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“Eén grote verliefdheid”

Leo Kriegsman was niet als kind al stenen aan het
zoeken, hij spreekt vijf talen vloeiend en kan zich in nog
een paar goed redden. Niet echt het stereotype van een
geoloog als iemand die met zijn neus naar de grond
alleen in aardlagen is geïnteresseerd. Sterker nog, op
de middelbare school gooide hij zo snel hij kon
aardrijkskunde uit zijn pakket. Omdat hij niets anders
wist, begon hij natuurkunde te studeren, maar na zes
weken was hij daar al op uitgekeken. “Ik zat in de trein
naar huis en ik wist het niet meer,” herinnert hij zich.
In de trein raakte hij aan de praat met een bekende van
school. “Hij was net begonnen met zijn studie geofysica
en vertelde enthousiast over zijn vak. Hij bestudeerde
landkaarten, onderzocht stenen, deed veldwerk in het
buitenland - ik werd erdoor meegesleept. En toen ik zijn
studieboeken bekeek dacht ik: ‘Wat een gave studie!’
De volgende dag ben ik van studie overgestapt. Het was
een nieuwe wereld voor me waar ik nog nooit van
gehoord had. Het was één grote verliefdheid.”

“Geologie gaat ook over het leven”

Collectiebeheerder Arike Gill is eigenlijk bioloog.
Paleontologie had wel altijd haar interesse en tijdens
haar stages werd ook zij verliefd. “Verliefd op het oude.
Het feit dat je niet weet hoe het vroeger was, maar dat
je dat moet reconstrueren met dingen die je vindt in de
grond. Waar de biologie ophoudt, begint de geologie.
Biologie houdt op als het beest dood is, maar daarna
komen allerlei processen op gang die op hun beurt
weer het leven beïnvloeden. Het geeft je een breder

wereld-beeld.” “En,” vult Leo aan, “de aanwezigheid van
leven heeft ook veel invloed gehad op gesteenten. De
allereerste bacteriën zorgden voor veel zuurstof in de
atmosfeer, die zuurstof reageerde met oplosbaar ijzer
in de oceaan wat massale ijzerafzettingen tot gevolg
had. De oersteen in de Oerparade is daar een voorbeeld
van. Die rode lagen ijzer zijn dus veroorzaakt door het
leven. Geologie gaat voor een flink deel over het leven.”

“Een vulkaan is een natuurlijke boring”

“We leven op de aardbol, dan wil je ook weten hoe
de aarde werkt. Waarom zijn er waar aardbevingen,
wanneer zal er een vulkaan uitbarsten? Je wilt het
kunnen voorspellen. Ik ben bezig met processen ónder
vulkanen. Aan het materiaal dat opgehoest is door een
vulkaan kan ik bestuderen wat eronder gebeurt. Het is
een natuurlijke boring, de vulkaan doet het gratis. Als
je diep in de tijd terugkijkt, kom je processen tegen die
we nu niet kennen. Vroeger was het veel heftiger dan nu.
Wat ik wil weten is: waarom? Neemt de intensiteit van
die processen inderdaad langzaam af in de tijd? Of zit
er veel meer tijd tussen hele heftige gebeurtenissen? Is
die langere wachttijd tussen extreme erupties een soort
natuurwet?”

“Diepenveen meteoriet is nog specialer
dan we dachten”
Op 27 oktober 1873 rond 15.00 uur viel een stuk steen
“met een verblindend licht, onder heftig sissen neder”
bij Diepenveen. 140 jaar later blijkt het de vijfde officieel
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bij Diepenveen. 140 jaar later blijkt het de vijfde officieel
erkende meteoriet van Nederland te zijn. De steen zelf
is letterlijk oeroud, hij stamt uit de begintijd van ons
zonnestelsel, ongeveer 4,6 miljard jaar geleden.
Hij hoort tot een zeldzame subklasse in de groep
koolstofchondrieten, waartoe slechts 1% van alle
meteorieten behoren. Deze ruimtebrok kan complexe
moleculen bevatten die mogelijk een rol hebben
gespeeld bij het ontstaan van leven.
“Uit de Diepenveen komt veel mooi onderzoek voort,”
zegt Leo. “Het is niet zomaar een meteoriet, hij is nog
specialer dan we dachten.” De steen heeft door allerlei
omzwervingen sinds zijn vondst een bijzonder verhaal
op aarde, maar ook in de ruimte. Om de Diepenveen
officieel te registreren als een meteoriet en ook een
‘val’ in plaats van een ‘vondst’ moest hij worden
geregistreerd bij de Meteoritical Society. De officiële
naamgeving was een lastig proces, omdat de steen
nergens in past. “Hij is niet makkelijk te classificeren,"
zegt Leo. “We werken er met een team van 15 mensen
aan. Ik kan er nog niet veel over zeggen.”
Leo gaat nu regelmatig in Nederland mee op zoek naar
gevallen meteorieten. “De Diepenveen heeft voor mij
een hele nieuwe wereld geopend die fantastisch is.”

“Ze stampen je plat”

Tijdens veldwerk dit jaar in Sri Lanka maakt Leo iets
mee wat zelfs de lokale bevolking niet in de koude kleren
gaat zitten. “We doen onderzoek in een gebied waar heel
weinig mensen komen. Samen met twee mensen van de
geologische dienst had ik speciale toestemming om daar

te werken. Er leven daar wilde olifanten waar je goed
voor op moet letten. We hadden al eerder verse hopen
poep zien liggen. Die ochtend zien we meteen wel twaalf
olifanten in de verte. Als we klaar zijn met werken is de
groep dichter bij de weg. We willen wegrijden als er twee
hele grote vrouwtjesolifanten dreigend komen aanlopen.
We rijden achteruit terwijl ik nog uit het raam aan het
fotograferen ben - mijn vrouw vond die olifantenhoop
niet interessant genoeg. Totdat de chauffeur stopt en
de motor uitdoet. De ene olifant staat dan voor de auto,
de ander ernaast. De chauffeur fluistert: ‘Ramen dicht,
kruip zo diep mogelijk in je stoel, draai je hoofd weg
en blijf heel stil zitten!’ Eén olifant hangt met zijn kop
boven de voorruit, ze stampen in het zand en spatten
zand over de auto heen. Eén van de mannen ziet dat
een olifant op zijn eigen slurf bijt, een teken dat ze heel
nerveus is. Het zijn waarschijnlijk de oudste vrouwtjes,
die hun kudde beschermen. Eén van de vrouwtjes gaat
achteruit, zet zich schrap om de auto aan te vallen ...
en keert dan om. We zijn allemaal enorm opgelucht.
Dit was echt heel spannend. We hebben de hele avond
erover nagepraat. Het was ook voor deze lokale mensen
speciaal. Ze zeiden: ‘Je moet nooit uitstappen, ook
al wordt je auto helemaal gesloopt. Wegrennen is
kansloos, ze zijn veel sneller. Ze sleuren je mee, gooien
je op de grond en stampen je plat.”

