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Titel van het proefschrift: 

Making Sense of Destruction, a Geochemical and Petrological 
Investigation of the Impact Melt Rocks and Crystalline Basement of 

the Chicxulub Impact Structure 

Curriculum vitae 

Begraven in de noordwestelijke hoek van het Yucatán 
schiereiland, Mexico, ligt de Chicxulub inslagkrater, bekend van 
de meteorietinslag die het einde van het Krijt en de dinosauriërs 
aankondigde. Deze krater is tevens een van (en mogelijk zelfs) 
de best bewaarde grote inslagkrater op Aarde. Dit heeft geheel 
te maken met het feit dat de krater vrijwel direct na inslag 
begraven was met honderden meters aan sediment.  
 De meest recente wetenschappelijke boring stamt uit 
2016, en betreft de International Ocean Discovery Program (IODP) 
and International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) 
Expeditie 364, welke een boring zette in de zogeheten peak ring 
van de krater. De peak ring, of letterlijk vertaald piek ring, 
betreft een concentrische ring in het midden van de krater 
bestaande uit ‘basement’ materiaal dat omhoog gebracht is door 
de inslag. Als gevolg hiervan wordt gesteente dat zich normaliter 
diep onder het aardoppervlak bevindt naar boven gebracht om de 
piek ring te vormen. De boorkern die uiteindelijk gezet is heeft 
de designatie M0077A en bestaat uit 303 vrijwel continue kleinere 
boorkernen met een totale lengte van 828.99 m, tot een 
maximale diepte van 1334 meter beneden de zeebodem. De 
M0077A boorkern monstert van beneden naar boven: een voor het 
grootste gedeelte continue successie van kristallijn “basement” 
gesteente, dat enkel onderbroken is door impact smelt 
gesteente. Hier bovenop bevindt zich een continue successie van 
impact smelt gesteente dat transitioneert naar sueviet (een 
gesteente bestaand uit herwerkt impact materiaal). Dit alles is 
afgetopt met de normale sedimentatie die zich vervolgde nadat 
de krater in rust kwam.  
 In deze PhD-thesis focust het onderzoek zich op enerzijds 
het gesmolten impact materiaal en anderzijds aan de door de 
inslag omhoog gebrachte “basement” materiaal, waarbij het doel 
was om zowel de afzetting en formatie van gesmolten inslag 
materiaal te begrijpen en om beter inzicht te verkrijgen in de 
ondergrond waarop de meteoriet was ingeslagen. Het doel was 
tevens om inzicht te krijgen in de geologische geschiedenis van 
het schiereiland. Dit onderzoek heeft geleid tot 8 hoofdstukken 
waarin meer uit de doeken wordt gedaan over de vorming van de 
Chicxulub inslagkrater aan de ene hand, en de ondergrond en 
geologische geschiedenis van het Yucatán schiereiland aan de 

andere. 
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Sietze de Graaff behaalde zijn BSc 
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