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Mijnheer de Rector Magnificus,
Mijnheer de Decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica,
Geachte leden van de Universitaire gemeenschap,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

Klimaatverandering

Volgens velen is ons klimaat aan sterke verandering onderhevig. Menselijk handelen
zou een aanzienlijk deel van de oorzaken van deze veranderingen verklaren. De
snelheid waarmee het klimaat verandert zou ongekend zijn.1 Is het zo dat de huidige
klimaatverandering zó snel verloopt, dat de ecosystemen op aarde die mate van ver-
andering niet kunnen bijhouden? Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?
Er is nog erg veel onbekend over klimaatverandering en de migratie van soorten die
dat, zonder twijfel, tot gevolg heeft.2,3 Een oude grap zegt dat iedereen over het
weer praat, maar er niets aan dóet. Opmerkelijk genoeg gaat dit niet op voor het kli-
maat: sommigen menen dat we het klimaat via beleidsmaatregelen kunnen beïn-
vloeden.

Klimaatverandering heeft potentieel grote maatschappelijke en economische
gevolgen.4 Daarom is een goed begrip van ons klimaat, en hoe dat kan veranderen,
potentieel van groot belang. Maar het klimaatvraagstuk heeft een merkwaardig ka-
rakter: zolang de maatschappij nog geen knellende nadelen ervaart, én op onze on-
wetendheid over het CO2 vraagstuk zelfs een geheel nieuwe economie is gebouwd –
die van de virtuele handel in CO2 – blijft het klimaatvraagstuk meer het domein van
economen, politici en natuurbeschermers dan van klimaatwetenschappers. Het
wordt hoog tijd dat we wat méér over ons klimaat te weten komen: over het kader
waarin die veranderingen kunnen plaatsvinden, hoe snél een klimaatverandering
kan gaan, welke drijvende krachten de oorzaken ervan zijn, welke mechanismen
een rol spelen bij die verandering en hoe natuurlijke ecosystemen daarop reageren.5
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Dáárover gaat deze oratie, en ook over het onderzoek en onderwijs dat door mijn
leerstoel wordt verzorgd.

De ontwikkeling van onze kennis over milieu- en klimaatverandering neemt ex-
plosief toe. Echter een aanzienlijk deel van dat onderzoek betreft scenariostudies.
Het gaat om het type vragen ‘wat zou er gebeuren als’. Ik wil meteen stellen dat
scenariostudies niet onbelangrijk zijn omdat ze inzicht geven in de wijze waarop het
systeem van de gekoppelde atmosfeer-biosfeer-geosfeer zou kunnen reageren.
Maar ik wil ook stellen dat uitgewerkte scenario’s, die op een onvoldoende funda-
ment staan, snel vergaan en geen relevant spoor achterlaten. Nauwkeurige analyse
van de klimaatveranderingen die in het verleden hebben plaatsgevonden, zijn cruci-
aal. Ik pleit hier dus voor méér onderzoek aan het sedimentaire archief waarin het
klimaat van het verleden op verbazingwekkend nauwkeurige wijze is vastgelegd.6

Ik wil deze stellingname illustreren aan de hand van het vorig jaar gepubliceerde
Third Assessment Report of the Intergouvernmental Panel on Climate Change, het zoge-
naamde IPCC-Rapport,7 en wel aan dat deel dat The Scientific Basis heet. Als ik de an-
nexen even niet meetel, heeft dit boek 785 bladzijden: 12 pagina’s, eigenlijk maar 6,
proberen enig inzicht te geven over het klimaat in het verleden. De auteurs zijn van
mening dat ‘To determine whether 20th century warming is unusual, it is essential
to place it in the context of longer-term climate variability’. Maar, ze doen dat nau-
welijks. Het rapport is teveel een basis van modellen, en te weinig een basis van har-
de gegevens. Vragen naar scenario’s zijn wél intrigerend, dat weten ook de journa-
listen die politici ondervragen. Maar meestal ontwijken politici het antwoord op
zulke ‘wat als’-vragen met het argument dat ze prematuur zijn. Vreemd dat diezelf-
de politici die mening niet zijn toegedaan als het om scenariostudies van ons klimaat
gaat. Kortom, modelstudies en scenariostudies over het klimaat zijn zinvol, maar de
vraag of de klimaatvariabiliteit van de afgelopen decennia afwijkend is, en ons zor-
gen moet baren, kan alleen beantwoord worden als we goede klimaatregistraties
hebben uit het vérdere verleden.

Klimaatregistraties over langere perioden laten zien dat klimaatverandering de nor-
maalste zaak van de wereld is. Klimaat is voortdurend aan verandering onderhevig,
ook in de tijd dat de mens nog geen invloed op het klimaat kón hebben.8 In de huidi-
ge discussie over klimaatverandering zullen we dus veel méér ons best moeten doen
om de natuurlijke klimaatverandering te onderscheiden van door de mens veroor-
zaakte klimaatverandering. Dit is feitelijk de hamvraag van het klimaatonderzoek.

6

HENRY HOOGHIEMSTRA



Hier zijn we aangekomen bij de paleoecologie en de paleoklimatologie, het terrein
van onderzoek dat deze universiteit aan mij heeft toevertrouwd.

We weten pas een jaar of vijftien over de grote variabiliteit van het klimaat op
aarde. Diepzeekernen, maar vooral de ijskernen van Groenland en Antarctica, heb-
ben daar veel aan bijgedragen.9 Over lange perioden is het klimaatsignaal in sedi-
menten op de bodem van de oceaan en in dikke paketten ijs opgeslagen. De langste
ijskernen gaan zo'n 400.000 jaar terug in de tijd. Diepzee-kernen reiken met gemak
vijf tot tien miljoen jaar terug.10, 11 Beide bevatten vooral informatie van chemische
en fysische aard. Willen we meer weten over de veranderingen die zich op het land
hebben afgespeeld, dan moeten we de archieven op de continenten aanboren.12

De klimaatarchieven op het land bestaan vooral uit venen en uit afzettingen op
de bodem van meren. Sediment, dat in de loop van vele eeuwen werd afgezet, bevat
een onvoorstelbare hoeveelheid fossiel stuifmeel en andere micro-fossielen. Onder
gunstige omstandigheden kunnen micro-fossielen miljoenen jaren lang bewaard
blijven (Fig. 1). Het is aan de palynoloog om hieruit informatie over het vroegere
klimaat te halen. De Universiteit van Amsterdam heeft een lange traditie op dit ge-
bied. Het werd in de jaren zestig door mijn voorganger, professor Thomas van der
Hammen, geïnitieerd. Het onderzoek aan de venen is in noordwest Europa inventa-
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Figuur 1: microscopische afbeelding van stuifmeelkorrels en algen van
verschillende planten laten een grote variatie aan kenmerken zien die gebruikt

worden voor identificatie.



riserend begonnen en heeft een solide basis gelegd.13 Maar thans zijn onderzoeks-
vragen vooral gericht op het functioneren van het klimaatsysteem. Bas van Geel, in
een fantastische samenwerking met het Groningse Centrum voor Isotopen Onder-
zoek, laat nieuwe onderzoekvragen los op het veen-archief om bijvoorbeeld het ef-
fect van de Zon op het Aardse klimaat te leren kennen.14

In het algemeen kun je stellen dat een groot deel van de nieuwe technieken en me-
thodes, die in de paleoecologie worden ontwikkeld, vorm krijgen in de gematigde
gebieden. Dat is niet verwonderlijk, omdat dáár immers de meeste wetenschappers
bezig zijn. Maar het klimaatsysteem trekt zich van deze verdeling niets aan: de tro-
pen hebben een even belangrijk aandeel in het Aardse klimaat als rest; misschien is
de rol van de tropen nog wel belangrijker omdat daar meer energie omgaat in het
systeem. Voor onderwijs en onderzoek is de combinatie van werken in Europa en in
de tropen zeer stimulerend. Het doet mij genoegen te zien, dat ook de nieuwe Fa-
culteit deze combinatie weet te waarderen en met de invoering van nieuwe master-
opleidingen een flinke impuls wil geven aan een verdere ontwikkeling van het
onderzoek en onderwijs in de tropen. In de rest van mijn openbare les wil ik mij
concentreren op het paleoecologisch onderzoek in Zuid-Amerika.

Paleoecologie van noordelijk Zuid-Amerika

Vooral voor het gebied van de noordelijke Andes zijn we de afgelopen decennia veel
te weten gekomen over de veranderlijkheid van tropische ecosystemen. Kennis
over verandering is vooral verzameld door het palynologisch archief te onderzoe-
ken van tientallen meren gelegen tussen zeeniveau en ruim vier kilometer hoogte.
Op de bodem van meren ligt meestal zo’n één tot tien meter sediment. Op enkele
plaatsen in de Andes komen diepe bekkens voor die ontstaan zijn tijdens het tame-
lijk jonge proces van de opheffing van de noordelijke Andes. Het bekken van Bogotá
is wel het meest bijzonder. In 1987 lukte het ons om de bodem hiervan te bereiken:
op 586 meter diepe werd de onderliggende rots geraakt. Deze halve kilometer
lange staaf van sediment bevat een schat aan informatie over de klimaatverandering-
en in de afgelopen 3 miljoen jaar.15, 16 Hoewel twee post-docs al hun tanden in dit
reusachtige werk hebben gezet, zullen de meeste resultaten verschijnen in het nu
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lopende project van Vladimir Torres. Aan hem de taak om de studie van deze uit-
zonderlijk lange boorkern in 2005 af te sluiten met een proefschrift.

Klimaatinformatie zit gecodeerd in het sediment. Het is aan de palynoloog, de
specialist op het gebied van fossiel pollen, om die informatie te decoderen en te in-
terpreteren. Hier betreden we het gebied van mijn leeropdracht: de ‘Palynologie
en Kwartair-ecologie’. Omdat er van vroegere klimaten geen directe metingen
zijn, moeten we ons bedienen van indirecte gegevens, ofwel ‘proxies’.

Proxies

De term ‘proxy’, of ‘proxygegevens’ wordt gebruikt voor iedere vorm van bewijs-
materiaal dat informatie geeft over het klimaat of het milieu van vroeger. Allerlei
processen in sedimentaire bekkens zijn vaak klimaatafhankelijk, zodat de sedimen-
ten dus informatie opslaan over het klimaat. Proxygegevens bevatten een klimaat-
signaal, maar dat kan relatief zwak zijn en omgeven door achtergrondruis als gevolg
van andere, niet-klimatologische invloeden. De vastgelegde gegevens zijn dus vaak
complex en bevatten andere signalen die niet relevant hoeven te zijn voor het doel
waarvoor de proxy wordt gebruikt. Om uit proxygegevens het klimaatsignaal af te
leiden, moeten ze eerst gecalibreerd worden. Daartoe wordt proxymateriaal van
nú vergeleken met het huidige klimaat om daaruit vast te stellen hoe, en in welke
mate, proxymaterialen klimaatafhankelijk zijn.

Laat ik hiervan een voorbeeld geven. Als we een berg oplopen dan merken we
dat bos overgaat in alpenweide; als we in Europa naar het hoge noorden reizen dan
zien we dat bos overgaat in toendra. In beide voorbeelden passeren we de bosgrens.
Als we op die overgangen de gemiddelde jaartemperatuur meten, komen we op on-
geveer 9,5°C. Er is dus een relatie tussen de bosgrens en de gemiddelde jaartempe-
ratuur. Die relatie kunnen we omgekeerd gebruiken. Als we de ligging van de bos-
grens in het verleden kunnen reconstrueren, dan kunnen we de temperatuur
afleiden door weer gebruik te maken van diezelfde relatie. Er wordt aangenomen
dat de moderne relatie tussen proxygegevens en klimaat ongewijzigd voor het ver-
leden geldt. Dit is het principe van uniformiteit. Maar dit algemene principe staat
gedeeltelijk op de tocht omdat we nu weten dat omstandigheden niet uniform zijn.
Ik zal u daarvan een voorbeeld geven waaraan we recentelijk gewerkt hebben.
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IJskernen zien er een beetje melkachtig uit. Dat komt door de luchtbelletjes die in
het ijs zijn gevangen. Elk luchtbelletje is een monster van de paleo-atmosfeer. Uit
metingen van de gasinhoud bleek dat de atmosfeer in een ijstijd veel minder kool-
dioxide bevat dan nu het geval is. In de koudste fase van de laatste ijstijd, zo’n
18.000 jaar geleden, bedroeg de CO2-concentratie 180 ppmV. Omstreeks 1850
was de CO2-concentratie 280 ppmV, en in de laatste 100 jaar is er door de mens,
door het verstoken van fossiele brandstoffen, zoveel CO2 in de atmosfeer gebracht,
dat de concentratie is opgelopen tot 340 ppmV. Die lage CO2-concentratie in een
ijstijd heeft een andere balans tot gevolg in de competitie tussen planten met een
verschillend mechanisme in de fotosynthese. De meeste planten zijn zogenaamde
C3-planten: het zijn de bomen en de meeste kruiden. In de loop van de evolutie is er
ook een categorie C4-planten ontstaan: grassen, cypergrassen en zogenaamde vet-
planten die vooral in de tropen voorkomen. C4-planten kunnen hun fotosynthese
gewoon uitvoeren als de CO2-druk in de atmosfeer heel laag is; ook kunnen ze veel
beter tegen droogtestress. Voor deze twee voordelen moeten ze wel een prijs beta-
len: C4-planten hebben een hogere temperatuur nodig om te kunnen groeien. Nu
gaan we terug naar de laatste ijstijd.17

Via onderzoek aan de tientallen boorkernen weten we dat de bosgrens in de tro-
pische bergen ruim een kilometer lager lag. Daaruit kunnen we een lagere tempera-
tuur afleiden. Maar, mogen we die positie van de bosgrens wel direct vertalen in een
lagere temperatuur? Sinds kort weten we dat het antwoord ‘nee’ is, want ook de
lage concentratie aan CO2 heeft potentieel een verlaging van de bosgrens tot gevolg.
Immers de C4-planten, typisch voor open vegetaties, zijn in de ijstijd veel algemener
verbreid. Als gevolg is tijdens een ijstijd de verticale verbreiding van bergbos en
boomloze vegetatie anders dan nu. Alleen al door de lage CO2-concentratie in de
atmosfeer daalt de bosgrens, terwijl we tot voor kort dachten dat die daling alleen
het effect was van een lagere temperatuur. Met andere woorden, het heden is niet
altijd een correcte sleutel tot het verleden. Gelukkig heeft het promotiewerk van
Michel Wille uitgewezen dat onze schattingen van de temperatuur in het verleden
nauwelijks gecorrigeerd hoeven te worden. Er is namelijk nog een andere factor in
het spel: de verticale temperatuurgradiënt is afhankelijkheid van de luchtvochtig-
heid en heeft een tegenovergesteld effect op onze reconstructies.18 Het effect van
beide factoren op de temperatuurschattingen heffen elkaar vrijwel op. Ik ga daar nu
niet verder op in, maar het mag duidelijk zijn dat er nog heel veel werk verzet moet
worden om de nu in gebruik zijnde proxies beter te calibreren. Hier zien we een
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mooi voorbeeld van het verschijnsel dat toegenomen kennis in de plantenfysiologie
een duidelijke invloed heeft op de paleoecologie.

Om het interdiciplinaire karakter van het vak nog meer te illustreren, geef ik een
ander voorbeeld. In hun klassiek geworden artikel in Science getiteld ‘Variations in
the Earth’s orbit: pacemaker of the ice ages’, lieten Hays, Imbrie en Shackleton zien
dat kleine afwijkingen in de baan van de Aarde om de Zon het klimaat op Aarde
beïnvloedt.19, 20 In de tropen is vooral de precessie van de equinox van belang: het is
de beweging die u kent van de bromtol uit uw jeugd. Als de bromtol snelheid ver-
liest, gaat hij slingeren. Wel, dat doet de aarde ook. Het gevolg is dat de meteorolo-
gische evenaar, dus de gordel met tropische regens, voortdurend rond de evenaar
schommelt van het zuidelijk halfrond naar het noordelijk halfrond en weer terug,
met een cyclus van ongeveer 20.000 jaar. Vele systemen, bijvoorbeeld de moesson-
regens in Azië, en de ligging van het tropisch regenwoud worden erdoor beïnvloed.

U merkt dat het vakgebied van de paleoecologie en paleoklimatologie breed is.
Hoewel ik als bioloog ben opgeleid, heb ik vooral in de periode toen ik als post-doc
in Duitsland werkte veel ervaring kunnen opdoen in de paleo-oceanografie en de
meteorologie. Daarom reken ik mezelf net zo goed tot de aardwetenschappers als
tot de biologen.

Het moment waarop ik deze oratie uitspreek, kan verschillend beoordeeld wor-
den. Het is tien jaar na mijn benoeming tot hoogleraar aan deze universiteit, en men
mag concluderen dat de vertraging tussen prikkel – mijn benoeming – en effect, –
mijn oratie – in de ordegrootte ligt van een snelle klimaatverandering. Er is ook een
andere uitleg mogelijk. Gedurende de eerste tien jaar van mijn hoogleraarschap heb
ik mij vooral gericht op de biotische proxies. Vanaf dit jaar komt daar duidelijk ver-
andering in en wordt mijn onderzoekgroep uitgebreid met collega’s uit de fysische
geografie. Ook vanaf deze plaats wil ik hen hartelijk welkom heten in mijn onder-
zoekgroep. In de komende jaren zullen we beter in staat zijn om de abiotische
proxies mee te laten wegen in onze reconstructies. Er ligt een duidelijke gezamen-
lijke uitdaging om het ‘biologische’ en ‘fysisch geografische’ deel van het pa-
leo-onderzoek meer te integreren.

Ik wil nu met u twee lijnen van onderzoek aankaarten die mijn speciale belangstel-
ling hebben. De centrale doelstelling was, en is, steeds het beter leren begrijpen van
de aard en het functioneren van de tropische ecosystemen, en de vraag hoe zulke
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ecosystemen reageren op klimaatverandering. Vooral het tropisch regenwoud, het
droge bos, de savannes, de bergbossen en de boomloze vegetatie boven de bosgrens
hebben mijn aandacht. Het eerste onderwerp betreft de klimaatvariabiliteit en de
wijze waarop ecosystemen reageren. We reizen dus door de sedimentkolom langs
de tijdas en we meten en proberen te begrijpen wat we door de tijd heen zien veran-
deren. Het tweede onderwerp staat haaks op de tijdas. We kiezen een bepaalde pe-
riode en kijken hoe een bepaald gebied eruit zag in termen van vegetatie, landschap
en klimaat. Voor dit tweede onderwerp hebben we een netwerk van observaties no-
dig. Beide onderwerpen tezamen geven een vierdimensionaal tijd-ruimtelijk beeld.

Langs de tijdas: de savannes sinds de laatste IJstijd

Het eerste onderwerp gaat over het zuidoosten van Colombia, waar savannevegeta-
tie overgaat in tropisch regenwoud. Hier speelt de jaarlijkse neerslag en de lengte
van het droge seizoen dus een beslissende rol welke vegetatie er uiteindelijk domi-
nant is. Over de geschiedenis van deze savannes was weinig bekend. In 1997 organi-
seerden we enkele expedities. Reizend van de voet van de Andes tot 400 kilometer
de savanne in, vonden we een tiental meren waaruit we sedimentkernen konden
boren. Koolstof-14 dateringen van de sedimentkern uit het Sardinas Meer tonen
aan dat dit meer omstreeks 11.500 jaar geleden is ontstaan.21 Het pollendiagram
laat de bijdrage zien van het fossiel stuifmeel van verschillende plantengroepen uit
een karakteristiek milieu: tropisch bos, boomsavanne, grassavanne. Het pollensi-
naal van savannevegetatie is dominant. Maar in de periode van 11.000 tot 10.000
jaar geleden nam het aandeel van het bos toe. Het galerijbos langs de rivieren breid-
de zich uit, en daaruit kunnen we een natter klimaat afleiden. Tussen 10.000 en
6000 jaar geleden was de savannevegetatie weer dominant en moet het klimaat
droog zijn geweest. Tussen 6000 en 4000 jaar geleden was er meer bossavanne, en
daaruit leiden we af dat het klimaat weer natter werd. De laatste 4000 jaar zijn bij-
zonder. De Mauritia-palm, die voorheen slechts weinig in de savannevegetatie voor-
kwam, breidde zich plotseling sterk uit. Het huidige uiterlijk van de savanne, waarin
palmen een belangrijk aspect vormen, is dus pas zo’n 4000 jaar oud (Fig. 2). Een
synthese van de resultaten van negen verschillende meren22 laat zien dat slechts in
één meer het archief tot 18.000 in de tijd jaar teruggaat (Fig. 3). Er heerste toen een
droog savanneklimaat. Uit deze periode kennen we zelfs duinen die nu door regen-
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woud overgroeid zijn. Diverse kernen laten zien dat het klimaat tussen 11.000 en
10.000 jaar geleden natter was omdat het aandeel van rivierbegeleidend galerijbos
toenam. Tussen 10.000 en 6000 jaar geleden was het klimaat op alle onderzochte
plaatsen weer droog. Vanaf 6000 jaar geleden werd het weer natter. In een tijdsbe-
stek van enkele eeuwen werd omstreeks 4000 jaar geleden de Mauritia-palm heel al-
gemeen en kreeg de savannevegetatie zijn huidige karakter. Het zijn de individuele
soorten die, elk op hun eigen wijze, op klimaatverandering reageren. Plantenge-
meenschappen blijken veranderlijke eenheden te zijn in een tijd-ruimtelijke dyna-
miek.

Het tweede onderwerp dat ik wil behandelen, staat dwars op de tijdas en gaat
over de synthese van gegevens over een heel continent.
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Figuur 2: meren in de savannes van Colombia zijn thans vaak door palmen omge-
ven. Dit kenmerkende aspect is omstreeks 4000 jaar geleden ontstaan.
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Figuur 3: diagram van de vegetatieontwikkeling in de Colombiaanse savanne
sinds de laatste ijstijd. Elke kolom geeft de ontwikkeling weer van vegetatie en
klimaat zoals uit het pollendiagram van negen verschillende meren is afgeleid.
Tezamen ontstaat een coherent beeld voor de gehele regio. Op de horizontaal
zijn locaties aangeduid in lettercodes; langs de verticaal staat de ouderdom in

duizenden jaren aangegeven.



Dwars op de tijdas: vegetatiereconstructies voor Latijns
Amerika

Hier opent zich een geheel nieuw onderzoeksterrein waarin paleoecologen, vegeta-
tiekundigen en vegetatie- en klimaatmodelleurs een grote uitdaging wacht. Dit
onderzoek is geïnitieerd door de klimaatmodelleurs die op zoek waren naar een
methode om klimaatmodellen te testen. De enige manier om dat te doen, is voor-
spellingen te vergelijken met reconstructies. Inderdaad is fossiel pollen de sleutel.
Als we voldoende locaties met informatie ter beschikking hebben, kunnen we vege-
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Figuur 4: klimaat-ruimte diagram voor Latijns-Amerika waarin de ‘laagste
temperatuur van de koudste maand’ uitgezet is tegen de ‘vochtigheid’. Blokken
met afkortingen stellen de voornaamste ecosystemen (biomen) voor. De grijze

veldjes (gridcellen) laten de totale variëteit aan klimaatcondities zien van Mexico
tot Patagonië. De driehoekjes geven beschikbare pollendiagrammen weer. Dit

diagram laat zien hoe ecosystemen in elkaar overgaan en in welke mate ze in La-
tijns Amerika aanwezig zijn. Het aantal driehoekjes per ecosysteem geeft het

aantal beschikbare studies aan en is een indicatie voor de mate waarin de dyna-
miek van betreffend ecosysteem bekend is.



tatiekaarten reconstrueren voor elke periode die we wensen.23, 24 Voor eenzelfde pe-
riode kan een gekoppeld klimaat/vegetatiemodel een vegetatiekaart voorspellen.
Door de ‘gereconstrueerde’ en de ‘voorspelde’ vegetatiekaart met elkaar te verge-
lijken, kunnen we uitspraken doen over de kwaliteit van het betreffende klimaatmo-
del. Deze nieuwe lijn van onderzoek heeft terloops ook geleid tot een nieuwe me-
thode om inzichtelijk te maken hoe het ene ecosysteem kan overgaan in het andere.
In het klassieke Holdridge-systeem heeft elk ecosysteem zijn plaats in een drie-assig
stelsel. Langs de assen staan de temperatuur, de jaarlijkse neerslag en de vochtig-
heid. Behalve het klimaat zit in dit systeem ook de hoogte boven zeeniveau. Voor
een model is dat niet relevant.

Een andere manier om ecosystemen of biomen te classificeren is via de biomise-
ringsmethode. Elk ecosysteem heeft zijn plaats in een twee-assig stelsel (Fig. 4).25

Op de horizontaal staat de beschikbare hoeveelheid vocht voor de plant, en op de
verticaal staat de temperatuur van de koudste maand, niet het jaargemiddelde zoals
in het Holdridge-diagram. Beide parameters vormen een ‘klimaat-ruimte’-dia-
gram en hebben de nauwste relatie met de fysiologische groeimogelijkheden van de
plant. In hetzelfde twee-assig stelsel laten de honderden grijze veldjes de totale va-
riatie aan klimaatomstandigheden zien in Midden- en Zuid-Amerika, gebaseerd op
de infomatie van weerstations. In dit diagram laten de driehoekjes zien of er pollen-
diagrammen voor het betreffende ecosysteem beschikbaar zijn. De afkortingen in
hoofdletters stellen de biomen voor. Sommige biomen blijken in de beschikbare
pollenstudies goed te zijn vertegenwoordigd, zoals CoolMixedForest (COMI), ter-
wijl van andere ecosystemen, zoals het TropicalSeasonalForest (TSFO) slechts één
of enkele pollendiagrammen voorhanden zijn. Hier hebben we een elegante metho-
de die op basis van fysiologische parameters laat zien wanneer het ene ecosysteem
overgaat in het andere. Het ‘klimaat-ruimte’-diagram laat ook zien dat ecosystemen
niet eenvormig zijn en zich langs een grote temperatuurgradiënt, of hoogtegra-
diënt, kunnen uitspreiden. Zo bestaat een regenwoud vaak uit een mix van ‘altijd-
groene bomen’ en ‘loofverliezende bomen’ (regengroene bomen). Die laatste heb-
ben gedurende enkele maanden minder of geen blad. Als het klimaat verandert,
verandert daarmee de verhouding tussen deze componenten. Dus als het klimaat
droger wordt, neemt het aantal soorten dat loofverliezend is toe. Er wordt dan vaak
gezegd dat de vegetatie ‘zich aanpast’ aan het klimaat. Inderdaad kan de individuele
plantensoort opschuiven langs de ecologische range waarin hij kan overleven. Maar
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aanpassing van de vegetatie bestaat er ook vooral uit dat de verhouding tussen groe-
pen van planten met een verschillend fysiologische eisenpakket verandert.

De gereconstrueerde vegetatiekaart van Midden- en Zuid-Amerika voor het he-
den is gebaseerd op de analyses van ‘recente pollenregen’ monsters en toppen van
boorkernen van ongeveer 120 locaties; er ontstaat dus een beeld dat opgebouwd is
uit puntinformatie. Die gereconstrueerde vegetatiekaart moeten we dus met de
kaart van de huidige vegetatie vergelijken. Zonder nu op details in te gaan, kan ik u
zeggen dat beide kaarten goed overeenkomen. Voor veel gebieden ontbreken nog
gegevens. Dit laatste is niet het geval bij een voorspelde vegetatiekaart. In een kli-
maatmodel wordt het continent opgedeeld in gridcellen, en vervolgens wordt voor
elke cel de vegetatie voorspeld. Daarom lijkt een voorspelde vegetatiekaart veel
meer informatie te hebben. Mondiaal zijn er zo’n twintig klimaatmodellen in ge-
bruik. Op de vraag om de vegetatiekaart voor de periode van 18.000 jaar geleden te
voorspellen (de koudste van de laatste IJstijd), geven ze zeker geen eenduidig ant-
woord. Voor het Amazonegebied zijn in deze voorspellingen twee tegenovergestel-
de patronen te herkennen. Het ene model laat voor deze periode veel van het Ama-
zonische regenwoud intact, terwijl het andere gekoppelde klimaat/vegetatiemodel
het oostelijke Amazonegebied veel droger heeft afgebeeld.26 Waarschijnlijk bere-
kent dit laatste model een koude golfstroom voor de kust van Brazilië waardoor er
in het kustgebied een droge zone ontstaat, net zoals dat nu in Chili en Namibië het
geval is. U ziet dat hier een boeiend onderzoeksterrein ligt waar biologen en model-
leurs nog veel van kunnen leren.

Wetenschappers zijn net mensen; soms gebruiken ze methodes voor doelen waar-
voor ze niet ontworpen zijn. Ook de biomiseringsmethode daagt daartoe uit. Ik laat
u een voorbeeld zien waarin we deze methode, die ontworpen is voor ruimtelijke
patronen, toepassen op een boorkern zodat er patronen langs de tijdas ontstaan.27

Elk monster uit de boorkern is gebiomiseerd. In de analyse van de laatste 450.000
jaar van de diepe Funza-1 boorkern uit Colombia geven curves van verschillende
kleur, die de verschillende biomen voorstellen, de evolutie van hele ecosystemen
aan. Van beneden (oud) naar boven (jong) zien we nu hoe ecosystemen in de loop
van de tijd van karakter veranderen. Vooral de evolutie in het aandeel van het ‘koel
gemengd bos’ en het ‘koele grasland’ is erg interessant. Ongeveer 450.000 jaar ge-
leden migreerde de eik van Midden- naar Zuid-Amerika en kwam als nieuwe
boomsoort in de noordelijke Andes binnen. Het duurde ruim 200.000 jaar voordat
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de eik de competitie won met de reeds aanwezige boomsoorten. Maar rond
200.000 jaar geleden, twee interglacialen terug in de tijd, werd de eik heel domi-
nant in de bergbossen van Colombia.

De biomiseringsmethode staat nog in het begin van zijn ontwikkeling. Ook hier
liggen nieuwe toepassingen te wachten, bijvoorbeeld in het onderzoek naar veran-
deringen in biodiversiteit.

Uitdagingen voor de komende jaren

Ik ga nu over naar het laatste deel van mijn voordracht. Ik wil u een schets geven van
klimaat-gerelateerd onderzoek dat wij in de komende jaren willen gaan uitvoeren.
Dit onderzoek heeft niet alleen als doel om antwoorden te vinden op boeiende vra-
gen. Minstens zo belangrijk is het vormende proces dat het uitvoeren van onder-
zoek heeft op alle deelnemers.

Sinds 1998 werkten we intensief aan de synthese van gegevens van honderden
locaties in geheel Latijns Amerika. Dit door NWO gefinancierde onderzoek is onze
bijdrage aan het grote internationale BIOME-project. Het heeft voor Latijns Ame-
rika tot grondleggende artikelen geleid23, 24, 25, 28 en een aantal andere publicaties. We
hebben tweemaal geprobeerd hieraan een vervolg te geven,29 maar helaas zijn nieu-
we onderzoeksvoorstellen in de open competitie bij NWO gesneuveld omdat ze
niet vernieuwend zouden zijn. Deze nieuwe en veelbelovende onderzoekslijn is dus
voorlopig naar de ijskast verwezen. Het kan verkeren.

In het kader van het Klimaatvariabiliteit Project van ALW gaan we in Colombia
een klimaatreconstructie maken met een ongekende tijdsresolutie en chronologi-
sche controle.30, 31 Volgens voorafgaand onderzoek van Herman Mommersteeg ko-
men snelle klimaatvariaties – op tijdschalen van enkele eeuwen – óók vlak bij de
evenaar voor.32 Het doel is om die voor het eerst zeer nauwkeurig te analyseren. In
de afgelopen weken zijn in het Fuquene Meer, onder leiding van Juan Carlos Berrio,
twee nieuwe 70 meter diepe kernen geboord vanaf een drijvend platform. Dit pro-
ject zal in de komende vijf jaar een grote inzet vragen van onze groep.

In een nieuw project met Joost Duivenvoorden en Sjef Huisman zullen we paly-
nologische gegevens op een nieuwe manier gaan bewerken.33 Een serie monsters uit
een boorkern kan beschouwd worden als een serie vegetatieopnames in een qua-
si-permanent plot. Bestaande gegevens zullen we op een nieuwe manier gaan analy-
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seren met methoden uit de populatiedynamica. Wellicht kan dit tot nieuw inzicht
leiden wat betreft toekomstige ontwikkelingen in biodiversiteit.

Een andere succesvolle lijn van onderzoek is die van Bas van Geel naar de rol van
wisselende zonneactiviteit op ons klimaat.34 Dit type onderzoek zal in toenemende
mate ook worden toegepast op materiaal uit de neotropen.

Ten slotte wil ik het programma noemen waarin we een zoektocht maken naar
de ware hoogte van de bosgrens in Ecuador.35 Intensieve landbouw gedurende vele
eeuwen heeft een door de mens gevormd landschap doen ontstaan waarin de bos-
grens niet meer herkenbaar is. In het kader van internationale programma’s die tot
doel hebben om vrijgekomen CO2 bij de energiewinning weer vast te leggen door
bossen aan te planten, is in Ecuador herbebossing stevig ter hand genomen. Daarbij
is het essentieel te weten tot hoe hoog bossen mogen worden aangeplant. Een paar
honderd meter verschil heeft voor de locale bevolking grote maatschappelijke ge-
volgen, maar ook voor de mogelijkheden van de internationale projecten zelf. Na
een eerste pilot-study te hebben uitgevoerd waarin we al tot interessante voorlopi-
ge conclusies zijn gekomen,36 gaan we in de komende jaren proberen om, op basis
van meer gegevens, een solide reconstructie te maken van de oorspronkelijke situa-
tie.

Mijnheer de Rector, geachte toehoorders,

Nu ik aan het einde van mijn oratie ben gekomen, wil ik graag enige woorden van
dank uitspreken. Allereerst wil ik mijn leermeester Tom van der Hammen danken
voor de inspirerende wijze waarop hij het vakgebied van de tropische palynologie
heeft uitgedragen. Eveneens nauw betrokken bij mijn wetenschappelijke vorming
waren Lex Wijmstra, Bas van Geel, Waldo Zagwijn en Antoine Cleef. Ik heb van
jullie veel steun en vriendschap ondervonden.

Na mijn promotie had ik het voorrecht om bijna vier jaar aan de Universiteit van
Göttingen te kunnen werken. Daar onderzocht ik diepzeekernen uit de oostelijke
Atlantische Oceaan. Ik ontdekte nieuwe facetten van de mariene palynologie en
kon een methode ontwikkelen om het pollensignaal te vertalen naar grootschalige
bewegingen van de Sahara, de Sahel en het tropisch regenwoud van West-Afrika.
De intensieve contacten met het Geologisch Instituut in Kiel en het Meteorologisch
Instituut in Hannover waren erg leerzaam. Voor mijn Göttinger periode ben ik veel
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dank verschuldigd aan Hans-Jürgen Beug, Eberhard Grüger, Michael Sarthein en
Gerald Tetzlaf.

Het is altijd mijn strategie geweest om samenwerking te zoeken met vooraan-
staande experts op deelgebieden van het onderzoek; zulke contacten zijn erg leer-
zaam. In dit kader bedank ik tientallen collega’s in binnen en buitenland waarmee ik
in de afgelopen jaren heb samengewerkt. Het zijn er te veel om bij name te noemen.

Ik wil hier ook de vele leerzame lezingen en excursies van de Palynologische
Kring vermelden waaraan een groot aantal Nederlandse collega’s hebben bijgedra-
gen.

Vanaf het prilste begin ben ik betrokken geweest bij de vorming van de onder-
zoekschool ‘Inter-universitair Centrum voor Geo-ecologie (ICG)’. Bestuursverga-
deringen en andere bijeenkomsten zijn altijd in een hartelijke sfeer verlopen; ik voel
me daar zeer op mijn plaats en dank allen voor de ontvangen steun. Hetzelfde geldt
voor de vele commissies van de Akademie waaraan ik, in de loop van de jaren, mijn
bijdrage heb kunnen geven. Ik hoop dat in de komende jaren voort te zetten.

Veel dank moet gaan naar de collega’s in ons laboratorium. Gelukkig hoeven
stafleden en promovendi hun monsters voor het pollen en analytisch laboratorium
niet zelf te bereiden. Ik wil Annemarie Philip, Elly Beglinger, Rob Bregman en Nico
de Wilde daarvoor hartelijk danken. Op Guido van Reenen kunnen we altijd bou-
wen als het om computers en data gaat. Ik wil Jody dos Santos en Betty Bijl bedan-
ken voor hun ondersteuning betreffende administratie en beheer.

Als ik me weer even tot het onderzoek in de tropen beperk, dank ik een lange rij
van promovendi en post-doc’s die op projecten hebben gewerkt in Ecuador, Colom-
bia, Costa Rica, Guatemala en Mexico. Samen met hen heb ik tientallen artikelen
geschreven. Ik noem Hermann Behling, Rob Marchant, Juan Carlos Berrio, Her-
man Mommersteeg, Ron van ’t Veer, Gerald Islebe, Lucia Almeida, Michael Wille,
Arnoud Boom en Maritza Velez. Al dit onderzoek had niet gedaan kunnen worden
zonder de steun van NWO, WOTRO en deze universiteit. Tezamen subsidieerden
zij in de afgelopen tien jaar vier post-docprojecten en acht promotieprojecten, die
geheel gewijd waren aan het beter leren begrijpen van de dynamiek van ecosyste-
men en het klimaat in Midden- en Zuid-Amerika.

Tot de studenten wil ik zeggen: ik hoop dat ik een goede indruk heb gegeven van
de veelzijdige mogelijkheden in de paleoecologie. Het is de breedheid van dit vak-
gebied, maar ook het belang voor de maatschappij, die het zo fascinerend maakt.
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Mijn toewijding voor het onderzoek heeft thuis ook altijd een prominente plaats
gehad; de balans tussen werk en gezin vertoont nog wel eens uitschieters. Dank aan
mijn vrouw en mijn beide zonen, die dat accepteerden. Ten slotte wil ik mijn ou-
ders bedanken voor de gegeven vrijheid waarin ik mijn studie naar eigen inzichten
kon vormgeven.

Ik heb gezegd.
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Figuur 1: foto’s Bas van Geel; montage Jan van Arkel
Figuur 2: foto Henry Hooghiemstra
Figuur 3: samenstelling Henry Hooghiemstra en Juan Carlos Berrio
Figuur 4: samenstelling Rob Marchant (DESE = woestijn; STEP = steppe; XERO = droog

bos en struikvegetatie; TDFO = tropisch droog bos; TSFO = tropisch regengroen bos;
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gematigd nat bos); CGSH = ‘alpien’ koel grasland.

26


