdat een l ichaam, al val lend, 
een snelheid van 60 mij l (ongeveer 
100 ki lometer) per uur bereikt. 
Soms vormt een mengsel van asse 
en warme gassen, afkomstig van 
een vu lkaan, een zwaardere laag 
dan de omringende lucht. In plaats 
van zachtjes langs de berghell ingen 
te g l i jden, loopt dit mengsel met 
grote snelheid langs die hellingen af. 
Dit was het geval bij de uitbarsting 
van de Mont Pélé, welke zo'n groot 
aantal slachtoffers door verstikking 
maakte. 
Matematische berekeningen bewi j 

zen dat het met slik verzwaarde 
water , op voorwaarde dat het zich 
op dolle wijze beweegt, in hor izon
tale golven van ongeveer 3 meter 
dikte en met verbazend weinig 
wr i j v ing wegvloeit. Dit teoretisch 
besluit wordt gestaafd door proeven 
op maquettes die de wijze aantonen 
waarop de modderige vloeden hun 
entiteit bewaren, zelfs wanneer zij 
het water oversteken. Op het eerste 
gezicht zou men er zich echter aan 
verwachten dat het water elke pro
gressieve beweging remt of zelfs tot 
stilstand brengt. 

In feite heeft nog memand modderige 
vloeden gezien en zo de maquettes 
en de matematici bewijzen dat zij 
kunnen bestaan, w i l dat nog met 
zeggen dat zij een rol spelen in de 
vorming van de diepe oceanen. Tal 
van experimentele evidenties kun
nen nochtans zeer gemakkel i jk ver-

,„Een wateryloed 
vermengd met slib, 
welke zich zo vlug 

als een sneltrein 
verplaatst, stroomt 

de onderzeese 
hellingen af... 

k laard worden indien men de teorie 
der modderige vloeden aanvaardt . 
Vele tijdens peil ingen, uitgevoerd op 
de v lakke bodem van de Atlantische 
Oceaan, getrokken kardoezen be
vatten met alleen gewone leem, 
maar vertonen ook afwisselend 
zand- en aanslibbingsstroken even
als fossielen die geli jken op die 
welke m de zich in ondiep water 
bevindende neerslag gevonden wor
den. Deze fossielen behoren zonder 
twijfel tot dieren die geleefd hebben 
op bodems die dicht bij het opper
vlak gelegen zi jn. Mogel i jk kan een 
of andere waterbeweging naar de 
diepte veroorzaakt worden door het 
langs de kontinentale hellingen neer
vallen van grote sedimentaire blok
ken. Zu lke ineenstortingen hebben 
inderdaad plaats. Dit verk laar t ech
ter met de grote afstand die bepaalde 
in de verte ontdekte fossielen uit 
ondiep water zouden moeten afge
legd hebben over het bi jna hor i -
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De analyse der mariene sedimenten, die zich op de zeebodem bevinden, is de sleutel 
tot de geschiedenis van de aarde. (Van boven naar onder: de baggermachine, die 
de rotsstalen van de zeebodem gaat inzamelen; de onderwatercamera met flits
lichten zal foto's nemen op grote diepten ; het peillood, welke "kardoezen" zal 
nemen uit de zachte sedimenten ; en ten slotte het peillood voor de harde bodem. 
(Archieven RP en bron U.S.I.S.) 

zontaal gedeelte van de grote oce
anen. De details van de ligging en 
de korrelmeting van het zand, in 
de diepzeekardoezen gevonden, zijn 
niet langer verklaarbaar. Daaren
tegen zouden deze vaststellingen 
zeer goed verenigbaar zijn met de 
teorie der modderige vloeden. 
Het leggen van de transatlantische 
kabel in de 19de eeuw is één der 
hoofdredenen geweest voor het on
dernemen van de studie van het 
oceaanbekken. En slechts in een 
betrekkelijk recente periode hebben 
de oceanografen en de kabelleggers 
er zich rekenschap van gegeven 
dat zij een indrukwekkende reeks 
experimentele feiten betreffende de 
woelstromen gemeen hebben. 
Gedurende lange tijd weet men de 
kabelbreuken aan aardbevingen. 
Het kwam nochtans vreemd voor 
dat het afbreken van verscheidene 
kabels wegens een aardbeving nooit 
gelijktijdig gebeurde. Daar de kabels 
in werking waren, werd het afbre
ken over 't algemeen nauwkeurig 
opgetekend. Om die reden maakten 
de resultaten een zeer goed gekon-
troleerd natuurlijk verschijnsel uit. 
Mogelijk heeft de aardbeving een 
grote hoeveelheid sediment losge
rukt welke dan zwaar op de kabels 
terechtkwam. Aanzienlijke massa's 
verplaatsen zich echter niet ver, 
uitgezonderd wanneer zij de vor
ming van een modderige stroom 
uitlokken. 

Deze kunnen langs de kontinentale 
hellingen lopen en alle kabels bij 
hun doortocht doen afknappen. 
Wanneer men de breuk vanuit dit 
opzicht onderzoekt, past het schema 
der breukperioden er zich heel goed 
bij aan. Zij kunnen verklaard 
worden door een modderige stroom 
die zich steeds naar beneden voort
beweegt, zoals men er zich aan kon 
verwachten. Hij verplaatst zich met 
een snelheid van ongeveer 50 mijl 
(80 kilometer) per uur langs de 
hellingen waarvan de afbuiging 1 
op 10 bedraagt en de verminderde 
snelheid ongeveer 12 mijl (19 kilo
meter) per uur wanneer hij het 

meer horizontale gedeelte van de 
oceaanbodem bereikt. Aldus kan 
men niet alleen de kabelbreuken 
behoorlijk verklaren, maar ook het 
ogenblik en de plaats leveren een 
aanduiding wat de snelheid der 
stromen aangaat. Bepaalde gladdere 
gedeelten van de zeebodems kunnen 
nog anders verklaard worden. In 
de nabijheid der vulkaaneilanden 
hebben zich grote lava-"stromen" 
over het oceaanbekken gespreid, 
zodat een bodem met zachte helling 
ontstond, waarop zich in de loop 
der tijden een sedimentbedekking 
heeft vastgezet. 
Op voorwaarde dat de oceanograaf 
er zorg voor draagt zijn monsters te 
verzamelen op plaatsen waar zich 
geen grotere storingen hebben voor
gedaan, is het mogelijk dat men de 
bladzijden van de geologische ge
schiedenis één na één kan omslaan. 
Een aandachtig onderzoek van het 
fossiel leven, dat zich in het verleden 
ontwikkeld heeft, zal de opeenvol
gende wijzigingen op de Aarde 
onthullen. Tot op heden heeft men 
nauwelijks de bovenste tien meter 
van de sedimentaire laag, welke op 
enkele honderden meters geschat 
wordt, onderzocht. Maar in een 
betrekkelijk nabije toekomst zullen 
de boortechnieken, aangewend voor 
het zoeken naar petroleum, mee
helpen om de geheimen van de 
sedimenten van de zeebodems te 
onthullen. 
De aard van de diepe zeebekkens 
werd ontdekt bij middel van bag-
germachines en peiltoestellen. Een 
groot gedeelte van de oceaanbodem 
bestaat uit rode leem of uit globi-
gerineslik of uit een mengsel van 
beide. Op bepaalde plaatsen Is de 
topografie - zoals men er zich kon 
aan verwachten - te oneffen opdat 
deze sedimentaire materialen ons 
een ononderbroken bedekking zou
den opleveren. In deze gebieden 
zijn de naakte rotsen op de bodem 
van de oceaan zichtbaar. Dit is in 
het biezonder het geval op de 
kruinen van de ondergelopen zee-
bergen of op de bergketens die zo 



In feite 
heeft niemand 

ooit modderstromen 
gezien.,. 

groot zijn als de kam van het milieu 
van de Atlantische Oceaan. Bepaal
de uit de onderzeese bergen uitge
baggerde rotsmonsters zijn bedekt 
met zwart mangaanbioxyde. Be
paalde rotsfragmenten hebben het 
uitzicht dat men er zou van ver
wachten indien het mangaan er in 
binnengedrongen was en haar ge
kloven had ; op dezelfde wijze 
waarop het water in de aardrots 
binnendringt en een sterke erosie 
veroorzaakt wanneer het vriest. 
Mogelijk brengt het mangaan een 
verhitting van de rotsen van de 
bodem der zee teweeg. Zijn ge
schiedenis is beslist van zeer groot 
belang, zelfs indien men ze nog niet 
zeer goed kent. Uitgebaggerde mon
sters en onderzeese foto's tonen 
inderdaad aan dat grote opper
vlakten bedekt zijn met mangaan
knobbels, waarvan de grootte van 
enkele millimeters tot tientallen 
centimeters gaat. De vorming van 
dergelijke mangaankoncentraties 
blijft nog een mysterie. De neerslag 
van de zeebodems zal ongetwijfeld 
een grote waarde hebben wanneer 
de kontinentale bronnen uitgeput en 

de mijnuitbatingstechnieken in volle 
zee geperfektioneerd zullen zijn. 
De bezinksels van de zeebodems 
zouden petroleum kunnen bevatten, 
maar waarschijnlijk zal men op de 
bodem der grote oceanen nauwelijks 
nuttige koncentraties vinden voor 
de mens. Het recent sedlmentonder-
zoek, op plaatsen zoals de Orinoco-
delta, toont aan dat op petroleum 
gelijkende materialen gevormd wor
den door rottende dieren en dat zij 
zich op de zeebodems bevinden. Om 
echter een neerslag van commerciële 
waarde te leveren, moet de petro
leum door een poreuze rots dringen 

zoals de kalksteen of de zandsteen. 
Mogelijk bevinden er zich kalkrots-
lagen tussen twee zachte sediment-
lagen in de enkele honderden 
meters neerslag van de zeebodems. 
De betrekkelijk dunne sedimen
taire zuilen laten nochtans weinig 
hoop er petroleumzakken in te 
ontdekken. 
Sommige experten menen dat min
stens een deel van de petroleum 
van het plantaardig leven op aarde 
afkomstig is en dat de opeenhoping 
ervan teweeggebracht werd door 
het water dat van de aarde naar de 
onderzeese kalkrots vloeit of naar 
de zandsteenreservoirs in de on
diepe aangrenzende wateren op de 
kontlnenten. Daarom beperkt het 
aktief zoeken naar petroleum onder 
water zich tot het kontinentale plat 
waar men sedimentaire rotsen van 
grote dikte vindt. 
Men zal met grote belangstelling de 
boringen volgen dwars door de 
sedimentaire lagen van het oceaan
bekken, vooral indien de door de 
geofysische resultaten veronderstel
de aanwezigheid van kalkrotsen 
bevestigd zou kunnen worden. 
Alhoewel de vorming van petroleum 
in haar geheel op een mariene 
oorsprong wijst, kan men niet 
gemakkelijk vatten hoe de olie
achtige overblijfselen van zeedieren 
op de bodem der zeeën bewaard 
bleven. Slechts in uitzonderlijke 
gevallen, onder bepaalde voor
waarden van stagnatie en gebrek 

aan zuurstof, kan de petroleum 
blijven voortbestaan. Deze voor
waarden kunnen zich voordoen 
wanneer er een geweldige hoeveel
heid dierlijk leven, en bijgevolg een 
sterke koncentratie van in ontbin
ding verkerende stoffen, aangetrof
fen wordt. Er bestaan zulke streken, 
bijvoorbeeld langs de westkust van 
Afrika, waar de overvloed aan 
vissen waarschijnlijk door een stij
gende stroming veroorzaakt wordt, 
welke onontbeerlijke voedende zou
ten, afkomstig van het oceaanbek
ken, met zich voert. 
Een andere manier om krengen voor 

oxydatie te vrijwaren is mogelijk 
wanneer de bezinksels bedekt zijn 
met een verzakking of door mod
derige vloeden. Zodra de produ
cerende petroleumoverblijfselen af
gezonderd zijn, kunnen zij hun 
verrotting voortzetten in een zuur
stofvrije atmosfeer. 
Niettegenstaande men het normaal 
acht dat de modderige vloeden van 
de kontinentale hellingen naar de 
diepe wateren vloeien, toch kunnen 
zij hebben bijgedragen tot het 
insluiten van de voortbrengende 
petroleumneerslag, op een tijdstip 
dat de huidige rotsen door de zee 
ondergedompeld waren. 
Sommigen veronderstellen dat men 
petroleum zal vinden aan de voet 
van de kontinentale hellingen en 
zonder twijfel zal men op zekere dag 
boringen uitvoeren om deze hypo-
tese na te gaan. In afwachting onder
zoekt men meer en meer het gebied 
van de Golf van Mexico, de Per
zische Golf en de Niger-delta. In 
Europa wordt de bedrijvigheid des-
aangaande meer in de Noordzee 
gekoncentreerd. 
De eerste faze bestaat uit het onder
zoeken van hetzeebekken bij middel 
van geluidsgolven, voortgebracht 
door onderzeese explosies. Deze 
golven worden teruggekaatst door 
rotslagen die zich op verscheidene 
kilometers onder de zeebodem kun
nen bevinden. 
De petroleumreservoirs, die dik
wijls de vorm hebben van onder

grondse lenzen, worden in de 
struktuur der ontdekte lagen aan
geduid door de geluidsgolven. De 
geofysische metoden kunnen enkel 
de ligging vaststellen van gebeurlijke 
petroleumstrukturen. Indien men het 
bewijs wil hebben dat er waarlijk 
petroleumlagen bestaan, is het on
ontbeerlijk stalen te nemen van de 
diepe rotslaag bij middel van een 
peillood. Op zee is een boring heel 
wat duurder dan op het vasteland. 
In de loop van de laatste jaren heeft 
men tal van verschillende metoden 
ontwikkeld ten einde dit probleem 
op te lossen. De meest aangewezen 

Mangaanknobbels werden in de noordelijke Allanlische Oceaan op 6.000 meter 
ontdekt. (Bron : U.S.I.S.) • 



metode voor boringen in zee bestaat 
erin vanop een platform te werken 
dat door reuzestelten gedragen 
wordt en buiten het bereik ligt van 
de golven die schade zouden kunnen 
toebrengen. Deze platformen kun
nen van de ene plaats naar de an
dere vervoerd worden door ze tot 
op het zee-oppervlak te laten zakken 
en vervolgens met behulp van een 
sleepboot voort te trekken. Deze 
reuzetuigen, welke automatisch kun
nen stijgen en dalen, zijn zeer kost
baar. Thans is men geneigd de 
voorkeur te geven aan drijvende 
schepen die men aan het anker 
vastlegt. Men gaat tot het boren 
over langs een in de romp van de 
boot aangebrachte opening. Ook 
kan men de boortoestellen langs of 
achteraan het schip vastmaken. 
Een zeer vernuftige installatie is wel 
het samenbrengen van twee scheeps
rompen zoals een catamaran : het 
peillood wordt dan op het aanslui
tingsplatform gemonteerd. 
De belangen van de oceanograaf en 
van de petroleumvorser verenigen 
zich in een interessant projekt dat 
ongeveer zeven jaar geleden werd 
voorgesteld. Het omvat het ver
richten van een boring m de volle
dige opeenvolging der sedimentaire 
lagen die de bodem der grote 
oceanen bedekken. Zoals wij ge
zien hebben zou zulke verwezenlij
king het mogelijk maken het geo
logisch verleden van de Aarde te 
leren kennen op een veel nauwkeu

rigere wijze dan door boringen op 
het vasteland. Inderdaad, het ma
teriaal van de zeebodems heeft niet 
de bestendige wisselingen der ero
sies en van het hersedimenteren van 
de neerslag ondergaan als op het 
vasteland. Het is vanzelfsprekend 
niet mogelijk de petroleumboor-
techniek toe te passen welke erin 
bestaat een platform op stelten op te 
richten die steun vinden op de 
bodem van de zee, wanneer men 
zich in oceanen bevindt waar de 
bodem 5 kilometer onder het op
pervlak gelegen is. Het is eveneens 
onmogelijk een schip het anker te 
doen werpen in zulke waterdiepten 
met de vaste terrelnpreciesheid die 
vereist is om een booroperatie te 
verrichten. 
Om dit probleem op te lossen heeft 
men een vernuftige metode uitge
dacht van "dynamische positie-in
stelling". Een peilboot wordt uitge
rust met hulpmotoren die zijn ver
plaatsing in alle vereiste richtingen 
mogelijk maken : vooruit, achteruit, 
opzij of rond zijn as draaiend. De 
boot wordt in het centrum gehouden 
met een stel op de zeebodem door
drenkte boeien die op een vijftigtal 
meters onder het wateroppervlak, 
buiten het bereik der golven, winden 
en stromingen aan het oppervlak, 
worden vastgemaakt. 
In de loop van voorafgaande proe
ven, in 1961, maakte men van deze 
nieuwe metode van positiestelling 
gebruik en bekwam men aldus 

peilkardoezen van 200 meter lengte, 
afkomstig van de zachte bezinksels 
die de zeebodem nabij het eiland 
van de Guadeloupe in de Atlantische 
Oceaan bedekken. Deze techniek 
staat nu op punt. Men wacht op de 
konstruktie van een belangrijker 
installatie die in staat is in de diepste 
oceanen te werken. 
Zulke installatie zal het Mohole-
projekt verwezenlijken dat tot doel 
heeft doorheen de aardkorst te 
boren ten einde monsters te bezitten 
van het binnenste omhulsel van de 
Aarde. Wanneer de volledige op
eenvolging der sedimentaire lagen 
zal gepeild zijn op verscheidene 
plaatsen en in verschillende oceanen 
van de wereld, zal het ons mogelijk 
zijn onze teorieën over de vorming 
van de oceanen en de geologische 
geschiedenis van de Aarde te her
zien. 
In de 19de eeuw maakte de Prins 
van Monaco naam in de oceanogra-
fische milieus door het publiceren 
van uitstekende onderwaterkaarten. 
Misschien zal de Sjeik van Koeweit 
op zijn beurt een bepaalde ver
maardheid en veel prestige kunnen 
verwerven in de wetenschappelijke 
wereld door het organizeren van 
het nemen van stalen in de sedimen
taire zuil van de bodem van een 
grote oceaan ? Dit projekt kan zeer 
natuurlijk lijken voor een traditio
neel maritiem land dat door petro-
leumboring zijn huidige rijkdommen 
heeft verworven. 


