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Levensbericht door H. Hooghiemstra en W.H. Zagwijn

Na een moedige strijd van enkele jaren tegen een ongeneeslijke ziekte is op 
24 januari 2006 professor Sir Nicholas John Shackleton in de leeftijd van 68 
jaar overleden. Hij was sedert 2000 buitenlands lid van de knaw. Shackleton 
was een zeer vooraanstaand onderzoeker: hij exploreerde en ontwikkelde de 
variatie van zuurstof-isotopen in diepzeekernen als informatiebron voor kli-
maatveranderingen in het geologisch verleden. Hij was hoogleraar-directeur 
van het ‘Godwin Institute of Quaternary Research’ in Cambridge, Engeland.

Nick Shackleton kwam uit de familie die bekend was geworden door het 
onderzoek op de Zuidpool. Zijn vader was geoloog en als jongen maakte hij 
al kennis met expedities. In het begin van de jaren zestig kwam hij als jong 
onderzoeker bij het instituut voor Kwartaironderzoek van de ‘Botany School’ 
van de Universiteit van Cambridge. Onder leiding van  de hoogleraren Harry 
Godwin, en zijn opvolger Richard West, had het onderzoek naar vegetatie- en 
klimaatveranderingen in het ijstijdvak zich daar in de naoorlogse periode 
voorspoedig ontwikkeld. Shackleton kreeg de taak het onderzoek van zuur-
stof-isotopen in diepzeeafzettingen verder te ontwikkelen. In de Verenigde 
Staten stond dit onderzoek volop in de belangstelling. Op een congres was 
Nick Shackleton in contact gekomen met Cesare Emiliani van de Universiteit 
van Miami, die ontdekt had hoe veranderingen in zuurstofisotoop-verhouding 
(de zogenaamde Å18O) in diepzeesedimenten geduid konden worden als tem-
peratuurveranderingen van het oceaanwater.

Shackleton slaagde erin de meetmethode zodanig te verfijnen dat de Å18O in 
het kalkschaaltje van slechts één enkele foraminifeer gemeten kon worden. 
Door onderscheid te maken tussen planktonische soorten die aan het opper-
vlak van de oceaan leven, en benthische soorten die nabij de bodem van de 
oceaan leven, kon hij temperaturen in verschillende segmenten van de oceaan 
meten. Dit onderzoek was de basis voor zijn proefschrift The measurement of 
palaeotemperatures in the Quaternary Era (1967). Dit thema heeft hem gedu-
rende de rest van zijn leven niet meer losgelaten. Het onderzoek van de diepe 
oceaanbodem, een in verhouding tot het land weinig geëxploreerd terrein, 
kwam snel tot grote bloei. Aanvankelijk werd materiaal verzameld tijdens 
door Amerikanen geïnitieerde expedities, met name speelden oceanografische 
instituten zoals Lamont Doherty Earth Observatory en Scripps Oceanographic 
Institution een belangrijke rol. Later werd het onderzoek in grote internatio-
nale projecten georganiseerd zoals het Deep Sea Drilling Project (dsdp) en het 
Ocean Drilling Project (odp). Door vele diepzeeboringen kwam er veel mate-
riaal ter beschikking. In dit kader vervulde Shackletons onderzoek een voor-
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aanstaande rol, vooral toen steeds langere boorkernen met behulp van paleo-
magnetisme van betrouwbare dateringen konden worden voorzien 
(Shackleton & Opdyke, 1973).

Het Å18O signaal, de verhouding tussen 18O en 16O, wordt in beginsel be-
paald door twee componenten: de temperatuur, en de hoeveelheid zoet water 
dat op aarde in ijs is vastgelegd. Shackleton kon deze twee componenten met 
zijn nieuwe methode scheiden. Daarbij speelt een rol dat de watertemperatuur 
diep in de oceanen, anders dan bij het oppervlaktewater vrijwel constant is 
(rond de 3°C). Toch laten de zuurstof-isotoopcurven van foraminiferen die 
nabij de bodem van de diepzee leven duidelijke variaties zien, die bovendien 
in alle oceanen in hoge mate vergelijkbaar zijn. Immers, in perioden met veel 
landijs wordt het lichte isotoop 16O in ijskappen vastgelegd en wordt het oce-
aanwater isotopisch zwaarder. Smelten na een ijstijd de ijskappen, dan wordt 
het oceaanwater verdund en stijgt het aandeel van het lichte isotoop 16O weer 
tot de verhouding van de periode van voor het ontstaan van die ijskap.

Shackletons curven laten daarom de variatie in de hoeveelheid als ijs vastge-
legd water zien en zijn aldus een maat voor klimaatverandering in het verle-
den. In de periode van voor 1950 gold het paradigma van vier hoofdijstijden, 
in de jaren zestig ging men op grond van vooral het onderzoek op het land 
daaraan steeds meer twijfelen en ontdekte men dat het aantal ijstijden veel 
groter moest zijn geweest. Shackletons studies hebben hier de definitieve 
doorbraak gebracht. Alleen al voor de periode van de laatste miljoen jaar wa-
ren tien belangrijke ijstijden aantoonbaar. Daarvoor, tot aan het begin van het 
Kwartair, ca. 2,6 miljoen jaar geleden, zijn er veel ijstijden geweest die min-
der uitgesproken waren. Uiteindelijk kon de isotopengeschiedenis tot veertig 
miljoen jaar geleden worden uitgebreid, dus tot in het Eoceen, een periode 
waarin niet ijskappen op het noordelijk halfrond, maar het antarctische landijs 
en variaties in de temperatuur van het oceaanwater het beeld bepaalden.

IJstijden bleken met bepaalde periodiciteiten op te treden die gelijk zijn aan 
de drie belangrijkste variabelen in de geometrie van de baan van de aarde om 
de zon. Daarmee valideerde Shackleton in 1976 de ‘Milankovitch theorie’ in 
het nu klassieke artikel getiteld Variations in the Earth’s orbit: pacemaker of 
the ice ages door Hays, Imbrie & Shackleton. Voor het eerst was aangetoond 
dat drie verschillende variaties in de aardbaan de belangrijkste drijvende fac-
toren zijn van grootschalige klimaatverandering. Daarna volgde de verfijning 
van tijdschalen door de methode van ‘astronomical tuning’. Omslagen van het 
aardmagnetisch veld, zoals de Brunhes-Matuyama omslag omstreeks 730.000 
jaar geleden, werden van een precieze datering voorzien (Shackleton, Berger 
& Peltier, 1990). De astronomisch gecalibreerde tijdschaal heeft veel bijge-
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dragen aan het begrijpen van uiteenlopende paleo-oceanografische processen, 
zoals fluxen van terrigene sedimenttoevoer naar de oceaan, en het klimaatsy-
steem in het algemeen.

In 1985 werd Shackleton tot Fellow of the Royal Society gekozen en in 
1998 werd hij geridderd wegens zijn grote verdiensten voor de aardweten-
schappen. Hij ontving vele prijzen, waaronder de ‘Shepard Medal’ (Society 
for Economic Paleontologists and Mineralogists) in 1985, de ‘Lyell Medal’ 
(Geological Society, London) in 1987, de ‘Crafoord Price’ (Royal Swedisch 
Academy of Sciences) in 1995, de ‘Wollaston Medal’ (Geological Society, 
London) in 1996, en de ‘Milankovitch Medal’ (European Geophysical 
Society) in 1999. Hij was lid van de international editorial boards van voor-
aanstaande tijdschriften, waar onder Quaternary Research, 
Paleoceanography, en Quaternary Science Reviews, en (co-) editor van een 
zestal boeken. In vele landen trad hij als gastdocent op aan universiteiten; 
zulke bezoeken leidden veelal tot gezamenlijk onderzoek.

Hij diende in vele internationale panels, steering committees, en advisory 
committees op het gebied van het paleo-oceanografisch onderzoek. In 1999 
werd hij tot president gekozen van de International Union of Quaternary 
Research (inqua) en hij diende in die belangrijke positie een volle termijn 
van vier jaar.

Professor Sir Nicholas Shackleton was een gedreven klarinetspeler. Op de 
Paleo-oceanografische Congressen voedde hij de traditie van stijlvolle avond-
concerten, uitgevoerd door een select aantal congresdeelnemers. Hij was een 
groot kenner van de ontwikkeling van de klarinet en publiceerde daarover. Hij 
had een verzameling klarinetten bijeengebracht van de meest uiteenlopende 
fabricaten en zijn collectie behoorde tot de grootste klarinetverzamelingen ter 
wereld. Regelmatig kwamen musici en muziekwetenschappers naar 
Cambridge om professor Shackleton en zijn verzameling consulteren.

Professor Shackleton publiceerde meer dan 350 artikelen, waarvan er meer 
dan 40 in Nature en Science verschenen. Op congressen trok hij altijd volle 
zalen. Hij toonde zich een onuitputtelijke bron van nieuwe gegevens, ideeën 
en hypotheses; hij bleef een aimabele en bescheiden man. Zeer veel vooraan-
staande onderzoeksgroepen in de wereld zochten samenwerking met hem. 
Zonder twijfel behoort hij tot de groep van meest geciteerde wetenschappers. 
Niet alleen in zijn eigen veld van de paleo-oceanografie en paleoklimatologie, 
maar ook in vrijwel alle aangrenzende disciplines worden zijn tijdschalen en 
klimaatreconstructies veel gebruikt. De wetenschappelijke nalatenschap van 
Sir Nicholas John Shackleton is een groot monument en vormt een robuste 
pijler voor toekomstige generaties.
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