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   Geoloog Leon van den Berg 1 reageerde op een discussie met 
Kevin Nelstead, die in november 2013 gepubliceerd werd door 
Creation Ministries International (CMI).2 Leon heeft zijn kritiek in 
enkele reacties op een weblog van dr. René Fransen geschreven. 
De reacties werden geplaatst in  de periode december 2013 tot en 
met januari 2014.3 Het CMI-artikel is een weerlegging van Kevin 
Nelsteads eerdere webartikel. 4  In het CMI-artikel wordt Kevin 
Nelsteads argumentatie weerlegd. Leon heeft kritiek op een deel 
van die beantwoording. Aan de hand van de 20 punten uit het 
CMI-artikel zullen we zijn inhoudelijke inbreng punt voor punt 
behandelen. 
 
Punt 2 
 
   Leon meent dat ik de door Kevin genoemde 67.000 jaar heb 
verwisseld met 67.000 km. Kevin stelt echter dat 1,5 cm zout per 

                                                           
1 Leon van den Berg is afgestudeerd in de structurele- en ingenieursgeologie aan 
de universiteit van Utrecht (1977-1984). 
2 http://creation.com/clarifying-magmatic-model-origin-salt-deposits 
3 http://www.sterrenstof.info/vorming-van-zoutlagen/comment-page-1/# 
comments en http://www.sterrenstof.info/vorming-van-zoutlagen 
4 http://geochristian.com/2013/03/26/a-young-earth-creationist-magmatic- 
model-for-the-origin-of-evaporites In 2013 zei hij toe dat hij nog zou reageren 
op het CMI-artikel. Hier is, wellicht door tijdgebrek, nog niets van gekomen. Zie 
voor de toezegging: http://geochristian.com/2013/11/18/around-the-web-
11182013-more-on-salt-magmas-more-atheists-convert-to-christ-and-more 



jaar kan worden afgezet door 1 meter zeewater per jaar te laten 
verdampen. Om zo 1 km zout te verkrijgen, is 67 km zeewater 
nodig dat gedurende de genoemde lange termijn het zout 
deponeert. Van een incorrecte verwisseling is dus geen 
sprake. Bovendien schrijft Leon 67.000 km waar hij 67.000 m 
bedoelt.  
   Leon verwijst naar de Middellandse Zee, waar onder de 
zeebodem een enorme zoutformatie begraven ligt. Om daar een 1 
km dikke laag zout te deponeren, moet er een 67 km dikke laag 
zeewater indampen. Volgens Leon is die zoutlaag gevormd toen de 
straat van Gibraltar vrijwel afgesloten was. Wat ‘vrijwel afgesloten’ 
precies betekent voor Leon, blijft onduidelijk. Hij verwijst ook 
naar een Youtubefilmpje waarin een volledige afsluiting wordt 
gesuggereerd. De Middellandse Zee heeft ook vandaag nog een 
beperkte verbinding met de oceaan. Toch wordt er op de bodem 
geen zout afgezet, maar vindt er uitsluitend bezinking plaats van 
zand, klei en kalk. Het is uitgesloten dat er zout afgezet zou 
kunnen worden op de bodem, omdat het water dan eerst met zout 
verzadigd moet raken. Al lang voordat het tot verzadiging zou 
komen, zou het zware water door de zwaartekracht zijdelings de 
diepere oceaan in stromen. Indamping kan dus alleen werken 
tijdens een volledige afsluiting. In dat geval is er echter geen 
toevoer van zeewater uit de oceaan. Zodra er vers zeewater 
toestroomt, zal het zich als een deken over het zwaardere zoute 
water verspreiden. Dan kan er geen zout op de bodem afgezet 
worden, omdat daar geen verdamping plaatsvindt. Door 
vermenging neemt het zoutgehalte in het verse zeewater toe, 
waardoor het zwaarder wordt en zijdelings het bassin uitstroomt.  
   Net als zeewater dat over de bodem van een rivier landinwaarts 
stroomt, terwijl het rivierwater erbovenop drijvend naar de zee 
stroomt, zal ook het bassin zijdelings het zout naar de oceaan 
brengen, zolang de opening tussen bassin en oceaan geopend is. 
Leons kritiek dat het zout niet terug kan vloeien in de oceaan, is 
dus niet terecht. Bovendien blijft het tegenstrijdig dat 
tegenwoordig zand, klei en kalk worden afgezet, terwijl in het 
verleden zuiver zout zou zijn afgezet. De uiterst speculatieve 
indampingstheorie faalt in ieder theoretisch model en is nergens 
op aarde als een werkend mechanisme te bewonderen. 
 



Punt 3 
 
   Kevin beweert dat de indampingsbassins vroeger werden 
afgesloten door koraal. Hij kan daar echter geen hedendaags 
voorbeeld van geven, maar stelt dat het in vroegere klimaten wel 
kon. Leon vergeet echter dat koralen zeer klimaatgevoelig zijn. Ik 
had graag gezien dat hij zijn stelling onderbouwde met een proef. 
Laat in een laboratorium eens een koraal een indampingsbassin 
afsluiten en onderzoek eens of het koraal het overleeft. Het koraal 
mag daarbij aan de ene zijde voeding van normaal zeewater 
ontvangen en aan de andere zijde grote droogte en hypersaline5 
omstandigheden ondergaan. 
 
Punt 4 
 
   Kevin zegt dat planten en dieren niet in een zoutwaterbassin 
kunnen leven en dat er daarom geen fossielen in zout zitten. 
Natuurlijk is dat onjuist, want de indampingsbassins zijn ontelbare 
malen overstroomd met vers zeewater (waarin zich algen, vissen, 
schelpdieren etc. bevonden). Het is juist dit mechanisme dat het 
zout - volgens de theorie - in de bassins doet terechtkomen. In 
totaal was er zelfs 67 km zeewater nodig voor 1 km zout. Leon 
stemt ermee in dat het theoretisch mechanisme fossielen in het 
bassin zal deponeren. Maar hij heeft bedacht dat de fossielen door 
een latere rekristallisatie verdwijnen. Hoe moet zo’n ad hoc-
argument dat zonder onderbouwing wordt geponeerd, beoordeeld 
worden? Leon mag dit eerst inhoudelijk uitwerken.  
   Volgens geologen zijn het zout en de gesteenten eromheen 
allemaal sedimentaire gesteenten, afgezet uit water. Het is dan wel 
heel opvallend dat het aantal fossielen in de zoutformaties bijna 
nihil is, terwijl de fossielen in de gesteenten eromheen overvloedig 
aanwezig zijn. Kijk alleen maar naar de aanwezigheid van fossiele 
brandstoffen. Dit is een belangrijke aanwijzing dat de 
zoutformaties een andere oorsprong hebben dan de gesteenten 
eromheen. Dat er incidenteel door het geweld tussen 
zondvloedwater en zoute lava wat fossiel materiaal in de zoute lava 
terechtgekomen kan zijn, staat buiten kijf. 

                                                           
5 Zeer zout water. 



Punt 6 
 
   Natuurlijk is mij bekend dat er veel onderzoek is gedaan naar 
halokinese of zoutvloei 6  onder de druk van bovenliggende 
gesteenten. Onder punt 20 ga ik hier verder op in. Kevin en Leon 
beweren echter dat er overvloedige laboratoriumdata bestaan over 
het vloeien van zout in vaste toestand over het aardoppervlak. De 
link die Leon geeft 7 , bevat deze data echter niet. Daarin zijn 
inderdaad laboratoriumdata te vinden over zoutvloei onder het 
aardoppervlak, maar over zoutvloei boven het aardoppervlak bevat 
het geen data. Er wordt alleen gespeculeerd dat de zoutgletsjer van 
Iran verklaard zal moeten worden door de inwerking van 
regenwater. Iedere onderbouwing voor deze speculatie ontbreekt. 
De boven het gebergte uitstekende zoutpijler is echter aan erosie 
onderhevig, en juist regenwater zal het zout nog sneller in beekjes 
afvoeren. De veronderstelde zoutvloei in vaste vorm zal sneller 
dan de erosie moeten zijn. Zout in vaste vorm vloeit echter alleen 
onder zeer hoge drukverschillen, en dan nog uiterst traag (enkele 
centimeters per jaar). Het behoeft geen betoog dat deze 
zoutgletsjer alles weg heeft van een lavastroom en dat de vorm een 
aanwijzing is die pleit voor een vulkanisch ontstaan van zoutlagen. 
De huidige zoutgletsjer is mijns inziens wat er nu nog 
overgebleven is na enkele duizenden jaren erosie, sinds de 
depositie in de laatste dagen van de zondvloed. De reguliere 
geologie kan deze gletsjervorm op geen enkele wijze verklaren. 
 
Punt 8 
 
   Leon verwijst naar een foto van de Danakil Desert. Hij gebruikt 
deze 5 km (!) dikke zoutformatie als voorbeeld van een beginnende 
spreiding, wat een ideale setting voor het vormen van zoutlagen 
zou zijn. Pardon? Dus de 5 km zout is pas het begin? Hier zijn 
toch echt al de nodige kubieke kilometers zout verzameld, terwijl 
er nog geen toestroming van zeewater te bespeuren is. En de zee is 
toch de veronderstelde oorsprong van dit zogenaamd ingedampte 
zout? Hier ligt een dikke zoutlaag precies in de vulkanisch actieve 
                                                           
6 Het vloeien (stromen, bewegen) van steenzout in de ondergrond. 
7 http://www.ged.rwth-aachen.de/Ww/projects/salt/SchlederUrai_SPP04_ 
v08/Halite_microstructures_SPP.htm 



scheur - beter bekend als The Great Rift. Deze zoutformatie is nu 
juist een zeer sterke aanwijzing voor een vulkanisch ontstaan van 
zoutformaties. Het oppervlak van de formatie is het diepst gelegen 
punt van Afrika, waardoor het grondwater uit de wijde omgeving 
te midden van het zout als verzadigd water opborrelt. 
 
Punt 12 
 
   Ik ben het met Kevin en Leon eens dat het vulkanisch zout een 
hydrothermische reactie in de onderliggende bassinbodem moet 
hebben veroorzaakt. Het ontstaan van het ± 0,5 meter dikke 
Kupferschiefer 8 wordt door geologen nog steeds niet begrepen; 
het ligt precies op de scheiding van het onderliggende gesteente en 
het zout. Deze laag zou dus het antwoord op de vraag kunnen zijn. 
Onder het Kupferschiefer ligt het Rotliegend. 9  Die naam is 
gekozen omdat het een rood gesteente is. Leon zegt terecht dat 
sedimenten die onder lavastromen liggen altijd 
contactgemetamorfoseerd zijn, oftewel: rood gebakken. Hij stelt 
dat daar rond zoutlagen geen sprake van is, maar hij is abuis. De 
rode kleur van het Rotliegend bevestigt juist het vulkanisch 
ontstaan van het bovenliggende zout. Evenzo zijn de gesteenten 
boven het Zechstein rood gebakken. Bekijk bijvoorbeeld in boring 
TCI-02 de Z5 Salt Clay en het bovenliggende Buntsandstein. Beide 
zijn rood gebakken gesteenten.  
 

 
 
Main Claystone Member (RBSHM), onderdeel van de Lower 
Buntsandstein Formation van de Lower Germanic Trias Group. Boring 
TCI-02. Detailopname op 1396 m diepte uit deze laag van 1316-1511 m. 

                                                           
8 Koperschalie. 
9 Het Rotliegend bestaat vooral uit zandsteen. 



 
 

Z5 Salt Clay Member (ZEZ5R). Rode kleisteen bestaande uit haliet en 
klei. Betreft een detail van boring TCI-02 op 1539- 1540 m diepte. 

 
   Daarnaast drong de vulkanische hitte diep door in de 
onderliggende (door de zondvloed afgezette) gesteenten, waarbij 
het daarin aanwezige organische materiaal werd omgezet in olie, 
gas en steenkool. Het Groningse aardgas wordt inderdaad onder 
het zout in het Rotliegend gewonnen, en wereldwijd worden 
overvloedig fossiele brandstoffen onder vulkanische zoutlagen 
aangeboord. Volgens geologen zijn het zout en de gesteenten 
eromheen allemaal sedimentaire gesteenten, afgezet uit water. Het 
is dan wel heel opmerkelijk dat de porositeit in de zoutformaties 
bijna 0% is, terwijl de porositeit in de gesteenten eromheen tot 
40% kan oplopen. Dit is alweer een belangrijke aanwijzing dat de 
zoutformaties een andere oorsprong hebben dan de gesteenten 
eromheen. 
 
Punt 16 
 
   Leon stelt dat uit zeewater heel verschillende zouten gewonnen 
kunnen worden, en dat er dus geen reden is om de verschillende 
zoutsamenstellingen van steenzout als een aanwijzing voor een 
vulkanisch ontstaan te zien. Hij vergist zich. Zeewater bevat een 
minimale hoeveelheid aan CaSO4 ten opzichte van NaCl. Hoe 
verklaart Leon dat (zoals Kevin Nelstead aanvoert) er 
zoutformaties zijn waarin meer CaSO4 dan NaCl te vinden is? Dit 
is alweer een duidelijke aanwijzing die pleit voor een vulkanische 
oorsprong van deze formaties. 
   Ook stelt Leon dat lavastromen vrijwel ongelaagd zijn. Dat is 
precies wat vermeld wordt over de plaatselijk honderden meters 



dikke Z3 Salt Member ZEZ3H10, en van het bovenste deel van de 
plaatselijk honderden meters dikke Z2 Salt Member ZEZ2H. 11 
Deze zeer dikke, vrijwel geheel zuivere NaCl-afzettingen, zijn niet 
te verklaren door indampingscycli, maar wel door de 
thermodynamica van afkoelende zoute magma.12 
 
Punt 17 
 
   Leon vindt dat de peer-review van mijn werk door CMI-
reviewers ondeskundig was. Zijn eigen deskundigheid heeft echter 
niet geleid tot gefundeerde kritiek op het vulkanisch model.  
 
Punt 20 
 
   Leon beweert dat de kilometers dikke lagen bovenop het zout 
door compactie een hogere dichtheid verkrijgen dan steenzout. 
Door de zo ontstane instabiele situatie zouden de zoutpijlers 
omhoog gekomen zijn. De link naar het onderzoek aan de Aachen 
universiteit onder punt 6 verwijst hier ook naar. Het grote 
probleem van deze onder geologen breed gedragen overtuiging is 
dat niet wordt verwezen naar wetenschappelijk onderzoek naar de 
dichtheid van gesteenten. Ondersteunend onderzoek is 
onvindbaar! Een eigen onderzoek 13  levert echter de volgende 
feiten op: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 http://www.dinoloket.nl/z3-salt-member-zez3h  
11 http://www.dinoloket.nl/z2-salt-member-zez2h  
12 https://www.youtube.com/watch?v=gBnwGOmJ2rY - tussen de 16e en 22e 
minuut wordt de thermodynamica behandeld. 
13 Mijn onderzoek naar dichtheden is nog gaande. Er is veel variatie binnen de 
beschikbare data, en de hier genoemde metingen kunnen niet als representatief 
gelden. Zeker is wel dat de gemiddelde dichtheid van een toplaag van 3 km 
sediment lager is dan de gemiddelde dichtheid van het zout eronder. Het zout is 
dus zwaarder en kan onmogelijk door dit gesteente naar boven zijn gedrukt. 



Lagen boven zout Referentie Dichtheid14 (kg/m3) 
 
Upper North Sea Group 
(quartair/tertiair) + 600 m 

 
www.nlog.nl 
Boorgat B10-03 

 
2028 

North Sea Supergroup 
(quartair/tertiair) + 1000 m 
diepte 

www.nlog.nl 
Boorgat A15-04 

2100 

Chalk Group (Upper 
Cretaceous) + 1800 m diepte 

www.nlog.nl 
Boorgat B13-01 

2082 

Scruff Greensand Formation 
(Upper Jurassic/Lower 
Cretaceous) + 2300 m diepte 

www.nlog.nl 
Boorgat B13-02 

2228 

Lower Detfurth Sandstone 
Member (Trias) + 2700 m 
diepte 

www.nlog.nl 
Boorgat F10-01 

2285 

 
 
Zechstein zout Referentie Dichtheid14  kg/m3) 
 
Z3 Carbonate Member 

 
www.nlog.nl 
Boorgat Slochteren-01 

 
2739 

Z2 Basal Anhydrite  
Member 

www.nlog.nl 
Boorgat Slochteren-04 

2667 

Steenzout; ruw mineraal 
natriumchloride 

Polytechnisch Zakboekje  
45e druk 1993; Koninklijke  
PBNA; E1; Tabel 1.25 
Handels(triviale)namen en 
samenstelling 

2300-2400 

Keukenzout (NaCl) Polytechnisch Zakboekje  
45e druk 1993; Koninklijke  
PBNA; E1; Tabel 1.25 
Handels(triviale)namen en 
samenstelling 

2165 

 
   Algemeen wordt door geologen aangenomen dat in de 
zoutpijlers anhydriet wordt meegesleept naar boven, waar het 
accumuleert in de soms honderden meters dikke gipshoed. Dus de 
                                                           
14  Dit overzicht verwijst naar metingen in de kernen van boringen. Deze 
dichtheidsmetingen, zoals gerapporteerd op www.nlog.nl, geven de 
korreldichtheid en de porositeit. Door die met elkaar te vermenigvuldigen, 
ontstaat de dichtheid, uitgaande van droge poriën. Het gewicht van het water 
dat de poriën kan bevatten, wordt erbij opgeteld, waarbij de eventuele 
aanwezigheid van het lichtere olie en gas wordt verwaarloosd. Vervolgens zijn 
alle meetpunten per boorkern gemiddelden. De uitkomst is de dichtheid die hier 
per boorgat en gesteentelaag wordt gegeven. 



stelling van Leon dat het zout in de pijler uit zuiver NaCl bestaat, 
met een dichtheid van slechts 2165 kg/m3, is onjuist. De door 
hem gevolgde theorie vereist immers dat er veel anhydriet in de 
pijler zit. Het accumuleert zelfs bovenop de pijlers! Terwijl de 
anhydrietlaag wordt gewaardeerd op 2667 kg/m3. Deze feiten 
maken duidelijk dat het zout in de pijlers een hogere gemiddelde 
dichtheid heeft dan het bovenliggende gesteente. Het zout is dus 
zwaarder en kan onmogelijk door dit gesteente naar boven zijn 
gedrukt. Geologen hebben zodoende geen werkend 
ontstaansmodel voor de zoutpijlers en de daarop liggende 
gipshoeden. Een vulkanisch ontstaan onder het water van de vloed 
verklaart deze feiten echter wel!15 
 
Conclusie 
 
   Resumerend houdt de kritiek van Leon van den Berg geen stand. 
Ook had hij slechts op 9 van de 20 punten kritiek, terwijl de 
overblijvende 11 punten al aanleiding hadden moeten zijn om met 
een kritische blik naar zijn eigen model te kijken. We kunnen dus 
concluderen dat het vulkanisch ontstaan van zoutformaties tijdens 
de zondvloed wel een goede verklaring is van de waarneembare 
feiten, terwijl de breed gedragen indampingstheorie dat niet is. 

                                                           
15 https://www.youtube.com/watch?v=gBnwGOmJ2rY - vanaf de 29e minuut. 


