
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Professor Thomas van der Hammen

Hooghiemstra, H.; Cleef, A.M.; van Geel, B.

Publication date
2010
Document Version
Final published version
Published in
Geo.brief

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hooghiemstra, H., Cleef, A. M., & van Geel, B. (2010). Professor Thomas van der Hammen.
Geo.brief, 35(3), 12. https://www.kngmg.nl/wp-content/uploads/2016/03/Geobrief-2010-3.pdf

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/professor-thomas-van-der-hammen(e852b01a-3e1e-4f4d-9a29-39e0212d3182).html
https://www.kngmg.nl/wp-content/uploads/2016/03/Geobrief-2010-3.pdf


 12    Geo.brief   mei 2010

.kngmg

.in memoriam

Professor Thomas van der Hammen

Prof. dr. Thomas van der Ham-
men is op 10 maart 2010 op 
85-jarige leeftijd overleden. Hij
woonde sinds zijn pensionering in
1989 in Colombia. Thomas was
in zijn jeugd actief in de NJN
(Nederlandse Jeugdbond voor
Natuurstudie) en publiceerde in
1939 zijn eerste artikel in het
tijdschrift De Levende Natuur.
In museum Natura Docet in Dene-
kamp stimuleerde Meester Ber-
nink zijn interesse voor de natuur.
Na de oorlog studeerde hij geolo-
gie in Leiden en promoveerde hij
bij de paleo-botanicus Florschütz
op het proefschrift ‘Late-glacial
flora and periglacial phenomena
in the Netherlands’. Hij vertrok
naar Colombia om bij de Geologi-
sche Dienst te gaan werken. Hij
ontdekte al snel dat een aantal
diepe sedimentaire bekkens een
onuitputtelijke bron was voor
Kwartair-ecologisch onderzoek.
Thomas was een van de eersten
die de klimaatgeschiedenis van
de tropen bestudeerde.
In 1959 keerde hij terug naar
Nederland en werd hij docent aan
het Geologisch Instituut in Lei-
den, waar hij geologie en palyno-
logie doceerde. In 1967 werd hij
benoemd tot lector in de palyno-

logie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij nam zijn collega 
Lex Wijmstra mee en samen zet-
ten zij het onderzoek naar de 
geschiedenis van vegetatie en kli-
maat in Twente voort. Daar kreeg 
de jaarlijkse veldcursus paleo-
ecologie, die tot op de dag van 
vandaag bij studenten zeer in trek 
is, zijn vorm. Vanuit Nederland 
heeft hij het geologisch, archeolo-
gisch, klimatologisch en ecolo-
gisch onderzoek in Colombia sterk 
uitgebreid. In de jaren 1970 en 
1980 organiseerde hij vele expe-
dities; te voet, met muildieren, 
per auto, en soms per helicopter, 
onder meer in het kader van het 
multi-disciplinaire Ecoandes Pro-
ject. In samenwerking met vele 
Colombiaanse instituten inventari-
seerde en analyseerde hij langs 
transecten de montane ecosyste-
men in de Andes en de laagland-
ecosystemen van Amazonia. Hij 
heeft ca. 30 promotieprojecten 
vorm gegeven en begeleid. Voor 
zijn pensionering publiceerde hij 
ca. 160 artikelen. Na zijn pensio-
nering laat zijn publicatielijst nog 
eens 140 publicaties zien.
Thomas van der Hammen was een 
bekende ‘Colombiaan’. Op zijn 
studeerkamer was het een komen 

en gaan van bezoekers: collega’s, 
studenten, overheidsfunctionaris-
sen en ministers. Het feit dat 
vorig jaar een wet in het Colombi-
aanse parlement werd aangeno-
men om geen mijnbouw meer in 
de hoog gelegen páramos toe te 
laten, is voor een groot deel zijn 
verdienste. Thomas was een 
gedreven onderzoeker en een 
excellent docent. Hij heeft tot op 
85-jarige leeftijd anderen in zijn
kennis laten delen. Thomas was
trots op zijn eigen bos van twee
hectare, gelegen naast zijn huis.
De samenstelling van dit thans
niet meer bestaande bostype ont-
leende hij aan pollendiagrammen.
Hij plantte de bomen in 1992 en

nu zijn die 12-15 m hoog. Dit bos 
heeft veel aandacht getrokken van 
beleidsmakers en natuurbescher-
mers. Thomas van der Hammen 
was lid van de Akademie van 
Wetenschappen van Colombia en 
Denemarken. Hij was Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw, 
drager van de Colombiaanse 
Orden de San Carlos, en hij ont-
ving de Van Waterschoot van der 
Grachtpenning. Met Thomas van 
der Hammen is een markante per-
soonlijkheid heengegaan.

Henry Hooghiemstra, Antoine M. 
Cleef, Bas van Geel
Instituut voor Biodiversiteit en 
Ecosysteem Dynamica, UvA

Prof. Van der Hammen in februari 1997 tijdens een excursie  

op de hoogvlakte van Bogotá.




