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VOORWOORD	  
 
Dit artikel van de hand van Eugène Dubois geeft aan dat het onderwerp klimaatverandering al 
geruime tijd een onderdeel vormt van de geologie, van de geschiedenis van de planeet Aarde. Vanaf 
de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn de inzichten rond onze planeet echter sterk gewijzigd. Dat 
begint met begrip van haar echte ouderdom, men kon nu meten dat dat miljarden en niet miljoenen 
jaren moesten zijn. Dat betekent dat de veelal trage aardprocessen toch de enorme effecten kunnen 
teweegbrengen zoals we ze waarnemen, omdat die processen zo langdurig actief zijn. Een tweede 
belangrijke ontdekking was die van de bewegende continenten. Door deze beweging passeren de 
continenten de verschillende vaste klimaatgordels. Hierdoor kreeg het toenmalig aanwezige leven 
met grote veranderingen te maken en moesten planten en dieren zich hieraan aanpassen, anders 
stierven ze uit. Uitsterven van de ene soort betekent dat er ruimte kwam voor andere en uiteindelijk 
nieuwe soorten. Door deze evolutieprocessen is uiteindelijk ook de huidige mens ontstaan. Een 
volgend nieuw inzicht is dat van de zogenaamde Cycli van Milankovich. De aarde draait om de zon, 
maar niet in een vaste baan en de kanteling van de aarde ten opzichte van de zon is ook niet 
constant. Die bewegingen volgen cycli in de tijd, die elkaar opvolgen, dus men kan de bewegingen 
van de aarde rond de zon wel voorspellen. Voor het aardklimaat, met name de enorme invloed 
daarop van de zon, zijn deze cycli van doorslaggevend belang. Al deze nieuwe inzichten zijn in het 
artikel van Dubois uiteraard nog niet terug te vinden. De wetenschap staat niet stil. Zo weten we 
ondertussen ook veel meer van het zogenaamde broeikaseffect, als gevolg van gassen als koolzuur, 
methaan en waterdamp in de atmosfeer. Klimatologie is een nieuw vakgebied geworden. Ook 
andere onderwerpen in dit artikel zijn ondertussen van nieuwe inzichten voorzien. We weten nu dat 
de historie van de Maas in Zuid-Limburg vrijwel volledig is bepaald door de opheffing van de 
Ardennen, overigens ook weer een gevolg van de bewegende continenten. Ook weten we nu dat 
löss niet een verweringsproduct is van de Zuid-Limburgse Krijtlagen, maar dat het een fijn zand is 
dat tijdens de ijstijden vanuit een destijds droge Noordzee naar Zuid-Limburg is komen waaien en 
hier als een deken over het landschap is uitgestrooid. Met name ook de inzichten in prehistorie, dat 
wil zeggen de ongeschreven geschiedenis van de menselijke soort, zijn sinds het verschijnen van dit 
artikel sterk gewijzigd.  
Het artikel van Dubois moge dan qua inhoud op veel punten achterhaald zijn, het is zeker niet meer 
geschikt voor educatieve doeleinden, voor met name die mensen die geboeid zijn door de historie 
van de wetenschap is het een juweeltje, reden om het voor het voetlicht te brengen. 
 
Stichting Eugène Dubois, mei 2012 (WS) 
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Bewerkte heruitgave van de rede die door Eugène Dubois op zaterdag 7 april 1923 is gehouden 
voor de algemene vergadering van het Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres.  
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