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Mijnheer de rector, lieve vrienden en familieleden, geachte collega’s en belangstellenden.

Als U het woord klimaatextremen zou googelen dan komt U in eerste instantie 
uit bij een persbericht van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
(KNMI) van januari 2010. In dit persbericht wordt ingegaan op de vraag in 
hoeverre klimaatextremen te voorspellen zijn. Volgens het bericht wordt hier 
bedoeld: koude, hitte, droogte, en overstromingen die een groot effect hebben 
op de samenleving, zowel in Europa als in Afrika, zeker als ze een paar maanden 
duren. U herinnert zich vast nog de winter van 1963, toen de zwaarste tocht 
der tochten werd gewonnen door Reinier Paping uit de gemeente Ommen. Of 
anders vast wel die van 1985 en 1986 toen Evert van Benthem twee keer achter 
elkaar de Elfstedentocht won.

Iets onder het persbericht van het KNMI ziet U dan op uw zoekmachine een 
artikel van Salomon Kroonenberg van juni 2005 gepubliceerd in het tijdschrift 
Geografie1. In dat artikel worden bovenstaande klimaatextremen sterk gerelati-
veerd ten opzichte van klimaten die zich in het – verre – geologische verleden 
hebben voorgedaan. In zijn boek “De menselijke maat” dat een jaar later ver-
scheen probeert hij met de kennis van toen een beeld te schetsen van hoe de 
aarde er over 10 duizend jaar zal uitzien2. Volgens Kroonenberg staat het vast dat 
we op weg zijn naar de volgende ijstijd die, om precies te zijn, over 23 duizend 
jaar zal plaatsvinden als gevolg van de onverbiddelijk astronomische veranderin-
gen in de stand van de aarde ten opzichte van de zon. De vraag is, met de weten-
schap van nu, of die ijstijd er wel zal komen.

In de afgelopen 20 jaar heb ik de astronomische veranderingen en de invloed 
daarvan op het klimaat over miljoenen jaren bestudeerd. Een aantal resultaten van 
dit onderzoek zal ik tijdens deze rede bespreken en in het perspectief plaatsen 
van het hedendaagse klimaatvraagstuk. Ik hoop U daarmee een goed beeld 
te kunnen geven van het paleoklimatologische onderzoek, waarop ik door de 
Universiteit van Utrecht, veel dank, ben benoemd tot hoogleraar. Dit onderzoek 
doe ik natuurlijk niet alleen, maar in samenwerking met mijn zeer gewaarde col-

1 Geografie wordt uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap.

2 Kroonenberg is emeritus hoogleraar geologie aan de TU Delft.
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lega’s in binnen en buitenland, promovendi, studenten en niet in de laatste plaats 
onze labtechnici.

Het klimaat
Veranderingen in het klimaat worden gekenmerkt door trends, oscillaties en 
abrupte overgangen3. Oscillaties zijn schommelingen in het klimaat. Zoals de 
slinger van een klok kunnen ze periodiek zijn en vinden ze plaats op uiteen- 
lopende tijdschalen. De voor u meest bekende oscillatie is die van de jaarlijkse 
gang van de aarde rond de zon, waardoor voorjaar, zomer, herfst en winter elkaar 
afwisselen. Deze cyclus zorgt er bijvoorbeeld voor dat in de tropische gebie-
den een intensief regenfront, de zogenaamde inter-tropische convergentie zone 
(ITCZ), van het zuidelijk naar het noordelijk halfrond beweegt en weer terug. 
Bij het passeren van dit front kunnen grote hoeveelheden moessonregens val-

3 Zachos et al. (2001)
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len, waarbij overstromingen regelmatig het nieuws halen, zoals die in Pakistan 
in 2010, toen de Indus, één van de grootste rivieren ter wereld, ver buiten zijn 
oevers trad.

Minder bekend, maar van grote invloed op het mondiale klimaat is de El Niño 
– Zuidelijke Oscillatie (ENSO). Deze quasi periodieke oscillatie van 2-7 jaar is 
gekoppeld aan oceanografische en atmosferische veranderingen in de tropische 
Stille Oceaan. Aan de hand van watermonsters en satellietmetingen worden de 
temperatuurveranderingen in het gebied rond de evenaar in kaart gebracht. Deze 
laten zien dat als de oppervlaktewatertemperatuur in het oostelijke gedeelte van 
de Stille Oceaan een hoogtepunt bereikt, zoals in de tweede helft van 1997 en 
het begin van 1998, er sprake is van een El Niño. Daarnaast zijn er nog tal van 
andere oscillaties in de Stille en de Atlantische Oceaan die op 10-tallen jaren 
opereren, zoals de Pacifische Decadale Oscillatie (PDO) en de Noord Atlantische 
Oscillatie (NAO).
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Maar wat is nu eigenlijk het klimaat? Er is afgesproken dat het klimaat het 
wereldgemiddelde van temperatuur en neerslag over een periode van 30 jaar 
reflecteert. De eerder genoemde oscillaties beïnvloeden dus eigenlijk niet het 
klimaat, maar hun intensiteit en daarmee hun invloed op het weer is daar wel van 
afhankelijk. Dit wordt duidelijk als we kijken naar het verloop van de tempera-
tuur over de laatste 131 jaar4.

Met eenvoudige rekenmethodes kunnen we het patroon in deze metingenreeks 
ontleden in een trend, decadale en meerjarige oscillaties en een klein aantal 
abrupte veranderingen, die gerelateerd kunnen zijn aan vulkaanuitbarstingen. 
Om U een voorbeeld te geven. Als we de trend en de decadale oscillatie aftrek-
ken van deze reeks metingen dan krijgen we een goed beeld van de tempera-
tuurschommelingen die samenhangen met de inter-jaarlijkse en de meerjarige 
oscillaties, zoals ENSO. Extreem warme wereldgemiddelde temperaturen blijken 
dan overeen te komen met een El Niño situatie, zoals die in 1997/98 en 2010, en 
gemiddeld koude temperaturen met La Niña.

4 NASA Goddard Institute for Space Studies (June 2011).
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De Elfstedentochten laten echter geen duidelijke relatie zien met deze we-
reldwijde temperatuurschommelingen. Soms vallen ze in een koude periode 
(bijv. 1985, 1956, 1917) soms in een warme periode (bijv. 1940, 1941, 1942). 
Wereldgemiddelde en regionale temperatuurschommelingen blijken dus niet 
altijd samen te gaan op deze korte tijdschalen. Integendeel, het mondiale klimaat-
systeem wordt juist gekenmerkt door grote regionale verschillen. Een ijskoude 
winter bij ons kan betekenen dat op dat moment het in Cairo extreem warm is, 
zoals zich dat voordeed in 2010.

Koolstofkringlopen
Koolstofdioxide (CO2) is een belangrijk natuurlijk broeikasgas. Zonder broeikas-
gassen in de atmosfeer zou het wereldgemiddelde van temperatuur permanent 
onder het vriespunt liggen. De CO2 concentratie in de atmosfeer varieert op 
korte en lange tijdschalen door interacties tussen de biosfeer, hydrosfeer, atmo-
sfeer en geosfeer. We onderscheiden hier de korte en de lange koolstofkringloop.

Tijdens de lange koolstofkringloop wordt CO2 onttrokken aan de atmosfeer 
door de chemische verwering van gesteenten. Hierbij worden ionen gevormd, 
die via de rivieren naar zee worden getransporteerd. Daar aangekomen worden 
de ionen gebruikt door organismen om een schaaltje of cyste te maken van sili-
caat (SiO2), kalk (CaCO3) of organisch materiaal. Zodra deze organismen sterven 
dwarrelen de schaaltjes en cysten af naar de zeebodem waar ze worden opgeno-
men in de modder van de diepzee, het sediment. Dit gebeurt duizenden jaren 
achter elkaar, waardoor langzaam een dik sedimentpakket wordt opgebouwd. 
Door het schuiven van de continenten en de vorming van nieuwe oceaankorst 
kunnen deze sedimenten d.m.v. vulkanisme worden omgezet waarbij CO2 
vrijkomt. Deze hele cyclus duurt miljoenen jaren en wordt daarom de lange 
koolstofkringloop genoemd. De motor achter deze kringloop is de energie uit 
het binnenste van de aarde die ervoor zorgt dat de aardschollen altijd in bewe-
ging zijn. De omvang van plaattektonische activiteit is dus in grote mate verant-
woordelijk voor veranderingen in de atmosferische CO2 concentraties op hele 
lange tijdschalen.

De korte koolstofkringloop hangt samen met de opname van CO2 door planten. 
Tijdens de zomermaanden nemen planten d.m.v. fotosynthese CO2 en water 
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(H2O) op om suiker te vormen. Hierbij wordt zuurstof (O2) teruggegeven aan 
de atmosfeer. Tijdens fotosynthese kunnen planten kiezen tussen twee soorten 
koolstof die we isotopen noemen. Ze kunnen kiezen uit 13C of 12C. Elke plant 
heeft zo zijn voorkeur. Bomen houden bijvoorbeeld meer van 12C dan struiken 
of grassen. In de wintermaanden en in het voorjaar komt de CO2 weer vrij, 
omdat er dan relatief meer dood plantenmateriaal wordt afgebroken. De korte 
koolstofkringloop zorgt er dus voor dat de CO2 en O2 concentraties in de atmo-
sfeer een jaarlijkse cyclus doorlopen, waarbij in dit geval de energie van de zon 
de achterliggende motor is.

In het geologische verleden zijn er perioden geweest dat er veel, heel veel, 
plantenmateriaal werd begraven in het sediment, waaruit later de fossiele brand-
stoffen olie, steenkool of aardgas zijn gevormd. In deze perioden werd daardoor 
niet alleen veel CO2 onttrokken aan de atmosfeer, maar ook veel 12C. We weten 
dat dit gebeurd is, omdat de fossielen kalkschaaltjes van organismen die toen in 
de zee leefden relatief meer 13C bevatten. Door de koolstofisotopenverhouding 
van fossielen te meten m.b.v. massa spectrometers krijgen we daardoor een goed 
beeld van de CO2 veranderingen in de atmosfeer op geologische tijdschalen, 
maar hierover later meer.

Het versterkt broeikaseffect
De langste reeks metingen van CO2 concentraties in de atmosfeer is gedaan 
op de Mauna Loa vulkaan in Hawaï. Deze reeks is gestart door Charles David 
Keeling en collega’s in 1958 en laat zeer duidelijk een trend zien als jaarlijkse 
variaties, die gerelateerd zijn aan de korte koolstofkringloop5. Doordat ook de 
isotopen samenstelling van een deel van de CO2 reeks is gemeten is het met 
grote zekerheid vastgesteld dat de trend komt door het verbranden van fossiele 
brandstoffen. Dit wordt nog eens bevestigd door een evenredige daling in de O2 
concentraties, omdat tijdens verbranding van steenkool, olie en aardgas O2 wordt 
onttrokken aan de atmosfeer. Er bestaat over deze constatering weinig discussie in 
de wetenschap, ook niet tussen de zogenaamde klimaatsceptici en alarmisten.

U hoeft geen wiskundige te zijn om te zien dat er een zeer goede relatie bestaat 
tussen de trend in CO2 en de trend in wereldgemiddelde temperatuur. Dit ver-

5 Bron: http://scrippsco2.ucsd.edu/home/index.php
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band werd al vastgesteld door Guy Stewart Callendar in 1938 in zijn artikel “The 
artificial production of carbon dioxide and its influence on temperature”. Zelfs één van 
de weinige observaties uit het begin van de 20ste eeuw die Callendar gebruikte 
om de pre-industriële CO2 concentratie in de atmosfeer vast te stellen komt zeer 
goed overeen met dit verband, en bevestigd daarmee de theorie van het versterkt 
broeikaseffect, die Svante Arrhenius in 1896 publiceerde.

Ondanks dat er een goede relatie bestaat tussen de stijging in wereldgemiddelde 
temperatuur en CO2 zijn er allerlei terugkoppelingsmechanismen die kunnen 
bijdragen aan het versterkt broeikaseffect, zoals een toename in waterdamp, ver-
ruit het belangrijkste broeikasgas, maar ook tegenwerken zoals wolkenvorming. 
Het is daarom niet eenvoudig te voorspellen hoe een verdere toename in CO2 
de temperatuur zal gaan beïnvloeden en wat de effecten daarvan zijn op het re-
gionale klimaat. Stel echter dat de CO2 concentratie in de atmosfeer elk jaar met 
ongeveer 0,5% zal toenemen, zoals in de afgelopen 100 jaar, en alle terugkop-
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pelingen opereren zoals ze in die periode hebben gedaan, dan zal de mondiale 
temperatuur >2,0 graden warmer zijn in het jaar 2100 t.o.v. de pre-industriële 
periode. De CO2 concentratie is daarbij gestegen tot ongeveer 590 ppmV6, min-
stens twee keer de pre-industriële waarde.

Het is echter de vraag of de temperatuur niet verder zal toenemen indien de 
CO2 concentratie zou stabiliseren, omdat er terugkoppelingsmechanismen zijn 
die op lange tijdschalen opereren, zoals ijs albedo. Met complexe klimaatmodel-
len, die onder andere op het KNMI worden ontwikkeld, wordt de gevoeligheid 
van temperatuur voor deze terugkoppelingsmechanismen onderzocht, in het 
bijzonder voor het scenario waarbij de CO2 concentratie is verdubbeld t.o.v. pre-
industriële waarden en het klimaat in een evenwichtstoestand terecht is gekomen. 
De resultaten van al deze modelsimulaties worden meegenomen in de publicaties 
van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)7 en geven een tempe-
ratuurstijging van ongeveer 2-5°C. Dit betekent dus dat de temperatuur verder 
kan stijgen zelfs als de CO2 concentratie onder een maximum van twee keer 
de pre-industriële waarde zou blijven. De vraag is of deze voorspelde tempera-
tuurstijging nu zo uitzonderlijk is en verontrustend? Het paleoklimatologische 
onderzoek kan op deze vragen een antwoord geven, maar laten we eerst nog 
even terug gaan naar het artikel van Callendar uit 1938 waarin hij eindigt met de 
volgende conclusie: 

“In conclusion it may be said that the combustion of fossil fuel, whether it be 
peat from the surface or oil from 10,000 feet below, is likely to prove beneficial to 
mankind in several ways, besides the provision of heat and power. For instance 
the above mentioned small increases of mean temperature would be important at 
the northern margin of cultivation, and the growth of favourably situated plants is 
directly proportional to the carbon dioxide pressure (Brown and Escombe, 1905). In 
any case the return of the deadly glaciers should be delayed indefinitely.”

6 ppmV staat voor volume concentratie in delen per miljoen
7 http://www.ipcc.ch/
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De theorie van de ijstijden
IJstijden zijn van alle tijden. Ze komen al voor in het Proterozoïcum, ongeveer 
2,3 miljard tot 550 miljoen jaar geleden, waarin – volgens de Snowball Earth 
hypothese – de aarde mogelijk enkele tientallen miljoenen jaren volledig bedekt 
is geweest met ijs. In de laatste 650 duizend jaar hebben ijstijden opnieuw een 
groot effect gehad op het mondiale klimaatsysteem en hebben ze het landschap 
in grote delen van Europa, Noord Amerika en Rusland vorm gegeven. IJstijden 
zijn dan ook een mooi voorbeeld van klimaatextremen, waarbij de tussenijstijden 
of interglacialen dan gezien kunnen worden als hun klimatologische tegenhanger.

Sinds Louis Agassiz en Karl Friedrich Schimper in 1837 voor het eerst het voor-
komen van de ijstijden onthulde is er grote interesse ontstaan om dit mysterie 
op te lossen. Eén van de belangrijkste stappen in dit onderzoek werd gezet door 
Milutin Milanković, een Servische natuurkundige en civiel ingenieur, die rond 
1920 voor het eerst de fundamentele berekeningen uitvoerde, die aantoonde dat 
de toen bekende ijstijden Günz, Mindel, Riß en Würm samenvielen met een 
afname in zomerinstraling op hoge noordelijke breedte als gevolg van verande-
ringen in de stand en de positie van de aarde t.o.v. de zon.

De theorie van de ijstijden kan daarom niet los worden gezien van de studie 
naar ons zonnestelsel, zoals die in 1543 door Nicolaus Copernicus in zijn boek 
“De revolutionibus orbium coelestium”8 voor het eerst werd beschreven en later door 
Johannes Kepler (1605) en Galileo Galilei (1610) werd bevestigd. In 1856 publi-
ceerde Urbain Le Verrier de eerste astronomische oplossing, waarin de positie 
en stand van de aarde en die van de andere planeten van ons zonnestelsel werd 
berekend. Sindsdien is de astronomische oplossing steeds verder verbeterd door 
nieuwe inzichten, nauwkeuriger waarnemingen en steeds krachtiger computers. 
Aan de basis van Milankovitch werk stond bijvoorbeeld de astronomische oplos-
sing van Ludwig Pilgrim (1904), die voor het eerst rekening hield met verande-
ringen in de hoek van de aardbaan.

Volgens de Milankovitch theorie kunnen astronomisch gestuurde schommelin-
gen in de verdeling van zonne-instraling op het aardoppervlak dus leiden tot 
extreme klimaatveranderingen, zoals ijstijden. Er zijn drie astronomische cycli die 

8 On the Revolutions of the Heavenly Spheres.
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deze schommelingen bepalen. In eerste instantie verandert de vorm van de aard-
baan, waarbij de korte zijde van de ellips langzaam groter of kleiner wordt. Deze 
astronomische cyclus noemen we de excentriciteit en wordt gekenmerkt door 
quasi periodieke schommelingen van 400, 125 en 95 duizend jaar, die veroorzaakt 
worden door interacties tussen de planeten Jupiter, Venus en Mars. Tijdens een 
maximale excentriciteit neemt de jaarlijkse hoeveelheid zonne-instraling toe met 
ongeveer 0,15% t.o.v. een bijna cirkelvormige aardbaan. Deze toename is echter 
zo klein, dat een direct effect van excentriciteit op het klimaat niet voor de hand 
ligt.

Veranderingen in excentriciteit spelen wel een andere belangrijke rol, namelijk 
ze versterken of verzwakken de invloed van de precessie cyclus op het klimaat. 
De precessie cyclus beschrijft de tolbeweging van de aardas t.o.v. de loodlijn op 
het vlak waarin de aarde om de zon draait. Vandaag de dag is de rotatie as van de 
aarde gericht naar de Noordster (Polaris). Door de excentriciteit van de aard-
baan is het bij ons zomer als de aarde het verst van de zon staat. Dit punt op de 
aardbaan noemen we aphelium. De zon staat namelijk niet in het middelpunt, 
maar in één van de twee brandpunten van de ellips, waardoor de afstand tussen 
aarde en zon verschillend is voor de twee zonnewendes. De zomers op het zuide-
lijk halfrond vallen dan ook samen met het punt dat de aarde het dichtst bij de 
zon staat, het perihelium. Op dit moment zullen de zomers in Australië dan ook 
relatief warmer zijn dan de zomers bij ons.

Door de tolbeweging stond de rotatie as van de aarde 11,5 duizend jaar geleden 
gericht naar de ster Vega. Onze zomers vielen toen samen met perihelium en die 
op het zuidelijk halfrond met aphelium. De precessie van de rotatie as van de aar-
de zorgt er dus voor dat warme en koele zomers elkaar afwisselen, waarbij dit ef-
fect tegenovergesteld is voor het zuidelijke en het noordelijk halfrond. Hier komt 
nog bij dat hoe groter de excentriciteit hoe groter dit verschil wordt. Tijdens een 
minimale excentriciteit zijn de zomers dan ook relatief koel op beide halfronden 
en kunnen volgens de theorie ijstijden ontstaan. Doordat ook de aardbaan roteert 
om de zon in tegengestelde richting van de tolbeweging van de aardas, heeft de 
precessie cyclus een quasiperiodieke oscillatie van ongeveer 19-23 duizend jaar.
De derde astronomische cyclus beschrijft de verandering in de hoek van de 
rotatie as. Nu is deze hoek ongeveer 23,5°, waardoor het 24 uur per dag licht is 
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tijdens de zonnewende in gebieden ten noorden van 66,5°N of ten zuiden van 
66,5°S. Deze hoek is echter niet constant, maar schommelt tussen de 22° en 24,5° 
in een tijdsbestek van ongeveer 41 duizend jaar. Het gevolg van deze cyclus, die 
we obliquiteit noemen, is dat tijdens een kleine hoek de zomers in de poolgebie-
den koeler zijn, waardoor ijstijden kunnen ontstaan.

Sedimenten en zuurstofi sotopen
Het ultieme bewijs dat de astronomische cycli, precessie, obliquiteit en excentri-
citeit, van grote invloed zijn geweest op het ontstaan van ijstijden kwam voort uit 
het onderzoek naar diepzee sedimenten, nieuwe dateringtechnieken en de zuur-
stof isotopensamenstelling van planktonische en benthische foraminiferen. Een 
mijlpaal was het Science artikel van James Hays, Nick Shackleton en John Imbrie 
uit 1976, “Variations in the Earth’s Orbit: Pacemaker of the Ice Ages”.

De hierboven genoemde diepzee sedimenten vormen een belangrijk archief voor 
paleoklimatologisch onderzoek, omdat ze relatief continue zijn – en dus weinig 
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hiaten bevatten – en vaak gekenmerkt worden door veel, heel veel, microfos-
sielen. Met behulp van grote internationale boorprogramma’s zoals het Integrated 
Ocean Drilling Program (IODP), waar Nederland sinds 1985 deel van uit maakt9, 
is het mogelijk om honderden meters sediment en daarmee vele miljoenen 
jaren aan fossiel materiaal te ontsluiten. Dit fossiel materiaal bevat in de meeste 
gevallen kalkschaaltjes – soort van minuscule slakkenhuisjes – van benthische en 
planktonische foraminiferen. Foraminiferen zijn eencellige diertjes, die zowel in 
en op het sediment leven als in het oppervlakte water van de oceanen. Ze komen 
in alle oceanen voor, waarbij de verspreiding van de verschillende soorten voor-
namelijk afhankelijk is van de watertemperatuur en hun dieet.

Het kalkschaaltje van foraminiferen is opgebouwd uit calcium (Ca), koolstof 
(C) en zuurstof (O) atomen. Net als koolstof zijn er ook twee veelvoorkomende 
stabiele isotopen van zuurstof: 16O en 18O. In warm zeewater wordt er naar ver-
houding meer 16O opgenomen in het kalkschaaltje van de foraminiferen dan in 
koud water. In 1954 paste Cesare Emiliani dit principe voor het eerst toe om de 
temperatuur van het zeewater in het verleden te reconstrueren. Later bleek dat 
niet alleen de temperatuur van het zeewater, maar ook de hoeveelheid ijs op de 
polen de verhouding van zuurstofisotopen in de foraminiferen schaaltjes beïn-
vloed. Tijdens een ijstijd wordt er meer 16O opgeslagen in de ijskappen, waardoor 
de zuurstofisotopen samenstelling van het zeewater in verhouding rijk is aan 18O. 
Op basis van meer dan 50 jaar zuurstofisotopenonderzoek van benthische fora-
miniferen uit tientallen boringen is er een reconstructie gemaakt van de diepzee 
temperatuur en de grootte van de ijskappen tijdens het Cenozoïcum, de jongste 
era uit de geologische geschiedenis die 66 miljoen jaar geleden begon met het 
uitsterven van de dinosauriërs10.

Terugkijkend vanaf 5 miljoen jaar geleden, zien we een duidelijke trend in de 
benthische isotopenreeks, die samenhangt met een geleidelijke daling van de 
diepzee temperatuur en een langzame opbouw van grote ijskappen in Europa, 
Azië en Noord Amerika. Gesuperpositioneerd op deze trend ontstaat een steeds 
duidelijker afwisseling van ijstijden en interglacialen, die in eerste instantie wordt 
gedomineerd door de 41 duizend jarige cyclus van obliquiteit en dan geleide-

9 Integrated Ocean Drilling Program (http://www.iodp.nl/).
10 Zachos et al. (2001).



klimaatextremen 15

lijk verandert in een 100 duizend jarige cyclus tijdens het laat Pleistoceen. De 
oorzaak van deze verandering heeft mogelijk te maken met het langzaam groter 
worden van de ijskappen, waardoor ze koelere interglaciale perioden steeds beter 
konden doorstaan.

Volgens sommige antropologen hebben deze extreme klimaatveranderingen bij-
gedragen aan de evolutie van de mens. Door de langzame afkoeling verdroogde 
het Afrikaanse continent, waarbij de evolutionaire lijn tussen mensapen en de 
eerste hominiden tot stand kwam. Ongeveer 4 miljoen jaar geleden is het dan 
zover, de eerste aanwijzingen dat de primitieve mensachtige op twee benen ging 
lopen. Vanaf 2,5 miljoen jaar geleden, als de ijstijden pas echt een grote invloed 
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gaan krijgen op het mondiale klimaat, maken zij vervolgens gebruik van stenen 
gereedschappen. Tijdens de laatste grote ijstijden, ongeveer 200,000 jaar geleden, 
ontstond de Homo sapiens of te wel de intelligente mens.

Op basis van de goede correlatie tussen de zuurstofisotopen en een eenvoudig 
ijskap model, die wordt aangedreven door de berekende astronomische cycli, is er 
in 1980 door John & John Imbrie een voorspelling gedaan wanneer de volgende 
ijstijd zich zal aandienen. Volgens deze voorspelling is dat over precies 23,000 jaar, 
zoals Kroonenberg betoogt. In de samenvatting van hun Science artikel ver-
melden de auteurs echter expliciet dat dit alleen zou kunnen gebeuren mits de 
invloed van de antropogene uitstoot van CO2 en kortstondige klimaatverande-
ringen geen rol spelen.

De astronomische tijdschaal
Mijn opa, Jan Lourens, had twee favoriete hobby’s, postzegels verzamelen en 
zendamateurisme. Door dat laatste kwam ik al vroeg in mijn leven in aanraking 
met de gevolgen van de ijstijden, toen hij mij met zijn mobiele radiozender de 
Posbank opsleepte, waarschijnlijk om een QSO te maken voor PAØBN zijn ‘IP-
adres’. In 1977 werd hij door het Wetenschappelijk Radiofonds Veder onderschei-
den als zendamateur van het jaar. Hij was toen al bijna 50 jaar actief zendamateur.

Het duurde uiteindelijk meer dan twintig jaar voordat ik pas echt interesse in 
de theorie van de ijstijden begon te krijgen. Tijdens mijn doctoraal veldwerk 
op Kreta in 1987 werd er halverwege een nieuwe begeleider ingevlogen. Frits 
Hilgen, toen nog promovendus, was echter niet alleen voor ons naar Kreta 
gekomen, maar ook om monsters te nemen van een sedimentaire opeenvolging 
waarin volgens hem de afwisseling van mergel en kleiige koolstofrijke lagen, 
zogenaamde sapropelen, werd veroorzaakt door de invloed van astronomische 
cycli op het Mediterrane klimaat. Ik vond dat toen nog wat vaag klinken, maar 
het trok wel mijn aandacht. Volgens de theorie van Rossignol-Strick uit 1983, 
zijn sapropelen gerelateerd aan een extreme moesson circulatie, waardoor de 
rivier de Nijl zoveel water naar de oostelijke Middellandse Zee bracht dat de 
oceaan circulatie tijdelijk stagneerde en zuurstofloos water verhinderde dat het 
koolstofrijke materiaal op de zeebodem kon worden afgebroken. Geïnspireerd 
door deze publicatie, bouwde Frits verder aan zijn werkhypothese, waarin hij het 
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voorkomen van kleine en grote bundels van sapropelen koppelde aan excentri-
citeitmaxima en individuele sapropelen aan een precessie minimum, omdat dan 
het noordelijk halfrond de meeste zonne-instraling ontvangt en er een extreme 
moesson circulatie ontstaat.

Kort na het veldwerk kreeg ik de kans om een doctoraal en later een promotie 
onderzoek te gaan doen bij Frits en Jan-Willem Zachariasse. Ik mocht plank-
tonische foraminiferen gaan tellen van de Monte Singa sectie in Zuid Italië. 
Op basis van deze tellingen en die van andere studenten lukte het ons om een 
temperatuurreconstructie te maken van ongeveer 2,8 tot 1,7 miljoen jaar geleden, 
waarin duidelijk een regelmatige afwisseling van warme en koude periode in 
viel te ontdekken. Uitgaande van de astronomische tijdschaal die Frits net had 
gepubliceerd11 bleken de koud/warm afwisselingen gerelateerd te zijn aan de 41 
duizend jarige cyclus van obliquiteit. Dit gaf ons de mogelijkheid om voor het 
eerst een onafhankelijke astronomische tijschaal op te stellen voor het regelma-
tige voorkomen van ijstijden tijdens het Plioceen en het jongste Pleistoceen12. In 

11 Hilgen (1991).
12 Lourens et al. (1992).

Afwisseling van mergel en sapropelen in de Gibliscemi opeenvolging (Sicilië).
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samenwerking met Hans Zijderveld en Cor Langereis van het Paleomagnetisch 
Laboratorium te Fort Hoofddijk konden er bovendien zeer nauwkeurige da-
teringen worden toegekend aan de omkeringen van het aardmagneetveld13. De 
fundamenten voor de astronomische tijdschaal waren gelegd en de tijd was rijp 
om deze verder uit te breiden naar oudere tijden.

Interferentie van twee klimaatsystemen
De Middellandse Zee is dus een bijzonder onderzoeksgebied, omdat het zowel 
de invloed van ijstijden heeft vastgelegd als veranderingen in de intensiteit van de 
moesson. Terwijl de ijstijden voornamelijk door veranderingen in de obliquiteit 
zijn gestuurd, werd de intensiteit van de moesson grotendeels bepaald door de 
precessie cyclus en de modulatie daarvan door excentriciteit. De interferentie van 
beide klimaatsystemen gaf ons de mogelijkheid om de betrouwbaarheid van de 
astronomische berekeningen te testen. Uit dit onderzoek bleek dat de berekenin-
gen van Jacques Laskar en collega’s uit 1993 en 2004 het beste voldeden aan onze 
waarnemingen en deze staan sindsdien aan de basis van vele paleoklimatologische 
studies en de standaard geologische tijdschaal voor de jongste periode van de 
aardse geschiedenis, het Neogeen, die we in 2004 publiceerde.

Er lagen echter nog wel een paar fundamentele vragen, die we graag wilde op-
lossen. Sapropelen zijn bijvoorbeeld dunner en minder ontwikkeld als ze tijdens 
een minimum in de obliquiteit cyclus worden afgezet. Dit interferentiepatroon is 
duidelijk gereflecteerd in de 65°N zomer instralingcurve, die we als basis gebrui-
ken voor de astronomische getunde tijdschaal. De vraag was of deze dik/dun 
afwisselingen het gevolg zijn van de ijstijden of dat obliquiteit ook een directe in-
vloed kan hebben gehad op de moesson intensiteit. In het kader van het Pionier 
programma van Fits Hilgen, hebben we in samenwerking met Nanne Weber van 
het KNMI en onze toenmalige promovendus Erik Tuenter, een aantal snap-shot 
simulaties uitgevoerd met het EC-Bilt klimaatmodel, waarbij we vooral geïnte-
resseerd waren in de intensiteit van de Afrikaanse en Indische moesson tijdens de 
extremen van precessie en obliquiteit14. De resultaten van deze experimenten lie-
ten duidelijk zien dat er meer regen valt tijdens de zomer in noordelijk Afrika en 
India tijdens een precessie minimum en tijdens een maximum in de obliquiteit.

13 Zijderveld et al. (1991).
14 Tuenter et al. (2003).
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Warmere zomers op het noordelijke halfrond zorgen er dus voor dat de intensi-
teit van de moessonregens toeneemt in die gebieden waar het nu vandaag de dag 
ook al heel veel regent. Als de aarde het meest gekanteld is naar de zon en onze 
zomers in perihelium vallen dan is de regenval in noordelijk Afrika en India het 
grootst. Er zijn aanwijzingen dat tijdens deze extreem natte periode nijlpaarden 
hebben geleefd in de Sahara, in gebieden waar het nu kurkdroog is.

Deze modelsimulaties voldeden dus zeer goed aan onze verwachting, omdat ze 
een mooie verklaring gaven voor het ontstaan van dunne en dikke sapropelen 
in de Middellandse Zee. Er lag echter nog een belangrijke vraag. De jongste 
sapropel heeft een ouderdom van ongeveer 10 tot 6,5 duizend jaar, terwijl het 
laatste precessie minimum berekend is op 11,5 duizend jaar geleden. In eerste 
instantie dachten we dat de moesson circulatie gewoon traag reageerde op de 
instralingveranderingen, zoals ijskappen. Om dit idee te toetsen kon Erik in het 
kader van mijn Vidi project een aantal transient experimenten gaan uitvoeren met 
het relatief simpele klimaatmodel, CLIMBER, waarbij we naast instraling ook 
veranderingen in broeikasgassen en de grootte van de ijskappen voorgeschreven. 
De modelresultaten leverde echter geen verklaring op voor het 3 duizend jaar 
tijdsverschil. Volgens het model reageert de moesson direct op de instralingveran-
deringen ongeacht broeikasgassen of de grootte van de ijskappen15.

We moesten op zoek naar een alternatieve verklaring, en die werd gegeven door 
het onderzoek van mijn Vidi promovendus, Martin Ziegler. Hij kwam erachter 
dat niet de moesson traag reageert op de astronomische veranderingen in instra-
ling, maar dat deze onderdrukt wordt door kortstondige grootschalige koude 
perioden aan het einde van en tijdens de ijstijden die gepaard gingen met de 
massale productie van ijsbergen. Deze gebeurtenissen worden ook wel Heinrich 
events genoemd en hebben een zeer groot effect gehad op het mondiale klimaat. 
Ze duren vaak maar enkele duizenden jaren met tussenpozen van 6-9 duizend 
jaar. In zijn proefschrift verdedigt Martin de stelling dat deze perioden wel eens 
te maken kunnen hebben met het frequenter voorkomen van El Niño, waardoor 
een opwarming van het Noord Amerikaanse continent zal leiden tot een snellere 
afkalving van de grote ijskappen.

15 Ziegler et al. (2010)
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Het blijft vooralsnog een interessante werkhypothese. Complexe gekoppelde 
klimaatmodellen zijn tot op heden niet instaat om deze aaneenschakeling van 
fenomenen die plaats vinden op tijdschalen van enkele duizenden jaren te 
simuleren. Met de ontwikkeling van nieuwe generatie klimaatmodellen, zoals 
EC-Earth, zal dit in de toekomst wellicht mogelijk zijn. In het kader van het 
door de Universiteit van Utrecht gefinancierde focus en massa project heeft onze 
promovenda Joyce Bosmans de eerste stapjes gezet om met behulp van EC-Earth 
experimenten de effecten van de astronomische sturing op de moessonintensiteit 
nog beter in kaart te brengen. Er is echter nog een weg te gaan voordat alle te-
rugkoppelingsmechanismen zoals een dynamische vegetatie en ijskappen kunnen 
worden meegenomen in deze modelsimulaties en er voldoende rekencapaciteit 
is voor lange tijdexperimenten om de relatie tussen El Niño, Heinrich events en 
moessonintensiteit te kunnen bewijzen.

Expeditie broeikaswereld
U hebt nog steeds een antwoord tegoed op de vraag of de voorspelde stijging in 
wereldgemiddelde temperatuur als gevolg van de antropogene CO2 uitstoot een 
mogelijke ijstijd zou kunnen verhinderen. Voordat ik U een antwoord ga geven 
wil ik U eerst nog wat verder mee terug nemen in de tijd. Opnieuw maak ik 
daarvoor gebruik van de compilatie van benthische isotopen reeksen om U een 
idee te geven van de klimaatveranderingen in het verre geologische verleden. In 
samenwerking met Roderik van de Wal en Bas de Boer van het instituut voor 
marien en atmosferisch onderzoek (IMAU), Richard Bintanja van het KNMI en 
mijn Vici postdoc Erik Tuenter hebben we deze benthische isotopen compilatie 
ontleed in een temperatuur en een ijsvolume component, waarbij we gebruik 
hebben gemaakt van inverse modelleringtechnieken16. Uit deze reconstructie 
blijkt dat de afname in wereldgemiddelde temperatuur vanaf 5 miljoen jaar gele-
den onderdeel is van een veel langere trend.

De warmste periode van het Cenozoïcum werd ongeveer 50 miljoen jaar gele-
den bereikt. De mondiale temperatuur was toen ongeveer 10-15°C warmer dan 
nu. Temperaturen waren zo hoog dat er nog geen ijskappen bestonden en familie 
van de nijlpaarden leefden niet alleen in Noord Afrika, maar ook rond de pool-
cirkel samen met krokodillen en palmbomen. En Nederland? Nederland lag ver 

16 De Boer et al. (2010)
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onder de zeespiegel, want er bestonden toen geen ijskappen. Allemaal kenmerken 
van een echte broeikaswereld.

Het klimaat tijdens deze broeikaswereld was echter verre van stabiel. Tijdens de 
overgang van het Paleoceen naar het Eoceen, ongeveer 55 miljoen jaar geleden 
steeg de temperatuur in korte tijd met 4-6°C. Deze stijging ging gepaard met het 
vrijkomen van grote hoeveelheden CO2. We kunnen dit afleiden uit het feit dat 
organismen, zoals foraminiferen, naar verhouding veel 12C hebben opgenomen in 
hun kalkschaaltje. In 2002 zijn we met een team van wetenschappers, waar onder 
Appy Sluijs van het Departement Biologie, op expeditie gegaan naar de Walvis 
Rug in de zuidelijke Atlantische Oceaan om de relatie tussen deze extreme 
broeikasperiode en de verzuring van de oceanen te onderzoeken. Met behulp 
van vijf boringen op vijf verschillende waterdieptes hebben we een reconstructie 
kunnen maken van de kalkoplossing in de diepzee. Hieruit bleek dat door de 
verzuring van de diepzee alle kalkschaaltjes die 55 miljoen jaar geleden naar de 
zeebodem dwarrelden volledig oploste vanaf een waterdiepte van minimaal 1500 
meter. Ter vergelijking, vandaag de dag gebeurd dit op dieptes van meer dan 3 
km. Alle sedimentlagen van de PETM die we op de Walvis Rug aanboorde be-
stonden daarom voor 100% uit rode klei afkomstig van woestijnstof17.

Een andere belangrijke ontdekking van deze ODP expeditie was dat we behalve 
de PÈTM, zoals Sybren Drijfhout van het KNMI zou zeggen, nog een aantal 
kleinere extreme broeikasperioden konden herkennen, waaronder de Elmo laag, 
vernoemd naar de legendarische Muppet uit Sesamstraat vanwege zijn rode kleur, 
maar ook dankzij zijn aanwezigheid als verstekeling tijdens de expeditie. Uit het 
stabiele koolstof- en zuurstofisotopen onderzoek van mijn voormalige promo-
venda Lucy Stap, gefinancierd vanuit het Darwin centrum, bleek dat de tempera-
tuur van het zeewater met 2-3°C steeg tijdens deze periode – die nu officieel 
bekend staat als ETM2 – en dat die temperatuurstijging gepaard ging met een 
evenredige hoeveelheid CO2 uitstoot als tijdens de PETM18. Uit haar onderzoek 
bleek bovendien dat meer dan 96% van de kalkschaaltjes door verzuring waren 
opgelost tijdens de piekwarmte en dat het meer dan 50 duizend jaar duurde 

17 Zachos et al.  (2005).
18 Stap et al. (2010).
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voordat al het extra koolstof opnieuw geborgen was in het sediment en de tem-
peratuur gedaald was naar pre-excursie waarden.19

Het is tot op de dag van vandaag echter niet duidelijk wat het primaire mecha-
nisme is achter de CO2 toename tijdens deze klimaatextremen. De meest gang-
bare hypothese gaat er van uit dat zij samenhangt met het vrijkomen van grote 
hoeveelheden methaan, omdat methaan door de bacteriële afbraak van organisch 
materiaal naar verhouding veel 12C bevat. Volgens een aantal model simulaties is 

19 Zachos et al.  (2005).
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19 Data van De Boer et al. (2010), waarbij ik de berekende   ΔTNH door 2,7 (Van de Wal 
et al., 2011) heb gedeeld om de veranderingen in wereldgemiddelde temperatuur 
(ΔT) te berekenen. Voor het tijdsinterval >38 Ma, heb ik direct gebruik gemaakt 
van de benthische isotopenreeks van Zachos et al. (2005), waarbij ΔT = 16.9 - 4.2 
(δ18Oben+0.63).
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de hoeveelheid methaan en de oxidatie daarvan tot CO2 echter niet voldoende 
om de extreme kalkoplossing in de diepzee te verklaren. Andere modellen spre-
ken dit tegen, maar kunnen op hun beurt de extreme opwarming van de aarde 
niet verklaren zonder additionele terugkoppelingsprocessen.

Drempelwaarden
Op basis van de regelmatige patronen in de Walvis Rug sedimenten lanceerde 
we in 2005 de hypothese dat het voorkomen van deze extreme broeikasperio-
den samenhangt met de geleidelijke opwarming van het klimaat tussen 60 en 50 
miljoen jaar geleden, waarbij de trekker voor het initiëren van deze gebeurtenis-
sen pas werd overgehaald als de aardbaan voldeed aan een bijzondere astronomi-
sche configuratie20. We stellen hiermee dat het klimaat extreem niet-lineair kan 
reageren op de astronomische sturing bij het passeren van een drempelwaarde of 
kantelpunt, waarbij positieve terugkoppelingen in het klimaatsysteem de over-
hand krijgen.

Dit principe lijkt niet alleen op te gaan voor de opeenvolging van de extreme 
broeikasperioden, maar ook voor de ontwikkeling van de ijstijden. De tempe-
ratuurafname vanaf 50 miljoen jaar geleden ging gepaard met een geleidelijke 
daling van de CO2 concentratie in de atmosfeer door veranderingen in de lange 
koolstofkringloop. De snelheid waarmee nieuwe oceanische korst werd gevormd 
nam bijvoorbeeld af en er ontstonden hoge gebergteketens zoals de Himalaya, 
waardoor de verwering van gesteente toenam. In een recent discussie artikel in 
het tijdschrift Climate of the Past illustreren we dat de ijskappen op het noorde-
lijk halfrond pas konden ontstaan bij een CO2 concentratie in de atmosfeer van 
minder dan 265 ppmV, dus ongeveer de pre-industriële waarde21.

Op basis van deze reconstructie kunnen we bovendien concluderen dat de 
Antarctische ijskappen pas begonnen te groeien toen de temperatuur ongeveer 
8°C hoger was dan de pre-industriële waarde. Deze drempelwaarde werd onge-
veer 38 miljoen jaar geleden overschreden. Schattingen over de hoeveelheid CO2 
in de atmosfeer toen lopen uiteen van 500-1500 ppmV. De indicatoren die we 

20 Lourens et al. (2005).
21 Van de Wal et al. (2011).
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gebruiken om deze waarde vast te leggen hebben nog niet het oplossend vermo-
gen en de nauwkeurigheid om dit precies te bepalen.

Als we nu de voorspellingen van het IPCC van 2-5°C projecteren op deze 
reconstructie dan ziet U dat dit overeenkomt met een periode waarin de 
Antarctische ijskappen sterker gaan reageren op veranderingen in temperatuur. 
Volgens onze reconstructie kan dat leiden tot zeespiegelveranderingen in de orde 
van 10-25 meter.

Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat er binnen 23,000 jaar een nieuwe ijstijd 
op het noordelijk halfrond zal ontstaan als de CO2 concentratie en daarmee de 
globale temperatuur boven het pre-industriële gemiddelde zal blijven. Uit ons 
onderzoek van de Elmo laag kunnen we bovendien concluderen dat het min-
stens 50,000 jaar duurt voordat op natuurlijke wijze de additionele CO2 via 
verweringsprocessen weer wordt ontrokken aan de atmosfeer. In 2002 deden 
Andre Berger en Marie France Loutre al de voorspelling op basis van een relatief 
eenvoudig klimaatmodel dat we op weg zijn naar een lange interglaciale periode 
i.p.v. naar een ijstijd. Of dit dan ook betekend dat we aan het einde zijn van de 
ijskastwereld en dus aan het begin van een nieuwe broeikaswereld, daar durf ik U 
nu nog geen antwoord op te geven.

Uitdagingen
Ik wil U natuurlijk niet achterlaten met alleen maar sombere voorspellingen 
voor de toekomst. Ook tijdens de extreme broeikasperiode van 55 miljoen jaar 
geleden was er leven op onze planeet. In het bijzonder ontstonden precies toen 
onze evolutionaire grootouders. De drempelwaarde waarbij de Antarctische 
ijskappen gevoelig worden voor de wereldwijde temperatuurstijging lijkt voor-
alsnog niet bereikt, maar een fundamenteel begrip van deze drempelwaarde in 
relatie tot CO2 zal nog verder onderzocht moeten worden. Stellingname van 
politici om de mondiale temperatuur niet verder te laten oplopen dan 2°C zijn 
moedig, maar dit vereist wel dat we in staat zijn om alle terugkoppelingen in het 
klimaatsysteem nauwkeurig kunnen voorspellen om daar als maatschappij gericht 
op te kunnen anticiperen. Het paleoklimatologische onderzoek kan daarbij 
een handje helpen. Vier promovendi en twee postdocs zullen in het kader van 
mijn Vici programma, de komende jaren onderzoek gaan doen naar een aantal 
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belangrijke klimatologische overgangen met het doel om nieuwe inzichten te 
krijgen in de drempelwaarden en de niet-lineaire processen die hebben geleid 
tot klimaatextremen, zoals de Antarctische glaciatie van ongeveer 23 miljoen jaar 
geleden. Daarnaast willen we de enorme koolafzettingen in het noordwesten van 
de Verenigde Staten van Amerika die 65 tot 50 miljoen jaar geleden zijn gevormd 
gaan onderzoeken om hun relatie met de extreme broeikasperioden, zoals de 
PETM, vast te kunnen stellen. Onlangs heeft Hemmo Abels, postdoc in onze 
groep, een Veni beurs gekregen om de effecten van ETM2 op de fossiele rivieraf-
zettingen in de badlands van de Wyoming de komende 3 jaar te kunnen bestude-
ren als een soort van analoog voor toekomstige klimaatscenario’s.

Om onze kennis van de terugkoppelingen en de gevolgen van klimaatveran-
deringen op zowel lange als korte tijdschalen te vergroten maken we gebruik 
van data en van modelsimulaties die we uitvoeren in samenwerking met mijn 
collega’s binnen de Geowetenschappen faculteit, de Bèta faculteit en het KNMI. 
De Universiteit Utrecht biedt door deze bundeling van disciplines een geweldige 
broedplaats voor fundamenteel onderzoek naar het klimaatsysteem. Bovendien 
profileert de Universiteit Utrecht en onze faculteit zich in belangrijke duur-
zaamheidvraagstukken. We hebben daardoor een unieke situatie voor studenten 
gecreëerd om kennis te maken met zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. 
Het is aan mij en mijn collega’s om hiervoor een mooi curriculum te ontwerpen, 
zodat de studenten met alle relevante kennis na hun studie gericht aan belang-
rijke klimaatvraagstukken zouden kunnen gaan werken.

Een huishoudelijke mededeling
Voordat ik nu toe kom aan het persoonlijke deel van deze redevoering, wil ik 
graag nog een huishoudelijke mededeling doen. De borrel zal worden gehouden 
in de Senaatzaal op de eerste verdieping. Ik zou U vriendelijk willen verzoeken 
om lekker naar binnen te gaan en te genieten van de borrel, de muziek en elkaars 
gezelschap. Ik loop dan wel even bij U langs om U te bedanken voor uw aanwe-
zigheid en interesse voor deze gebeurtenis.

Een woord van dank
Als klein jongetje was ik al door fossielen geboeid, maar ik had eigenlijk nooit 
het idee om daar later iets mee te gaan doen. Ik vond het maken van miniatuur-
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bootjes ook erg leuk, maar omdat die vaak zonken heb ik daar uiteindelijk toch 
maar niet mijn beroep van gemaakt. Mijn grote voorbeeld voor een wetenschap-
pelijke carrière was hoe kan het ook anders mijn pa, Wim Lourens, die zelf 
hoogleraar fysische informatica was aan deze universiteit. Zijn bemoeienis met 
mijn onderzoek was vaak op de achtergrond. Hij prikkelde me af en toe met 
nieuwe ideeën, die ik natuurlijk meestal direct weer naast me neerlegde. Toch 
hield hij wel een oogje in het zeil en zonder dat ik het wist had hij het voor el-
kaar gekregen om achter de tafel plaats te nemen tijdens de verdediging van mijn 
proefschrift. Pa, ik vind het ontzettend fijn dat je hier bent en ik wil jou hierbij 
publiekelijk bedanken voor al je steun en het kompas dat je voor mij in al die 
jaren bent geweest.

Mijn enthousiasme voor de wetenschap en de richting die ik uiteindelijk ben 
ingeslagen kreeg gestalte door de samenwerking met Frits. Uren konden we bo-
men over fase relaties, nauwkeurigheid van astronomische oplossingen en kansen 
die er lagen binnen het onderzoek. Frits zonder jouw hulp was ik niet zover 
gekomen, een tandem is ook in het onderzoek vaak sneller dan een gewone fiets.

In de afgelopen 40 minuten heb ik een aantal keer, misschien tot vervelends toe, 
de instanties genoemd die financieel hebben bijgedragen aan projecten voor 
mijn promovendi, postdocs en mijzelf. Ik wil namelijk dat U zich realiseert dat 
het onderzoek dat wij doen voor een groot gedeelte gesubsidieerd is en dat we 
voor elk onderzoek een voorstel moeten schrijven dat extern wordt beoordeeld. 
Dit garandeert een zekere kwaliteit van het onderzoek en initieert creativiteit bij 
de onderzoeker om nieuwe bronnen van financiering te zoeken. Voor mijzelf en 
mijn postdocs en promovendi heeft de stichting Aard- en Levenswetenschappen 
(ALW) van het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een zeer 
belangrijke rol gespeeld. Dankzij een Vidi heb ik een vaste positie gekregen aan 
de Universiteit Utrecht en een Vici stond aan de basis voor dit hoogleraarschap. 
Mogelijk staat dit succesvolle Veni, Vidi, Vici programma van NWO door de 
nieuwe kabinetsplannen ter discussie, waardoor de financiële mogelijkheden voor 
nieuwe generatie onderzoekers om een wetenschappelijke carrière op te bouwen 
vanuit hun eigen kracht en expertise niet gegarandeerd zijn. Ik hoop dan ook 
dat alle kennisinstellingen in Nederland in samenwerking met het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap, NWO en de Koninklijke Nederlandse 
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Akademie van Wetenschappen (KNAW) hun uiterste best zullen doen om een 
persoonsgebonden programma, als strohalm voor aanstormend talent, overeind te 
houden, omdat mijns inziens de vernieuwing in de wetenschap vaak van onderaf 
wordt gevoed.

Ik wil de voormalige decanen en de huidige decaan van de faculteit 
Geowetenschappen Pieter Hooimeijer, Bert van de Zwaan en Ronald van 
Kempen en de benoemingscommissie van de Universiteit Utrecht bedanken 
voor het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven, waardoor ik dit ambt heb 
mogen bekleden.

Gert-Jan Reichart, HENK Brinkhuis, Appy Sluijs, Roderik van de Wal en al mijn 
(oud) collega’s die ik hier niet allemaal kan noemen, zo ook mijn lieve familie, 
Opi en Omi, de familie van der Giessen, vrienden, buurtjes en Amelanders die 
allen mijn leven als klimaatonderzoeker nog een stuk leuker hebben gemaakt.

Mijn lieve Hellen en onze drie kinderen Sannah, Yonne en Noam, waarmee ik 
lief en leed heb gedeeld en die mij er gelukkig nog altijd op wijzen dat er een 
leven is naast de wetenschap.

U als aandachtige toehoorder.

Ik heb gezegd.



klimaatextremen 29

Geraadpleegde en/of aangehaalde literatuur, een selectie

Agazziz, L. Etudes sur les glaciers, private edition, Neuchâtel (1840).
Arrhenius, S. On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature 

of the ground. The London, Edinburgh, and Dublin, Philosophical Magazine and 
Journal of Science (fifth series) 41, 237-275 (1896).

Berger, A. & Loutre, M.F. An Exceptionally Long Interglacial Ahead? Science 297, 
1287-1288 (2002).

Callendar, G.S. The artificial production of carbon dioxide and its influence on 
climate. Quarterly J. Royal Meteorological Society 64, 223-240 (1938).

De Boer, B. Van de Wal, R.S.W., Bintanja, R. Lourens, L.J. & Tuenter, E. Cenozoic 
global ice-volume and temperature simulations with 1-D ice-sheet models 
forced by benthic δ18O records. Annals of Glaciology 51(55), 23-32 (2010).

Emiliani, C. Pleistocene temperatures. J. Geol. 63, 538-578 (1955).
Hays, J.D., Imbrie, J. & Shackleton, N.J. Variations in the Earth’s orbit: pacemaker 

of the ice ages. Science 194 (4270), 1121-1132 (1976).
Hilgen, F.J. Astronomical calibration of Gauss to Matuyama sapropels in the 

Mediterranean and implication for the Geomagnetic Polarity Time Scale. 
Earth and Planetary Science Letters 104, 226-244 (1991).

Keeling, C.D. The Concentration and Isotopic Abundances of Carbon Dioxide in 
the Atmosphere. Tellus 12, 200-203 (1960).

Laskar, J., Joutel., F. & Boudin, F. Orbital, precessional, and insolation quantities for 
the Earth from -20 Myr to +10 Myr. Astron. Astrophys. 270, 522-533 (1993).

Laskar, J., Robutel, P., Joutel, F., Gastineau, M., Correia, A. & Levrard, B. A 
numerical solution for the insolation quantities for the Earth from -100 Ma 
to +50 Ma. Astron. Astrophys. 428, 261-285 (2003).

Le Verrier, U. Ann. Obs. Paris, vol. II. Paris, Mallet-Bachelet (1856).
Lisiecki, L.E. & Raymo, M.E. A Plio-Pleistocene stack of 57 globally distributed 

benthic d18O records. Paleoceanography 20, PA1003 (2005).
Lourens, L.J. & Tuenter, E. The role of variations of the Earth’s orbital 

characteristics in climate change. In: Climate Change: Observed Impacts on 
Planet Earth (Ed. Trevor M. Letcher), Elsevier (2009).



klimaatextremen30

Lourens, L.J., Hilgen, F.J., Gudjonsson, L. & Zachariasse, W.J. Late Pliocene 
to early Pleistocene astronomically forced sea surface productivity and 
temperature variations in the Mediterranean. Mar. Micropaleontol. 19, 49-78 
(1992).

Lourens, L.J., Hilgen, F.J., Zachariasse, W.J., van Hoof, A.A.M., Antonarakou, A. & 
Vergnaud-Grazzini, C. Evaluation of the Plio-Pleistocene astronomical time 
scale. Paleoceanography 11, 391-413 (1996).

Lourens, L.J., Wehausen, R. & Brumsack, H.J. Geological constraints on tidal 
dissipation and dynamical ellipticity of the Earth over the past three million 
years. Nature 409, 1029-1033 (2001).

Lourens, L.J., Sluijs, A., Kroon, D., Zachos, J.C., Thomas, E., Röhl, U., Bowles, 
J. & Raffi, I. Astronomical pacing of late Palaeocene to early Eocene global 
warming events. Nature 435, 1083-1087 (2005).

Lourens, L.J., Hilgen, F.J., Laskar, J., Shackleton, N.J. & Wilson, D. The Neogene 
Period. In: F. Gradstein, J. Ogg et al. – A Geologic Time Scale 2004, 
Cambridge University Press., UK, 409-440 (2004).

Milankovitch, M.M. Théorie mathématique des phénomènes thermiques 
produits par la radiation solaire. Académie Yougoslave des Sciences et des Arts de 
Zagreb, Gauthier-Villars (1920).

Pilgrim, L. Versuch einer rechnerischen behandlung des eiszeitenproblems. 
Jahreshefte fur vaterlandische Naturkunde in Wurttemberg 60 (1904).

Rossignol-Strick, M. African monsoons, an immediate climate response to orbital 
insolation. Nature 304, 46-49 (1983).

Stap, L., Lourens, L.J., Thomas, E., Sluijs, A., Bohaty, S. & Zachos, J.C. High-
resolution deep-sea carbon and oxygen isotope records of Eocene Thermal 
Maximum 2 and H2. Geology 38 (7), 607-610 (2010).

Tuenter, E., Weber, S.L., Hilgen, F.J. & Lourens, L.J. The response of the African 
summer monsoon to remote and local forcing due to precession and 
obliquity. Global and Planetary Change 36, 219-235 (2003).

Van De Wal, R.S.W., De Boer, B., Lourens, L., Köhler, P. & Bintanja, R. 
Continuous and self-consistent CO2 and climate records over the past 20 
Myrs. Climate of the Past Discussions 7 (1), 437-461 (2011).

Zachos, J. C., Pagani, M., Sloan, L., Thomas, E. & Billups, K. Trends, rhythms, and 
aberrations in global climate 65 Ma to present. Science 292, 686-693 (2001).



klimaatextremen 31

Zachos, J.C., Röhl, U., Schellenberg, S.A., Sluijs, A., Hodell, D.A., Kelly, D.C., 
Thomas, E., Nicolo, M., Raffi, I., Lourens, L.J., Kroon, D. & McCarren, H. 
Rapid acidification of the ocean during the Paleocene-Eocene Thermal 
Maximum. Science 308, 1611-1614 (2005).

Ziegler, M., Tuenter, E. & Lourens, L.J. The precession phase of the boreal 
summer monsoon as viewed from the eastern Mediterranean (ODP Site 
968). Quaternary Science Reviews 29 (11-12), 1481-1490 (2010).

Zijderveld, J.D.A., Hilgen., F.J., Langereis, C.G., Verhallen, P.J.J.M. & Zachariasse, 
W.J. Integrated magnetostratigraphy and biostratigraphy of the upper 
Pliocene-lower Pleistocene from the Monte Singa and Crotone areas in 
Calabria (Italy). Earth and Planet. Science Letters 107, 697-714 (1991).





ORATIE Lucas Lourens

Lucas Lourens (1966) studeerde geologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 
1994, eveneens in Utrecht, op een proefschrift over Plio-Pleistocene klimaatveranderingen in 
de Middellandse Zee, waarna hij gedurende diverse postdoc aanstellingen zijn onderzoek kon 
voortzetten aan de Universiteit Utrecht (1994-1999), de Vrije Universiteit van Amsterdam 
(1999-2000) en het CNRS-Cerege te Aix en Provence (2000-2001). In 2002 ontving hij 
van NWO een prestigieuze Vidi beurs om de veranderingen in de snelheid van de rotatie as 
van de aarde op geologische tijdschalen te onderzoeken en ging hij werken als UD binnen 
de vakgroep stratigra� e/paleontologie. Hij participeerde in expedities naar o.a. de Walvis 
Rug in het kader van het internationale Ocean Drilling Program (ODP). Zijn onderzoek 
naar de broeikaswereld van 55 miljoen jaar geleden nam een centrale plaats in de Geotruck 
en bij de Utrechtse deelname aan de Nationale Academische Jaarprijs 2006-2007 van NRC 
Handelsblad, die hij samen met Tine Beneker van het departement SGPL en een team van 
wetenschappers, studenten, docenten en mediamensen won op basis van de beste vertaling 
van baanbrekend onderzoek naar een breed publiek. In 2010 ontving hij van NWO een Vici 
prijs, waarmee hij in staat werd gesteld om een eigen onderzoeksgroep te starten met als doel 
de invloed en ontwikkeling van de astronomische cycli op het klimaat tijdens de broeikas 
en ijskastwerelden van het Cenozoïcum te onderzoeken. Per 1 februari 2011 is hij benoemd 
als hoogleraar paleoklimatologie bij het departement Aardwetenschappen van de faculteit 
Geowetenschappen, Universiteit Utrecht.
In zijn oratie ‘Klimaatextremen’ plaatst Lucas Lourens de huidige opwarming van de aarde 
in een geologisch perspectief.

Klimaatextremen


