
Geheim 
Natuurlijk wordt in de inleidende hoofdstukken ook
uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van de atlas en
zijn samensteller. De Utrechtse historisch cartograaf
Günter Schilder beschrijft hoe in 1691 de Amsterdamse
kaartenmaker Isaak de Graaf van het opperbestuur van
de VOC, de Heren XVII, de eervolle opdracht kreeg
een grote overzichtsatlas samen te stellen. Deze grote
VOC-atlas, de eerste en enige in zijn soort die ooit in
opdracht van de Compagnie is gemaakt, moest onder
meer dienen als hulpmiddel bij de beleidswerkzaam-
heden van de Heren XVII. Het gebruik ervan bleef
uiteraard voorbehouden aan de hoogste bestuursniveaus.
Zoals al het kaartmateriaal dat voor de VOC werd
vervaardigd, was ook Isaak de Graafs atlas in principe
‘geheim’ uit vrees voor concurrentie van de andere
Europese handelsondernemingen. De Atlas Amsterdam,
zoals dit unieke werk vanwege de plaats van vervaar-
diging werd genoemd, was omstreeks 1705 in eerste
instantie voltooid, al zijn incidenteel nog tot 1754
kaarten toegevoegd. De atlas bestond in zijn uiteinde-
lijke vorm uit één handgetekend exemplaar in twee
gebonden delen. In latere jaren, na de ondergang van de
VOC in 1799, kende de Atlas Amsterdam een bewogen
geschiedenis. Zo werden beide delen in 1810 door de
Fransen naar Parijs overgebracht en duurde het tot na
de definitieve val van Napoleon in 1815 voor ze – met
veel moeite – naar Nederland teruggehaald konden
worden. In 1856 kwam de atlas bij het (Algemeen)
Rijksarchief, nu het Nationaal Archief, waar toen een
afzonderlijke kaartencollectie werd aangelegd. Volgens
de werkwijze van die tijd heeft men daar kort nadien
Isaak de Graafs werk uit elkaar genomen en de losse
kaarten verspreid over de diverse rubrieken van de
verzameling buitenlandse kaarten. De kennis over de
oorspronkelijke structuur en geschiedenis van de atlas
is daarna snel verloren gegaan. Pas in de jaren tachtig
van de 20ste eeuw slaagde Schilder er na lang onder-
zoek in, deze in alle facetten te achterhalen. Zijn
herontdekking en reconstructie van de Atlas Isaak de
Graaf/Atlas Amsterdam vormt nu de basis voor deze
eerste publieksuitgave van dit hoogtepunt in de
Nederlandse koloniale cartografie. ■

topografie. Daarnaast gaat Ormeling in het inleidende
hoofdstuk uitgebreid in op de naamgevingspraktijk van
de VOC’ers. Die hielden er duidelijk niet van om in te
burgeren, ze handhaafden de Hollandse taal en
gebruikten namen uit het vaderland om hun omgeving
mee te duiden. Daardoor ontstaan opvallende ‘heimwee-
landschappen’. Zo vinden we in het noordwestelijke
deel van de kaart van Ceylon de eilanden Leiden,
Middelburg, Hoorn, Enkhuizen, Delft, Amsterdam en
Rotterdam. Alleen Delft heet nog zo, omdat men in Sri
Lanka niet terug wilde naar de oorspronkelijke naam
Nairendivo, dat Ezelseiland betekent. 

De atlas bestrijkt het hele ‘octrooigebied’, het deel
van de wereld waarop de VOC het handelsmonopolie
had, tussen de Kaap de Goede Hoop en Australië. Zelfs
een aantal gebieden daarbuiten die voor de handels-
route van belang waren staat erin, waaronder de eilan-
dengroep van Tristan da Cunha. De kaart laat geen
details van het land zien, maar wel de ‘opdoemingen’,
de aanzichten vanaf zee, belangrijk voor de navigatie. 

Een groot deel van de manuscripten bevat dit soort
aangezichten, soms meer prachtige landschapsschilde-
rijtjes, zoals dat van Neyra. Naast de zeekaarten zijn er
ook grootschalige stadsplattegronden en tekeningen
van forten, kastelen en residenties. 
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Bart van den Hurk & Gerbrand Komen
KNMI, De Bilt

Klimaatscenario’s helpen ons te anticiperen op klimaat-

veranderingen. Het KNMI verwerkt er regelmatig recente inzichten

in, bijvoorbeeld over de onzekerheid en voorspelbaarheid van het

klimaat. De vier nieuwe scenario’s voor Nederland doen een stap in

die richting. Al zit er venijn in de schommelingen van jaar tot jaar. 

Droge zomers in zicht

Mensen plannen graag, en houden daarbij rekening
met verschillende mogelijke toekomsten. Scena-

rio’s zijn plausibele uitspraken over een mogelijke maar
niet precies voorspelbare toekomst. Die baseer je op de
beste kennis die je hebt. Dus in het geval van een tuin-
feest in de zomer in Nederland houd je rekening met
regen en zon, maar niet met sneeuw. 
In de maatschappij werkt het op dezelfde manier.
Nederland heeft te maken met klimaatverandering.
Klimaatscenario’s vormen een belangrijk hulpmiddel
om na te gaan of we goed zijn voorbereid op die ver-
anderingen. En dat is relevant voor veel sectoren. Denk
aan waterbeheer, kustbescherming, landbouw, energie-
sector, luchtkwaliteit, natuurbeheer, sport en toerisme.

In mei vorig jaar presenteerde het KNMI een nieuwe
set klimaatscenario’s, gebaseerd op de laatste inzichten.
Hoe zijn we te werk gegaan? In hoeverre verschillen de
nieuwe scenario’s van voorgaande? En welke conclusies
zijn eruit te trekken?

Keuzen
Allereerst hebben we een aantal belangrijke keuzen
gemaakt in overleg met gebruikers van de scenario’s,
degenen die actief zijn bij beleid en uitvoering in de
eerder genoemde sectoren. Het ging om een keuze van
de tijdshorizon en selectie van weervariabelen waarover
een uitspraak wordt gedaan. Zo kozen we ervoor de
toestand van 2050 ten opzichte van die van 1990 te
voorspellen, omdat dat voor de planning van aanpas-
singen een reële planningshorizon is. De meeste
planners kijken niet verder vooruit. 

Verder hebben we specifieke weerselementen 
geselecteerd. Het gaat immers om meer dan de tempe-
ratuur alleen. Veel van de effecten hebben te maken
met te veel of juist te weinig water, en daarom zijn
veranderingen in de neerslag ook van groot belang.
Ook verandering in het windklimaat en de stijging van
de zeespiegel hebben effecten. Verder is het niet alleen
van belang te kijken naar het jaargemiddelde, maar ook
onderscheid te maken tussen zomer en winter. Voor-
beelden van gekozen variabelen zijn de seizoensgemid-
delde temperatuur, de koudste winterdag, de warmste
zomerdag, het aantal natte dagen, een maat voor extreme
neerslag en de stijging van de zeespiegel. 

De scenario’s geven voor elk van deze variabelen de
klimatologisch gemiddelde waarde voor het midden van
de 21ste eeuw. Die getallen zijn in twee stappen tot stand
gekomen. Eerst hebben we een groep mondiale klimaat-
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Nieuwe klimaatscenario’s KNMI

Foto: De alsmaar drogere

zomers vereisen maat-

regelen op vele fronten.

De organisatie van de

Nijmeegse Vierdaagse

kwam erachter in 2006.

De 90ste editie van dit

evenement werd geteis-

terd door een enorme

hitte. Pas toen er op de

eerste dag twee doden

vielen, drong de ernst

van de situatie door. 

Het festijn werd voor-

tijdig afgebroken. 



Een wereld van verschil in de tweede fase
speciaal 

ontwikkeld 
voor het nieuwe 

examen

Kijk ook eens op www.buitenland.epn.nl

De snelst groeiende methode in het voortgezet onderwijs 
heeft nu ook een tweede fase-editie!

Uw voordelen:
• Een kant-en-klare planning voor de gehele tweede fase
• Volop variatie binnen de hoofdstukken
• Een prettig leesbaar tekstboek
• Een volwassen aanpak in het werkboek
• ICT helpt uw leerlingen de theorie beter te begrijpen
• Complete ondersteuning voor de docent

Bekijk buiteNLand! Vraag een beoordelingsexemplaar of een presentatie voor 
uw sectie aan bij Angela Dijkman, telefoon (030) 63 83 330.
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modellen geanalyseerd om het effect van de toename
van broeikasgassen te verkennen op wereldschaal.
Vervolgens hebben we dat vertaald naar Nederland.

Figuur 1 toont het verloop van de wereldgemiddelde
temperatuur van 1900 tot 2100, voor verschillende
modellen en emissiescenario's. De simulaties zijn uit-
gevoerd in aanloop naar het 4e rapport van het Inter-
governmental Panel on Climate Change (IPCC), dat dit
jaar zal verschijnen. Het rapport is er nog niet, maar
deze modelresultaten zijn al beschikbaar voor verder
onderzoek. Het is zeer prijzenswaardig dat de grote
centra hun gegevens niet onder de pet houden, maar
deze beschikbaar hebben gesteld voor analyses zoals de
onze. 

Klimaatmodellen zijn natuurlijk niet perfect, en er
zijn ook geen verificaties van klimaatverwachtingen
voor vijftig jaar vooruit. We hebben de modellen echter
veelvuldig met elkaar en met actuele waarnemingen
vergeleken. Modellen vormen daarom een goede, of
liever gezegd, de best mogelijke basis voor het opstellen
van klimaatscenario’s. We hebben op het KNMI wel
een selectie gemaakt uit de beschikbare modellen, en
alleen modellen gebruikt die belangrijke grootheden in
het verleden enigszins behoorlijk beschrijven. 

Vier scenario’s
Uit figuur 1 blijkt dat voor 2050 de range van wereld-
temperaturen tussen de +1 en +2°C ligt. Die variatie
komt voort uit de verschillen in emissiescenario’s, maar
ook door de diversiteit aan modellen, die in feite aan-
geeft hoe beperkt onze kennis van het klimaatsysteem
is – of hoe beperkt voorspelbaar dit systeem is. Opmer-
kelijk is dat die modelonzekerheid tot 2050 het belang-
rijkst is. Op grond van deze grafiek zijn wereldtempe-
ratuurstijgingen van +1 en +2°C verder verkend. 

Er blijkt echter meer aan de hand te zijn. In sommige
modellen treden namelijk ook veranderingen in de (ge-
middelde) windrichting op. Dat is niet zo vreemd, want
de opwarming van de aarde gaat niet overal even snel of
met dezelfde dynamiek. Veranderingen in temperatuur-
verschillen leiden tot luchtdruk- en circulatieverschillen.
Dat is te zien in sommige modellen, maar niet in alle-

maal. We weten dat de windrichting grote invloed heeft
op het klimaat in Nederland. De westenwinden brengen
immers de invloed van de zee. In onze scenario’s
hebben we daarom ook deze effecten onderzocht. 

Zo komen we tot vier scenario’s. We duiden ze aan
als G, G+, W en W+ (figuur 2). Bij scenario G wordt
uitgegaan van een gematigde wereldgemiddelde
temperatuurstijging van +1°C, en er is aangenomen dat
er geen significante veranderingen in luchtstroming
zijn. Bij G+ is de wereldgemiddelde temperatuur-
stijging nog steeds +1°C, maar is bepaald wat het
additionele effect is van meer westenwind in de winter
en meer oostenwind in de zomer. Hierdoor worden
zachtere winters en drogere zomers verwacht. W is het
warme scenario van +2°C wereldgemiddelde tempe-
ratuurstijging, en ook daarbij onderscheiden we twee
varianten, een W en een W+.

Vervolgens hebben we de grootschalige veranderingen
vertaald naar Nederland. Daarbij maakten we gebruik
van regionale klimaatmodellen uit het Europese
Prudence project, en vooral het regionale klimaatmodel
Racmo (dat op het KNMI ontwikkeld en gevalideerd is).
Daarnaast hebben we lokale waarnemingen gebruikt
om de lokale verandering van de neerslag- en tempe-
ratuurextremen te bepalen. Voor zeespiegel en wind
voegen de regionale modellen niet veel toe. Die scena-
rio’s zijn dan ook direct uit de mondiale modellen af-
geleid. De details over de procedure zijn te vinden op
www.knmi.nl/klimaatscenarios, waar ook een weten-
schappelijk rapport kan worden opgehaald.

De resultaten van de berekeningen staan in de tabel
(pag. 12): vier scenario’s, met de verwachte verande-
ringen in het langjarige gemiddelde. Zo kun je zien dat
de gemiddelde zomerneerslag in het gematigde G-sce-
nario 3 procent stijgt. Dat is te begrijpen, want als het
warmer wordt komt er ook meer waterdamp in de lucht.
Als echter de wind meer oostelijk wordt (scenario G+),
verandert die 3 procent toename in 10 procent afname.
De invloed van de zee neemt af, en het klimaat krijgt ’s
zomers een meer continentaal karakter. In het warme
scenario vind je iets dergelijks: + 6 procent voor W en 
-19 procent voor W+.

Figuur 1: Wereldgemiddelde 
temperatuurstijging ten opzichte 
van 1990, berekend door een aantal
mondiale klimaatmodellen

Klimaatmodellen zijn niet perfect, 

maar vormen de best mogelijke basis 

voor het opstellen van klimaatscenario’s.

Figuur 2: Indeling van de KNMI’06
klimaatscenario’s

De opwarming zet door, de winters 

worden natter, de zomerbuien heviger

en de zeespiegel blijft stijgen. 
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D E  E U R O P E S E  
K W E S T I E

Virginie Mamadouh & 
Herman van der Wusten

Sovjetstaten technische hulp bij de postcommunistische
transitie. Dat geschiedde via het TACIS-programma
(Technical Assistance for the Commonwealth of Inde-
pendent States). In 1994 tekende president Jeltsin het
Partnership and Cooperation Agreement (PCA), een
samenwerkingsovereenkomst met de Europese Unie,
die in 1997 van kracht werd. Rusland en de EU spraken
daarin af de politieke, economische en culturele betrek-
kingen te versterken en de internationale vrede, veilig-
heid, democratie en burgerrechten te bevorderen. Ook
werd gezinspeeld op een gemeenschappelijke vrij-
handelzone op de langere termijn. 

Vanaf dat moment werden er twee keer per jaar
toppen tussen staatshoofden en regeringsleiders ge-
organiseerd. Op ministerieel, ambtelijk en parlementair
niveau werden overlegorganen in het leven geroepen.
Sinds 1997 zijn aanvullende afspraken gemaakt in
diverse economische sectoren (staal, textiel, techno-
logie, transport) en ter bevordering van de Russische
toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie. 

Een belangrijke kwestie is de energieproblematiek.
De wederzijdse afhankelijkheid is groot: de helft van de
gas- en olie-export van Rusland gaat naar de EU, en de
EU importeert een vijfde van haar gas en olie uit het
grote buurland. In 2000 zijn Rusland en de EU een
energiedialoog gestart om infrastructurele projecten te
realiseren die voor beide partijen van belang zijn. De
onderhandelingen over pijpleidingen, contracten,
herstructurering van de elektriciteitssector, enzovoorts
verlopen echter stroef.

Bij de top van Sint-Petersburg in mei 2003 is de
samenwerking tussen de EU en
Rusland versterkt met afspraken
over vier ‘gemeenschappelijke
ruimtes’: een gemeenschappelijke
economische ruimte, een gemeen-
schappelijke ruimte voor vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid, een
gemeenschappelijke ruimte voor
samenwerking in het veld van bui-
tenlandse veiligheid, en een gemeen-
schappelijke ruimte voor onderzoek
en onderwijs. 

Tere eensgezindheid
Rusland is in veel opzichten niet de
gedroomde partner van de Europese
Unie: denk aan de corruptie, het
bestuurlijk despotisme en de be-
perkte burgerrechten. Dit bemoei-
lijkt de relatie. Bovendien is het
altijd lastig geweest om de EU-lid-
staten onderling op één lijn te
krijgen. Na veel discussie werd in

Rusland heeft zich anno 2006 ontwikkeld tot een
soort kapitalistische markteconomie, met een won-

derlijke mengeling van open en autoritaire trekken. De
Oost-West-verhoudingen in Europa zijn radicaal veran-
derd. Waar in de jaren tachtig strategische en militaire
kwesties de overhand hadden, staat tegenwoordig de
handel voorop. Maar de betrekkingen tussen de EU en
haar lidstaten enerzijds en Rusland anderzijds beslaan
een veel breder terrein. Ze staan bovendien onder druk
van de herinnering.

Veelzijdig partnerschap 
Het einde van de Koude Oorlog leidde tot talrijke initia-
tieven om de banden tussen Oost- en West-Europa aan
te halen. Vanaf 1991 kregen Rusland en andere post-

Na afloop van de Koude Oorlog haalde Europa de 

banden met de Sovjet-Unie voorzichtig aan. Maar

de afspraken van destijds zijn aan herziening toe.

Rusland 
en de EU

Op elkaar aangewezen
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voor diverse sectoren in de samenleving. Denk maar
eens aan de zomer van 2003, toen elektriciteitscentrales
koelwaterproblemen hadden, waterlopen werden om-
gelegd om uitdroging van venige gronden te voorkomen
(met verzakkende huizen als gevolg), en de dijk bij
Wilnis het begaf door droogteschade. 

De bandbreedte van de zeespiegelstijging is in de
nieuwe scenario’s wat kleiner dan in de WB21-scenario’s,
maar dat komt vooral omdat we de lage schatting naar
boven hebben bijgesteld. Voor 2050 komen we op een
range van 15 tot 35 cm zeespiegelstijging. Er is in de
berekeningen rekening gehouden met een mogelijk
versneld afsmelten van Groenland, maar de effecten
daarvan op korte termijn zijn nog gering. Op de lange
termijn zal de zeespiegel naar verwachting veel sterker
stijgen – maar dan spreek je over eeuwen.

Ten slotte is de natuurlijke variabiliteit wat beter in
kaart gebracht. De scenario’s geven de verandering van
de klimatologisch gemiddelde waarde van de groot-
heden in de tabel aan, maar we moeten ook rekening
houden met de natuurlijke variabiliteit om een com-
pleet beeld van ons mogelijke toekomstige klimaat te
verkrijgen. Figuur 3 toont bijvoorbeeld de gemiddelde
wintertemperatuur, mét waargenomen pieken en dalen
rond het gemiddelde.

De waarnemingen tonen de grilligheid van het
verloop. De fluctuaties hebben grotendeels een natuur-
lijke oorsprong: vulkanen, de zon en toevallige schom-
melingen in het klimaatsysteem kunnen de variabiliteit
grotendeels verklaren. Maar de menselijke invloed
neemt toe. Aërosolen beïnvloeden de stralingshuis-
houding van de atmosfeer, net als de stijgende concen-
traties broeikasgassen. Die effecten vormen de basis
van de stijgende trend die in de scenario’s tot uiting
komt. 

Bij alle scenario’s moeten we echter goed in de
gaten houden dat de natuurlijke variabiliteit ook in de
toekomst kan zorgen voor schommelingen op allerlei
tijdschalen, van jaar tot jaar, over tientallen jaren, enzo-
voorts. De verwachte evolutie van de wintertemperatuur
ligt binnen de band die is aangegeven, maar het kan de
komende jaren dus best kouder worden, of juist warmer.
Goed aanpassingbeleid houdt daar rekening mee. ■

Bronnen

• Bart van den Hurk, Albert Klein Tank, Geert Lenderink, Aad van

Ulden, Geert Jan van Oldenborgh, Caroline Katsman, Henk van den

Brink, Franziska Keller, Janette Bessembinder, Gerrit Burgers,

Gerbrand Komen, Wilco Hazeleger & Sybren Drijfhout 2006. 

KNMI Climate Change Scenarios 2006 for the Netherlands. 

• KNMI Scientific Report WR 2006-01, te downloaden van

www.knmi.nl/klimaatscenarios.

Verschillen 
Het algemene beeld van deze nieuwe KNMI-klimaat-
scenario’s is vrij consistent met de vorige generatie
scenario’s, die rond 2000 zijn opgesteld voor de
Commissie Waterbeheer 21ste eeuw (WB21). De op-
warming zet door, de winters worden gemiddeld natter,
de zomerbuien worden heviger, de verandering in de
extreme windsnelheden blijft vrij onduidelijk, en ook
de zeespiegel blijft stijgen.

Maar er zijn ook nieuwe elementen. Voorheen werd
nog geen rekening gehouden met veranderingen in
luchtstromingspatronen. Dat is door de verbeterde
modellen nu wel mogelijk. Ook is er vooraf veel inten-
siever overleg geweest met de gebruikers van klimaat-
scenario’s.

Maar ook inhoudelijk zijn er verschillen. Het laagste
WB21-scenario (+0,5°C temperatuurstijging in 2050) is
vervallen – een beslissing ingegeven door de model-
berekeningen uit figuur 1. Daarnaast is veel beter in
kaart gebracht dat de zomers wel eens fors droger
kunnen gaan uitvallen dan tegenwoordig. De ‘droge’
scenario’s G+ en W+ zijn duidelijk verschillend van de
WB21-scenario’s, en hebben mogelijk ook grote gevolgen
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Figuur 3: Waargenomen gemiddelde wintertemperatuur
vanaf 1900 en de scenario’s voor 2050

Veranderingen in 2050 ten opzichte van 1990 1)

De nieuwe scenario’s brengen veel beter in

kaart dat de zomers wel eens fors droger

kunnen gaan uitvallen dan tegenwoordig.

1) Voor details zie www.knmi.nl/klimaatscenarios FO
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Niet alle EU-lid-

staten waren ervan

gecharmeerd dat

Finland president

Poetin uitnodigde

om de informele

Europese Top van

20 oktober in Lahti

bij te wonen.G G+ W W+
Wereldwijde temperatuurstijging +1°C +1°C +2°C +2°C

Verandering in luchtstromingspatronen nee ja nee ja

Winter

Gemiddelde temperatuur +0,9°C +1,1°C +1,8°C +2,3°C

Koudste winterdag per jaar +1,0°C +1,5°C +2,1°C +2,9°C

Gemiddelde neerslaghoeveelheid +4% +7% +7% +14%

Aantal natte dagen (>_ 0,1 mm) 0% +1% 0% +2%

10-daagse neerslagsom die eens
in de 10 jaar wordt overschreden +4% +6% +8% +12%

Hoogte daggemiddelde 
windsnelheid per jaar 0% +2% -1% +4%

Zomer

Gemiddelde temperatuur +0,9°C +1,4°C +1,7°C +2,8°C

Warmste zomerdag per jaar +1,0°C +1,9°C +2,1°C +3,8°C

Gemiddelde neerslaghoeveelheid +3% -10% +6% -19%

Aantal natte dagen (>_ 0,1 mm) -2% -10% -3% -19%

Dagsom van de neerslag die eens
in de 10 jaar wordt overschreden +13% +5% +27% +10%

Potentiële verdamping +3% +8% +7% +15%

Zeespiegel

Absolute stijging 15-25 cm 15-25 cm 20-35 cm 20-35 cm


