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De invloed der
11-jaarlijksche zonnevlekkenperiode op stormen, ijsgang en neerslag
door

dr. ir. J . VAN VEEN.
Hoewel de meteorologie niet tot het gebied der waterbouwkunde wordt gerekend, moet zij toch als een der
grensgebieden dezer ingenieurswetenschap worden beschouwd. Bij de bestudeering van stormen, reger.val, verdamping, ijsgang en zoutgehalten, komt men met dit
grensgebied in aanraking. De vele exacte gegevens uitwerkend, die op waterstaatkundig gebied sinds ongeveer
1880 getrouw en nauwkeurig dagelijks langs onze rivieren
en kusten worden verzameld, valt het op, dat de zonnevlekkenperiode van ongeveer 11 jaren zich daarin blijkbaar
in sommige gevallen weerspiegelt .
Sedert genoemd jaar zijn ongeveer vijf perioden van 11
jaren verloot,'en en, hoewel dit nog slechts een kort tijdsbestek is, is het toch voldoende om een voorloopige inventaris op te maken betreffende dezen invloed der zon. Ook
a l kan men dien invloed niet veranderen - de getijden
in zee kan men bijvoorbeeld evenmin veranderen, het is toch voor den ingenieur belangrijk te weten, dat de
schommelingen aanzienlijke waarden kunnen bereiken en
dan geenszins te verwaarloozen zijn. Met de opmerkelijke variaties, welker bestaan in bepaalde gevallen niet is te loochenen, kan men misschien in de toekomst rekening houden.
De zon is onze eigenlijke "centrale", die haast elke beweging, welke in onze atmosfeer voorkomt, onderhoudt;
zonder haar geen zomer of winter, geen wind, geen verdamping en ook geen neerslag. De energie, benoodigd
voor den kringloop: Verdamping -+wolkvorming-+ neerslag-+rivierafvoer, en die voor de steeds doorgaande beweging van enorme luchtmassa's, evenals die noodig voor
de zeestroomen, welke massale water- en warmteverplaatsingen van de tropen naar de polen teweegbrengen, stamt
uit de zon. Het is dan ook natuurlijk, dat elke kleine verandering in zonnestraling tot u iting komt op aarde, hetzij
in meerdere lucht- en zeewatercirculatie, in stormfrequentie,
in grooteren of geringeren neerslag, hetzij in het afsmelten
of aangroeien van het poolijs, gletschers, het aantal dagen
van ijsgang op de rivieren, of anderszins.
De zonnevlekken-kromme is min of meer sinusoïdevormig. Door de onderzoekingen van WOLF en WOLFER
in Zürich zijn de vorm en de grootten der minima en maxima
dezer kromme sinds 1750 goed bekend. De stijgende lijn
is steiler dan de dalende (zie fig. 2a) en de maxima zijn
niet steeds even hoog. De periode wisselt van ongeveer
10 tot 13 jaren en is gemiddeld 11. l jaar. Tijdens de perioden, waarin de zon veel uitbarstingen heeft, die door ons
als vlekken worden opgemerkt, straalt de zon veel energie
uit, hetgeen b.v. te merken is aan het Noorderlicht en aan
magnetische storingen.
Ook de hierboven genoemde verschijnselen betreffende
neerslag, ijsgang en stormvloedshoogten verloopen, althans
wanneer men niet te veel op de details en grilligheden let,
soms min of meer sinusoïdaal. De vergelijking met de
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getijden dringt zich hier op. Zooals de zon en de maan door
massawerking de dagelijksche getijden in zee veroorzaken ,
verwekt de zon bovendien nog door haar verschil in uit zending van energie een "klimaatgetij". Echt er is dit
"klimaatgetij" aanzienlij k ingewikkelder dan het gewore
zeegetij . De zee is nog begrensd door kusten, doch de
atmosfeer niet.
Gesteld, dat er een grond van logica zou zijn in de volgende reeks van oorzaak en gevolg : groote zonnewer kzaamheid -+ meer verdamping -+ meer neerslag, en ook -+
. meer wind en zeestrooming -+ meer menging van warme
en koude lucht- en watermassa's-+minder ijs, dan zou men
bijvoorbeeld zeker niet dezen meerderen neerslag overal
gelijktijdig mogen verwachten. Meer verdamping geeft
oogenblikkelijk meer wolkvorming en deze gaat j uist de
verdamping weer tegen. Het is dus een zoo ingewikkeld
raderwerk van secondaire, tertiaire, kwartaire, enz., invloeden, dat men tevreden mag zijn, indien men de periode
van ± 11 jaren op sommige plaatsen, bij sommige verschijnselen en op sommige tijden terugvindt. Congruentie van een
verschijnsel met dat der zonnevlekken zal men ook n immer
volledig kunnen verwachten.
Zooals in de oceanen de getijden vertraagd optreden
(z.g. naijling), interfereeren, uitsterven, en allerlei vormen
aannemen - soms in enkeldaagsch, soms in d ubbeldaagsch tempo en a l of niet afwisselend met doode en springtijden - , moeten bij de klimaatgetijden ook interferenties,
vertragingen en dergelijke voorkomen. Echter is bij deze
laatsten de ·kans aanzienlijk, dat de wetmatigheid door te
groote ingewikkeldheid soms bijna niet of geheel niet meer te
herkennen zal zijn. Evenals bij het zeegetij zal men ook m oe ten verwachten, dat de schommelingen zelfs op nabijgelegen
plaatsen verschillend van amplitude en phase k unnen zijn.
De schommelingen met perioden langduriger dan 11
jaren, die waarschijnlijk wel zullen bestaan, zijn u iteraard
zeer slecht bekend. Hier betreedt men het terrein der
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xima voorkwamen in de jaFig. 2.
ren 1893, 1905, 1917 en
1928. Sedert met de registraspeculatieve verbeelding. Uit een aantal Chineesche, tie der waterstanden werd begonnen, kwamen dus alle
Egyptische en andere gegevens betreffende zonnevlekken hooge waterstanden voor in de onmiddellijke nabijheid der
sinds het jaar 300 n. Chr., Noorderlicht sinds 380 n. Chr.,
zonnevlekken-maxima. Men kan ook zeggen: Zoover thans
strenge winters sinds 330 n. Chr., aardbevingen in China uit de sinds 1888 verzamelde gegevens valt af te leiden, heeft
sinds 200 n. Chr., tarweprijzen in Engeland sinds 1260, men eens in de 10 à 13 jaren een kans op een !wogen stormvloed,
groei van naaldhout in Arizona sinds 1400 en de Nijl- namelijk dan, wanneer de zon veel vlekken vertoont. Na 1938
vloeden van 90 v. Chr. tot 1460 n. Chr., becijferde CLOUGH is wederom een zonnevlekken-maximum voorgekomen, doch
perioden van 11, 37, 83 en 300 jaar. BROOKS komt op grond tot nog toe is geen bijzonder hooge vloed waargenomen.
van neerslagstudies voor de laatste 5000 jaren tot een
De minimale jaarlijksche hoogwaterstanden te Hoek van
periode van ± 1400 jaar, met maxima omstreeks 3000 v.
Holland zouden evenzoo moeten samenvallen met de zonneChr., 1300 v. Chr., 675 v. Chr. en 1300 n. Chr., minima vlekken-minima. Hieraan ontbreekt iets; niet steeds vallen
omstreeks 2200 v. Chr., 1000 v . Chr. en 600 n. Chr. De tem- de laagste maximum-jaarstanden samen met de minima der
peratuur zou ten onzent omstreeks 700 n. Chr. een maximum zonnevlekken. Indien men nu, zooals in fig. 1 is geschied,
hebben vertoond, hetgeen ongeveer overeenkomt met de de kromme der loopende 5-jaarsgemiddelden construéert,
bewering, die wel eens wordt gehoord, dat omstreeks den heeft men een beter overzicht. De "grilligheden" zijn dan
tijd van KAREL DE GROOTE wijn werd verbouwd op de grootendeels weggewerkt en er blijkt een zekere periodicizuidelijke helling van de Veluwe langs den Rijn. De mini- teit van ongeveer 11 jaren, welke min of meer synchroon
mumtemperaturen zouden omstreeks O tot 250 n. Chr. en is met de periode der zonnevlekken.
omstreeks 1500 n. Chr. · voorgekomen zijn.
De amplitude (verschil minimum en maximum) van de
Men beweert ook, dat de ernorme zeespiegeldaling der aldus gevonden (vereffende) stormvloedskromme voor Hoek
Kaspische Zee, waardoor men tegenwoordig zulke groote van Holland is ongeveer 30 à 50 cm. Had men in plaats van
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5-jaarsgemiddelden 3-jaarsgemiddelden genomen, dan was
De ijskromme voor de ·waal heeft merkbare schomde amplitude iets grooter geweest en de kromme onrustiger.
melingen vertoond met toppen, welke ongeveer liggen bij
Daar sedert den laatsten storm van 1928 weder 11 jaren
de maxima der zonnevlekkenkromme. Men zie hiervoor
verloopen zijn, bestaat er, oppervlakkig beschouwd, de
ook De Ingenieur n° 18 van 1939. Er schijnt een tegenkans, dat dezen winter of den volgenden een hooge vloed
strijdigheid te bestaan tusschen een vermeerdering der
zal voorkomen. Zekerheid bestaat natuurlijk niet en, dat zonnewerkzaamheid en meer ijsvorming, doch als men
het tot nog toe alle vier malen zoo is geweest, is nog geen
weer bedenkt, dat er tusschen beide verschijnselen een heel
bewijs, dat het de vijfde maal ook zoo zal zijn.
raderwerk van oorzaken en gevolgen ligt en er dus een phaseVoorzoover uit de grafiek van fig. 1 nog is af te lezen,
verschil moet bestaan, dan is dit samenvallen wel aanmoet één jaar op de ongeveer elf als bijzonder gevaarlijk vaardbaar.
worden beschouwd en ook, dat het voorafgaande en het
De stormvloedskromme van onze kust is, evenals de
volgende jaar gevaarlijk zijn. De overige 7 à 8 jaren zijn bedrijfijskromme, nagenoeg synchroon geweest met de zonnetrekkelijk ongevaarlijk; standen van 2,75 m + N .A.P. wer- vlekkenkromme.
den daarbij te Hoek van Holland sinds 1888 niet overDe vraag, of in de toekomst deze schommelingen eveneens
en met dezelfde phase t .o.v . de zonnevlekkenkromme
schreden .
De vraag rijst, of de andere peilschaalstations langs onze
zullen voorkomen, kan thans nog onmogelijk worden bekust dezelfde periode en phase in de kromme der jaarlijkantwoord, daar vier à vijf perioden van waarneming
sche maximum standen hebben vertoond. Uit de figuren
daarvoor veel te weinig zijn. Slechts de toekomstige
2c-f, waar voor een aantal kustplaatsen grafieken zijn gewaarnemingen zullen aantoonen of eenige hoop op regelgeven, blijkt dit inderdaad - zij het hier en daar met eenige
maat gerechtvaardigd is en wij zullen dus de beantwoording
der vraag aan onze achter-kleinkinderen moeten overlaten.
afwijking - het geval te zijn.
Het gemiddelde van de vier stations Vlissingen, Hoek · Het is denkbaar, dat een schommeling gedurende een aantal
van Holland, Den Helder en Delfzijl is gegeven in fig . 2b. perioden goed merkbaar is, doch dat daarna, ongeveer als
bij doodtij in zee, verschillende invloeden elkaar opheffen,
Het vertoont duidelijke toppen in 1883, 1896, 1906, 1917 en
1929 en amplituden van 30 à 50 cm. Onderstaande staat waardoor de schommeling tijdelijk niet of nauwelijks
waarneembaar is. De mogelijkheid bestaat ook, dat een
geeft deze amplituden voor loopende 5-jaars gemiddelden
schommeling van 11 jaar overgaat in een van 5 ½ jaar,
Verschil:
of dat de phase langzamerhand verschuift.
2,60 m + N.A.P.
1883 maximum.
Gesteld bijvoorbeeld, dat (zeer simplistisch voorgesteld)
---0,35m
de zonne-impuls het eerst en overwegend in de tropische
minimum
2,25 m +
--0,50m zóre wordt gemerkt en dat er twee wegen zijn om die impuls voort te planten naar onze streken, de een via de at2,75 m +
1896 maximum
mosfeer, de ander door middel van den Golfstrc-om. De
---0,30m
laatste doet er ongeveer 10 jaren over. De voortplanting
minimum
2,45 m +
langs geen der beide wegen zal constant zijn en de impuls,
--0,45m
welke via de lucht ons land bereikt zal niet steeds samen2,90 m +
1906 maximum.
vallen
met die, welke via het water gaat. Aldus redeneerende
---0,55m
is het duidelijk, dat men niet te veel op regelmaat en con2,35 m +
minimum
gruentie moet hopen. Soms zal door samenvallende phase
- - 0,30m
een aantal "golven" bemerkbaar zijn, soms zal door tegen1917 maximum . . ... . . 2,65 m + N.A.P.
---0,25m gestelde phase gedurende een aantal decennia een zoodanige verzwakking kunnen optreden, dat van een schom2,40 m + N .A.P.
minimum
--0,30m meling weinig valt te bemerken. Pogingen om een onmiddellijk verband te leggen tusschen het aantal zonne1929 maximum
2,70 m + N .A.P.
vlekken en de klimaatverschijnselen lijken op onze breedte
In fig . 3 werden tenslotte nog onder elkaar uitgezet:
dus niet veel succes te kunnen oogsten. Toch bestaan er
1°. de zonnevlekkenkromme;
blijkbaar schommelingen in ons klimaat, niet congruent
2°. de gemiddelde stormvloedskromme voor de hoogste en niet met een regelmatig phaseverschil t.o.v. het motorisch
jaarlijksche standen te Vlissingen, Hoek van Holland
zonneverschijnsel, doch niettemin vaak duidelijk merkDen Helder en Delfzijl;
bare schommelingen.
3°. de ijskromme (drijfijs + vast ijs) voor de Waal (zie
Waarschijnlijk zal de betrekkelijk duidelijke schommeDe Ingenieur no. 18, 1939);
ling van ongeveer 11 ,iaren in de stormvloedshoogte in
4°. de gemiddelde jaarlijksche afvoer van den Rijn te
de toekomst weer plaats maken voor een weinig duidelijke .
Lobith in m 3 /sec.;
Bestudeert men bijvoorbeeld de stormvloeden vóór 1880,
5°. de gemiddelde regenval, voor Nedetland volgens
dan blijkt dat zeer hooge vloeden als die van 1825 ook
BRAAK, en te Amsterdam volgens VAN RIEL.
tijdens zonnevlekkenminima kunnen voorkomen.
Er moet tenslotte nog worden bedacht, dat de zonnevlekHoewel de periode in al deze krommen met meer of
minder duidelijkheid valt te bespeuren, valt voornamelijk ken zelf ook geen vaste basis vormen. Inplaats daarvan is
het mogelijk beter de directe uitstraling van de zon als maat-0p, dat de phase ervan niet voor alle gelijk is.
staf t e nemen of de intensiteit van het Noorderlicht.
De regenval te Amsterdam vertoont een duidelijke
Hoe ingewikkeld het probleem in wezen ook zijn mag, er
schommeling met de maxima voorkomend bij toeneming
van het aantal zonnevlekken. Er mag niet uit worden zal mogen worden aangenomen, dat de empirie, hoe laag
deze op de ladder der wetenschappen ook moge staan, op
afgeleid, dat er een direct verband bestaat tusschen deze
toeneming en den neerslag. Eerder, dat het "neerslaggetij" den duur eenige orde en regelmaat zal weten te ontdekken.
een zekere vertraging heeft ten opzichte van het "zonne- Het scheen in elk geval wenschelijk nu reeds een voorloogetij ". Het voortplanten van de impuls, die voornamelijk pige inventarislijst op te maken, kort samengevat als
in de tropische zeeën meer water in de atmosfeer gebracht volgt :
1°. De stormvloeden waren sedert 1880 langs onze kust
heeft, tot Amsterdam, duurt mogelijk wel eenige jaren.
omstreeks het maximum der zonnevlekkenperiode 30 à 50
De kromme voor den gemiddelden neerslag van Nedercm hooger dan tijdens het minimum. Tijdens een periode
land is niet zoo overtuigend als die van Amsterdam.
Zij vertoont echter overeenkomst met die voor den water- van ongeveer 7 à 8 jaren per 11 jaren zijn, sinds met de reafvoer van den Rijn te Lobith. In de jaren verloopen sinds gistratie der waterstanden aan de peilschalen te Hoek van
1910 is de schommeling beter merkbaar en synchroon Holland werd begonnen, a ldaar geen hoogere vloeden dan
met de neerslagkromme te Amsterdam. Daar vóór bestaat 2,75 m + N.A.P. waargenomen. Slechts een 3 à 4-tal jaren
omstreeks het zonnevlekkenmaximum waren gevaarlijk.
als het ware een doodtij .
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2°. De duur van het voorkomen van ijs op de Waal (drijfijs + vast ijs) vertoonde schommelingen van minimaal ± 3
tot maximaal ± 30 dagen per jaar. De maxima kwamen
voor omstreeks den tijd, dat de zonnevlekken hun maximum
aantal bereikten. Deze maxima van het aantal dagen met
ijs op de ,vaal zijn sedert 1880 sterk afgenomen.
3°. De neerslag heeft te Amsterdam sinds ± 1880 schommelingen vertoond van 20 à 30 %, De maxima kwamen
voor bij toenemend aantal zonnevlekken. Ook de Rijnafvoer vertoonde een dergelijke schommeling, doch voor
wat de jaren vóór 1910 betreft, aanzienlijk minder duidelijk.
De zoutgehalten op de benedenrivieren, welke sinds 1921
bekend zijn, duiden er op, dat in droge tijden de zoutgehalten ongeveer 4 malen grooter zijn dan in natte.
4°. Jaarlijksche " grilligheden" blijken deze schommelingen gedeeltelijk te kunnen verdoezelen.
5°. Vooral de phasen schijnen ten opzichte van die der

zonnevlekkenkromme aan verschuivingen onderhevig. De
amplituden zijn nooit constant. Congruentie is niet te verwachten.
6°. De schommelingen kunnen blijkbaar op de eene
plaats zeer verschillend zijn van die op de andere.
7°. Het zou wenschelijk zijn de schommelingen voor
verschillende geografische plaatsen te vergelijken, ten einde
uit te maken in welke mate van "voortplanting" gesprokan worden. Voor voorspellingen kan dit van groote beteekenis zijn.
8°. Het zou gewenscht zijn na te gaan of men in Holland
gedurende de natte perioden (zie de kromme voor Amsterdam) ook 20 tot 30 % meer water heeft moeten uitmalen
dan in de droge, en, of men in de droge perioden 20 tot 30 %
meer water heeft moeten inlaten. Met andere woorden:
heeft de verdamping ook een schommeling gehad en is deze
synchroon geweest met die van den neerslag?
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