
Meteorologica 1 - 2011 15

De Golfstroom in de Kleine IJstijd

In de 18e eeuw vergingen meer marineschepen door te navigeren op slechte kaarten dan door vijandelijk 
vuur. Een dringende reden voor de Britse admiraliteit om Engeland’s beste cartograaf de opdracht te geven 
de Atlantische oceaan in kaart te brengen. Deze immense klus is voortvarend aangepakt door Major James 
Rennell. Dit biedt ons nu een uniek kijkje op de Atlantische Oceaan aan het eind van de Kleine IJstijd en de 
mogelijkheid om het aandeel van de Golfstroom in de afkoeling van deze koude periode onder de loep te 
nemen.

gerard van der schrier en nanne WeBer (knMi)

Major James Rennell
Kennis over de oceaanstromen in de 
Atlantische Oceaan was minimaal aan 
het eind van de 18e eeuw. Sir Charles 
Blagden (arts en bekend wetenschapper, 
later secretaris van de Royal Society) 
beklaagt zich daar in 1778 over:
 “the difficulty of ascertaining 
 currents is well known to be one of  
 the greatest defects in the present   
 state of navigation.”

James Rennell was op dat moment Enge-
land’s belangrijkste geograaf door zijn 
succesvolle poging om delen van India 
in kaart te brengen. Vanaf 1810 ging hij 
zich, op initiatief van de Britse admira-
liteit, bezig houden met de hydrografie. 
Rennell was toen al 68 en het zou hem 
de laatste 20 jaar van zijn leven bezig 
houden. Via zijn uitgebreide netwerk van 
vrienden binnen de marine (figuur 1), 
waaronder Admiral Beaufort en Alexan-
der Dalrymple, hoofd hydrografie van de 
Britse marine, wist Rennell aan metin-
gen te komen van zeewatertemperaturen. 
Deze metingen werden toen niet routine-
matig gedaan - het nut van deze metingen 
werd pas duidelijk nadat Rennell had 
gedemonstreerd dat zeewatertemperatu-
ren een hulp bij de navigatie konden zijn. 
De metingen werden gedaan door `ships 
of opportunity’ maar Rennell wist een 
aantal kapiteins ook te overtuigen van het 
nut van het varen van doelgerichte tracks 
dwars over de Golfstroom om de karakte-
ristieken daarvan beter in kaart te kunnen 
brengen. Deze doelgerichte expedities 
behoren tot de eerste oceanografische 
meetcampagnes.

De datacollectie die Rennell op deze 
manier bij elkaar sprokkelde is waar-
schijnlijk het eerste zinvolle overzicht 
van zeewaterstromingen en –tempera-
turen van de Atlantische Oceaan. De 

Verschillende bibliotheken in Nederland 
bezitten een exemplaar van Rennell’s 
boek (ook het KNMI): de kaarten zijn 
echter in Nederland verloren gegaan. 
Uiteindelijk zijn er kaarten getraceerd in 
het Maritime Museum in Greenwich en 
bij de UK Hydrographic Office. 2

Rennell beschrijft de kaarten voor ver-
schillende delen van de Atlantische 
Oceaan uitvoerig in zijn boek. Op alle 
kaarten staan als puntwaarnemingen de 
zeewatertemperatuur waarnemingen - al 
of niet verbonden door een ship track 
- waarnemingen van stroomrichting en 
windsterkte en –richting vermeld. Langs 
de kust en over ondiepten zijn peilin-
gen gegeven. Verder zijn op de kaarten 
een aantal waarnemingen van ijsbergen 
ingetekend, net als data waarop flessen 
zijn uitgegooid en weer opgevist en data 
waarop stukken van scheepswrakken 
gevonden zijn. Een deel van de tweede 

reden dat een dergelijk overzicht niet 
eerder beschikbaar kon zijn is dat een 
nauwkeurige positiebepaling op een 
schip een chronometer vereiste. Dit dure 
instrument was destijds niet algemeen 
verspreid.

Rennell’s kaarten
Rennell zou zo’n 20 jaar aan het verza-
melen van data, het opstellen van kaarten 
en het analyseren van de waarnemingen 
werken. Hij wordt hierin bijgestaan door 
zijn dochter, Lady Jane Rodd. Volgens 
een biografische schets in The Geogra-
phical Journal door Jane’s kleinzoon, 
de schrijver James Rennel Rodd, is zij 
de enige van Rennell’s kinderen die zijn 
belangstelling en talent geërfd heeft 1. 
Bij Rennel’s dood, op 29 maart 1830, lag 
er een heleboel ongeordend materiaal. 
Lady Jane Rodd heeft dit ruwe mate-
riaal geordend en de kaarten met een 
begeleidend boek in 1832 gepubliceerd. 

Figuur 1. ‘The Arctic Council’ van Stephen Pearce, 1851. In de bijeenkomst op dit schilderij werden 
plannen gesmeed voor een expeditie op zoek naar de Noordwestelijke passage. Centraal op het 
schilderij is Beaufort (zittend), met van links naar rechts, Back, Parry, Bird, Clark Ross, Barrow Jr., 
Sabine, Baillie Hamilton, Richardson en Beechey (zittend). Crozier, kapitein van de HMS Terror, 
behoorde ook tot dit gezelschap, maar men vond hem niet ‘gentlemanly enough’ om ook een plaats 
op het schilderij te verdienen. (National Portrait Gallery).

php?id=44953
[2] MODIS Rapid Response System Global Fire 
Maps, http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/firemaps/
[3] FIRMS web fire mapper, http://firefly.geog.
umd.edu/firemap/

[4] FAO Web fire mapper, http://geonetwork4.
fao.org/firemap/
[5] Russian Firestorm: Finding a Fire Cloud from 
Space, http://earthobservatory.nasa.gov/Fea-
tures/PyroClouds/printall.php

[6] Satellietinstrument OMI volgt bosbranden in 
centraal Rusland, http://www.knmi.nl/cms/con-
tent/83174/satellietinstrument_omi_volgt_bos-
branden_in_centraal_rusland
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kaart is weergegeven in figuur 2, wat de 
mate van detail illustreert.

De nauwkeurigheid van de zeewatertem-
peratuur metingen is lager dan moderne 
metingen, maar de procedure bij de Brit-
se Marine om metingen te doen was goed 
beschreven. Er was duidelijk aandacht 
om de meting representatief te laten zijn 
voor het gesampelde zeewater, en niet 
voor de temperatuur aan dek. Sterker 
nog: doordat later (midden 19e eeuw) 
het gebruik van canvas emmers werd 
ingevoerd in plaats van van de veel beter 
isolerende eiken emmers, is de kwaliteit 
van de metingen na Rennell’s tijd achter-
uit gegaan.

De Atlantische Oceaan in 1790-
1825
De zeewatertemperatuur (Sea Surface 
Temperature, SST) metingen op Ren-
nell’s kaarten zijn gedigitaliseerd en, alle 
metingen gecombineerd, levert dit 2319 
waarnemingen op. De posities van deze 
metingen zijn weergegeven in figuur 3. 
We zien een hoge dichtheid van metin-
gen over het Golfstroomgebied en bij 
de Agulhasstroming. De routes van en 
naar Kaap de Goede Hoop zijn duide-

lijk zichtbaar. De bedekkingsgraad over 
grote delen van de Atlantische Oceaan, 
en dan met name de subtropische Noord 
Atlantische Oceaan, is erg laag.

Rennell moet bekend zijn geweest met 
een seizoenscyclus in SSTs - van het 
grootste deel van de metingen (98.3%) 
weten we in welke maand ze geno-
men zijn. Het idee dat er variabiliteit 
op langere tijdschalen zou bestaan was 
blijkbaar minder bekend: van een groot 
deel van de data (65%) weten we niet in 
welk jaar deze zijn verkregen. De data 
waarvan we zowel jaar als maand weten 
is geordend langs een scheepsroute. Van 
deze laatste categorie data weten we 
soms ook de dag en zelfs het uur van de 
waarneming.

Omdat we van zoveel data niet weten uit 
welk jaar de meting stamt, reconstrueren 
we gemiddelde zeewatertemperaturen 
voor de periode 1790-1825. Dit doen we 
voor de noordelijke winter- en zomersei-
zoenen apart (november-maart, NDJFM, 
en mei-september, MJJAS). Na splitsing 
van de data in de twee seizoenen, wordt 
over de Atlantische Oceaan een  rooster 
gelegd en de metingen die binnen een 

roosterveld liggen worden gemiddeld. Dit 
levert een onregelmatige lappendeken van 
gemiddelde zeewaterwatertemperaturen 
op (figuur 4, panelen links). Sommige 
roostervelden hebben een temperatuur die 
op slechts enkele metingen is gebaseerd, 
andere (met name die in het Golfstroom-
gebied en de Agulhas) zijn gebaseerd op 
tientallen metingen.

Het reconstrueren van een volledig SST 
veld op basis van zo’n slecht gesampelde 
lappendeken vereist een speciale aanpak. 
Op basis van een moderne SST-klimato-
logie voor de Atlantische Oceaan hebben 
we een reeks van dominante patronen in 
de SST-variabiliteit opgesteld. Met een 
statistische techniek (Principal Compo-
nent Analysis) zijn patronen in zeewa-
tertemperatuur te bepalen die zo gecon-
strueerd zijn dat het eerste patroon de 
meeste variabiliteit beschrijft. Het tweede 
patroon heeft niets gemeen met het eerste 
(orthogonaal) en beschrijft net iets minder 
van de variabiliteit, etc. Het idee is dat de 
eerste patronen gerelateerd zijn aan oce-
aandynamica, minder dominante patronen 
zullen meer met de ‘ruis’ in de metingen 
gemeen hebben. Het eerste stel patronen, 
de meest dominante dus, worden gebruikt 
in de reconstructie. De reconstructieme-
thode fit de patronen aan de lappendeken 
van SSTs. Door een balans te zoeken 
tussen voldoende mate van detail zonder 
teveel van de ‘ruizige’ patronen gebrui-
ken, wordt alleen de grootschalige struc-
tuur die in de Rennell’s oude metingen 
besloten ligt gereconstruceerd; in essentie 
het enige wat je kunt reconstrueren op 
basis van schaarse data.

Figuur 4 geeft de gereconstrueerde zee-
watertemperaturen op basis van de domi-
nante patronen. De onrealistisch hoge 
SST-waarden in Rennell’s oorspronke-
lijke metingen, in bijvoorbeeld de zui-
delijke Atlantische Oceaan, verdwijnen 
in de reconstructie. Daar staat tegenover 
dat in de gebieden waar een relatief hoge 
sampling dichtheid bestaat - en waarvan 
je daarom verwacht dat het signaal waar-
heidsgetrouw is - de gereconstrueerde 
temperatuur ook dichtbij de oorspronke-
lijke metingen ligt.

De reconstructie van zeewatertemperatu-
ren (figuur 4) wijst op hogere tempera-
turen over het Golfstroomgebied dan nu. 
Dit geldt vanaf het separatiepunt, het punt 
waar de Golfstroom van de kust wijkt de 
oceaan op (bij Cape Hatteras) tot circa 
20°W. Temperaturen ten zuiden van het 
separatiepunt zijn minder hoog. Een tong 
koud water ligt langs de Europese kust en 

Figuur 2. Een deel van Rennell’s tweede kaart voor een gebied rondom Florida. De vetgedrukte
getallen geven de zeewatertemperatuur (in Fahrenheit) en de maand waarin deze meting gedaan 
is. Sommige van deze metingen worden verbonden door een ship track. Aan deze tracks wordt de 
kapitein en/of de scheepsnaam gehangen met een jaartal. Dikke pijlen geven waarnemingen van 
stromingen, dunne pijlen geven waarnemingen van windrichting. Schuin gedrukte getallen aan de 
kust geven de diepte in vadem.
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teras: “... it is a mistake. It 
[the Gulf Stream] is found 
in 38° at the distance of 
20 or more leagues, only 
from the shore of Mary-
land, setting to the NE 
(..) from the entrance of 
the Delaware. Thence 
it turns to ENE & EbN, 
NE...” Een noordwaartse 
verplaatsing van het sepa-
ratiepunt is consistent met 
de SST-reconstructie hier 
besproken en zou moge-
lijk verklaard kunnen 
worden door een veran-
dering in de grootschalige 
atmosferische circulatie.

Aan de andere kant, hogere SSTs over 
het Golfstroomgebied kunnen ook ver-
oorzaakt worden door een toegenomen 
volumetransport. Door de zeewatertem-
peratuur van een aantal van Rennell’s 
tracks te vergelijken met moderne metin-
gen, lijkt het beeld te ontstaan dat niet 
zozeer een noordwaartse verschuiving 
van de Golfstroom de temperatuur ano-
malie kan verklaren, maar dat een war-
mere Golfstroom waarschijnlijker lijkt 
- al blijft dit een lastige kwestie.

In Rennell’s visie stroomt de Golfstroom, 
na te separeren van de kust van de VS, 

Figuur 3. De posities van alle metingen in de Rennell dataset.

strekt zich, via de Afrikaanse kust, uit tot 
in de subtropische Atlantische Oceaan.3

Deze tong koud water moet een belang-
rijke oceanografische ondersteuning zijn 
geweest voor de koude in Europa tijdens 
de ‘Kleine IJstijd’. Deze observatie haakt 
in op een hypothese die J. Bjerknes 
al in 1965 formuleerde. Op basis van 
een reconstructie van een gemiddelde 
atmosferische circulatie boven de Noord 
Atlantische Oceaan postuleerde Bjerknes 
dat er koud water vanuit het Arctische 
gebied zuidwaarts richting de Britse 
eilanden en daar voorbij moest stromen. 
De SST metingen van Rennell lijken de 
observationele basis voor deze hypothese 
te leveren.

De hogere temperaturen over het Golf-
stroomgebied in het koude seizoen zetten 
door in het warme seizoen, al neemt de 
amplitude wat af. De lagere temperaturen 
van het zeewater in de noordoostelijke 
Atlantische Oceaan in het zomerseizoen 
blijkt persistent en zal in de zomer een 
lichte afkoeling voor de landen rondom 
de Noordzee tot gevolg hebben gehad.

De reconstructie van zeewatertempera-
tuur in de zuidelijke Atlantische Oceaan 
in het warme seizoen wijkt op een aantal 
punten sterk af van de ruwe metingen.

Hoe loopt de Golfstroom?
Op basis van de verzamelde metingen 
maakt Rennell de kaart met oppervlakte 
stromingen voor de Atlantische Oce-
aan (figuur 5). Op deze kaart staan de 
belangrijkste stromingen zoals die nu 
bekend zijn.

Op twee punten wijkt Rennell’s Golf-
stroom af van ons huidige beeld. Ren-
nell schrijft over het gangbare idee dat 
de Golfstroom separeert bij Cape Hat-

naar het oosten in de richting van de Azo-
ren. Dit sluit niet aan bij de huidige visie 
dat de Golfstroom overgaat in de Noord 
Atlantische Drift die in noordoostelijke 
richting naar Noorwegen stroomt. Een 
mogelijke reden dat Rennell de Noord 
Atlantische Drift niet opgemerkt heeft, 
is de schaarsheid van metingen ten noor-
den van de lijn Newfoundland tot noord 
Schotland.

Rennell beschikte overigens ook over 
metingen van Benjamin Franklin, 
gemaakt op zijn reis van Philadelphia 
naar Frankrijk in november 1776, die 
aangeven dat de Golfstroom een noord-
oostelijker koers volgt. Om Franklin’s 
metingen te verklaren, suggereert Ren-
nell dat als de Golfstroom extra sterk 
is, deze zich voort kan zetten tot de kust 
van Europa in plaats van af te buigen 
naar de Azoren.  Hij ziet Franklin’s data 
echter vooral als een toevalstreffer. Maar 
de twijfel knaagt aan Rennell.  In een 
voetnoot merkt hij op dat Captain Sco-
resby, een bekend walvisvaarder uit die 
tijd, van mening is dat de Golfstroom, 
na de kust van Groot Brittanie bereikt 
te hebben, doorstroomt naar de Noorse 
wateren. Op basis van het gebrek aan 
metingen die deze visie ondersteunen 
verwerpt Rennell ook deze suggestie.

Figuur 4. De gemiddelde SST anomalieën voor de periode 1790-1825, gebaseerd op een combinatie 
van de Rennell data en data uit ICOADS (International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data 
Set). De linker panelen geven de ‘ruwe’ data, als afwijking van de 1971-2000 gemiddelde waarden, 
de rechterpanelen geven de reconstructie van de zeewatertemperatuuranomalie. De bovenste pane-
len geven informatie over het koude seizoen (november-maart), de onderste panelen voor het warme 
seizoen (mei-september). De contourlijnen in de rechterpanelen geven de moderne klimatologie.
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Rennell’s bijdrage aan de oceano-
grafie
Het werk van Rennell om de hele Atlan-
tische Oceaan, en een deel van de Indi-
sche Oceaan, in kaart te brengen is 
ongekend en bleek een waardevolle basis 
voor verdere studies. Rennell wist als 
eerste praktijkkennis van zeevarenden te 
verzamelen in de vorm van gestandaar-
diseerde metingen, ordende dit materiaal 
tot bruikbare kaarten en structurele ken-
nis. Hoeveel schepen en hun bemanning 
gespaard zijn gebleven door het werk 
van Rennell is moeilijk te zeggen. Wel is 
duidelijk dat de alomvattende beschrij-
ving van de stromingen door Rennell - de 
Agulhas, de stromingen in de noordelijke
Alantische Oceaan en die van de zuide-
lijk helft, inclusief een eerste poging om 
de Antarctische Circumpolaire stroming 
te vangen - uniek was en een vruchtbare 
basis vormde voor verdere studies voor 
de decennia na publicatie.

Voetnoten
1. In deze tijd was het voor vrouwen bijna 
alleen mogelijk om wetenschappelijk werk 
te doen als assistent van een broer, vader, of 
ander mannelijk familielid. Jane trouwde in 
1809 met Captain, later Rear-Admiral, Sir 
John Tremayne Rodd. Rennell’s schoonzoon 
heeft uitvoerig bijgedragen aan het verzame-
len van data. Op fig. 2 is een track van zijn 
schip ingetekend. 

2. Het Maritime Museum stond niet toe dat 
we foto’s van de kaarten maakten. Het UKHO 
daarentegen wilde de peperdure kaarten wel 
onder hun A0-copieerapparaat leggen en de 
fotocopieën opsturen. Aan de copieën van 
deze 170 jaar oude kaarten was een disclai-
mer toegevoegd met de waarschuwing `not 
for navigational purposes’.

3. De hogere temperaturen rond de Britse 
eilanden blijken geen robuust signaal te zijn.
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Met dank aan Hendrik Wallbrink en 
Henk van den Brink voor hun hulp bij het 
tot stand komen van dit werk.
Dank aan Marc Terlien voor het maken 
van digitale images van de kaarten. 
Deze zijn te downloaden op:www.knmi.
nl/~schrier/rennell.html.

Figuur 5. Rennell’s kaart van de overheersende stromingen in de Atlantische oceaan.

Klimatologie uit het niets
In zijn boek geeft Rennell aan van 
sommige zeewatertemperaturen dat 
ze boven of onder Ocean Tempera-
ture waren. Deze Ocean Temperature 
is constant over een breedtecirkel. Op 
een kaart, die voor de oostelijke Atlanti-
sche oceaan, geeft Rennell de extremen 
van de seizoenscyclus van de Ocean 
Temperature voor een paar breedtecir-
kels. Gebaseerd op de Ocean Tempe-
rature identificeert Rennell een tong 
warm water die geadvecteerd wordt 
met de Golfstroom. Deze ‘klimatologie’ 
van zeewatertemperaturen die Rennell 
gebruikte lijkt erg op die van de Duitse 
klimatoloog Kämtz die in 1832 gepu-
bliceerd werd - hetzelfde jaar als waarin 
Rennell’s boek postuum verscheen. Het 
lijkt waarschijnlijk dat Rennell’s kli-
matologie jonger is dan die van Kämtz. 
Het is verder onwaarschijnlijk dat Ren-
nell eerdere klimatologieën gebruikte 
van Brewster of Von Humboldt, gezien 
de grote verschillen tussen hun klimato-
logieën en die van Rennell. De precieze 
bron van Rennell’s klimatologie blijft 
dan ook een mysterie.

Het verdriet van de meteorologie
hUUg van den dool

Ik schoof aan bij de heren Van de Geer, 
Reinten, Brouwer en Nap. We dronken 
koffie in de kantine. Ik was nog maar 
net bij het KNMI. De heren waren ern-
stig want er was weer een gewaardeerd 
collega in de weerdienst “overspannen” 
geraakt. Men stelde, roerend en blazend 
in de koffie, een spontaan lijstje op van 
alle overspannen collega’s, nu en toen, of 
erger nog: half gek geworden collega’s 
die men in instellingen aan de goede 
zorgen van drs Zielknijper had moeten 
toevertrouwen. Koffie is goed voor de 

activering van het geheugen en de lijst 
werd steeds langer. De heren vroegen 
zich derhalve af of dit met het beroep 
te maken had, dat wil zeggen dat het 
maken van allesbehalve perfecte weers-
verwachtingen een ernstig risico is voor 
je gezondheid zoals het stof dat is voor 
een mijnwerker. 
In die tijd wikte en woog de meteoroloog 
langdurig over de verwachting. Nadat 
hij een keuze had moeten maken tussen 
elkaar wederzijds uitsluitende oplossin-
gen, regen en zonneschijn bijvoorbeeld, 


