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Seismologisch onderzoek naar trillingen waarbij de aarde als geheel resoneert – zogenaamde 
eigentrillingen – vormt een handig stuk gereedschap voor aardwetenschappers om de diepe aarde 
te onderzoeken. Seismoloog Arwen Deuss, hoogleraar structuur en compositie van de diepe aarde 
aan de Universiteit Utrecht, onderzoekt met behulp van eigentrillingen grote, nog openstaande 
vraagstukken over de vaste aarde en slaat dwarsverbanden met andere vakdisciplines. “Wanneer 
je de ondermantel of aardkern onderzoekt, moet je verder kijken dan je eigen vakgebied.”

             Speuren naar valse  
harmonieën van de aarde

Arwen Deuss.
Foto: Ed van Rijswijk
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Arwen Deuss (1975) omschrijft zichzelf, zittend 
in haar kantoor in het nieuwe Vening Meinesz
gebouw van de faculteit Geowetenschappen, 
als een ‘globale seismoloog’. Met reden, zo zal 
gedurende het gesprek blijken. “Ik bestudeer 
niet een bepaalde regio, ik kijk naar de aarde 
als planeet. Ik gebruik seismologie als gereed
schap om te begrijpen hoe de aarde door de tijd 
evolueert en verandert. Met seismologie maak 
ik plaatjes van het binnenste van de aarde, en 
combineer dit met mineraalfysica en vloeistof
dynamica zodat ik de plaatjes ook kan inter
preteren. In de seismologie vinden we dat op 
een bepaalde plek in de aarde aardbevingsgol
ven een beetje sneller of langzamer gaan. Maar 
het wordt pas echt interessant om te weten 
waarom: is het er warmer of kouder, zitten er 
andere mineralen of zit er bijvoorbeeld water?
Om daar achter te komen gebruik ik een bepaald 
type data dat niet zo vaak wordt gebruikt: 

eigentrillingen. Dat zijn trillingen van de hele 
aarde die ontstaan na zware aardbevingen, 
zwaarder dan magnitude 8 – zoals de beving 
voor de kust van Fukushima in Japan in 2011. 
Hierbij ontstaan golven die de aarde rond reizen 
en uiteindelijk een staande golf vormen. Bij 
eigentrillingen wordt de aarde als geheel een 
beetje kleiner en groter. De planeet gedraagt 
zich op deze manier als een klok die nagalmt; 
de aarde wordt dus eigenlijk een muziekinstru
ment. Dit gaat echt wekenlang door na zo’n 
aardbeving, en deze trillingen kun je meten. 
We bestuderen met eigentrillingen zo de  
verschillende tonen van de aarde, en hoe ze 
klinken. Als de aarde een perfect symmetrische 
bol zou zijn geweest met overal dezelfde 
samenstelling, dan zouden de tonen zuiver 
zijn. Maar omdat er plekken in de aarde zijn 
waar de snelheid van de golven hoger of lager 
is, klinkt de aarde vals.”

Hoeveel tonen kent de aarde?
“Tussen de nul en tien millihertz heb ik tot 
nu toe een stuk of honderdvijftig trillingen 
gemeten – maar er zijn er veel meer, bijna 1200. 
Je kunt met deze trillingen echt inzoomen op 
bepaalde gebieden in de aarde. Sommige golven 
zijn gevoelig voor de kern, sommige voor de 
mantel. Bepaalde trillingen bestaan alleen 
maar op grensvlakken tussen vaste stoffen en 
vloeistoffen; die trillingen hebben weer weinig 
expressie op het aardoppervlak.”

Hoe zijn dat soort trillingen dan te meten?
“Daar gebruiken we een speciale methode voor. 
Tussen twee trillingen met bijna dezelfde  
frequentie ontstaat resonantie, deze twee  
trillingen wisselen energie met elkaar uit. 
Het blijkt dat trillingen die bijvoorbeeld alleen 
op de kernmantel grens voorkomen of alleen 
in de binnenkern een partner hebben: een 
frequentie die juist wel gevoelig is voor de 
hele aarde. Wanneer resonantie plaatsvindt, 
veranderen deze trillingen en verraden zo  
de trillingen diep in de aarde.
Dit is heel nuttig wanneer je een bepaalde diepe 
structuur in de aarde onderzoekt. Je kunt dus 
zoeken naar een set resonerende trillingen 
waarmee deze structuur valt te identificeren. 
Bestaat de structuur niet, dan vind je ook geen 
resonantie. Op deze manier wist ik bijvoorbeeld 
aan te tonen dat de binnenkern uit twee helf
ten bestaat. Eerder seismologisch werk met 
ruimtegolven liet zien dat de binnenkern uit 
twee helften kon bestaan, maar het kon ook 
een anomalie zijn, zeiden mensen destijds.  
Ik ben er toen met eigentrillingen naar gaan 
kijken, en wat bleek: er bleek een resonantie 
voor te bestaan en die kon ik observeren! Van 
zulk soort detectivewerk, daar word ik zelf 
heel erg blij van.”

Deuss, die in 2014 naar Utrecht terugkeerde 
naar de universiteit waar ze in 1998 als geo
fysicus afstudeerde, wist haar onderzoeksgroep 
afgelopen jaren met succes verder uit te bouwen 
nadat ze in 2016 twee belangrijke onderzoeks
beurzen binnensleepte. Eerst won ze een ERC
beurs van twee miljoen euro, nog geen maand 
later arriveerde het nieuws dat ze ook met 

Overzichtskaarten van shear velocity afwijkingen op 100, 600, 1000 en 2850 kilometer diepte in de mantel. 
In de rood gekleurde regio’s is de shear velocity laag. De grote structuren met lage shear verlocity 
herkenbaar onder het Afrikaanse continent en de Stille Oceaan in de ondermantel zijn herkenbaar als large 
low-shear-velocity provinces (LLSVPs). 
Illustratie: Arwen Deuss
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Wat zijn eigentrillingen?
Eigentrillingen zijn staande golven die ontstaan door de 
interferentie van verschillende golven met tegengestelde 
voortplantingsrichting. Eigentrillingen die ontstaan op 
een vioolsnaar of een kerkklok resulteren in geluid: een 
grondtoon en boventonen. Bij krachtige aardbevingen, 
waarbij oppervlakte golven tot diep in de aarde doordrin-
gen, wordt de aarde zoals een muzieksnaar aangeslagen 
en ontstaan er uiteindelijk staande golven – waarbij de 
aarde als geheel vervormt. Er worden verschillende klas-
sen van eigentrillingen onderscheiden, de zogenaamde 
modes. Sommige eigentrillingen kunnen maandenlang 
na een beving aanhouden.

Een van de krachtigste bevingen van afgelopen eeuw was 
de aardbeving die plaatsvond op 26 december 2004, ten 
westen van het Indonesische eiland Sumatra. Ook door 
deze aardbeving ontstonden eigentrillingen. Seismometers 
van het KNMI maten na de aardbeving voor het allereerst 
een specifieke eigentrilling mode, de 0S2 mode (zie figuur). 
Deze mode staat bekend als de laagste toon die de aarde 
kan maken, en wordt gekarakteriseerd met een beweging 
waarbij de aarde vervormt van een sigaar naar een discus.

Bron: KNMI

een NWO Vicibeurs van anderhalf miljoen 
euro aan de slag kon. Ruim anderhalf jaar 
later begint haar onderzoeksgroep de eerste 
stappen naar resultaten te zetten. 

Wat is de hoofdvraag van je ERC-onderzoek?
“Wanneer wij tomografische plaatjes van het 
binnenste van de aarde maken, dan kijken we 
vooral naar de snelheid waarmee golven door 
de aarde reizen. De aanname hierbij is dat we 
zo temperatuur meten: golven reizen sneller 
in koude gebieden, langzamer op warme 
plekken. Maar dat is wel een interpretatie, we 
weten dit niet zeker. Een seismische golf kan 
namelijk ook afremmen vanwege een hogere 
dichtheid van het gesteente.
In het ERConderzoek ligt de focus op twee 
grote regio’s diep in de ondermantel waar 
golven heel traag doorheen reizen, de zoge
naamde large lowshearvelocity provinces 
(LLSVP). Met tomografie zijn deze gebieden 
heel goed te herkennen: eentje bevindt zich 
op de kernmantelgrens onder Afrika, het 
andere onder de Stille Oceaan. Vroeger werden 
deze regio’s superpluimen genoemd, maar 
ook dat is een interpretatie – we weten dit 
eigenlijk niet. De grote vraag over deze gebieden, 
en ook in ons onderzoek: zijn deze regio’s 
nou relatief warm of hebben ze een hogere 
dichtheid, bijvoorbeeld door een grotere  
hoeveelheid ijzer?

De Mayon vulkaan op de Fillipijnen is ontstaan als gevolg van de subductie van de oceanische Filipijnse 
plaat onder de continentale Euraziatische tektonische plaat.
Foto: Flickr / LauterGold

In ons onderzoek gaan we deze gebieden  
verder bestuderen, niet met de snelheid van 
golven, maar met de mate van energieverlies. 
Een golf die door de aarde reist produceert 
namelijk ook warmte en verliest zo een klein 
beetje energie. Dit fenomeen noemen we 
demping, seismic attenuation in het Engels. 
Hoge temperaturen hebben een heel duidelijk 
effect op demping, terwijl veranderingen in 
compositie vrijwel geen effect veroorzaken.  
Ik vergelijk het altijd met als je buiten gaat 
joggen: bij een hoge buitentemperatuur raak 
je al rennend meer energie kwijt, je zweet 
veel meer.
Tot nu toe heeft niemand het effect van dem
ping in de ondermantel goed kunnen meten. 
Dit lukt niet met oppervlaktegolven. Ik wil 
daarom tomografische plaatjes gaan maken, 
nu aan de hand van het energieverlies van 
eigentrillingen om te kijken in welke gebieden 
demping plaats vindt. Dit is overigens wel een 
flink stuk moeilijker. Demping hangt name
lijk niet alleen af van energieabsorptie, maar 
ook van de sterkte van een aardbeving, lokale 
omstandigheden of verstrooiingen van energie. 
Maar als het lukt, kunnen we straks veel 
directer iets zeggen over temperaturen in de 
aarde en bepalen of golven vertragen omdat 
een gebied warm is, of dat het door iets anders 
komt. Als we bijvoorbeeld heel zware demping 
zien in de twee LLSVPs, dan moeten ze wel warm 



zijn. Mochten we een lage demping vinden, 
dan hebben deze gebieden waarschijnlijk  
een andere compositie. Je vindt dus altijd  
wel wat, want beide mogelijkheden zijn even 
interessant.”

Hoe staat het onderzoek er inmiddels voor?
“We zijn zo’n anderhalf jaar onderweg, ik heb 
nu drie promovendi en een postdoc op dit 
onderwerp zitten. Het is nu nog: we doen iets 
nieuws en dan is er af en toe best wat frustratie 
het kost veel tijd om alles op te zetten. Maar 
dat hoort bij wetenschappelijk onderzoek en 
we beginnen de eerste resultaten te krijgen.”

En dan ben je ook nog bezig met het Vici-
onderzoek.
“Dat gaat enigszins over hetzelfde, maar in 
dat onderzoek kijken we naar demping met 
hulp van seismische ruimtegolven en opper
vlaktegolven. Met deze andere data kunnen 
we bijvoorbeeld subductiezones in veel meer 
detail bestuderen. Als je alle subductiezones 
op onze planeet in beschouwing neemt, dan 
valt op hoeveel ze van elkaar kunnen verschil
len. Er is voorgesteld dat de hoeveelheid water 
dat diep in de aarde wordt meegevoerd in een 
subductiezone de grote bepalende factor is 
voor deze verschillen – maar dat weten we 
dus niet. Onderzoek naar demping van golven 
is een perfecte manier om water te ontdekken, 
want water leidt tot sterke demping. Kan ik 
met seismologie lijstjes maken van subductie
zones met water die overeenkomen met clas
sificaties uit de geologie?
Verder geeft de Vici mij de mogelijkheid om 
mijn onderzoek uit te breiden van demping 
naar seismische anisotropie. Anisotropie bete
kent dat golven een andere snelheid hebben 
in verschillende richtingen. Vergelijk dit met 
hordelopen: als je over de horden heen springt 
dan vertraag je in snelheid. Als je tussen de 
horden door zou mogen rennen dan zou je 
veel sneller gaan.  Anisotropie ontstaat omdat 
de mantel van de aarde in beweging is, dus 
door naar anisotropie te kijken kunnen we  
de stroming van de mantel onderzoeken.  
Het plan is om dit met eigentrillingen te 
onderzoeken.”

Wie is Arwen Deuss?

Arwen Deuss (1975) studeerde geofysica in 
Utrecht en promoveerde in 2002 aan de Uni
versiteit van Oxford (Verenigd Koninkrijk). 
Van 2004 tot 2014 werkte ze als onderzoeker 
en docent aan Pembroke College, Universiteit 
van Cambridge. In 2014 keerde ze terug naar 
Universiteit Utrecht waar ze als universitair 
hoofddocent seismologie begon. Begin 2017 
werd Deuss benoemd tot hoogleraar structuur 
en compositie van de diepe aarde. In april 
werd ze benoemd tot lid van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW).

Deuss heeft voor haar onderzoek meerdere 
prestigieuze beurzen en onderscheidingen 
ontvangen. Eerder ontving ze een  ERC New 
Investigators Grant en een Murchison Fund 
van de Geological Society of London voor  
haar seismisch onderzoek naar de binnenkern 
van de aarde. In 2015 kreeg ze een Ammodo 
KNAW Award uitgereikt waarmee ze onder
zoek naar eigentrillingen van de aarde verder 
kon bestuderen. In 2016 ontving ze een ERC 
Council Consolidator Grant en een NWO  
Vicibeurs.

Hoe gemakkelijk is het om als seismoloog 
dit soort dwarsverbanden te slaan naar 
andere aardwetenschappelijke disciplines? 
“Wanneer je de ondermantel of aardkern 
onderzoekt, moet je verder kijken dan je eigen 
vakgebied. Je moet met elkaar gaan praten,  
je moet de vakgebieden bij elkaar voegen en 
hopen dat er ergens overlap zit om opties  
te reduceren, zodat er maar één mogelijke 
verklaring voor een vraagstuk over blijft.  
Een voorbeeld. Als promovendus in Oxford 
keek ik naar de seismische discontinuïteit  
op 520 kilometer diepte, en ik vond twee  
discontinuïteiten. Daar snapte ik niks van. Ik 
ben mij toen gaan verdiepen in de mineraal
fysica, en dat heeft mij de ogen wel geopend. 
Het koste mij een enige tijd om door het eerste 
mineralogische artikel heen te komen, maar 
er stond heel duidelijk dat op 520 kilometer 
een faseovergang is van olivijn – maar ook een 
van granaat. Toen realiseerde ik me: ik zie ze 
allebei! Dus toen drong bij mij door dat er 
veel meer van zulk soort spannende dingen 
zijn te onderzoeken als je ook de andere vak
gebieden erbij pakt. Ik heb nog keuzevakken 
geologie in Utrecht gedaan, en daar besef je: 
een steen is niet puur één mineraal. Het zijn 
mengsels. De mantel bestaat waarschijnlijk 
naast olivijn voor ongeveer veertig procent uit 
granaat en pyroxeen, dat kan je niet negeren.”

Zijn er straks nog grote vraagstukken over 
om naar te kijken?
“Oh zeker. Het zou mij heel leuk lijken om nog 
veel breder te gaan kijken. Ik kijk nu vooral 
nog naar de vaste aarde. Maar als je kijkt hoe 
de hele aarde zich heeft ontwikkeld, dus met 
water, tektoniek en klimaat, dan moet je dat 
ook meenemen. Zijn er links tussen het klimaat, 
zoals bijvoorbeeld de CO

2
 in de lucht, en tek

toniek en hoe de diepte aarde in beweging is?  
Als er tijd is om hier verder over na te denken 
en aan te werken, dan zou dat mij een heel 
mooi onderwerp lijken.”

Bjinse Dankert

Website Arwen Deuss:  
www.geo.uu.nl/~deuss/research
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