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�✁✂ ✄☎✆✝ ☎☎✆✞ 
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voor het verbeterwerk en de auteurs van de teksten. 

Verder dankt Charta Vlaanderen alle aanwezigen voor hun interesse en de talrijke vragen 

en gedachtewisselingen naderhand, evenals voor de milde giften: Die lieten ons toe een 

deel van de kosten voor deze activiteit te dekken. 

Een bijzonder woord van dank ook voor Pierre Therie. Pierre was, als lid van de 

kernredactie van De Bron één van de initiatiefnemers én de grote organisator achter de 

schermen voor dit Klimaatdebat. Zonder hem had het niet kunnen plaats vinden. 
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Over de panelleden 

Dirk Verschuren  
Prof. Dr. Dirk Verschuren is hoogleraar aan de Universiteit Gent. 

Hij is onderzoeksprofessor in paleoecologie en 

klimaatverandering. Zijn onderzoek overkoepelt de disciplines 

van paleoklimatologie, ecologie, geologie, geografie  en  

archeologie  met  het  geïntegreerde  concept van �✁✂✄☎✆ ✝✞✟☎✠✡

☛☞✟☎✌✄✞✍. Zijn voornaamste onderzoeksfoci zijn de reconstructie 

van klimaatvariatie in tropisch Afrika over korte en lange 

tijdschalen; en interactie tussen mens, klimaat en natuur in Afrika met betrekking tot de 

verwante problemen van waterschaarste en ecosysteemverstoring. Hij ontving de Prize 

Crevecoeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Entomologie en de Symoens prijs in 

Tropische Limnologie. 

Luc Debontridder 
Luc Debontridder is senior klimatoloog bij het KMI (Koninklijk 

Meteorologisch Instituut van België). Hij studeerde Nautische 

Wetenschappen bij de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. Hij is 

verantwoordelijk voor de adviezen voor het Rampenfonds van 

België bij extreem weer. Hij publiceerde een tiental werken over 

het klimaat in België, over de evolutie in extreem weer, zoals 

windhozen en hagelstenen. Hij was ook gedurende acht jaar 

kapitein ter lange omvaart.  

Bas van Geel 
Prof. Dr. Bas van Geel (1947) studeerde biologie en archeologie 

aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1976 en is 

sindsdien verbonden aan de UvA. Oorzaken van 

klimaatverandering en gevolgen van menselijke invloed op de 

vegetatie gedurende de periode na de laatste ijstijd staan centraal 

in zijn onderzoek. Van Geel is tegenwoordig (gepensioneerd) 

onbezoldigd hoofddocent paleo-ecologie aan de Universiteit van 

Amsterdam. Voor een publicatielijst en H-index zie Google Scholar. 
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Marcel Crok 
Marcel Crok is doctorandus in de scheikunde (Rijksuniversiteit 

Leiden / Universiteit Amsterdam). Hij is freelance 

onderzoeksjournalist op het gebied van klimaat. In 2001 werd hij 

redacteur bij technologietijdschrift De Ingenieur en vanaf 2003 

bij maandblad Natuurwetenschap & Techniek (NWT). Van 2011 

tot 2013 was hij expert reviewer van het vijfde IPCC-rapport in 

opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(Nederland). In februari 2005 publiceerde Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over 

de hockeystickgrafiek (Engelse versie). Later dat jaar leverde het hockeystickverhaal hem 

de eerste Glazen Griffioen op. Hij schreef verschillende boeken over het klimaat, 

�✁✁✂✄☎✆✝✂ ✞DE STAAT VAN HET KLIMAAT✟ ✝✝☎ ✠✄✝✡✝ ☛✡☞✠ ✄✌ ✝✝☎ ✍✝✂✎☞✏ ✆✝☛✁✏✑✟ ✝☎

✞✒OEZO, 5 VOOR ✓✔✕✑✟ ✆✁✏ ☞☎ ✆✝✖✝✗☛✝✂ ✔✘✓✙ ✚✁✡ ✍✝✂✛✖✎☞✜☎✝☎✢ ✣✝✝✂ ☞☎✤✄✂✗✁tie over zijn 

werk is te vinden op zijn blog http://www.staatvanhetklimaat.nl/  

Over de moderator 

Rik Van Cauwelaert 
Rik Van Cauwelaert is een Vlaams journalist die eigenlijk geen 

introductie behoeft. Hij staat bekend om zijn kritische houding 

tegenover de politieke machthebbers. Van 1986 tot 2012 werkte 

hij voor het weekblad Knack, onder meer als hoofdredacteur en 

als directeur. Nu heeft hij onder meer een wekelijkse column in 

De Tijd. Van Cauwelaert begon zijn carrière aan het begin van 

de jaren 70 als fotograaf en sportjournalist. Hij was pas zestien 

toen hij van school wegbleef en aan de slag ging als persfotograaf, eerst bij een Belgisch 

bureau, daarna voor Associated Press. Hij is een regelmatige gast in diverse media, 

waaronder het televisiekanaal Kanaal Z, waar hij een vast programma had. In 2015 

ontving hij het ereteken van de Orde van de Vlaamse Leeuw.  
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Over de andere auteurs 

Jozef Van Giel 
Ir. Jozef Van Giel is burgerlijk ingenieur, actief in de 

maakindustrie. Actief lid van Skepp en host van de skeptische 

podcast Kritisch Denken. Op skeptisch vlak is hij vooral 

geïnteresseerd in pseudowetenschap in HR (human resource 

management, of personeelsbeheer) en ecologie. Rond ecologie 

ergert hij zich vooral aan de onwetenschappelijke houding van 

groene politieke partijen en drukkingsgroepen die zich 

dogmatisch kanten tegen onder andere de gentechnologie en kernenergie, technologieën 

die een cruciale rol spelen in het bestrijden van onze ecologische problemen. 

Jef Keymeulen 
Ing. Jef Keymeulen is technisch ingenieur elektromechanica. 
Hij heeft gewerkt bij Siemens, hoofdzakelijk in projecten voor de 
overheden (spoorwegen, openbare werken). Statistieken op het 
wegverkeer. Hij studeerde ook voor verkeersdeskundige, (VUB) 
1999, en ontwierp oplossingen voor de files in en rond Brussel, 
Multi Modal Trafic Concept. Hij is lokaal actief geweest in de 
adviesraden Vrije Tijd, Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, 
GECORO Aalst en Structuurplan Aalst. 

Rob Lemeire 
Ir. Rob Lemeire is burgerlijk ingenieur en werkt als informaticus. 
Hij was ooit een radicale aanhanger van Agalev (nu Groen), maar 
kwam door het leven tot andere inzichten. Nu is hij eerder 
geïnspireerd door het liberaal-conservatisme. Hij is bezorgd om 
het verdwijnen van het weefsel van de samenleving en 
geïnteresseerd in de wisselwerking tussen technologie, cultuur en 
ecologie. Rob was vroeger actief in de denktanks Cassandra en 
Libera!, vandaag is hij kernredacteur bij De Bron en actief in 

Open Klimaat. 

Gerard De Beuckelaer 
Dr. Ing. Gerard De Beuckelaer was ingenieur bij BASF in vele 

landen; hij zwaaide er in de VS af als Senior-Vice-President. 

Daarnaast doceerde hij aan verschillende universiteiten, 

waaronder het MIT in Cambridge, TU München en UCL. 

Sindsdien werkte hij als consultant voor Novartis, Slovnaft e.a.. 

Na 25 jaar buitenland schrok hij van wat hij in Vlaanderen zag 

en begon te schrijven. Hij interesseert zich erg voor muziek, 
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geschiedenis, andere talen en culturen, technologie en exacte wetenschappen. Gerard is 

medeoprichter van Charta Vlaanderen en kernredacteur van De Bron. 

Anne Debeil 
Ir. Anne Debeil, is geboren in 1945 in Staden. Zij is burgerlijk 
scheikundig ingenieur van de Université Libre de Bruxelles, met 
een postuniversitaire licentie in veiligheid niveau 1. Zij is 
gepensioneerd. Zij werd in 1991 erkend door de Vlaamse 
Gemeenschap, Afdeling Algemeen Milieu en Natuurbeleid, in de 
disciplines externe veiligheid, �✁✂✁✄☎✆✂ ✝☎☎� ✞✟✠�✡ ☎☛☞✡✝✠✌✌✡☛

(Seveso ✍✡✎�✁✏✝✡☛✑ ✡☛ ✒✟✠✓✡�✔ ✡☛ ✒✌✕✄✖✓✔✗ ✘✡✎✡�✓ ✙✚✚✛✜ ✓☎✡☛ ✖✡✓

IPCC verkondigde dat er een consensus was van de wetenschap 
over het broeikasgaseffect, heeft zij geijverd voor een open wetenschappelijk debat i.v.m. 
de klimaatopwarming. Zij is coauteur ✝✠☛ ✖✡✓ ✍☎✡✢ ✒Climat : 15 Vérités qui dérangent✣✤ 
uitgegeven onder de directie van professor Istvan Marco van de Université Catholique de 
Louvain-La-Neuve. 

Bart Coenen 
Bart Coenen studeerde af als geschiedkundige aan de VUB. 

Tussen 1999 en 2003 vervulde hij diverse functies op het 

partijsecretariaat van de Vlaamse groene partij en werkte hij kort 

op het kabinet van Vlaams Minister voor Welzijn Mieke Vogels. 

In 2004 ging hij aan de slag bij de Vereniging voor Ecologisch 

Leven en Tuinieren (Velt), waar hij in 2007 hoofdredacteur werd 

van het ecologisch magazine Seizoenen. In deze periode was hij 

ook betrokken bij het ecologische tijdschrift Oikos en actief in de ecologische denktank 

Terra Reversa (tot 2010). Begin 2013 kwam het tot een interne breuk bij Velt wanneer de 

vereniging de beklaagden van de Field Liberation Movement openlijk steunde tijdens het 

'patattenproces'. Hij nam ontslag in het voorjaar van 2014. Sinds september 2014 richt hij 

zich op het BackCover-project, waarvan hij oprichter en hoofdredacteur is. Bart Coenen 

was ook medeoprichter van de Vlaamse 'Atheïsmecampagne'. Hij schreef hierover een 

bijdrage aan het boek 'Voorbij het Atheïsme?'. 

Jan Jacobs 
Jan Jacobs is een freelance journalist-✍✌☎☞☞✡� ✡☛ ✒✁☛✥✌✕✡☛✓✁✠✌

✂☎✄✁✠✌ ✦✡✎✁✠✔ ☞✡✍�✕✁✢✡�✗ ✧☛✎✡� ✎✡ ☛✠✠✦ ✧✄✢✖✠✦✂-scheermes (zie 
www.ockhams-scheermes.be) werkt hij aan het op gang brengen 
van een echt maatschappelijk debat over het klimaat en de 
gevoerde politiek in naam van het redden van de planeet.  
Zijn zoektocht bracht hem in contact met wetenschappers en 
journalisten uit de ganse wereld, een netwerk dat nog dagelijks 
aangroeit. Duizenden artikels, tientallen boeken en honderden 

uren videomateriaal over de klimaatproblematiek hebben zijn mening gevormd. Als 
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journalist bekijkt hij met stijgende verbazing de verweving van onze mainstream media, 
klimaatalarmisten en de heersende politieke klasse. 
Volg hem op twitter @ockhams en via zijn blog www.ockhams-scheermes.be  
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Over de organisatie 

Charta Vlaanderen 
Charta Vlaanderen is een onafhankelijke, pluralistische vereniging (vzw) die los staat van 

politieke partijen, sociale organisaties, of enige andere organisatie.  

Charta wil bijdragen tot vernieuwing op politiek, sociaal en maatschappelijk vlak. Het 

meent dat vele grote maatschappelijke uitdagingen (zoals de ecologie, de globalisatie, de 

��✁✂✄☎✆✝✁✆✝ ✞✁ ✁✟✝☎✠✝ �✡☛✄✝✆✝☞ ✌✍ ✁✟✝✎ ✝✡✁✏✎✟✑ ✒✝✏✓✡✄✔✝✁☞ ✁✄✕✂ ✒✝�✁✎✠✄✄✡✆ ✠✄✡✆✝✁✖

Het maatschappelijke debat raakte geblokkeerd door een oppervlakkige berichtgeving, 

gebrek aan verantwoordelijkheidszin bij zowel politici als de media, het ontwijken van 

kernvragen, pseudo-debatten... Daarover wil het niet klagen, maar wel iets beters bieden. 

Het klimaatdebat is het eerste publieke evenement in hopelijk een lange rij initiatieven. 

Charta werkt uitsluitend met vrijwilligers. Indien u uw steentje wilt bijdragen, of indien u 

meer informatie over Charta wenst, contacteer ons via rudi.dierick@gmail.com of 0494 58 

78 65. 

De Bron 
De Bron is de elektronische nieuwssite van Charta, die de tekortkomingen in de 

traditionele media wil aanvullen met actuele en relevante informatie over de politieke en 

maatschappelijke actualiteit. Daarbij zijn een rationele analyse en de achtergronden 

belangrijker dan de waan van de dag.   

Omdat we merken dat de meeste media niet alleen onder commerciële - en tijdsdruk staan, 

maar dat ze ook verregaand toegeven aan de druk vanuit de politieke wereld om bijna 

eender welke mediagenieke spelletjes en misleiding ruime aandacht te geven.  

De Bron biedt iedereen de kans om te publiceren mits de auteur akkoord gaat met de 

journalistieke opdracht, doelstellingen en kwaliteitsnormen.  

Voor meer informatie over De Bron, zie online op www.de-bron.org. 

Open Klimaat 
Open Klimaat wil in Vlaanderen het beschaafd en open debat bevorderen over de 

klimaatproblematiek. 

Volgens een onderzoek van EOS ziet 70 % van de Vlamingen de mens niet als 

belangrijkste verantwoordelijke voor de klimaatverandering. Toch komen weinig 

dissonante stemmen hierover aan bod in publieke discussies. Er gaapt dus duidelijk een 

diepe kloof tussen de behandeling van het probleem in de media en wat de bevolking 

denkt. Wij willen tegenwicht bieden door op te roepen het debat te openen. Discussie is 
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een cruciaal element zowel voor wetenschap als voor democratie. Het lijkt ons dan ook 

naïef te stellen dat een belangrijke discussie, met gevolgen voor ieders dagelijkse leven, 

niet nodig is. 

 

Er zijn nog andere duidelijke tekenen voor de noodzaak aan een debat. Een argument dat 

we veel horen vanuit de consensusgroep is dat enkel �klimaatwetenschappers✁ de 

capaciteiten hebben om over de opwarming van de aarde iets te zeggen. Het klimaat is 

echter uitermate complex. Niemand kan specialist zijn in het volledige dossier, dat zeer 

✂✄☎✆✆✝✞✟✠✆✝✡✆ ✡✄☛☞✄✠✞✄✝✆☛ ✟✌✍✎☎✏ ✑✟✎✞☛ ✒✆✟✞✟✒✄✆✏ ☛☎✎☎✄☛☎✄✆✓✏ ☞✔✆✌✄✆✏ ✕✖☛✄☞✎✗ ✘en moet 

daarom geen specialist zijn in klimaat, maar wel een algemeen-wetenschappelijke 

achtergrond hebben om uiteenlopende dossiers te kunnen begrijpen en beoordelen. 

Veelgehoorde uitspraken vanuit diezelfde hoek zijn onwetenschappelijk en onderling 

tegen☛☎✙✄✚✡✄✒✛ �De wetenschap stelt met 95 procent zekerheid dat de mens het overgrote deel van 

klimaatverandering veroorzaakt.✁ ✜ �We debatteren ook niet meer over de vraag of de aarde rond 

of plat is.✁ ✢✆ ☞✟✝☛✆✝☛✂☛✒✙✟✆✠ ✒✎✎☎ ✔✄✆✙ ✡✂☛ ✡✂✄✡✆✞✄✚✓ ✄✝☎✆✞✞✆☞☎✂✆✆✞ ✄n de fout: alsof we niet 

mogen discussiëren over de door henzelf geschatte 5% kans dat ze fout zijn. 

 

Het klimaatbeleid kost wereldwijd een miljard euro per dag, zie hier ✜ en dat in het 

midden van een economische crisis. Van veel van dit beleid kan zelfs betwijfeld worden of 

het effectief de bijdrage van de uitstoot van broeikasgassen beperkt. Veel verdedigers van 

✡✆ ☞✟✝☛✆✝☛✂☛ ✑✄✚✝ ✍✆☎ ✣✆☎✎✎✞✡ ✡✟✟✙ ✟✍✆✙✔✆✄✡✏ ✤✥✦✁☛ ✟✕ ✠✙✄✍✧✏ ✆✝ ✔✆✣✣✆✝ ☛☎✆✙✓✆ belangen 

om het debat te ontwijken. Dat is een verhaal waarin we niet mee willen stappen. 

 

Discussie is een belangrijke bron van onze maatschappelijke dynamiek, maar ook de enige 

democratische weg. 
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Meer weten over het klimaatdebat? Hier zijn 

nog enkele links: 
 

� ✁A sensitive matter, How the IPCC buried Evidence showing good News about Global 
Warming✂✄ via http://www.thegwpf.org/content/uploads/2014/02/A-Sensitive-
Matter-Foreword-inc.pdf 

� ☎De naakte keizers van de psychoanalyse, de Immunisatiestrategieën van een 
✆✝✞✟✠✡☛✞☞✞✌✝✍✎✏✑✒ door Maarten Boudry (eigen beheer) over waarom 
psychoanalyse geen wetenschap is. Een handboek om iedereen hulpmiddelen te 
geven om voor zichzelf uit te maken waar de pseudowetenschappers zijn in het 
klimaatdebat  

� IPCC documenten: 

o Working Group I: The physical science basis: 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ 

o Summary for policy makers of working group I: 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf 

o Working Group II: Impacts, adaption and vulnerability: 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ 

o Summary for policy makers of working group II: 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_en.pdf 

o Working Group III: Mitigation of climate change: 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/ 

o Summary for policy makers of working group III: 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_summary-for-

policymakers.pdf 

�  ☎Confessions of a radical industrialist✒ van Ray Anderson. Hij was de ondernemer 

achter een succesvol tapijtbedrijf. Hij bewees dat je door een radicale ecologische 

strategie een bedrijf sterken kan laten groeien dan de markt terwijl het in dezelfde 

periode zijn ecologische footprint met 90% vermindert. 

� ☎Sustainable energy, without the hot air✒ van David J.C. MacKay. In dit boek legt 

MacKay alle berekeningen uit die noodzakelijk zijn om te begrijpen hoe het 

klimaatprobleem eruit ziet en hoe we het moeten oplossen. Hij toont aan dat we 

het met alleen zon en wind het niet zullen redden en we absoluut kernenergie mee 

moeten nemen in de berekening. Het boek is gratis te downloaden (hier) en een 

verkorte Nederlandstalige versie is beschikbaar (hier). 

� ☎Ons feilbaar denken✒ van Daniel Kahneman geeft meer inzicht in hoe onze 

hersenen werken en waarom we aan bepaalde standpunten blijven vasthouden 

ondanks de rationele argumenten. 

� ☎The science and modelling of climate change✒, Coursera online opleiding gegeven 

door de University of Chicago. https://www.coursera.org/course/globalwarming 
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� ✁Watts up with that?✂ ✄☎✆ ✝✞✆ ✟✠ ✡✠☛✞✆☞✌✍✎✏✑✒✠ ✏☛✍✓✞✞✒✑✔✠✕✒✍✑✔✖✠ ✑✍✒✠✑ ✝✞✆ ✟✠

wereld. 

� ✗Dagelijkse Standaard ✘ Hans Labohm✂ een dagelijkse blik op het klimaatdebat uit 

het oog van een Nederlandse klimaatscepticus van het eerste uur. 

� ✗✙✚✛✛ ✜✢✣✤✥✦✧★ ✩✤✪✫✂ mondige klimaatscepticus bekend van onder meer de in het 

N✠✟✠✌☛✞✆✟✑ ✝✠✌✒✞✞☛✟✠ ✬✭✠ ✌✞✒✍✮✆✠☛✠ ✮✕✒✍✓✍✑✒✯✰ 

� ✗Climategate.nl✂ een Nederlandse site van klimaatsceptici.  

� ✗Nasa Climate✂, Nasa zelf over het klimaat. 

� ✗The Guardian Climate✂, klimaat door het oogpunt van één van de meest bekende 

kranten die de klassieke opwarmingstheorie met hand en tand verdedigt. 
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Inleiding 

Edito 
Op 22 mei 2015 organiseerde Charta Vlaanderen een klimaatdebat, met wetenschappers 

voor en tegen. Een dergelijk debat is broodnodig - zo denken wij - �✁✂✁ ✄☎✆✝✁✞✁ ✂✁ ✟✠☎✞✁

✡✝☎✠☛☞✁☛☞✌ ✄☎✆ ✂✁ ✍✁✎☛✏✑☞✁✆ ✒✄✁✎ ✡✠☛�☎☎☞ ☛✆ ✂✁ ✓✠☎☎�✔✁ ✕✁✎✔ ✖✁✆ ✎✗☛�✁✎✘ ✑✁☞ ☛✔ ✁✁✆

internationaal probleem). Wetenschappers uit beide kampen, met name de 

klimaatconsensus en hun tegenstanders, de klimaatsceptici, deelden deze bezorgdheid 

tijdens het debat. Bovendien komt in naburige landen en zelfs in Wallonië een dergelijk 

klimaatdebat gemakkelijker aan bod dan bij ons. 

Een tweede belangrijke reden heeft met het beleid te maken dat in naam van het klimaat 

wordt doorgevoerd: onze sterk verhoogde energiekosten als gevolg van de zware steun aan 

hernieuwbare energie, de dreiging van een black-out en het debacle van Electrawinds op 

kosten van de belastingbetaler zijn hier drie duidelijke voorbeelden van. In andere landen 

leidt de opkomst van de hernieuwbare energie eveneens tot gelijkaardige problemen. Deze 

problemen worden wel besproken in de media, maar dan meestal zonder referentie naar 

het achterliggende klimaatbeleid. Het  klimaatdebat bevat dus een gapende leemte. 

Daarom organiseerden we dit debat. Daarbij keken we naar de grond van de zaak: hoe zit 

het nu met die menselijke invloed op het wereldwijde klimaat? Zullen de rampen ons snel 

overspoelen? Weten we wel in hoeverre klimaatveranderingen te wijten zijn aan 

natuurlijke evoluties ✙ zoals die al duizenden jaren bestaan ✙ of aan menselijke invloed? 

Wat zegt de wetenschap hier eigenlijk over? 

Het Charta-debat was zeer intere✔✔☎✆☞✚ ✛☛✁ ✁✎ ☎✠✔ ✟✝☛✆✆☎☎✎✌ ✗☛☞ ✂✁ ✍✗✔ ☛✔ ✞✁✡✒�✁✆ ☛✔ ✆☛✁☞

de kwestie hier, er was wel veel publiek komen opdagen en alle panelleden brachten ons 

iets bij over de klimaatwetenschappen. Het debat zelf is gefilmd, dus u kunt dit zelf 

beoordelen op deze link. De presentaties van de vier panelleden vindt u als bijlage in dit e-

boek, zodat u gemakkelijk kunt volgen. Enkele onverwachte conclusies kwamen tijdens 

het debat naar boven, daarover kunt u ook lezen in de twee verslagen over het debat. 

Maar zelfs het beste debat kan nooit alle kwesties uitklaren: hoe zit het met het huidige 

klimaatbeleid? Zijn er in Vlaanderen geen academische klimaatsceptici zoals in 

Nederland? Is een economie zonder CO2-uitstoot, of met een sterk verlaagde CO2-uitstoot, 

mogelijk? 

Een éénmalige discussie tussen vier heren, de twee partijen twee aan twee 

vertegenwoordigd, is een interessant event, maar tegelijk vluchtig van aard. Daarom 

stelden we dit e-boek samen. Het bevat teksten van zowel de panelleden als van mensen 

uit het publiek. Dat brengt ons toch tot enkele verrassingen. 

Hier is een punt dat enige uitleg behoeft: bijna alle verzamelde teksten komen uit eerder 

klimaat sceptische hoek. Op zich vinden we dit niet erg, gezien de eenzijdigheid van de 
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berichtgeving in de klassieke media, maar de verklaring is echter eenvoudig. De twee 

panelleden die het IPCC verdedigden hebben een drukke loopbaan, zij konden zich hier 

om begrijpelijke redenen niet in engageren. Van de sceptici is Crok zelf een 

wetenschapsjournalist, dus een beroepsschrijver � hij stuurde wel een tekst. Dan blijft er 

Van Geel nog over, die ons de toelating heeft gegeven een relevant artikel van hem te her-

publiceren. 

Maar ook vanuit de teksten uit het publiek zien we eenzelfde onbalans, daarvoor is de 

verklaring anders. Blijkbaar stonden vooral klimaatsceptici, en laat ons zeggen 

✁✂✄☎✆✝✝✞✞✟☎✠✡☛✄✝✝☞✌✍✎ ✞☛ ✟✝✏✑✞☛✒ ✓✔ ✕☎✞ ✕☛✖✝✞✗ ✘☛✄✙✂✂☎✚ ✟✝✌ ✓✓✂ ✑☛✞ ✝✒✕☛☞☛ ✁✂✝✆✔✍

aanwezig, uit hun kringen is er één tekst die duidelijk tegenwicht geeft. Voor twee 

interessante toegestuurde teksten kregen we echter geen toestemming tot publicatie van 

✕☛ ✝✙✞☛✙☞✌✗ ✛☛ ✚☛✜☛✒ ✑☎☛☞ ✟☛✄ ✕☛ ✄☎✒✂✌✗✢☛ ☛☛☞✌✞☛ ✞☛✂✌✞ ☎✌ ☞☛✄✝✞☎☛✡ ✂✓☞✞✣ ✤Het bewijs dat 

mensen verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde✥, een hoofdstuk uit het 

✤✑✝✒✕✖✓☛✂ ✜✓✓☞ ✌✏☛✔✞☎✏☎✦✎ ✟✝✝☞✖☎✠ ✒☎☛✞ ✕☛ ✂✄☎✆✝✝✞✌✏☛✔✞☎✏☎ ✆✝✝☞ ☛☛✒ ✝✒✕☛☞☛ ✕☛✒✂✌✞☞✓✆☎✒✚

wordt bedoeld (in Vlaanderen vertegenwoordigd door SKEPP). 

✢☛ ✞✟☛☛✕☛ ✞☛✂✌✞ ☎✌ ✧✒✚☛✄✌✞✝✄☎✚ ☛✒ ✟✝✞ ✙☎✞✚☛✖☞☛☎✕☛☞✣ ✤climate Change, Evidence & Causes, 

An overview from the Royal Society and the US National Academy of Sciences✦✗  

Ten slotte: Charta Vlaanderen staat voor de levendige discussie. Dat wil dus zeggen dat er 

nog altijd gereageerd kan worden op de hier aanwezige teksten of op standpunten van de 

panelleden. Indien de teksten aan de kwaliteitsnormen voldoen, publiceren we ze graag op 

De Bron, de mediastek van Charta Vlaanderen. 

Dus voor iedereen veel leesgenot, en voor de echt moedigen die vinden dat er hiaten zijn in 

wat hier beschreven is: veel schrijfgenot. 

Charta Vlaanderen 
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Figuur 1 - Erwin Van Mol 
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Figuur 2 Uitnodiging voor het debat 



 

HET GROTE KLIMAATDEBAT  DE BRON 

 

23 

 

Het klimaatdebat moet wetenschappelijker 
EDDY DANIELS � Dat was de conclusie van het Klimaatdebat van De Bron op 22 mei. 

Op dat vlak bestond er een merkwaardige overeenkomst tussen de verdedigers van de 

opwarmings-consensus en de opwarmings-sceptici. 

De Aula van Montil-Affligem zat afgeladen vol tijdens het Milieudebat van 22 mei � 

Pierre Therie, Charta-organisator van het klimaatdebat, zegde in zijn afscheidswoord dan 

ook terecht dat we nog niet wisten of de aarde opwarmde of niet, maar dat we wel zeker 

waren dat de zaal opgewarmd was. De uiteenzettingen waren boeiend maar technisch en 

daardoor soms moeilijk te volgen, maar tijdens het debat achteraf viel één element 

bijzonder sterk op: zowel de consensus-verdedigers als de opwarmingssceptici waren het 

eens wat het uitgangspunt betrof van waaruit De Bron deze avond had opgezet: het debat 

wordt te weinig vanuit de wetenschap en te sterk vanuit (alarmerende) vooroordelen, en 

met emotionele argumenten, gevoerd.  

Een getuige kan geen aanklager zijn 
Paleo-ecoloog Dirk Verschuren (UGent) wijst op de onrustbarende ontwikkeling in Afrika, 

met vooral woestijnvorming als groot gevaar, maar zegt dat we onmogelijk kunnen 

bewijzen dat dit te wijten is aan menselijke vervuiling. Er zijn eerder al grote 

droogteperiodes geweest, toen er weinig CO2 in de lucht zat, die toen zeker niet van 

menselijke oorsprong was. Luc Debontridder, klimatoloog van het KMI, zegt dat het heel 

duidelijk is dat er een tendens tot opwarming aan de gang is, maar er doet zich geen 

abnormale stijging voor van extreme weertoestanden, zoals de media ons aanpraten. Ook 

de stijging van de zeespiegel is reëel, maar ligt lager dan in alarmerende rapporten werd 

voorspeld. 

Paleoklimatoloog en bioloog Bas van Geel van de Universiteit Amsterdam stelt dat een 

klimaatverandering over lange termijn een normaal fenomeen is. Hij ontkent het 

broeikaseffect niet, maar meent ook dat niets bewijst dat wat momenteel aan de gang is 

een menselijke oorsprong heeft, of een overwegend menselijke oorsprong. Hij denkt dat 

vooral de invloed van de wisselende zonneactiviteit schromelijk onderschat wordt. 

Wetenschapsjournalist en doctorandus scheikunde (Universiteit Leiden) Marcel Krok 

toonde statistisch materiaal waaruit blijkt dat de huidige opwarming zo alarmerend lijkt 

omdat het vergeleken materiaal vooral op korte termijn bekeken wordt, en veel te weinig 

op lange termijn, daar waar we voor sommige metingen toch over gegevens beschikken 

die tot 150 jaar teruggaan. 

Geen van de deelnemers viel elkaars gegevens aan, maar er groeide wel een consensus dat 

het belangrijk is om het wetenschappelijk onderzoek veel onbevangener voort te zetten. 

Het risico is namelijk dat wij bezig zijn gigantisch fel in te zetten op het voorkomen van 
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een ontwikkeling die misschien niet zo radicaal moet voorkomen worden. Het IPCC 

(Intergovernemental Panel on Climate Change) speelt daarin de rol van publieke aanklager, 

maar wil toch de indruk wekken een neutrale waarnemer te zijn. Wetenschappelijk is dat 

ongezond, want dat verstikt het debat en maakt dat maar één visie het publiek (en de 

overheden) nog bereikt.  

Een euro geef je maar één keer uit 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je geen milieuzorg moet beoefenen, maar dat moet je in 

alle geval doen, los van een eventuele opwarming. Als je in Beijing woont, dan kan je niet 

anders dan naar zuivere lucht verlangen, maar dat zijn op termijn haalbare doelstellingen. 

Iedereen kent het verhaal van Londen dat omstreeks 1900 beroemd was wegens zijn �thick 

fog✁. Door het uitschakelen van kolenkachels is daar maar weinig meer van te merken. 

Tenslotte stelde een waarnemer in één van de debatten in kleinere kring achteraf dat je 

voor een eenvoudige vraag staat: stel dat je echt voor een ontwikkeling staat die nefast is, 

dan kan je dezelfde euro maar één keer investeren. Je kan kiezen voor een beleid van 

voorkomen, wat om verschillende redenen niet realistisch is. Zelfs als Europa bijvoorbeeld 

zijn doelstellingen haalt, dan worden die ruim teniet gedaan door een volkomen normale 

ontwikkeling die plaats vindt in de vroegere Derde Wereldlanden ✂ vooral in de BRICS-

naties (Brazilië, Rusland, India, China en (South) Zuid-Afrika) die hun industriële 

achterstand proberen in te lopen. Je kan echter ook kiezen voor een beleid van beperken 

van de mogelijk onafwendbare gevolgen. 

En hij verduidelijkte: je kan massaal investeren in windmolens, die zonder subsidies 

volkomen onrendabel zijn en dus in hun levenscyclus feitelijk meer energie opslorpen dan 

ze er voortbrengen. Of je kan investeren in het verhogen van dijken, om overstromingen 

te voorkomen. Maar je kan niet in allebei tegelijk investeren. Daarom zit er een 

contradictie in de propaganda van de klimaat-alarmisten, want aan de ene kant zeggen zij 

ons dat een stijging van de zeespiegel onvermijdelijk is; en aan de andere kant eisen zij dat 

de fondsen die nodig zijn om het land te beschermen uitgeput raken in het voorkomen wat 

volgens hen niet te voorkomen is. 

Hoe het ook zij, een definitief antwoord heeft deze avond ons niet opgeleverd, maar dat 

was ook de bedoeling niet ✂ dat kon de bedoeling niet zijn. Wat hij ons dan wel gebracht 

heeft? Dat we dit debat moeten verder zetten, kritischer, sceptischer en eigenlijk vooral 

wetenschappelijker. Als wij een aantal mensen daartoe geïnspireerd hebben, dan hebben 

wij als De Bron (Charta Vlaanderen) ons werk goed gedaan. Alleszins waren de levendige 

debatten in kleine kring achteraf een hoopgevend signaal. 

Eddy Daniels 

  



 

HET GROTE KLIMAATDEBAT  DE BRON 

 

25 

 

  

Figuur 3 - Erwin Van Mol 
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Respectvol klimaatdebat 
ROB LEMEIRE - Het klimaatdebat is een emotioneel debat waar hoge woorden niet 

worden geschuwd. Men moet maar eens kijken hoe dit verloopt op het internet, als 

�✁✂✄☎✆✆✝✞✟✠✡✝✄✟✄☛ ✠☞ �✁✂✄☎✆✆✝✆✂✆✌☎✄✞✝✠☞☛ ✄☞ ✍✄✎✄✝✆✂✠ ✏✑✌☎ ✠✂✁✆✆✌ ✄☞ ✍✠ ✒✆✌✠☞ ✏✂✄✠✎✠☞✓ ✔✠

Nederlandstalige wetenschappers die het panel vormen om over het klimaat te 

discussiëren, hebben echter bewezen dat er ook respectvol over het klimaat gediscussieerd 

kan worden. Enkele verrassende conclusies doken op, onder meer de radicaal verschillende 

manier waarop Belgische regeringen het KMI in het klimaatdebat straal negeren en de 

Nederlandse regering met de KNMI, de Nederlandse tegenhanger van het KMI, net iets 

te innig samenwerkt.  

✕✖✗✘✙✚✛✘✜✚✢ ✖✣ ✤✢✜ ✚✥✜✢✙✥✢✜✦ 
Zelf was ik, de weken voor het debat, even actief op een internetforum forum.politics.be, 

waar onder meer over het klimaat gediscussieerd wordt. Ik gebruikte het pseudoniem 

✧Charta Vlaanderen★. Ik vroeg de medewerking aan de andere forumleden om mee te 

zoeken naar enkele goed gestelde wetenschappelijke vragen, waarbij ik het programma 

voor het debat voorstelde (zie hier). Uit vroegere ervaringen op hetzelfde forum wist ik al 

hoe snel verzuurde reacties eerder de norm zijn dan de uitzondering als het om klimaat 

gaat, en dit bleek ook nu weer. Al snel was het duidelijk dat de meeste inzendingen mijn 

vraag straal negeerden en zich liever bezighouden met het verdacht maken van Charta 

Vlaanderen, of het ontkennen van het nut ervan. 

Zelfs m✄✩☞ ✏✌✆✆✎ ☞✆✆✌ �✎✑✠✍ ✎✠✞✝✠✂✍✠ ✏✌✆✎✠☞☛ vond een bepaalde debater (met bijval van 

een andere) zeer verdacht, omdat dit inhoudt dat wij criteria hebben om de ene vraag wel 

en de andere vraag niet te stellen. Op dit soort van postmoderne redeneringen heb ik 

echter geen antwoord: het lijkt me zo doodnormaal dat men selecteert in vragen. De echte 

reden van deze reactie is natuurlijk dat er in hun ogen geen debat meer mogelijk is, 

behalve dan om ad hominem beschuldigingen te uiten en verdachtmakingen. 

Aangezien het debat in een prestigieus congrescentrum plaatsvond, kwamen er ook 

vragen over de financiering van Charta Vlaanderen. Zelf antwoorde ik dat de financiering 

geen geheim is, en dat ze een antwoord konden krijgen ofwel door mee te werken aan het 

zoeken naar goede vragen, ofwel door langs te komen. Alweer werd mijn uitnodiging 

straal genegeerd. Zoals tijdens het debat gemeld werkt Charta Vlaanderen met giften en 

De Montil heeft ons de aula zelfs gratis ter beschikking gesteld. 

✦ ✪✘✘✙ ✥✚✢✜ ✜✚✫✬✢✥✛ ✤✢✜ ✭✗✚✪✘✘✜✬✢✮✘✜ 
De sfeer tijdens het werkelijke debat zat gelukkig wel goed. In tegenstelling met de bitsige 

klimaatdiscussies die we op andere plaatsen gewend zijn, of het doodzwijgen van één van 

de kampen, hebben de aanwezige klimaatwetenschappers bewezen dat het ook anders 
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kan. Ze verwezen zonder probleem naar elkaars argumenten, af en toe omdat ze ermee 

akkoord gingen, maar ook om die te ontkrachten. 

Dat het geen gepolariseerd debat werd had ook andere redenen. Bas Van Geel en Dirk 

Verschuren stonden regelmatig inhoudelijk radicaal tegenover elkaar, maar het zijn 

collega�s paleoklimatologen die elkaar respecteren en de dag na het debat nog samen zijn 

gekomen om over hun onderzoek te praten. Beiden overnachtten in een hotel nabij het 

debat. Alweer iets dat wie de klimaatdebatten wereldwijd volgt, zelfs van dichtbij, niet 

gewend is. 

Tussen hen kwam er overigens een kort debat, over de kwestie waarom Bas Van Geel van 

het zuidelijke halfrond weinig temperatuur schattingen ✁✂✄☎ ✆✝✞✟✠�✡☛ ☞☎✌ ✍✄✎✏

onrechtstreekse schattingen via bijvoorbeeld boomringen) gebruikte in een bepaalde 

grafiek. Er zou daar minder onderzoek gebeurd zijn, bovendien zou het moeilijk zijn om 

✑✞✒☞✒ ✆✝✞✟✠�✡ ✌✒ ✂✄✏☞✒✏ ☞✄✒ ✝✒☎✑✒✝✒✏ ✞✆ temperatuur wijzigingen, aldus Van Geel. Hierop 

reageerde Dirk Verschuren dat moest dit waar zijn, het ook op het noordelijk halfrond 

✓✞✒✄✔✄✎✕ ✍✞✖ ✓✞✒✌✒✏ ✍✄✎✏ ✞✆ ✌✒✓✆✒✝☎✌✖✖✝ ✝✒☎✑✒✝✒✏☞✒ ✆✝✞✟✠�✡ ✌✒ ✂✄✏☞✒✏✗ ✘✒ ✓✞☞✒✝☎✌✞✝

greep toen in om het debat een andere richting uit te brengen. Beide kanten hebben dus 

sterke argumenten, die echter te complex bleken om op een breed debat uit te vechten. 

Dat lijkt me een doodnormaal verschijnsel in alle wetenschappelijke disciplines waar 

onenigheid bestaat in het interpreteren van wetenschappelijke gegevens. In vele gevallen 

verlopen dergelijke discussies heel wat bitsiger, zoals een chemicus me wist te vertellen dat 

er met stoelen werd gegooid tijdens een wetenschappelijk congres (dat niets met het 

klimaat te maken had). 

Standpunten minder ver uit elkaar dan verwacht 
Opmerkelijk genoeg gingen alle panelleden akkoord dat er geen bewijzen waren van 

extreem weer als gevolg van de klimaatopwarming. De vele meldingen in de media over 

meer orkanen en overstromingen die door de menselijke invloed op het klimaat 

veroorzaakt zouden zijn, de vele uitspraken hierover van politici, zowel internationaal als 

bij ons, blijkbaar is dat sterk onwetenschappelijk. 

Bij de verdedigers van de klimaatconsensus was het hierbij vooral Luc De Bontridder die 

onverwachte kritieken uitte. De ✙✒✕✒✏☞✒ ✚✄✔✓ ✛An Unconvienent Truth✜ van Al Gore zit 

vol met wetenschappelijke fouten en joeg tijdens de verschijning gewone mensen 

onredelijke angst aan ✢ zoals een vrouwtje met schrik dat haar appartement in Knokke 

onder de zeespiegel zou belanden, en De Bontridder om raad vroeg. Het IPCC is volgens 

hem bovendien maar één van de spelers in het klimaatdebat, niet het summum van de 

klimaatwetenschap. 

Maar ook de klimaatsceptici van dienst passen niet in het hun op vele plaatsen 

toegemeten keurslijf ✢ namelijk die van conservatieve neoliberalen, omgekocht door de 

olie-industrie. De uitgenodigde klimaatsceptici hebben beiden een links profiel, Marcel 
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Crok is bijvoorbeeld GroenLinks. Beiden hebben zich in feite laten rijden door een 

gezamenlijke vriend, omdat ze zelf niet eens een wagen hebben. Bas Van Geel gaf aan het 

einde van zijn presentatie aan dat hij zeker ook af wil van fossiele brandstoffen, maar dat 

dit omwille van juiste redenen moet. Geopolitieke afhankelijkheid van landen als Rusland 

ziet hij niet zitten, maar ook de verzuring van de oceanen door CO2 is voor hem een 

belangrijke reden. De olie-industrie zou dit niet graag horen. 

Op een gegeven moment stelde de moderator dat iedereen er blijkbaar mee akkoord gaat 

dat we van die fossiele brandstoffen af moeten. Dit zou ons ertoe kunnen aanzetten om 

ons af te vragen waarom heel dat wetenschappelijke debat nog nodig is. Maar volgens 

Marcel Crok is de klimaatopwarming toch heel wat minder afhankelijk van CO2 dan door 

het IPCC gesteld. We hebben dus heel wat meer tijd om het probleem op te lossen. Hij wil 

liever goede oplossingen dan �zoals vandaag � overhaast een peperduur programma van 

CO2-uitstootreductie dat toch alleen maar door bepaalde westerse landen zal uitgevoerd 

worden. Met andere woorden, vandaag staan we technologisch lang niet ver genoeg om op 

een verantwoorde manier aan CO2-uitstootreductie te doen. Alarmisme is volgens Crok 

volkomen onnodig en geostrategisch een gigantisch risico. 

Klimaatwetenschappers in België genegeerd 
Hierbij zijn we nog niet aan het einde van de verrassingen. De Bontridder sprak over het 

gebrek aan interesse vanwege de Belgische overheden op elk niveau naar echte 

klimaatwetenschappers. Wat betreft het Belgisch klimaatbeleid wordt het KMI, toch het 

Belgische instituut bij uitstek wat betreft weer- en klimaatexpertise, volledig links 

gelaten. Dit geldt evengoed voor andere Belgische klimaatwetenschappers. Klimaat-

✁experts✁ van Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace worden daarentegen wel geconsulteerd, 

maar die hebben geen wetenschappelijke achtergrond. 

Crok meldde hierop dat de situatie in Nederland er heel anders uitziet: het KNMI heeft 

daarentegen wel zeer veel invloed op het klimaatbeleid, in die mate zelfs dat de 

wetenschappers van het KNMI hun onafhankelijkheid tegenover het beleid verloren zijn. 

Het contrast tussen Nederland en België kan niet groter zijn: waar in België het beleid 

liever actievoerders hoort dan wetenschappers (die verondersteld worden neutraal te zijn), 

trekt men in Nederland die wetenschappers zo sterk mee in het bad dat zij zich 

vereenzelvigen met het beleid en zo hun neutraliteit verliezen. 

Het klimaatdebat in Nederland ziet er ook op andere vlakken anders uit dan dat in 

Vlaanderen. Marcel Crok, klimaatscepticus, is zelfs nog betaald door de Nederlandse 

overheid om de rapporten van het IPCC te reviewen. Klimaatsceptici komen aan bod in 

het Nederlandse klimaatdebat en in klassieke mediakanalen � alhoewel de ✂consensus✁-

wetenschappers er ook meer kansen krijgen. In Vlaanderen is er echter amper een debat � 

heel af en toe komt er een klimaatscepticus aan bod die dan echter snel heel wat 

✄☎✆☎✝✞✟✝✠ ✡☛✟☞✆✄ ✌✍✝ ✠☎ ✂✎✏✝✑☎✝✑✒✑✁. Daarnaast zijn er natuurlijk de vele klimaatberichten 
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en opinies van alle soorten uit het kamp van het IPCC. Terzijde, zelfs in Wallonië komen 

de klimaatsceptici meer aan bod dan in Vlaanderen, zelfs op televisie. 

Het debat ontmijnd 
Een gepolariseerd debat leidt al te gemakkelijk tot een machtsconfrontatie: de partij met 

de grootste muil en de grootste vuist wint. De waarheid verliest dan altijd, zelfs als de 

uiteindelijke �winnaar✁ het dichtste bij de waarheid zit. Als dit klimaatdebat dan nog eens 

de basis legt voor een beleid waarop alle ogen gericht zijn, dan mogen we vrezen dat er 

veel mis loopt. 

Inderdaad, het klimaatbeleid heeft ons al met veel kosten opgezadeld waarvan het niet 

helemaal zeker is of die wel zoden aan de dijk hebben gezet: een goed voorbeeld is hierbij 

het corrupte Electrawinds, dat niet weinig subsidies heeft gekregen. Volgens veel critici, 

zoals de prestigieuze denktank Itinera, is dit maar het topje van de ijsberg. Het 

klimaatbeleid was niet het hoofdonderwerp van het debat, maar stak toch onvermijdelijk 

af en toe de kop op. 

Het blijft dus heel goed mogelijk om op een beschaafde manier te discussiëren over het 

klimaat. Wie internetdiscussies volgt, ziet een bitsige strijd waar de vonken van haat meer 

opvallen dan het gebruiken van rationele argumenten. De tegenstellingen worden zo op de 

spits gedreven, waarbij het lijkt alsof er geen middenposities meer bestaan. Een veel 

gehoorde klacht tegen klimaatsceptici is dat er geen klimaat sceptische 

klimaatspecialisten zijn ✂ klimaatspecialisten zouden zo goed als allemaal duidelijk tot het 

IPCC-kamp behoren. In de Nederlandstalige gemeenschap alvast hebben we toch wat 

tegenvoorbeelden. 

Het debat hier toonde verder dat men heel goed kan geloven dat het klimaat opwarmt 

door toedoen van de mens en toch kritiek kan hebben op het IPCC en hun medewerkers. 

Rob Lemeire 
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Teksten van de panelleden 

95% zekerheid over CO2 is lege doos 
Volgens het IPCC is het voor 95% zeker dat minstens de helft van de mondiale opwarming 

sinds 1950 het toedoen is van de mens, maar deze uitspraak zegt volgens 

wetenschapsjournalist Marcel Crok eigenlijk vrij weinig over de ernst van het mogelijk 

klimaatprobleem. Zelfs als we vrijwel alle opwarming sinds 1850 aan broeikasgassen 

toeschrijven, blijft de klimaatgevoeligheid van CO2 nog steeds aan de lage kant � namelijk 

een stijging van 1,6 graden bij een verdubbeling van de CO2-concentratie. De 

klimaatmodellen van het IPCC zijn echter wel twee keer zo gevoelig. Ons klimaatbeleid is 

echter vooral gebaseerd op die - waarschijnlijk - veel te gevoelige klimaatmodellen. Crok 

stelt dat het bewijs voor een snelle of gevaarlijke opwarming de laatste jaren juist kleiner is 

geworden. 

Intro 

MARCEL CROK - De centrale vraag gesteld voor het grote klimaatdebat in Affligem was 

deze: in welke mate is de mens verantwoordelijk voor de klimaatveranderingen? Dat is 

een uitstekende vraag want het antwoord daarop bepaalt grotendeels of en zo ja in welke 

mate de opwarming van de aarde een probleem kan gaan worden. In deze uitgewerkte 

presentatie zal ik mijn visie op deze kwestie geven. 

De hoofdconclusie van het vijfde IPCC-rapport uit 2013 luidde als volgt: Het is extreem 

waarschijnlijk (95% zeker) dat ten minste de helft van de opwarming sinds 1950 door de 

mens komt. Dit is in feite het antwoord van het IPCC op de vraag van de avond. In 2007 

was het IPCC nog 90% zeker van dezelfde claim. De boodschap van het IPCC is dus: we 

zijn nog zekerder geworden van onze zaak, het is CO2. 

Deze claim van het IPCC ✁✂ ✁✄☎✆✝✄✞☎✁✟✄✞✞✠ ✡✆☛✄☎✆✝☞✝✆☎✆✆✝✌ ✞✠✂ ✍the science is settled✎ ✟✏

✍✑✆ ✒✁✓✄ ✆✝ ✔✁☎✎✕ ✖✟ ✂✗✘✝✆✆✏ NRC Handelsblad destijds in een commentaar dat 95% genoeg 

is en dat we ons nu moeten richten op de vraag hoe we het klimaatprobleem gaan 

aanpakken.  

Mijn stelling is echter dat deze hoofdconclusie van het IPCC je nagenoeg niets vertelt 

✟✙✆✝ ✌✆ ✆✝✄✂☎ ✙✞✄ ✘✆☎ ✍✚✠✁✛✞✞☎☞✝✟✜✠✆✆✛✎✕ ✢✆☎ ✞✄✌✆✝✆ ✑✟✟✝✌✆✄✣ ✒✆✠✏✂ ✞✠✂ ✓✆ ✌✆ ✍✤✥✦-

✗✠✞✁✛✎ ✙✞✄ ✘✆☎ IPCC accepteert, dan betekent dat nog niet dat er een (groot) 

klimaatprobleem is. Toch is de claim van het IPCC zo geïnterpreteerd. Het is in mijn 

ogen een meesterlijke zet van het IPCC waar spindoctors met bewondering naar kunnen 

kijken. Immers, het IPCC doet een vrij conservatieve uitspraak, waar het in de toekomst 

ook niet snel de vingers aan zal branden. Die voorzichtige uitspraak is echter zo 

geformuleerd (vooral dat getal van 95% zekerheid maakt indruk) dat buitenstaanders het 

interpreteren als het doorslaggevende bewijs dat de mens de aarde opwarmt en dat we dus 

een groot klimaatprobleem hebben. 
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Ik heb ook gemerkt dat het publiek het vrij lastig vindt om te begrijpen waarom deze 

�✁✂✄-☎✆✝✞✟✠ ✡✝☛ ☞✌✍ IPCC nagenoeg betekenisloos is vanuit beleidsoptiek. Ik zal dus 

stap voor stap proberen uit te leggen waarom dat zo is. Laat ik om te beginnen eens een 

heel ander voorbeeld geven. Stel dat u zich al een tijd niet zo lekker voelt. U vreest 

eigenlijk het ergste, bijvoorbeeld dat u een vorm van kanker heeft, en gaat daarom naar 

de dokter. U wordt doorverwezen naar het ziekenhuis en die test u op alle mogelijke 

aandoeningen. Na weken krijgt u de uitslag. De arts zegt: ik ben er 95% zeker van dat u 

ten minste een verkoudheid onder de leden heeft. Tja, wat heeft u daar nou aan? Die 

uitkomst geeft u nog steeds geen zekerheid over wat u heeft, of het om een serieus medisch 

probleem gaat en zo ja hoe dat probleem wellicht te verhelpen is. Die arts kan wel zeggen 

dat hij 95% zeker van zijn zaak is, maar u schiet er helemaal niets mee op!  

In de klimaatdiscussie hoor je wel eens dat de aarde koorts zou hebben of erger, kanker. 

Koorts is wel een mooie vergelijking, want daarbij gaat het ook over temperatuur. Nu is 

die vergelijking volstrekt subjectief. De een kan zeggen dat de aarde 40 graden koorts 

heeft, de ander houdt het op 38 graden. Mijn stelling is echter dat het IPCC ✟✌✍ ☞✝✝✎ �✁✂-

☎✆✝✞✟✠ ✞✌✍✏ ✑✌✒✍ ✝✆✏✓ ✔✞✕ ✑✞✕☛ ✌✎ ✁✂✄ ✑✌✖✌✎ ✡✝☛ ✗✝✍ ✗✌ ✝✝✎✗✌ ✍✌☛ ✟✞☛✏✍✌ ✌✌☛ ✆✞☎☞✍✌ ✡✌✎☞✘✒✞☛✒

heeft van 37,5 graden. Niet echt iets om je ernstige zorgen om te maken. We passen ons 

wat aan, trekken niet al te warme kleding aan, drinken goed en doen een rustig duurloopje 

in plaats van een intervaltraining. Medicijnen zijn niet nodig, laat staan een chemokuur. 

Vertaald naar het klimaat, we moeten wel even alert blijven en de vinger aan de pols 

houden. Maar doen alsof het 5 voor 12 is en we op de intensive care liggen is absurd.  

Hoe komt het IPCC tot die 95%? 

Allereerst dienen we op te merken dat de 95% niet een berekend getal is. Het is gebaseerd 

✘✙ ✑✒☛✚ ✛expert judgment✜ (inschatting). In dit geval gaat het voornamelijk om de auteurs 

van hoofdstuk 10 van het zogenaamde Werkgroep I Rapport uit 2013. In dit rapport geeft 

het IPCC een update van de staat van onze kennis van het klimaat. Het betreffende 

hoofdstuk 10 heet detectie en attributie. Hierin beschrijven de auteurs of 

klimaatverandering gedetecteerd is en zo ja in hoeverre die veranderingen aan bepaalde 

oorzaken (lees: broeikasgassen) zijn toe te schrijven. De auteurs van dat hoofdstuk achten 

het extreem waarschijnlijk dat broeikasgassen ten minste de helft van de opwarming sinds 

1950 voor hun rekening hebben genomen. 

Onderstaand plaatje komt uit het vierde IPCC-rapport uit 2007 en geeft goed weer hoe 

het bewijs van het IPCC ongeveer werkt: 
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Figuur 4: attributie in het vierde IPCC-rapport uit 2007. Boven: modellen met natuurlijke en antropogene invloeden; Onder: 
modellen met uitsluitend natuurlijke invloeden. 
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In het onderste deel van de figuur zien we in zwart de met thermometers gemeten 

wereldgemiddelde temperatuur sinds 1900. In blauw zien we het gemiddelde van een 

twintigtal klimaatmodellen. In dit geval zijn de modellen alleen gevoed met natuurlijke 

klimaatfactoren. Dat zijn voornamelijk veranderingen in de activiteit van de zon (voor 

zover bekend uiteraard) en het effect van grote vulkaanuitbarstingen. Kijk vooral naar de 

�✁✂✄☎✆✝✞✟ ✠✝✞✡✠ ✡☛ ☞✄☎☛✞ ✌✍✎✏ ✑☛ ✆�✡☛✒✒☛✞ ✠✓✟✟☛☎☛☎☛✞ ✡✄✔ ✡☛ ✄✄☎✡☛ �✞✡☛☎ ✝✞✕✒�☛✡ ✕✄✞

deze natuurlijke factoren iets had moeten afkoelen. 

Het tegenovergestelde gebeurde echter, de aarde warmde op. Dan de bovenste grafiek. 

Daar zijn de modellen gevoed met zowel natuurlijke als antropogene invloeden. De 

belangrijkste menselijke invloeden zijn vooral broeikasgassen en aerosolen 

(luchtverontreiniging, denk aan de uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxide). Het 

IPCC gaat ervan uit dat die twee het tegenovergestelde effect hebben. Broeikasgassen 

hebben een opwarmend effect en aerosolen, doordat ze zonlicht weerkaatsen, een 

afkoelend effect. Gevoed met natuurlijke en menselijke invloeden zijn de modellen zo op 

het oog goed in staat de opwarming sinds de jaren zeventig te verklaren.  

✖☛✝✔☛✒✝☞✗ ✝✠ ✡✝✔ ✘✙☛✔ ✚☛✂✝☞✠✛ ✕✄✞ ✙☛✔ IPCC dat de mens de aarde opwarmt en hierop is de 

95% claim van het IPCC ook grotendeels gebaseerd. Merk op dat het eigenlijk preciezer is 

om het volgende te concluderen: klimaatmodellen kunnen alleen met broeikasgassen de 

opwarming sinds 1970 verklaren. 

Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat veel klimaatonderzoekers dit ✜bewijs✢ 

overtuigend (genoeg) vinden. Immers, CO2 is een broeikasgas dus bij een toename ervan 

verwachten we dat de aarde warmer zal worden. De aarde is ook warmer geworden, er is 

dus een correlatie tussen CO2 en de wereldwijde temperatuur. Een correlatie is weliswaar 

niet hetzelfde als een oorzakelijk verband maar omdat we fysisch gezien een oorzakelijk 

verband verwachten is het toch zeer aannemelijk dat de opwarming veroorzaakt is door 

broeikasgassen. Dit wordt bevestigd door de klimaatmodellen, de modellen waarin 

klimaatonderzoekers voor zover dat rekenkundig mogelijk is alle relevante kennis van het 

klimaat ingestopt hebben. Er zijn bovendien geen andere kandidaten beschikbaar om de 

opwarming sinds 1970 te verklaren. De zon, waar klimaatsceptici geregeld op wijzen, nam 

sinds 1950 af in activiteit, niet toe. Ergo, het moeten wel de broeikasgassen zijn, de mens 

warmt de aarde op. 

Daar lijkt weinig op af te dingen. Toch is dit ✜bewijs✢ veel minder sterk dan het op het 

eerste gezicht lijkt. Ten eerste moeten we ons realiseren dat we in de klimaatwetenschap 

helaas geen experimenten kunnen doen. We hebben maar één aarde, één klimaat. Dat 

evolueert en we kunnen de veranderingen die er gaande zijn proberen te meten en te 

duiden. Om die reden zijn klimaatonderzoekers wel gedwongen om terug te vallen op 

klimaatmodellen. Met die computermodellen proberen de onderzoekers een virtueel 

klimaat te simuleren dat zo goed mogelijk lijkt op het echte klimaat. De modellen zijn in 

de loop der jaren steeds uitgebreider geworden, steeds meer facetten van het klimaat 
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worden erin gestopt. De modellen zijn daardoor ook complexer geworden, maar complex 

betekent niet per se realistischer. 

Figuur 1 laat zien dat de modellen in ieder geval de waargenomen mondiale opwarming 

tussen 1975 en 2000 goed weten te simuleren. Echter, de modelleurs wisten al voordat ze 

�✁✂ ✄☎✆✁✝✞✟☎✠ ✡☎✂✡✠✂ ☛☞✠✂ ✌✞✟ ✠✍✁☎✟ ✎✆☞✠✄✟✏ ✑☞✆✠✂✒ ✓✠ ✆☞✂☛☎✞✝✠ ✟✠✆✔✠✍✞✟✁✁✍ ☎✄ ☛✠

belangrijkste grafiek in de klimaatdiscussie. Onderzoekers weten dat hun model in ieder 

geval die parameter zo goed mogelijk zal moeten reproduceren. Een model is uiteindelijk 

niet meer dan een hele reeks aan aannames die de modelleurs erin stoppen. De 

onderzoekers kennen de evolutie van het klimaat in de twintigste eeuw en hebben die 

kennis kunnen gebruiken bij het formuleren van hun hypotheses. Bovendien bevat het 

model heel wat parameters die door de onderzoekers ingesteld moeten worden. Dit proces 

�✠✠✟ ☎✂ ✕✞✍✡☞✂ ✖✗✘✙✚✙✛✜. Dat klimaatmodellen getuned moeten worden is bekend, over hoe 

dat proces verloopt is echter veel minder bekend. Een Duitse groep uit Hamburg 

publiceerde er een paar jaar geleden een wetenschappelijk artikel over, waarin ze 

aangaven dat het kunnen simuleren van de mondiale opwarming in de twintigste eeuw 

inderdaad een eerste prioriteit is en dat uit het slagen daarin derhalve geen grote 

conclusies getrokken kunnen worden. 

Maar laten we nu wat teruggaan in de tijd. Opvallend aan de evolutie van de mondiale 

temperatuur is dat de opwarming in twee periodes plaatsvond, van pakweg 1915 tot 1945 

en van 1975 tot 2000. Die vroege opwarming is bijna net zo groot als de late opwarming 

die door het IPCC aan CO2 en andere broeikasgassen wordt toegeschreven. Hoe goed 

simuleren de modellen die periode? Wat opvalt, is dat de dikke blauwe lijn (het 

gemiddelde van de modellen gevoed met natuurlijke invloeden) en de dikke rode lijn 

(modellen gevoed met zowel natuurlijke als antropogene invloeden) in deze periode weinig 

van elkaar verschillen. Dat komt omdat zowel broeikasgassen als aerosolen ✂☞✡ ✂☎✠✟ ✢☞✣✂

grote rol speelden in die periode. Beide lijnen komen niet goed overeen met de zwarte lijn, 

de ✖gemeten✜ mondiale temperatuur. Dat valt echter helemaal niet op in deze grafieken en 

dat komt door de prominent aanwezige gele en blauwe vakken erachter. De zwarte lijn 

blijft binnen de arcering en daarmee lijkt het dat de waargenomen opwarming binnen de 

modelrange blijft en dat modellen en waarnemingen dus niet significant van elkaar 

verschillen. 

De gele en blauwe arcering geven de evolutie van alle individuele modelruns aan. Dikwijls 

wordt één model namelijk meerdere keren gerund. Dit betekent echter niet dat er ook 

maar één modelrun is geweest die in de buurt kwam van de waargenomen opwarming, dat 

kunnen we althans niet uit deze figuur afleiden. Dat het modelgemiddelde (gevoed met 

zowel natuurlijke als antropogene invloeden) niet goed overeenkomt zien we in 

onderstaande figuur afkomstig van de blog van Bob Tisdale: 
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Figuur 5: Modellen versus observaties tussen 1917 en 1944. Mondiale temperatuur in blauw, modellen in rood. Bron: 
https://bobtisdale.wordpress.com/ 

De waargenomen opwarming was drie keer zo groot als de door de modellen gesimuleerde 

opwarming. De modellen die de opwarming van ruim een halve graad tussen 1975 en 2000 

alleen kunnen verklaren met de invloed van CO2 en andere broeikasgassen, kunnen een 

vrijwel identieke opwarming eerder in de eeuw helemaal niet verklaren. 

In het IPCC-rapport wordt ook niet veel gezegd over deze zogenaamde �vroege 

opwarming✁. Het IPCC erkent dat de oorzaak ervan niet goed bekend is. Een combinatie 

van factoren speelt waarschijnlijk een rol, er waren toen grote vulkaanuitbarstingen en 

een toenemende activiteit van de zon kan een rol gespeeld hebben. Een andere mogelijke 

factor is wat klimaatonderzoekers noemen �interne variabiliteit✁. Er kan uitwisseling 

plaatsvinden tussen verschillende onderdelen van het klimaat, bijvoorbeeld de atmosfeer 

en de oceanen. De totale energie-inhoud van het klimaat verandert daarmee niet, vandaar 

de term interne variabiliteit, maar de mondiale temperatuur kan er wel door veranderen.  

El Niño en La Niña zijn bekende fenomenen die vallen onder de noemer interne 

variabiliteit. Die wisselen elkaar om de paar jaar af. Tijdens een El Niño wordt het 

mondiaal warmer door warm water in de Grote Oceaan, tijdens een La Niña gebeurt het 

tegenovergestelde. Modellen kunnen El Niño en La Niña nog niet goed simuleren, maar 

aangezien beide fenomenen elkaar om de paar jaar afwisselen, middelen de effecten min of 

meer uit over langere tijdschaal, zo is het idee. Maar er zijn ook vormen van interne 

variabiliteit die op langere tijdschalen plaatsvinden zoals wat ze noemen de Atlantic 

Multidecadal Oscillation. Zie hieronder de ontwikkeling van de temperatuur in de Noord-

Atlantische Oceaan in de afgelopen eeuw: 
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Figuur 6: Gemiddelde temperatuur van het zeewater in de Noord-Atlantische Oceaan. 

De gelijkenis met de evolutie van de mondiale temperatuur is opvallend. De opwarming 

�✁✂✂✄☎ ✆✝✞✟ ✄☎ ✆✝✠✟ ✄☎ �✁✂✂✄☎ ✆✝✡☛ ✄☎ ☞✌✍ ✎✏ ✑✄✄� ✞✟✆✟ ✒✂ ✄✓✔�✄✕ ✖✄✄✗ ✂�✄✕✍✄✕ ✘✌☎ ✘✄

mondiale opwarming, wat betekent dat deze ✎oscillatie✙ de mondiale opwarming in deze 

periodes heeft versterkt. Modellen kunnen dit wederom niet goed simuleren, laat staan het 

modelgemiddelde, waarin door het gebruik van veel modelruns de ✎interne variabiliteit✚ 

wordt uitgemiddeld. 

Aerosolen 

Terug naar de periode van na de Tweede Wereldoorlog. Er was na 1945 eerst sprake van 

een lichte daling van de mondiale temperatuur tot aan begin jaren zeventig, daarna begon 

de opwarming die het IPCC aan broeikasgassen toeschrijft. Het algemeen geaccepteerde 

verhaal gaat als volgt: na WOII begint de concentratie broeikasgassen substantieel toe te 

nemen wat tot opwarming zou moeten leiden. Echter door snelle industrialisatie neemt 

ook de uitstoot van aerosolen (luchtverontreiniging) fors toe. De afkoelende werking 

hiervan domineerde tot de jaren zeventig waarna de invloed van broeikasgassen begon te 

domineren. Klimaatmodellen simuleren deze periode redelijk door de combinatie van 

broeikasgassen en aerosolen. De laatste jaren begint deze ✎verklaring✙ echter steeds 

zwakker te worden en wel door de stagnatie van de mondiale temperatuur die optrad 

vanaf ongeveer 2000. De mondiale opwarming vlakte af. Onderzoekers spreken van de 

✎hiatus✙ of de ✎pauze✙. Klimaatmodellen echter, zien deze stagnatie helemaal niet 

aankomen.  
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Figuur 7: Modellen en observaties sinds 1983. In zwart het modelgemiddelde. De andere gekleurde lijnen zijn individuele 
modelruns. De groene bolletjes vertegenwoordigen de mondiale temperatuur aan het oppervlak (HadCrut4), de blauwe bolletjes 
die van de lagere troposfeer (UAH). Bron: John Christy en Roy Spencer. 

Het klassieke verhaal over aerosolen en broeikasgassen begint in duigen te vallen. Want 

hoewel China en India heel wat aerosolen uitstoten, is de lucht in Europa en Noord-

Amerika de laatste decennia juist veel schoner geworden. De afvlakking van de 

temperatuur na 2000 kan dus niet verklaard worden door opnieuw een toename aan 

aerosolen. De meeste onderzoekers zoeken het in de oceanen. De energie die door de extra 

CO2 de atmosfeer warmer had moeten maken is waarschijnlijk in de oceanen gaan zitten. 

Iedere paar weken verschijnt er wel een paper die deze mogelijkheid onderzoekt. Echter, 

als oceanen de opwarming aan het oppervlak nu afvlakken, droegen de oceanen eerder, 

tussen 1975 en 2000 dan juist niet bij aan de opwarming? Een aantal papers suggereert 

inderdaad dat misschien wel de helft van de opwarming in die periode uit de oceanen 

afkomstig is. Interne variabiliteit dus. Maar de modellen simuleerden juist deze 

opwarming vrij goed door een combinatie van broeikasgassen en aerosolen. Inderdaad, 

maar als die opwarming in werkelijkheid dus voor misschien wel 50% uit de oceanen 

kwam, dan deden de modellen het dus goed om de verkeerde reden. Een mogelijke reden is 
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uiteraard dat de modellen getuned zijn en dat alle modelgroepen juist de mondiale 

temperatuur goed willen simuleren. 

De afvlakking van de mondiale temperatuur is niet goed voor het vertrouwen dat we in de 

modellen kunnen hebben. Immers, de modellen zijn getuned op de twintigste eeuw. De 

enige echte test voor de modellen is hoe goed ze nieuwe data weten te �voorspellen✁. Hier 

gaat het eigenlijk meteen mis. Modellen voorspelden bijna lineaire opwarming tussen 2000 

en 2030 van 0,2 graden per tien jaar. In werkelijkheid vlakte de opwarming na 2000 af. In 

het laatste deel van de presentatie zal ik bespreken wat een oorzaak van deze discrepantie 

kan zijn. 

Klimaatgevoeligheid 

Klimaatonderzoekers hebben het begrip klimaatgevoeligheid bedacht om aan te geven 

hoe gevoelig het klimaat is voor broeikasgassen. Het is gedefinieerd als de opwarming na 

een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer en nadat de oceanen en de 

atmosfeer volledig in hun nieuwe evenwicht zijn gekomen (dat kan overigens eeuwen 

duren). Dit begrip heet dan ook wel evenwichtsklimaatgevoeligheid en het is een 

sleutelbegrip in de klimaatdiscussie. Want als de klimaatgevoeligheid hoog is, dan zullen 

we dus onvermijdelijk veel opwarming krijgen nu we hard op weg zijn om de CO2-

concentratie in de atmosfeer te verdubbelen (sinds pre-industrieel is er een toename van 

280 ppm naar 400 ppm, 560 ppm bereiken we vermoedelijk later deze eeuw). 

Sinds het begin van de klimaatdiscussie in de jaren tachtig schatten onderzoekers de 

klimaatgevoeligheid vooral met klimaatmodellen. Je kunt immers in een klimaatmodel de 

CO2-concentratie laten verdubbelen en dan kijken met hoeveel opwarming dat gepaard 

gaat. Het beeld dat daaruit is voortgekomen is dat klimaatgevoeligheid ongeveer drie 

graden is, maar met een vrij brede range van onzekerheid. Het volgende plaatje illustreert 

dit: 

 

Figuur 8: Schattingen voor klimaatgevoeligheid. De beste schatting is ongeveer drie graden. Maar de waarschijnlijkheidscurve 
✂✄✄☎ ✆✆✝ ✞✞✟ ✠✆✡✞✟✄✄☛☞✞ ✌✍✄☎ ☎✄✎✂✏ ✠✎✞✟ ☞✎✞ ✑✒✡✡✞✓✞✞✓☎ ☞✄☎ ✔✞ ✕oge schattingen voor klimaatgevoeligheid niet kunnen uitsluiten. 
Bron: Wilco Hazeleger, KNMI. 

De beste schatting voor de klimaatgevoeligheid is drie graden (de stippellijn). Maar let 

ook op de fat tail aan de bovenkant, die suggereert dat zeer hoge waarden voor 
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klimaatgevoeligheid van 8, 9 of zelfs 10 graden niet uit te sluiten zijn. De klimaatmodellen 

die voor het vijfde IPCC-rapport zijn gebruikt hebben een klimaatgevoeligheid van 

gemiddeld 3,4 graden. 

De laatste jaren zijn er echter spectaculaire ontwikkelingen in de wetenschappelijke 

literatuur over klimaatgevoeligheid. Het is namelijk mogelijk geworden om de 

klimaatgevoeligheid ook te schatten uit de klimaatwaarnemingen die zijn gedaan sinds 

1850. De methode is heel simpel: je vergelijkt twee periodes met elkaar, die het liefst zo 

ver mogelijk uit elkaar liggen, dus bijvoorbeeld 1850-1870 met de periode 1995-2015. De 

opwarming daartussen is bekend en ook onze schattingen van de energie die in de oceanen 

is gaan zitten zijn de laatste jaren verbeterd. Vervolgens neem je aan dat die toename van 

de mondiale temperatuur en de opname van energie door de oceanen wel het gevolg moet 

zijn van de externe invloeden (lees: vooral broeikasgassen en aerosolen) die op het klimaat 

inwerken. Het IPCC-rapport geeft iedere zes jaar nieuwe schattingen van deze 

opwarmende en afkoelende factoren. Met deze factoren en de onzekerheden daarin kun je 

een zelfde waarschijnlijkheidsverdeling maken voor klimaatgevoeligheid als die hierboven 

is getoond, maar dan gebaseerd op de beste kennis en waarnemingen die we van het 

klimaat sinds 1850 hebben. Een recent gepubliceerd resultaat van de Britse onderzoeker 

Nic Lewis toont het volgende resultaat: 

 

Figuur 9: waarschijnlijkheidsverdeling voor observationele schattingen van klimaatgevoeligheid. De verschillen tussen de vier 
curves zijn het gevolg van de net iets andere begin- en eindperiodes die gebruikt zijn. Bron: Nic Lewis 
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De verschillen tussen figuur 8 en 9 zijn ronduit spectaculair te noemen. Bedenk nogmaals 

dat de klimaatmodellen uit het vijfde IPCC-rapport gemiddeld op 3,4 zitten. De 

observationele schattingen suggereren dat de waarschijnlijkheid van die waarde al 

nagenoeg nul is. De nieuwe schattingen van Lewis suggereren dat de beste schatting voor 

klimaatgevoeligheid rond de 1,6 graden ligt. Er is sowieso nog maar heel weinig overlap 

tussen de curves in figuur 8 (het traditionele beeld voor klimaatgevoeligheid) en de nieuwe 

observationele schattingen in figuur 9. 

Nic Lewis is geen standaard klimaatonderzoeker. Hij is een wiskundige die jarenlang 

werkte in de financiële sector. Na die loopbaan besloot hij klimaatonderzoeker te worden 

�✁ ✂✄☎✆✝ ✞✟✠✄✆✆✝✡�☛✂�✟✠✡☞�✠☎ ✌✂✍✁ ✎�✟✆✁✡✏✠✑✞ ✝☞�✄✆ ✠✒ ✎�✒✟✂✂✝ ☞✠✑ ��✏✒✝ ✆✟✟� ✎�✒✝✆✆✁☎�

studies tegen het licht te houden en vervolgens is hij ook zelf gaan publiceren. Hij werkt 

van huis uit en is niet verbonden aan een universiteit. 

Lewis en ik waren beiden reviewers van het vijfde IPCC-rapport. We constateerden dat 

het IPCC deze belangrijke nieuwe resultaten niet prominent bracht in het rapport. Wij 

besloten samen een rapport te schrijven (getiteld ✓A Sensitive Matter✔) over de meest 

recente literatuur op het gebied van klimaatgevoeligheid en de manier waarop het IPCC 

daar in het vijfde rapport mee om ging. Het IPCC paste overigens wel haar range voor 

klimaatgevoeligheid wat aan, de ondergrens werd verlaagd van 2 naar 1,5 graden, maar 

de bovengrens bleef gewoon staan op 4,5 graden. Hoewel het IPCC in het vierde rapport 

nog een beste schatting voor klimaatgevoeligheid gaf van 3 graden, werd nu gesteld dat er 

geen beste schatting meer gegeven kon worden. Dat is niet verwonderlijk. Het IPCC zat 

met de nieuwe veel lagere observationele schattingen in de maag, omdat die zo afweken 

van de klimaatgevoeligheid van de klimaatmodellen. 

Merk op dat Lewis (en ook andere onderzoekers die observationele schattingen 

publiceerden) ervan uitgaan dat vrijwel 100% van de opwarming sinds 1850 (en niet 

1950!) het gevolg is van de broeikasgassen! Dat komt omdat ze uitgaan van de externe 

klimaatinvloeden die het IPCC zelf publiceert. Over de hele periode 1850 tot nu spelen 

natuurlijke factoren als zon en vulkanen daarbij nagenoeg geen rol, aldus het IPCC. Maar 

zelfs met de aanname die veel verder gaat dan de ✕95%-claim✍ van het IPCC kom je dus 

uit op schattingen voor klimaatgevoeligheid die dicht tegen de ondergrens van het IPCC 

van 1,5 graden liggen.  

Een belangrijke reden dat de observationele schattingen zo laag uitvallen is dat het IPCC 

de schattingen voor het afkoelende effect van aerosolen in het vijfde rapport sterk naar 

beneden bijstelde. Je zou zeggen, als de aerosolen minder koelen, dan krijgen we nog meer 

opwarming. Dat zou inderdaad gelden voor een toekomstige afname van aerosolen. Maar 

terug in de tijd werkt het juist andersom. We hebben een opwarming van ongeveer 0,8 

graden ervaren sinds 1850. Die zou volgens het IPCC komen door de broeikasgassen. 

Echter, een deel van de opwarming is voorkomen door de aerosolen. Anders gezegd, 

zonder aerosolen zouden we al meer opwarming gehad moeten hebben. Nu is de 
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historische bijdrage van aerosolen naar beneden bijgesteld door het IPCC. Dit betekent 

dat er per eenheid broeikasgas minder opwarming heeft plaatsgevonden en dat is in feite 

een maat voor de klimaatgevoeligheid. 

De fat tails die we in figuur 8 zien zijn in figuur 9 nagenoeg verdwenen. Die fat tails waren 

grotendeels het gevolg van de grote onzekerheid in het effect van aerosolen. Met de 

nieuwe schattingen voor aerosolen in het vijfde IPCC-rapport zijn die onzekerheden 

kleiner geworden en dus ook de fat tails. Dus vooral door verbeterde schattingen van het 

effect van aerosolen en de onzekerheid daarin, zijn zowel de beste schatting als de 

bovengrens voor klimaatgevoeligheid fors naar beneden bijgesteld. Dubbel goed nieuws 

dus! 

Alleen sijpelt dit goede nieuws nog totaal niet door. Specialisten in klimaatgevoeligheid 

zijn erg aarzelend om de nieuwe resultaten te omarmen, klimaatonderzoekers daarbuiten 

krijgen het nog nauwelijks mee en aangezien het IPCC er ook zo min mogelijk aandacht 

aan besteedde is dit goede nieuws ook nog onbekend bij beleidsmakers. 

En hoewel het IPCC dus geen beste schatting voor klimaatgevoeligheid meer durfde te 

geven in het vijfde rapport neemt het vervolgens wel stilzwijgend aan dat de 

klimaatgevoeligheid van de klimaatmodellen (die met 3,4 meer dan twee keer zo hoog is 

als de beste observationele schattingen) betrouwbaar is. Alle toekomstprojecties zijn 

immers met deze klimaatmodellen gedaan zoals deze voor de komende eeuw: 

 

Figuur 10: klimaatprojecties tot 2100 zoals gepubliceerd in het vijfde IPCC-rapport. 
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In de media gaat er geen dag voorbij zonder dat we horen dat we in het huidige tempo 

van emissies (dat zelfs nog boven het hoogste scenario RCP8.5 ligt) al in 2040 de 

internationaal afgesproken grens van 2 graden zullen passeren. Dit is echter gebaseerd op 

de modellen met een klimaatgevoeligheid van gemiddeld 3,4 graden. Lewis en ik laten in 

een tabel in ons rapport zien dat de tweegradengrens, afgezien van de vraag hoe 

belangrijk die is, bij het een na hoogste scenario (RCP6.0, dat wij op de langere termijn 

waarschijnlijker achten dan RCP8.5) pas rond 2100 bereikt zal worden. Nogmaals, wij 

nemen dan aan dat vrijwel alle opwarming tot nu toe door broeikasgassen veroorzaakt is. 

Blijkt een deel van de historische opwarming van natuurlijke oorsprong te zijn (zon of 

interne variabiliteit) dan zullen de schattingen voor klimaatgevoeligheid nog verder 

dalen.  

Terug naar �het bewijs✁ van het IPCC. De klimaatmodellen simuleren de opwarming 

tussen 1975 en 2000 goed, maar zoals we eerder al constateerden waarschijnlijk om de 

verkeerde redenen. Daar kunnen we er nu nog een paar aan toevoegen. Klimaatmodellen 

gebruikten nog oude schattingen voor aerosolen, met andere woorden, het afkoelende 

effect van aerosolen is te sterk ingebouwd. Tegelijkertijd is de klimaatgevoeligheid, dus 

het tempo waarin ze opwarmen als CO2 toeneemt, van de modellen waarschijnlijk veel te 

hoog. 

Recent heeft een Duitse groep de schattingen voor aerosolen nog verder naar beneden 

bijgesteld. Dit betekent dat ook in de periode 1945-1975 het effect van de broeikasgassen 

al groter had moeten zijn dan dat van de aerosolen en dat er dus opwarming had moeten 

plaatsvinden. Er trad echter een lichte daling op die mogelijk eerder te maken heeft met 

interne variabiliteit, de uitwisseling van energie tussen de oceanen en de atmosfeer. 

Samenvattend: de opwarming tussen 1915 en 1945 is nog niet goed begrepen en mogelijk 

het gevolg van interne variabiliteit. Dan volgt een periode van lichte daling tot 1975 die 

niet goed begrepen is omdat schattingen voor aerosolen de laatste jaren aanzienlijk kleiner 

zijn geworden. Ook hier kan interne variabiliteit een rol gespeeld hebben (denk aan figuur 

6, de invloed van de Atlantic Multidecadal Oscillation). Dan hebben we de opwarming 

tussen 1975 en 2000 die modellen alleen zouden kunnen verklaren met broeikasgassen. 

Echter, recente literatuur suggereert dat de oceanen ook hier een rol van belang gespeeld 

kunnen hebben en wellicht wel 50% van de opwarming kunnen verklaren. Modellen 

simuleren deze periode goed, maar om de verkeerde redenen: een te hoge 

klimaatgevoeligheid en teveel afkoeling door aerosolen. Tenslotte volgt de onwelgevallige 

afvlakking van de opwarming na 2000, waarbij de oceanen eveneens weer een sleutelrol 

kunnen spelen.  

Voor geen van de vier periodes hebben we in feite een afdoende verklaring. Zo bekeken is 

het absurd dat het IPCC tussen het vierde en vijfde IPCC-rapport zich nog zekerder van 

haar zaak is gaan voelen over de bijdrage van CO2 (de 95%). Ikzelf zou zeggen dat het 

waarschijnlijk is (>66% procent zekerheid) dat ten minste de helft van de opwarming 
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sinds 1950 door broeikasgassen komt en zeker niet dat het extreem waarschijnlijk is. De 

term waarschijnlijk werd ook gebruikt in het derde IPCC-rapport. 

Interne variabiliteit (uitwisseling tussen oceanen en atmosfeer) lijkt in alle vier de 

periodes een rol van belang te spelen. De grote vraag is nu of interne variabiliteit ook op 

nog langere tijdschalen dan bijvoorbeeld 60 jaar (grofweg de periode van de Atlantic 

Multidecadal Oscillation) een rol kan spelen. Want ondanks het feit dat in de vier 

genoemde periodes broeikasgassen niet per se een sleutelrol spelen, neemt het IPCC aan 

dat de opwarming sinds 1850 wel degelijk toch door broeikasgassen veroorzaakt is. Dit 

komt doordat het IPCC simpelweg geen andere kandidaten geschikt acht (zoals interne 

variabiliteit of de zon). 

De 95%-claim 

Eerder stelde ik dat de 95% claim, zelfs als die waar is, sowieso een heel voorzichtige en 

weinig zeggende bewering is. Ik geef twee manieren waarop dit te doorzien is. Er was 

grofweg 0,6 graden opwarming tussen 1975 en heden. Ten minste de helft daarvan, dus 

ten minste 0,3 graden, komt door broeikasgassen, stelt het IPCC. De totale opwarming 

sinds 1900 bedroeg ongeveer 0,8 graden. De 95%-claim van het IPCC sluit dus niet uit 

dat 0,5 van de 0,8 graden (bijna twee derde) opwarming door iets anders kan komen dan 

broeikasgassen. De uitspraak zelf is dus heel voorzichtig want ondertussen gaat het IPCC 

er namelijk vanuit dat vrijwel alle opwarming sinds 1850 en niet 1950 door broeikasgassen 

veroorzaakt is. 

De tweede manier maakt gebruik van klimaatgevoeligheid. We zagen dat als we vrijwel 

alle opwarming sinds 1850 aan broeikasgassen toeschrijven, de klimaatgevoeligheid nog 

steeds aan de lage kant zit (1,6 graden). Neem je de helft hiervan, wat je in eerste orde wel 

kunt doen, dan kom je uit op een klimaatgevoeligheid van minder dan 1 graad. Het IPCC 

zou dan zeggen: het is extreem waarschijnlijk dat klimaatgevoeligheid ten minste 1 graad 

is. Voor de meeste klimaatwetenschappers is dat een enorme open deur, want zij geloven 

nog altijd dat klimaatgevoeligheid ergens tussen 2 en 3 graden ligt of zelfs hoger. 

Dus de 95%-claim van het IPCC is eigenlijk vrij onbelangrijk en weinig zeggend. Veel 

belangrijker is dat het stilzwijgend aanneemt dat klimaatmodellen (die een vrij hoge 

klimaatgevoeligheid hebben van ruim 3 graden) goed genoeg zijn om projecties naar 2100 

serieus te nemen. Die klimaatprojecties spelen dagelijks een rol in de stroom 

nieuwsverhalen die stellen dat we de tweegradendoelstelling niet gaan halen en dat het 

dus 5 voor 12 is. Dat leidt dan weer tot een - in mijn ogen onterecht - gevoel van urgentie 

en paniek. 

Conclusie 

Het is nog altijd niet duidelijk in welke mate de mens bijdraagt aan de opwarming van de 

aarde. Het bewijs voor een �snelle✁ of �gevaarlijke✁ opwarming van de aarde door CO2 is de 

laatste jaren juist zwakker geworden en niet sterker zoals het IPCC met haar 95%-claim 

suggereerde.  
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Het is nog altijd voorbarig om te stellen dat er überhaupt een door CO2 veroorzaakt 

klimaatprobleem is. Dat probleem is nog altijd hypothetisch en als het al gaat ontstaan 

dan is dat mogelijk pas in de (verre) toekomst. Met de beste kennis van nu, een lage 

klimaatgevoeligheid, ligt hooguit milde opwarming in het verschiet. Gekoppeld aan het 

gegeven dat er geen toename is gevonden in extreme weersgebeurtenissen, zoals orkanen, 

overstromingen, droogte en bosbranden, wat door het IPCC ook erkend wordt, en je kunt 

alleen maar tot de conclusie komen dat CO2 bij lange niet het probleem is dat er van 

gemaakt wordt. 

Marcel Crok  
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Zongestuurde klimaatveranderingen in het Holoceen 
(met implicaties voor het huidige en toekomstige klimaat)  

BAS VAN GEEL - Rond 850 v. Chr. vond een ingrijpende klimaatverandering plaats en 

die had grote gevolgen voor mensen in hydrologisch marginale gebieden. Een tijdelijke 

vermindering van zonneactiviteit lag aan de klimaatverandering ten grondslag. Dit 

verschijnsel stond niet op zichzelf want er zijn inmiddels heel veel aanwijzingen � over de 

hele periode van het Holoceen � dat de meeste klimaatveranderingen werden veroorzaakt 

door fluctuerende zonneactiviteit. Het klimaat blijkt hypergevoelig te zijn voor 

veranderingen in de activiteit van de zon en die constatering is essentieel voor het 

begrijpen van de opwarming zoals die in de tweede helft van de vorige eeuw heeft 

plaatsgevonden. Ook het klimaat in de nabije toekomst zal waarschijnlijk grotendeels 

door veranderende zonneactiviteit worden gestuurd. 

 

Figuur 11: De landschappelijke ontwikkeling van Noord-Nederland in drie stappen. onder: het landschap voorafgaand aan de 
klimaatverandering. midden: de veengroei krijgt een sterke impuls vanwege de klimaatverandering (koeler en vochtiger). 
Boeren in marginale gebieden moeten hun land verlaten vanwege de sterk gestegen grondwaterspiegel. Ze vinden nieuwe, 
geschikte landbouwgrond nadat een waddengebied door de klimaatverandering veranderd is in een kweldergebied (naar Van 
Geel et al., 1998). 

Inleiding 

De indeling van het Holoceen (Preboreaal, Boreaal, Atlanticum, Subboreaal en 

Subatlanticum) zoals destijds gemaakt door Blytt en Sernander was vooral gebaseerd op 

waarnemingen van veenprofielen, met name van profielen in hoogveenafzettingen. 

Hoogveenmoerassen zijn wat de waterhuishouding betreft geheel afhankelijk van 

regenwater. Hoogveen kan vele meters dik zijn; het bestaat voor een belangrijk deel uit 

resten van veenmossen (Sphagnumsoorten) die heel veel water kunnen vasthouden 
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vanwege hun typische bouw. Sphagnum-blaadjes bestaan uit een enkele cellaag en ze zijn 

opgebouwd uit twee typen cellen: chlorofylhoudende, lange smalle cellen die een netwerk 

vormen en grote, lege kleurloze cellen, de zogenoemde hyaliene cellen, die in de mazen van 

dat netwerk liggen. De hyaliene cellen staan met poriën in verbinding met de 

buitenwereld en gezamenlijk kunnen ze een grote hoeveelheid water opslaan. Vandaar dat 

hoogvenen boven de omgeving kunnen uitgroeien; ze hebben hun eigen, hoge waterspiegel 

waarbij de �sponswerking✁ van de veenmossen ✂ ook van dode veenmossen ✂ essentieel is. 

 

Figuur 12: A: De veranderingen van het koolstof-14 gehalte in de atmosfeer (✄14C) voor de periode van 1.000 tot 500 v.Chr. 
B: De successie van veenmossoorten op de overgang van Subboreaal naar Subatlanticum in een veenkolom uit het 
Enghertsdijksveen op dezelfde tijdas (naar Beer & Van Geel, 2008). De sterke toename van het 14C-gehalte wijst op een 
terugval in de activiteit van de zon. Daardoor veranderde het klimaat en dat komt tot uiting in de veranderende 
soortensamenstelling van de veenmossen. 

Veen dat onder relatief droge omstandigheden gevormd wordt is donker van kleur 

vanwege de aanwezigheid van heidesoorten, maar ook door meer intense afbraakprocessen 

in de bovenste veenlaag. Lichtgekleurd hoogveen is juist onder natte omstandigheden 

gevormd en weinig vergaan. Blytt en Sernander waren zich er van bewust dat 

afwisselingen van droge, warme perioden en natte, koele fases hun weerslag hadden op de 

soortensamenstelling van veenvormende planten en ook op de afbraakprocessen in het 

veen. Zo kwamen zij tot de indeling van het Holoceen. 
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Modern veenonderzoek 

In 1968 maakte ik voor het eerst kennis met hoogveenafzettingen tijdens een door 

professor Thomas van der Hammen enthousiast geleide veldcursus in Twente. Op excursie 

in een hoogveengebied werd ons de scherpe overgang van sterk naar weinig vergaan veen 

getoond, zoals die door Blytt en Sernader destijds gezien en benoemd werd als de 

overgang van het Subboreaal naar het Subatlanticum. Deze klimaatomslag, waarvan we 

nu weten dat die rond 850 v. Chr. optrad, heeft een belangrijke rol gespeeld in het 

onderzoek zoals ik dat in de afgelopen 45 jaar heb uitgevoerd. Als doctoraalstudent 

werkte ik aan een veenkolom uit het Wietmarscher Moor, gelegen net over de grens ten 

noordoosten van Twente en tijdens mijn promotieonderzoek (Van Geel, 1976) werkte ik 

aan de analyse en interpretatie van een veenkolom uit het Engbertsdijksveen (ten zuid-

oosten van Sibculo). In beide venen kwam de overgang van Subboreaal naar 

Subatlanticum duidelijk tot uiting: veen dat onder relatief droge omstandigheden was 

gegroeid, ging vrij plotseling over in veen dat onder zeer natte condities was gevormd. 

Destijds konden we nog geen oorzaak aanwijzen voor de klimaatomslag; we konden 

slechts registreren wat de effecten waren. Pas vele jaren later konden we � met veel 

koolstof-14 (14C) dateringen � de overgang in verband brengen met een plotselinge afname 

van de activiteit van de zon (Van Geel et al., 1996, 1998). Om dat verband uit te leggen is 

het nodig kort in te gaan op de rol van de zon bij de vorming van 14C. 

14C en de zon 

In de atmosfeer is 12C het meest voorkomende koolstof-isotoop (ca. 99%). Het isotoop 13C 

komt in mindere mate voor (ca. 1%) en het onstabiele isotoop 14C komt heel weinig voor. 

Koolstof-14 wordt gevormd onder invloed van straling die vanuit de kosmos in de 

atmosfeer doordringt; het is een ✁kosmogeen✂ isotoop. De intensiteit van het 

bombardement met kosmische straling hangt af van de activiteit van de zon. Als de zon 

heel actief is dan houdt de ✁zonnewind✂ (een stroom geladen deeltjes, afkomstig van het 

oppervlak van de zon) veel van de kosmische straling tegen. Wanneer de zon minder actief 

is, neemt de intensiteit van de kosmische straling juist toe omdat de zonnewind dan 

minder sterk is. De aanmaak van 14C in het verleden hing dus sterk af van de activiteit van 

de zon. De zongestuurde veranderingen tijdens het Holoceen (de periode na de laatste 

ijstijd) in de aanmaak van 14C kennen we omdat het 14C-gehalte van heel veel 

houtmonsters van exact bekende leeftijd (gedateerd via de jaarringen; dendrochronologie) 

werd gemeten. Laboratoria over de hele wereld hebben met metingen bijgedragen aan de 

zogenoemde ✁calibratiecurve✂ waarmee bepalingen van de resterende radioactiviteit kunnen 

worden verwerkt tot ouderdomsbepalingen in kalenderjaren (zie C14-datering - 

Wikipedia). Vanwege het radioactief verval bevat organisch materiaal, naarmate het 

ouder is, minder 14C, maar omdat we de snelheid van het vervalproces kennen, kan 

daarvoor gecorrigeerd worden. Dankzij dendrochronologische ouderdomsbepalingen en 

correctie voor radioactief verval kan de calibratiecurve dus worden omgewerkt tot een 

curve voor ✏14C (Figuur 11, links). Waar het gaat om de rol van de zon bij 

klimaatveranderingen is het relevant te weten dat de curve van ✏14C de veranderingen in  
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Figuur 13: Cartoon van de ontwikkeling van het Bargerveen (naar Van Geel et al., 2014). A: Het late 
Subboreaal was nog relatief droog, maar (B) dat veranderde bij een sterk afgenomen activiteit van de zon. 
Veel neerslag en een vermindering van de verdamping bij lagere temperaturen deed het hoogveen opzwellen, 
wat leidde tot een veenuitbraak. De erosie van de veenuitbraak leidde tot een hiaat en drainage tot een 
tijdelijk uitgedroogd veenoppervlak dat gevoelig was voor brand (C). Vervolgens kwam de hoogveengroei 
weer op gang (D en E). 
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het atmosferisch 14C-gehalte � en daarmee vooral de fluctuaties in de activiteit van de zon 

� weergeeft.  

De klimaatverandering van 850 v.Chr. en een hoogveen-successie 

In figuur 12 zien we langs een horizontale tijdas de veranderingen in de 

soortensamenstelling van een boring uit het Engbertsdijksveen en op diezelfde tijdas zijn 

de veranderingen van ✂14C weergegeven. De mossen laten een successie zien, waarbij 

relatief droog groeiende soorten (Sphagnum sectie acutifolia) afgelost worden door 

✁Waterveenmos✄ (S. cuspidatum) en ✁Wrattig veenmos✄ (S. papillosum, groeit ook heel nat), 

waarna de oceanische soort ✁Kamveenmos✄ (S. imbricatum) gaat domineren. Het is 

duidelijk dat rond 850 v. Chr. de activiteit van de zon sterk moet zijn teruggevallen, want 

het 14C-gehalte liep in de periode tussen 850 en 760 v. Chr. heel snel op tot een opvallend 

hoog maximum. We konden een verband leggen tussen de verminderde activiteit van de 

zon en de lokale successie van de mossen in het hoogveenmoeras. Het werd koeler en de 

effectieve neerslag (neerslag minus verdamping) zal zijn toegenomen gezien de abrupt 

optredende dominantie van heel nat groeiende veenmos-soorten. Uit langdurige 

dominantie van S. imbricatum blijkt dat de tijdelijke terugval in de activiteit van de zon 

heeft geleid tot een klimaatverandering die voor langere tijd aanhield. In het 

hoogveengebied Bargerveen in Zuidoost-Drenthe leidde de klimaatverandering zelfs tot 

een dramatische ontwikkeling.  

Een veenuitbraak in Zuidoost-Drenthe rond 850 v. Chr. 

De overgang van Subboreaal naar Subatlanticum heeft door de jaren heen steeds mijn 

bijzondere interesse gehouden. Toen de naar Australië geëmigreerde geoloog Henk Heijnis 

enkele jaren geleden contact zocht om een gemeenschappelijk onderzoek te doen, hebben 

we besloten een veenkolom uit het Bargerveen te onderzoeken. Voor de monstername 

zochten we een plek uit waar de overgang van Subboreaal naar Subatlanticum duidelijk 

aanwezig was. Met een stalen bak werd 50 cm veen uit een vers gestoken profiel 

bemonsterd en in het laboratorium werd iedere centimeter onderzocht op microfossielen 

(stuifmeel, schimmelsporen, etc.) en macroresten zoals mossen en zaden. Met elf 14C-

dateringen konden we de bestudeerde veenlaag goed dateren. Uit de analyse bleek tot 

onze verbazing dat er ongeveer 950 jaar ontbrak; met andere woorden: er was een 

langdurig hiaat in de veenafzetting. Na het hiaat begon de veengroei weer rond 800 v. 

Chr. Een hiaat zou kunnen zijn ontstaan doordat veengroei tijdens een lange periode 

stagneerde, maar dat is in Noordwest-Europa, gezien het neerslagoverschot, 

buitengewoon onwaarschijnlijk. Veen kan ook zijn verdwenen door erosie. De Groningse 

onderzoeker Wil Casparie heeft destijds voor zijn proefschrift de veenafzettingen van 

Zuidoost-Drenthe uitgebreid onderzocht (Casparie, 1969, 1972). Hij heeft met veen 

gevulde erosiegeulen waargenomen die hij ruwweg kon dateren in het midden van het 

eerste millennium v. Chr. De erosiegeulen wezen volgens Casparie op een ✁veenuitbraak✄. 
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Dat begrip vraagt enige uitleg. Wanneer een levend (niet door mensen gedraineerd) 

 

Figuur 14: Links de veranderingen in het atmosferisch 14C-gehalte (✏14C) gedurende het Holoceen. Positieve uitslagen wijzen 
op verminderde activiteit van de zon terwijl negatieve pieken verband houden met een actievere zon. Veel van de belangrijke 
fluctuaties van waterspiegels gaan gelijk op (hoog water bij lage zonneactiviteit) met de curve van koolstof-14, hetgeen wijst op 
door de zon veroorzaakte klimaatfluctuaties (naar Magny, 2004). 

hoogveenmoeras ver genoeg omhoog gegroeid is en het oppervlak door extra veel neerslag 

bijzonder nat wordt, kan het gebeuren dat het veenoppervlak barst. De wegstromende 

veenblubber kan verdere erosie veroorzaken waardoor veenlagen kunnen wegspoelen. Uit 

historische bronnen (voor een snelle indruk: gebruik Google en type �bog burst✁ of 

�Moorausbruch✁) weten we dat een veenuitbraak resulteert in modderstromen die ook 

dramatische gevolgen kunnen hebben in de omgeving van het hoogveen.  

Bij ons onderzoek aan de veenkolom uit het Bargerveen kwamen we tot de conclusie dat 

de veenuitbraak kort voor 800 v. Chr. plaatsvond. Dat was dus niet op een willekeurig 

moment in de tijd; we concludeerden, dat de zongestuurde klimaatverandering (tijdelijk 

zeer veel neerslag) die rond 850 v. Chr. optrad, heeft geleid tot de veenuitbraak (Van Geel 

et al., 2014). In figuur 13 wordt de gang van zaken zoals wij die ons voorstellen in 

opeenvolgende fasen weergegeven.  

Klimaatverandering 850 v. Chr. en het einde van Bronstijdbewoning in 

West-Friesland  

Paleo-ecologisch onderzoek in verband met de archeologie heeft altijd mijn interesse 

gehad en zo heb ik destijds met tw✂✂ ✄☎✆✆✂✝✞✟✠ ✂✂✡ ☎☛✝✞✡☞✠✄✌✂ ✞✍✎✂✑✑☞✡✝ ☎✡✒✂☛✎☎✄✌✑ ✒☞✂
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bewaard gebleven was onder de rond 1300 AD aangelegde West-Friese Omringrijk bij 

Enkhuizen (Van Geel et al., 1983). Die afzetting kon bemonsterd worden toen in 1976 de 

Omringdijk werd doorsneden voor de aanleg van de weg naar Lelystad. De afzetting was 

gelegen op een bodem van zandige klei met veel houtskoolpartikels. Deze bodem was 

bedekt met een dunne laag sediment die in stilstaand, ondiep, zoet water was gevormd. 

Dat open water verlandde, waarna laagveenvorming uiteindelijk leidde tot een 

hoogveenvegetatie gedomineerd door veenmossen. Uit 14C dateringen bleek dat de 

vernatting van de zandige bodem (plotselinge vorming van ondiep open water) samenviel 

met de ontvolking van West-Friesland rond 800 v. Chr. Gedurende honderden jaren 

voorafgaand aan de vernatting, was West-Friesland bewoond door boeren tijdens de 

Bronstijd. Wij trokken de conclusie dat de zongestuurde klimaatverandering (zoals we die 

al kenden van de hoogvenen in Oost-Nederland) in West-Friesland heeft geleid tot een 

onbewoonbaar worden vanwege een sterke vernatting (Van Geel et al., 1996). Een 

vooraanstaand Leids archeoloog karakteriseerde onze conclusie destijds als �ouderwets 

deterministisch✁ (in strijd met de �contextuele✂ archeologie) omdat externe dwang vanuit 

milieu of klimaat volgens hem ondenkbaar was. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat de 

ontvolking van West-Friesland in de late Bronstijd door een zongestuurde 

klimaatverandering werd veroorzaakt. Ook elders in Noord-Nederland zien we, in dezelfde 

✄☎✆✝✞✟☎✠ ✆☎✡✝✞✁☛ ☞✌✌✆✠ ✍✌✎☞☎✡☎ ✏☎✡✝✎✎☎✎✟☎ ✍☎☎✎✡✆✞☎✝ ✑☎✎☛☎✎ ✑✞☎☛✒☎✎ ✍☎✆✓✔✝✕☎✎✖ ✗✝✒

geologisch onderzoek van de VU-geologen Roeleveld (1974) en Griede (1978) weten we dat 

in Noord-Nederland juist in die periode voor het eerst kwelders beschikbaar zijn gekomen. 

Op die kwelders konden de boeren zich vestigen die elders door wateroverlast hun land 

kwijtgeraakt waren. We denken dat vanwege een wereldwijde afkoeling er thermische 

contractie van oceaanwater optrad, leidend tot enige verlaging van de zeespiegel en 

daarmee tot de overgang van wadden naar kwelders (Van Geel et al., 1996). De boeren die 

zich in het nieuw beschikbare gebied vestigden gingen er wel toe over om terpen te 

bouwen als bescherming tegen stormvloeden (figuur 11).  

Klimaatverandering 850 v. Chr. en de expansie van de Scythen 

I✎ ☛✌✑☎✎☞☎✆✘✝✎✡ ✑☎✒ ✙✔☛☛✝☛✚✓☎ ✚✞✛✛☎✡✌✁☛ ✓☎✏ ✝✘ ✡☎☞☎✆✘✒ ✌✌✎ ☎☎✎ ✞✎✟☎✆✕✞☎✘ ✝✎ ✟☎ ✜✔✝✟-

Siberische republiek Tuva. Daarbij ging het vooral om de plotseling tot grote bloei 

gekomen cultuur van de Scythen. We onderzochten de sedimenten uit een meertje en 

vonden sterke aanwijzingen voor een omslag van het klimaat rond 850 v.Chr. in Zuid-

Siberië. Het gebied veranderde toen namelijk van een halfwoestijn (heel droog; daar kon 

bijna niemand leven) in een steppe waar genoeg voedsel was voor dieren en dus ook voor 

mensen. We kwamen tot de hypothese dat de vrij plotselinge opbloei van de Scythen-

cultuur werd veroorzaakt door dezelfde zongestuurde klimaatverandering die de 

ondergang van de Bronstijd-bewoning in West-Friesland had veroorzaakt. Een toename 

van neerslag brengende westenwinden leidde in centraal Azië tot een grotere ecologische 

�draagkracht✂ van het landschap (snelle bevolkingsgroei). De Scythen waren ruiters en 

daarom was expansie richting China en ook richting de Balkan juist voor hen goed 

mogelijk (Van Geel et al., 2004).  
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Ontwikkelingen in Centraal Afrika 

Stuifmeeldiagrammen uit meer afzettingen in Kameroen en omliggende landen wijzen op 

een rond 800 v. Chr. optredende droogtecrisis: een vegetatie met overwegend regenwoud-

soorten veranderde in een vegetatie met vooral savanne-soorten. Lang heeft men gedacht 

dat uit het zuiden geïmmigreerde Bantoe-boeren verantwoordelijk waren voor de 

vegetatieverandering (kappen van bos om aan landbouwgrond te komen), maar inmiddels 

zijn palynologen en archeologen het er over eens dat een klimaatverandering 

(�droogtecrisis✁) ten grondslag gelegen heeft aan de omslag in de vegetatie en dat 

geïmmigreerde boeren daar hun voordeel mee deden (Van Geel et al., 1998).  

  

De omslag naar droogte in tropisch Afrika rond 800 v. Chr. contrasteert sterk met de 

omslag naar vernatting in de gematigde gebieden (voor een voorbeeld van het zuidelijk 

Figuur 15: A: De cyclische veranderingen in de activiteit van de zon voor de periode 1850 tot heden. 
B: De veranderingen van de gemiddelde wereldtemperatuur. C: De ontwikkeling van de 
temperatuur "gecorrigeerd" voor zonneactiviteit (naar Stauning, 2014). 
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halfrond zie Van Geel et al., 2000). Om die tegenstelling te begrijpen is een uitleg nodig 

van het meest waarschijnlijke versterkingsmechanisme dat er toe leidt dat betrekkelijk 

kleine veranderingen in de activiteit van de zon doorwerken in het klimaat. Volgens 

Haigh (1994, 1996) is uv-straling belangrijk waar het gaat om de rol van de zon bij 

klimaatverandering. Binnen de kleine veranderingen in de door de zon geproduceerde 

energie zijn de veranderingen in uv-straling heel belangrijk. uv-straling speelt een rol bij 

de vorming van ozon in de stratosfeer en ozon absorbeert energie. Als de zon in een extra 

actieve fase verkeert, wordt er veel UV uitgezonden en dus ook veel ozon gevormd.  

Verschillen in ozon-aanmaak leiden volgens Haigh tot veranderingen in de temperatuur 

en daarmee tot veranderingen in de atmosferische circulatie die (bij een lage 

zonneactiviteit) leidt tot (1) een versterking van neerslag-brengende westenwinden in de 

gematigde gebieden; (2) de circulatie in de gematigde gebieden schuift een stuk op in de 

richting van de evenaar, terwijl (3) in de tropen een afzwakking van de moesson (droogte) 

zal optreden (Van Geel & Renssen, 1998). Kortom, de bovengenoemde, schijnbaar 

tegengestelde klimaatveranderingen passen goed in het beeld van een 

versterkingsmechanisme waarbij uv-straling een belangrijke rol speelt. 

De zon in het Holoceen 

Er is inmiddels heel veel onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de zon grote invloed 

heeft op ons klimaat (zie Beer & Van Geel, 2008; Van Geel & Ziegler, 2013). Uit vele 

voorbeelden kies ik het werk van Michel Magny (2004, 2007) die uitgebreid onderzoek 

heeft verricht aan meer afzettingen in Zuidoost Frankrijk en het aansluitende deel van 

Zwitserland. Aan de sedimenten kon Magny nagaan hoe tijdens het Holoceen de 

waterspiegels in de meren van zijn veldwerkgebied hebben gefluctueerd. In figuur 14 zien 

we � in groen aangegeven � clusters in de tijd van waargenomen lage waterstanden. In 

rood zijn de clusters van hoge waterstanden aangeduid. Magny heeft de curve van ✏14C 

Figuur 16: De gemiddelde wereldtemperatuur zoals gemeten door satellieten. De temperatuur neemt 
al ruim 10 jaar niet meer toe, hetgeen door geen enkel computermodel werd voorspeld. 
www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/ 
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(geeft variatie in de zonneactiviteit weer) op dezelfde tijdschaal uitgezet. Wanneer we de 

gegevens vergelijken, blijkt dat de lage waterstanden vooral tijdens perioden met hoge 

zonneactiviteit optraden, terwijl de waterspiegels juist hoog waren tijdens perioden met 

lage zonneactiviteit (hoge waarden van ✏14C). Tijdens fasen met lage waterstanden was er 

tijdens het Neolithicum en de Bronstijd veel menselijke bewoning langs de meer oevers, 

maar tijdens hoge waterstanden zochten de mensen hun heil elders, op hogere, drogere 

bodems. Na 800 v. Chr. was het helemaal afgelopen met de meer oever-dorpen: de 

bewoners hadden ervaring opgedaan met een plotselinge, ingrijpende stijging van de 

waterspiegel en namen kennelijk geen risico meer. Het einde van de laatste meer oever-

dorpen valt samen met de verdrinking van West-Friesland en dat is geen toeval (Beer & 

Van Geel, 2008). 

Het huidige en toekomstige klimaat 

De veranderingen in de zonneactiviteit volgen een cyclisch gedrag. Iedere ca. 11 jaar 

vertoont de zon een maximum in de activiteit, die mede tot uiting komt in de aantallen 

zonnevlekken (figuur 15 A). Gedurende de tweede helft van de vorige eeuw was de 

activiteit van de zon bijzonder hoog. Deskundigen spreken van een Grand Solar Activity 

Maximum. 

We hebben geconstateerd dat de veranderende zonneactiviteit in het verleden wereldwijd 

heeft geleid tot klimaatveranderingen. Maar wat zijn nu de implicaties en wat is de 

relevantie van het paleo-onderzoek naar de rol van de zon bij het verklaren van 

temperatuurstijging in de vorige eeuw? Wat is het klimaateffect van de door de mens 

veroorzaakte stijging van de broeikasgassen in de atmosfeer ten opzichte van natuurlijke, 

zongestuurde klimaatverandering?  

Het IPCC gaat er van uit dat de rol van de zon onbelangrijk is waar het gaat om 

klimaatverandering. Dat heeft alles te maken met het feit dat het IPCC niet in 

��✁✂✄☎✆✝✁✞ ✁✄✄✂✟ ✠�✟ ✄☎ ✡☛✄☎☞✟✄☎✆✝✁✞☞✂✄✌✍�✁✝☞✂✄✁✎ ✂✑✄✟✄✁ ✒✝✓✁ ✠✝✄ ✆✔✄✝✁✄

veranderingen in zonne-energie sterk laten doorwerken op het klimaat. Voor een kritische 

benadering van de mening zoals verwoord door het IPCC verwijs ik naar een publicatie 

van Van Geel & Ziegler (2013). 

Ondanks alle ophef over global warming is de gemiddelde wereldtemperatuur, na de 

duidelijke stijging die in de tweede helft van de 20ste eeuw optrad, al meer dan 10 jaar 

niet meer gestegen (figuur 15 B en 16). Stauning (2014) verklaart dit door te stellen dat de 

temperatuur door het broeikaseffect verder zou zijn gestegen, doch dat deze stijging teniet 

gedaan werd door de verminderde zonneactiviteit in de afgelopen jaren. Zijn ✕gecorrigeerde✖ 

curve (figuur 15 C) geeft de hypothetische stijging weer die zou zijn opgetreden als de zon 

niet in activiteit zou zijn afgenomen. Daarmee wordt in feite erkend dat de zonneactiviteit 

invloed heeft op de temperatuur op aarde. Anderzijds wordt echter het Grand Solar 

Maximum dat in de 2de helft van de vorige eeuw optrad niet van wezenlijk belang geacht 

voor de temperatuurstijging die in diezelfde periode optrad, hetgeen op mij als een 
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curieuze, tegenstrijdige redenatie overkomt. Kortom: onder klimatologen bestaat er 

onenigheid over de rol die de fluctuaties in de zonneactiviteit spelen in het verloop van de 

wereldtemperatuur.  

Er bestaat geen verschil van mening over het feit dat temperatuurveranderingen achter 

kunnen lopen ten opzichte van hun oorzaak. Zo oefenen bijvoorbeeld oceanen een 

dempend effect uit, want ze kunnen bij opwarming veel warmte opnemen; wanneer de 

oorzaak van de opwarming tot een einde gekomen is, zullen ze eerst nog veel warmte 

afgeven, voordat de afkoeling werkelijk effectief wordt. De verwachte verdere 

vermindering van de activiteit van de zon (Abdussamatov, 2012) zal ons binnen een paar 

jaar duidelijkheid geven over de vraag welk aandeel de broeikasgassen hebben gehad bij 

de opwarming tijdens de tweede helft van de vorige eeuw en wat het aandeel was van de 

zon. 

Ondanks alle eventuele twijfels, zijn er goede argumenten om het gebruik van fossiele 

brandstoffen terug te brengen en te investeren in duurzame vormen van 

energievoorziening: 

1) Geopolitiek: op lange termijn zijn er niet genoeg fossiele bandstoffen beschikbaar en 

afhankelijkheid van onbetrouwbare landen als Rusland maakt ons kwetsbaar. 

2) Fossiele brandstoffen leiden tot milieuvervuiling. 

3) Aardolie kan beter gebruikt worden om er producten van te maken dan om het te 

verbranden. 

4) Voorkom verdere �verzuring✁ (minder basisch worden) van de oceanen. 

5) Misschien leidt een sterk oplopend CO2 -gehalte tot dramatische opwarming. 

Bas van Geel 
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Teksten van het publiek 

Klimaatverandering: Wat we wel en niet weten 
GERARD DE BEUCKELAER - De controverse over de klimaatverandering is groot, 

ook in de media. Het betreft hier een zeer complex probleem. Hooguit 1% van de 

bevolking heeft voldoende inzicht om er iets zinnigs over te zeggen. 100% van de 

bevolking praat er, in de beste postmoderne stijl, over mee en wil �betrokken zijn bij de 

besluitvorming✁. En helemaal niemand begrijpt er genoeg van om tot een definitief 

verdedigbaar oordeel te komen. Het gevolg is natuurlijk pure verwarring; �gefundenes 

Fressen✁ voor ons journaille. 

Maar, in een oerwoud van �mogelijk✂ en �misschien✂ die natuurlijk onder de labels �zeker✂ en 

�absoluut✂ worden verkocht, zijn er toch enkele hoekpunten te vinden die boven iedere 

wetenschappelijke twijfel verheven zijn. Misschien is het nuttig die even op een rijtje te 

zetten. Ik probeer het simpel te houden. 

1. Het klimaat warmt op, DOODZEKER. 

Dat doet het namelijk ✄ letterlijk ✄ met de regelmaat van de klok. De Servische ingenieur 

en astronoom Milutin Milankovic heeft dat een eeuw geleden haarfijn uit de doeken 

gedaan.  

☎ Er is een lange cyclus met een periode van een kleine 130.000 jaar. Dat is de 

belangrijkste. Hij wordt veroorzaakt door het feit dat onze aarde geen 

cirkel om de zon beschrijft (dat leerden we in de lagere school), en zelfs geen 

ellips (zoals ze ons in de humaniora vertelden). Zelfs die cirkel volstaat om 

de belangrijkste fenomenen zoals winter en zomer te verklaren. Maar ook de 

ellips geeft de realiteit bijlange niet weer. Als de zon en de aarde alleen 

waren in het universum, dan WAS het ✄ dan nog afhankelijk van de 

startcondities ✄ misschien een ellips (met als bijzonder geval een cirkel). 

Maar ze zijn niet alleen. Er zijn nog al die andere planeten, enkele daarvan 

(vooral Saturnus en Jupiter) zijn flink zwaar. Het resultaat daarvan is een 

baan van de aarde die niet wiskundig analytisch beschrijfbaar is. We 

moeten ons met approximaties behelpen, maar zijn daar ondertussen wel 

goed in. We hebben hier met het zogenaamde �multiple body✂ probleem te 

✆✝✞✟✠ ✟ ✡☛☞☞☛✁☞ ✆✌✞ ✞✍✎☛☛✏ ☛✍✍✞✡☛☛✍ ✑✌☛ ✒✏☛✑✌✓☛✓✌✞ ✔✞✕✟✑✍✝✞✆✞✟.  

 

Het probleem is door een stelsel van differentiaalvergelijkingen perfect af te 

beelden. Voor sommige moderne zeveraartjes is daarmee de zaak afgedaan; 

de rest slaan we dood met de computer. Maar oplossen kunnen we dat 

stelsel niet! De grootste wiskundige geesten hebben er hun tanden op 

stukgebeten: Euler, Lagrange, Henri Poincaré en meer recent nog de 

absoluut briljante Nobelprijswinnaar Richard Feynman. De wereld ziet dit 
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niet: nauwelijks iemand weet van het bestaan van het probleem af. Maar 

iedereen wil wel meepraten over het klimaat. 

Om een beetje een indruk te geven van wat we voor ons hebben, bespreken 

we hier kort het eenvoudigst mogelijk geval: drie lichamen. Dan voeren we 

nog de vereenvoudiging in dat eentje ervan te klein is om op de andere twee 

invloed uit te oefenen.  

 

Met enige wiskundige hokus pokus kunnen we in dit sterk vereenvoudigd 

geval de baan van het kleintje beschrijven ten opzichte van de grote twee. 

Als we nu eens zo doen of die beide stil blijven staan (wat natuurlijk ook 

niet waar is, maar daar hebben we de wonderen van de 

coördinatentransformatie voor!) krijgen we, afhankelijk van de 

begincondities, een dergelijk beeld:  

 

�✁✂✄☎ ✆✂✝✁✂✆✞ ✟✠✝ ✡✂ ☛☞✌✍✌✎✏✌ ✑✌✒✌✎✍✓✓✔✕ waarin wij allemaal intuïtief 

geloven is hier weinig te zien! 

 

Het zonnestelsel is dan nog eens duidelijk ingewikkelder dan dat. We 

merken het niet omdat, door de immense afmetingen, ook de vaak 

adembenemende snelheden zeer traag lijken. Voor ons, eendagsvliegen, lijkt 

het universum stil te staan. Astronomen merken het natuurlijk wel! Henri 

Figuur 17 
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Poincaré maakte zich al in 1892 zorgen over de stabiliteit van ons systeem. 

Zou het misschien kunnen dat ooit twee planeten op elkaar gaan botsen? 

Hij faalde in zijn pogingen om de stabiliteit van het stelsel aan te tonen. En 

falen doen we nog altijd even erg! Er zijn beterweters die zullen zeggen dat 

het probleem in 2005 opgelost werd. Er werd inderdaad een oplossing 

voorgesteld met een machtsreeks. Nu is een machtsreeks niets anders dan 

een bijzondere vorm van approximatie, en dat hadden we al. Bovendien 

convergeert ze (die machtsreeks) zo traag (ook voor supercomputers!) dat 

we in de praktijk toch nog altijd liever naar onze vroegere 

benaderingsmethodes grijpen. Binnen de grenzen van onze apparatuur zijn 

die nauwkeuriger! Ver van de �analytische oplossing✁ dus, waar we naar 

zoeken omdat ze ons voor de toekomst de zekerheid kan geven die 

approximaties niet kunnen bieden! Typisch portmoderne �beschaving✁: 

ongeveer is nauwkeurig genoeg!  

 

Een intrigerende nevengedachte: De nauwkeurigheid van hun (in 2012 

afgelopen) astronomische kalender suggereert dat de ✂✄☎✄✆✝ over dit 

probleem het een en ander wisten dat wij heel graag zouden weten. Hadden 

die idiote Spanjaarden toch maar de Maya schriften niet als �ketterij✁ 

verbrand! Maar de geschiedenis herhaalt zich. Achtereen verbranden de 

Taliban ook onze wiskundeboeken. Onze verlichte postmoderne kleutertjes, 

die er dan onberoerd of misschien wel sympathiserend naast staan, zullen 

ook niet meer begrijpen wat daar verloren gaat. 

 

In het praktisch geval van de baan van de aarde om de zon (en eigenlijk is 

het al verkeerd die beweging zo te noemen!) gebeurt nu het volgende. Die 

baan wisselt ✞ voorlopig ✞ tussen iets dat meer op een cirkel lijkt (zonder 

een cirkel te zijn!) naar iets dat er meer gelijk een lang gerekte ellips uitziet 

(maar een ellips is het dus ook niet) en terug. Ze doet dat met een periode 

van ongeveer 130.000 jaar. Momentje, �ongeveer✁ in de astronomie??? Wel, 

we zien binnen die cyclus weer een aantal cycli. Een van 416.000 jaar en een 

van 100.000, naast nog een aantal andere. Daaruit: ongeveer 130.000 jaar. 

Onze aarde zal dat niet altijd blijven doen, maar de volgende paar 

honderdduizend jaar wel. Onze approximaties zijn goed genoeg om dat te 

voorspellen.  

 

Nu is de intensiteit van de zonnestraling in ieder punt omgekeerd evenredig 

met het kwadraat van de afstand tot de zon. Daardoor kan intuïtief worden 

aangevoeld, en ook met vrij eenvoudige wiskunde bewezen dat de aarde op 

de cirkelvormige omloop meer energie vangt dan op de langgerekte ellips. 
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Dit is DE dominante factor die het klimaat maakt! En wij (inclusief 

experts) begrijpen er dus zo goed als niets van. Als de voorafgaande uitleg 

een andere indruk wekt is die indruk verkeerd. 

� Er is nog een tweede cyclus, met een periode van ongeveer 26.000 jaar. Die 

heeft te maken met de precessiebeweging van de aardas. Dat is een nogal 

ingewikkeld verschijnsel dat bij gyroscopen van groot belang is. Dit 

begrijpen we helemaal; het gebeurt alleen als op het roterend object een 

uitwendig moment inwerkt. Dat uitwendig moment wordt in ons geval 

geleverd door de getijdenwerking van de zon en de maan 

 

Ik wil U met de vrij eenvoudige wiskunde toch niet kwellen; we kunnen het 

ook simpel houden. We hebben als kind wel allemaal ooit met een tol 

gespeeld. Het leek of die stokstijf draaiend bleef staan. Maar als je 

✁✂✄☎✆✝✄✞✟✠ ✆✝✝✆ ✡✂✠ ☛✝ ☞✂✌ ✍✟☛ ✝✝✁ ✎✝✝✌☛✝ ✏✑✒✓✓✔✕✓✔✖ om dan, als het 

toerental daalde in een luie dans over te gaan. De as van de tol bewoog! Hij 

✎✝✗✘✍✞✝✝✙ ✝✝✁ ✆✝✠✝✚✛✜✞✢✟✠✝ ✎✝☎✝✠✟✁✠✣ ✤✂✌ ✏✑✒✓✓✔✕✔✥✖ zagen we als de kegel 

✝✝✁ ✍✝✝✚ ✆✚✝✟✁✝ ✍✜✝✆ ✍✂☞✣ ✦✚✚✝ ✞✜✌✝✞✝✁☞✝ ✢✂✗✗✂✧✗ ☞✜✝✁ ☞✂✌★ ✝✁ ☞✝ ✂✂✞☞✝ ☞✄✗

ook. Maar een volle beweging om de kegel duurt ✩ voor de aarde ✩ ☎✝✚ ✡✜✧✁

26.000 jaar. Ook dat heeft natuurlijk een invloed op de opgevangen en 

bijgehouden energie. Dat komt hoofdzakelijk omdat de landmassa ongelijk 

✜✛✝✞ ✪✜✜✞☞✝✚✟☛✆ ✝✁ ✫✄✟☞✝✚✟☛✆ ✍✂✚✙✞✜✁☞ ✛✝✞☞✝✝✚☞ ✟✗✣ ✬✝✌ ✏✭✮✯✔✓✰✖ (dus het deel 

van de inkomende straling dat weerkaatst wordt) van de oppervlakte van 

de aarde is zeer divers. Er zijn duidelijke verschillen tussen land en zee.  

 

� ✤✂✁ ✟✗ ✝✞ ✁✜✠ ✝✝✁ ✘✱✘✚✄✗✣ ✲✜✆ ☞✝ ✂✗ ✛✂✁ ☞✝ ✳✞✝✘✝✗✗✟✝✆✝✠✝✚ ✏✴✰✯✯✔✮✵✖ heen en 

weer, on precies te zijn tussen 22,1 en 24,5 graad tegenover de ecliptica. Dat 

is he✌ ✠✝✛✜✚✠ ✛✂✁ ✏✶✷✭✰✵✒✑✶✷✔✖ krachten in het zonnestelsel: puur ✏multiple 

object✧ dus. Hier zien we een periode van 41.000 jaar. 

 

� En dan is er nog een elfjarige cyclus. Die heeft met de zonneactiviteit te 

doen. De oorzaak daarvan begrijpen we weer niet. Maar het zou eerder 

verbazend zijn indien een complex systeem zoals de zon stabiel ware. 

Stabiliteit is de grote uitzondering in het universum, oscillatoren zijn de 

regel! 

Het feit dat we geen andere cycli kennen betekent natuurlijk nog lang niet dat er geen 

zijn. Ik vermoed bij voorbeeld dat er iets van rond de 400 jaar is. Maar ik heb niet 

voldoende harde feiten. Dus geen verdere vermelding waard! 

Gesuperponeerd komt daar dan het volgende uit: 

Geloof me maar, in die grafiek zit genoeg stof voor een heel leven wetenschappelijk werk. 

Hij toont dozijnen dingen die ik niet begrijp en heel graag zou willen begrijpen. 
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Figuur 18 

Let voorlopig enkel op de blauwe lijn (Temperature). Over de rode (CO2) hebben we het 

later nog. 

We hebben dergelijke � betrouwbare � data tot drie miljoen jaar terug. 

We kunnen dat meten omdat we in het ijs van Antarctica boren. De boorkern die eigenlijk 

uit gecomprimeerde gevallen sneeuw bestaat, heeft door de seizoenen natuurlijk een 

differentiering. Daardoor ontstaat zoiets gelijk de jaarringen bij bomen. Dat maakt 

precieze datering mogelijk. We kunnen aan de hand van de kristalvorm en aan 

gasocclusies de temperatuur inschatten. Dat is een beetje ingewikkeld. Het heeft ook met 

isotopenverdeling te maken. Aan de liefhebbers leg ik het graag uit. De CO2 concentratie 

kunnen we in de gasocclusies direct bepalen. Zo kunnen we enkele miljoenen jaren 

teruggaan. Natuurlijk worden, door de immense druk van de ijsmassa, de schijfjes dunner 

naarmate we in de tijd teruggaan. Daardoor wordt de resolutie slechter. Dat is in figuur 

18 duidelijk te zien. 

De voornoemde cycli zijn duidelijk herkenbaar. De laatste (elfjarige) komt pas meer 

✁✂✄✂☎✆ ✝☎ ✞✂ ✟✄✠✝✡☎☛☞✁✂ ✌✍✎✏✑✒✓ van de lijn te voorschijn omdat de slechtere definitie van 

een half miljoen jaar geleden zijn effect maskeert. 

Als we naar de grafiek kijken zien we dat we nu aan het einde van een opwarmingsfase 

zitten. Gelukkig maar, want de aarde is meestal een tamelijk onplezierig oord en alleen in 

de warme periodes enigermate te genieten. De opwarming lijkt echter te stagneren. Hoe 

dat komt begrijpen we niet. Deze stagnatie is gedurende het bestaan van Homo Sapiens 

uniek. Vijfduizend relatief stabiel warme jaren op rij zijn vroeger nooit voorgekomen. Het 

zou best eens kunnen dat de ontwikkeling van onze hoge culturen enkel daardoor mogelijk 

werd. Het moet echter nog twee graden warmer worden. Dat gaat nu wel heel gauw 

gebeuren, het kan hoogstens nog een kwestie van een paar duizend jaar zijn. In die 

periode komt bijna gegarandeerd ook nog eens een mini ijstijd voor. Na het maximum 
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komt dan weer een serieuze ijstijd. Dat wordt dan minder prettig, maar ergens maak ik 

�✁ ✂✄✄☎ ✆✝✁✞ ✟✁✁✠ ✡☛☎☞✁✆ ☛✟✁☎✌ 

Maar we weten nog meer. Tamelijk recent heeft een grote groep wetenschapsmensen een 

titanenwerk verricht. Ze hebben een korte (dat betekent dus 2000 jaar lange) 

temperatuurgeschiedenis van de continenten opgesteld. Daarvoor zijn dozijnen 

verschillende methodes gecombineerd. Dendrochronologie speelt daarbij een grote rol, 

maar in Arctica natuurlijk niet. Directe metingen (turquoise) zijn enkel voor de laatste 

tweehonderd jaar beschikbaar. Het resultaat ziet u in figuur 19. 

 

Figuur 19 

We kunnen hier enkele interessante zaken zien: 

✍ De warme periode rond 900, toen er in Kopenhagen wijnbouw was en Groenland 

inderdaad groen zag. 

✍ De mini-ijstijd van Pieter Breugel, die waarschijnlijk ook de boerenopstanden en 

godsdienstoorlogen in de 16e en 17e eeuw met zich bracht. 

✍ We zien hoeveel verschil één graad kan maken. 

✍ Ondanks het onmiskenbaar feit dat we in een lange termijn opwarming zitten, 

hebben we in Europa de temperatuur die hier kort na begin van onze tijdrekening 

heerste nog altijd niet terug bereikt! Maar Arctica is bijna een graad warmer. 

✍ We zien dat er sinds 1850 wel degelijk ✎iets✏ aan de hand is. 
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Conclusies uit dit kapittel: 

� Het klimaat warmt wel degelijk op. Het is gewoon dwaas dat te willen afstrijden. 

� Het is HEEL ZEKER dat het dat ook zou doen als er geen mensen waren.  

� Die evolutie gaat niet monotoon stijgend, maar door ups en downs. 

� Het idee dat de mens maatregelen zou kunnen nemen om die opwarming te 

stoppen is te bespottelijk voor discussie.  

� ✁✂✂✄☎ ✆✂✂✄✝✞✟ ✠✝ ✡☛✠✡☞✝✆✌✄✌✠ ✆✂✟ ✆✌ ✍✌✠✎ ✌✄ ✠✞✌✟✎ ✍✌✌ ✟✌ ✍✂✏✌✠ ✑✌✌✒✟ ✞✎ ☛☛✏ ✌✌✠

✓✌✟✌✠✎✡✑✂✔✔✌☞✞✕✏ ✟✌ ✏☛✄✟ ✖☛✡✑✟✕✌✗ ✘✂✠✟☎ 

2. Menselijke activiteit levert een bijdrage aan die opwarming, 

DOODZEKER. 

Bij alle scepticisme zitten we nog altijd met het probleem de meting van 350 ppm CO2 in 

de atmosfeer te verklaren. Dergelijke hoge waarden zijn in de vorige 500.000 jaren nooit 

voorgekomen (zie figuur 18, de rode lijn). CO2 is een broeikasgas en verhoogt de 

temperatuur. We zullen nog zien hoe. We kunnen stellen dat we op het moment in de 

atmosfeer ongeveer 100 ppm CO2 meer meten dan er bij de gegeven temperatuur vanuit 

de historische data verwacht kon worden. Dat verhoogde CO2 gehalte komt minstens 

gedeeltelijk van menselijke activiteit: de materiaalbalansen kloppen perfect. Er zijn twee 

redenen voor. 

� Het simpele feit dat we met veel te velen zijn. Dat is dan meteen ook het enige 

ECHT pr☛✖☞✌✌✍ ✙✂✠ ✆✌ ✍✌✠✎✑✌✞✆✗ ✚☞☞✌ ✂✠✆✌✄✌ ✛☛✜✌✛✌✜✆✌ ✢✣✤✥✦✧★✩; 

energieschaarste, lucht- en watervervuiling, gebrek aan drinkbaar water en 

akkerland, honger en armoede etc. zijn simpele consequenties van onze uit de band 

gesprongen getalsterkte. Het is naïef te denken dat we aan de gevolgen iets 

betekenisvols kunnen doen zonder de oorzaak aan te pakken. Maar er is geen 

✢humane✩ oplossing voor het kernprobleem. Ik weet heel goed wat de Chinezen 

gedaan hebben, overigens onder de afkeurende blikken van welmenend progressief 

Europa. Maar dat verhaal is nog niet ten einde (demografische tijdbom), en het is 

nog veel te vroeg om victorie te kraaien. Bovendien is ondertussen China, als 

volkrijkste staat van de wereld door India, zonder enige gêne, vlotjes 

voorbijgestoken. 

� Onze obsessieve gewoonte gedachteloos ongeremd fossiele brandstoffen op te 

stoken. Dat is om vele redenen zeer onverstandig. Het zou kunnen (men lette op de 

woordkeuze) dat daar, naast de vele overduidelijke acute gevaren ook nog een 

extra belasting van de klimaatsituatie uit voortkomt. Als we echter van die 

✢verslaving✩ niet verlost worden zullen de kwalijke consequenties ons ombrengen, en 

wel lang voor er ooit een met het blote oog zichtbare stijging van het 

zeespiegelniveau geobserveerd kan worden. 

Waarom zeg ik eigenlijk ✢minstens gedeeltelijk✩? Waar zou die CO2 verhoging anders 

vandaan moeten komen dan van menselijke activiteit? Wel, we komen daar nog op terug 
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in het volgend kapittel. Er is op aarde een onvoorstelbare hoeveelheid water, 1,34.1018 ton 

om precies te zijn. Daarin is CO2 opgelost, en dat zijn ook weer onvoorstelbare 

hoeveelheden. Als de oceaan, om welke reden ook, opwarmt wordt een deel van dat CO2 

�✁✂✄✂☎✆✝✞✂✂✝✄✟ en het belandt in de atmosfeer. Dit enkel als voorbeeldje om te tonen dat in 

dit complex probleem bijna niets is wat het schijnt te zijn. Oppassen geblazen alvorens tot 

conclusies te komen, dus! 

Eventjes een beetje rekenen. 

Het totaal gewicht van de atmosfeer is 5.1018 kg 

De momentele jaarlijkse CO2 uitstoot is 35.100 miljoen ton, dus 35,1.1012 kg 

Dat is goed voor 7 ppm in de atmosfeer. 

De totale uitstoot over de laatste 50 jaar was 1.098.771 miljoen ton.  

Of 1098.1012 kg 

Dat betekent rond de 200 ppm 

Voor het totaal na de industriële revolutie is een schatting van 350 ppm te verdedigen. 

Natuurlijk is een deel van dat CO2 al uit de atmosfeer verdwenen door: 

✠ Omzetting in het fotosyntheseproces. 

✠ Absorptie en �opslag✟ in de oceanen. 

Maar we kunnen er gerust van uitgaan dat de evenwichtstoestand tussen CO2 in de 

atmosfeer en opgelost in het oceaanwater niet bereikt is. Door mijn eigen experimenten in 

de jaren 80, in samenwerking met de Universiteit Heidelberg weet ik hoe verrassend traag 

het transport door de grens tussen gas- en vloeibare fase is. De diepte van de oceanen 

(gemiddeld 3600 m!) maakt ook van de �verdeling✟ van het opgelost CO2 een zeer traag 

proces. Als er daar al stroming is, dan is ze meestal laminair. De wetenschap staat hier nog 

werkelijk in haar kinderschoenen. 

Ook de nieuwe biologische evenwichtstoestand die moet ontstaan doordat de hogere CO2 

concentratie door �bemesting✟ de plantengroei (ook in de oceanen) zal gestimuleerd en 

uitgebreid hebben waardoor dan weer een hogere CO2 verwerkingscapaciteit ter 

beschikking komt, is zeker nog niet bereikt. Over de biologische kant van die zaak wordt 

nog heftig gediscussieerd. Dus ook hier moeten we het zonder werkelijk weten doen. 

De historische data tonen echter duidelijk dat de CO2 concentratie de temperatuur 

gedempt volgt. Dat betekent dus dat ze die ook vertraagd moet volgen. De cybernetische 

parameters van deze processen kennen we niet kwantitatief. Maar een blik op de data 

toont dat de vertraging aanzienlijk moet zijn. 
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Natuurlijk zijn dit zeer oppervlakkige beschouwingen over een ongelofelijk complex 

systeem dat we kwantitatief helemaal niet, en zelfs kwalitatief niet helemaal begrijpen. 

�✁✁✂ ✄☎✆ ✝✞✟✠✆ ✡✞☎✆ ☛✡✂☎☞☎✝✞✟✠ ✆☛✌✄ ✆☎ ✍☎✎✎☎✡ ☞✁✆ ☞☎ ✏✑✑ ✒✒✓✔ ☞✞☎ ✕☎ ☛✒ ☞✞✆ ✓☛✓☎✡✆ ✖✆☎

✗☎☎✝✘ ✓☎✆☎✡ ✙✞✟ ☞☎ ✎☎✎☎✗☎✡ ☞☎ ✆☎✓✒☎✂✁✆✚✚✂✔ ☞☛☛✂ ☞☎ ✓☎✡✛ ✎☎✒✂☛☞✚✌☎☎✂☞ ✞✛✜ ✢☎✆ ✁✝✝☎✂✓✞✡✛✆☎

wat we moeten zeggen is dat deze mogelijkheid niet uit te sluiten valt. 

Het is dus wel dwaas menselijke betrokkenheid te loochenen. Dat geldt natuurlijk niet 

voor het fenomeen opwarming op zich; die zou er ook zijn zonder ons. Maar bij de omvang 

die het fenomeen uiteindelijk aan zal nemen zitten we er zeker, minstens voor een beetje, 

tussen.  

Blijft natuurlijk de hamvraag: HOEVEEL verschil maken we? Wat is de relatieve invloed 

van de door ons veroorzaakte CO2 verhoging (50 tot 100 ppm), vergeleken met de 

astrofysische elementen die we onder 1. besproken hebben? Dat is dus allerminst 

duidelijk, maar wel belangrijk voor beleidsbeslissingen. Hier stort het debat in en het 

degenereert ✣ overigens op beide kanten van de discussie ✣ tot een vulgaire toogruzie. Als 

we lichtjes beneveld aan de tapkast de wereld staan te regeren houden we van 

doemdenken; het is lekker spannend. En de wetenschap ondersteunt ons daarbij nog! 

✤✁✡✆✥ 

3. De resultaten van onze klimaatmodellen zijn wetenschappelijk 

waardeloos, en als basis voor beleidsbeslissingen niet alleen 

onbruikbaar maar gevaarlijk. 

Dat is nu echt heel jammer, want in het tegengestelde geval hadden we hier een antwoord 

op onze hamvraag kunnen vinden. Nog meer jammer is het feit dat ik hier in de 

afzienbare toekomst (pak weg 50 jaar) geen substantiële verbetering mogelijk acht! 

Daarover meer in het volgend kapittel. 

Interpolatie is een delicate kunst, maar kan, indien omzichtig doorgevoerd, valabele 

resultaten leveren. Extrapolatie is altijd met de grootste voorzichtigheid te genieten. Ze 

kan enkel verantwoord zijn indien, en dan nog binnen enge grenzen, aangewend op 

systemen waarvan we de interne processamenhangen minstens kwalitatief goed begrijpen. 

Vroeger wist iedereen die wetenschappelijk werk deed dat. Maar de postmoderne 

zedeloosheid heeft met de strenge door de verlichting verlangde empirie korte metten 

gemaakt. Tegenwoordig zijn stevige opinies gevraagd. Wij passen hier dus in onze 

modellen in brede zin en ongegeneerd extrapolatie toe op het klimaat, HET chaotisch 

systeem par excellence. Dat moest verkeerd aflopen, en het is dan ook grondig scheef 

gegaan. 

De Amerikaanse regering, die wij ingebeelde Europeanen nu normaliter niet van 

overmatige intelligentie verdenken, moet nattigheid gevoeld hebben. Ze besloten namelijk 

de CMIP (Coupled Model Intercomparison Project) inspanning bij het Lawrence Livermore 

National Laboratory te financieren. Wat die doen is de meest gezaghebbende (In De 

Morgen en De Standaard heet dat tegenwoordig ✖spraakmakende✦✧ ✓☛☞☎✝✝☎✡ ☎✡ ✛✌☎✡✁✂✞☛✘✛
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vergelijken. Hier komen hun laatste bevindingen (van hun website) in Figuur 17. Ze 

�✁✂✂✁✄ ☎✆✁✝ ✞✟✁✄✠✝✆✡☛✞ ☞✌✠✍ ✎✆✏✄ ✌✆✁ ✑✒✓☛✞✔ ✕✁✍✁✞✍✖ ✆✁✌✁✝ ✗✁✍ ✘✙ ✗✡✌✁✚✚✁✄✛ ✜✁ ✍✡✄✁✄ ✌✁

berekende temperatuursverhoging ten opzichte van 1950 in een periode tot 2100. Buiten 

de geprojecteerde waarden tonen ze ook de historische (Historical) waarden. Dat zijn de 

✢✠✠✝✌✁✄ ✌✡✡✝ ✌✁ ✗✡✌✁✚✚✁✄ ✍✁✝✣✕✕✁✝✁✤✁✄✌ ✆✄ ✌✁ ✍✆✏✌✛ ✥✠✠✝☎✡✡✝ ✢✠✝✁✄ ✕✁✁✄ ✞✟✁✄✠✝✆✡☛✞

nodig, daar we weten wat er gebeurd is. Ten slotte tonen ze de waarnemingen 

(Observations) in zover die al voorhanden zijn. Dat zijn de inderdaad gemeten waarden in 

de betreffende jaren. 

Hier ziet U het nogal troosteloos resultaat: 

De rode cirkel heb ik toegevoegd. Daarover later meer. 

Figuur 20 

✦✚✚✁ ✗✡✌✁✚✚✁✄ ✧★✩✩✪✫✬✭✮✮✭✯✰ het verleden uitstekend. Big deal: dat wisten we eigenlijk al 

wel. Voor de toekomst is hier een moderne uitgave van de oeroude gegarandeerde 

weersvoorspelling te vinden: ✧het kan vriezen, het kan dooien✰, en dat in alle windrichtingen. 

Wie zei er ook weer: ✱Voorspellingen zijn moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat✲✳ ✴✁✄

natte vinger is ongeveer even nauwkeurig als dat wat we hier als wetenschappelijke werk 

opgevoerd krijgen. Dat is nog geen ramp, want ten slotte zou nog altijd één der modellen 

correct kunnen zijn. Het komt er dan ✧alleen maar✰ op aan te vinden het welke. Toch zou 

mij, indien ik de ontwikkelaar van die modellen moest zijn, nu een lichte paniek 
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overvallen. De catastrofe zit namelijk in de rode cirkel, het klein gebiedje waar én 

berekende prognoses én gemeten waarden beschikbaar zijn. Daar zien we dan 

�✁✂✄☎✁✆☎✝✁✄✞✁ ✞☎✟✠✂✁✡☛✄✆☎✁✟ ☞✁✆ ✌✍✍✎ ☞✏✞✁✑✑✁✄ ✁✄ ✌✍✍✎ ✟✠✁✄☛✂☎✏✒✟✓ ✔✁ ✕✏✖✞✁✄ ✗✖✄✄✁✄

denken dat RCP 2.6 toch aardig klopt, maar daar wij in de praktijk niets ondernomen 

hebben, en dus onder het slechtste scenario RCP 8.5 vallen, zou de gemeten waarde net 

aan de andere kant van het spectrum moeten liggen. 

Niemand met een soliede ervaring in wetenschappelijk werk heeft meer dan die rode cirkel 

nodig om te besluiten: waardeloze rommel, weggooien en ✘ heel misschien ✘ herbeginnen.  

Als we ons dan toch aan prognoses wagen, dan zouden we minstens ons instrumentarium 

kunnen kalibreren. Door zorgvuldige studie van de discrepanties tussen voorspelde en 

nadien feitelijk geobserveerde waarden kan de prognostische kwaliteit aanzienlijk 

verbeterd worden. Natuurlijk niet door ✘ zoals algemeen gebruikelijk ✘ de algoritmen een 

beetje te ✙masseren✚, maar wel door de fundamentele wetenschappelijke oorzaken voor die 

discrepanties te vinden. We kunnen vandaag de ✙spraakmakende✚ dramatische vroegere 

prognoses over zeespiegelniveau-stijgingen zonder meer naar het rijk van de fabeltjes en 

andere sciencefiction verwijzen. Maar geen mens maalt erom. Wie herinnert zich nu nog 

✞✁ ✛☎✑☞ �☛✄ ☞☎✜✄✢✁✁✂ ✣✏✂✁✤ ✔☎✁ ✢✁✂☎✄✄✁✂✆ ✕☎✠✢ ✄✏✝ ✞✁ ✛✏✆✏✒✟ �☛✄ ✞✁ ✂✁✝✁✂☎✄✝ ✞✁✂

Seychellen, die ✘ heel theatraal ✘ voor de National Geographic fotografen, een 

kabinetszitting onder water hield? Ons ego verdraagt geen controle, en zeker geen 

empirische! 

De hogepriesters der klimaatwetenschap worden door zulke sobere en sombere gedachten 

helemaal niet geplaagd. Ze hebben het veel te druk met een beetje aan hun algoritmen te 

frunniken, de voorbereidingen voor de volgende opulente conferentie en dan vooral het 

lobbywerk voor de financiering van hun grotere, heel wat snellere en veel duurdere 

computer, die ✘ daarvan zijn ze zeker ✘ alle problemen die er nog zouden kunnen bestaan 

zonder meer zal wegruimen. 

Waarom zouden ze ook iets veranderen? Via de op sensatie beluste en rijkelijk 

onderbelichte media hebben ze het onkritisch oor van Jan Modaal en dus ook van de 

politici. De wereld neemt hun modellen voor bare munt. Kritiek moeten ze niet vrezen; ze 

zijn ✙mainstream✚, en daarmee is in deze stapelzotte tijd alles gezegd. Vooral sinds de 

Amerikaanse petroleumindustrie het nodig heeft gevonden twijfelachtige 

wetenschappelijke praktijk met even plomp bedrog en omkoping te beantwoorden hebben 

critici sowieso de wind van voor. De subsidies blijven rijkelijk vloeien en de ijdelheid 

wordt voldoende gestreeld. Ook voor de politici legt het systeem geen windeieren. 

Mijnheer Gore heeft aan de handel in emissiecertificaten een fortuin verdiend. Van een 

lonend interesse conflict gesproken! Ze zitten allemaal in een fluwelen zetel. Overal 

afblijven dus: Tout va bien dans la meilleure des mondes.  

✎✄ ✕✏ ✝☛☛✆ ✢✁✆ ✄✏✝ ✥✁✑ ✁�✁✄ ✦✑☎✜�✁✄✧ ✥☛✄✆★ 
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4. Een substantiële kwaliteitsverbetering van onze klimaatmodellen in 

de afzienbare toekomst is vrijwel onmogelijk, DOODZEKER. 

Misschien ook een beetje ter ontlasting van onze klimaatpausen: klimaatmodellen zijn 

echt een aartsmoeilijk probleem. Het ligt niet zo zeer aan de modellen zelf. Het is de 

onderliggende wetenschap, in dit geval dus geofysica, die zwaar te kort schiet. Natuurlijk 

wordt de situatie verergerd door het postmoderne credo dat gebrekkig inzicht door 

overweldigende rekencapaciteit doodgeslagen kan worden. Maar het trieste feit is: wij 

weten over moeder Aarde hartelijk weinig. We weten bij voorbeeld over de 

maanoppervlakte duidelijk meer dan over het binnenste van de aarde. 

Indien U met de materie vertrouwd bent hoeft U het volgende niet meer te lezen. Maar 

voor sommigen kan het misschien verhelderend zijn. 

Beginnen we met de principes. 

Indien we willen weten of de aarde opwarmt of niet, hebben we meerdere mogelijkheden.  

� We kunnen de temperatuur van het object op verschillende tijdstippen meten. 

 

Dat klinkt wel goed, maar meet eens de temperatuur van zoiets als de aarde. Er 

zijn hier alle mogelijke temperaturen te meten, tussen -65 en 1500º C, afhankelijk 

van de plaats. En dan praten we nog niet eens over de binnenkant! We zouden 

natuurlijk ook een gemiddelde temperatuur kunnen proberen te bepalen. Maar het 

is wel op slag duidelijk dat we daar nooit de gegevens voor hebben. We kunnen 

met grote moeite een min of meer betrouwbare gemiddelde temperatuur voor de 

atmosfeer bepalen. Geen goed idee dus! 

 

� We zouden een warmtebalans kunnen maken. 

 

Simpel toch, denken we! De aarde 

krijgt haar energie exclusief als 

straling van de zon. 

 

De enige manier om energie te 

verliezen is ze in de ruimte af te 

stralen.  

 

Dus:  

 

Input > Output ✁ Opwarming  

Input < Output ✁ Afkoeling. 
 

Figuur 21 
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We kunnen die stralingsinput en �output vrij gemakkelijk nauwkeurig meten met 

behulp van satellieten. Gemakkelijk is natuurlijk een relatief begrip! Het probleem 

is echter dat de cijfers langs geen kanten kloppen! Sinds kort (2011) weten we ook 

waarom. De aarde zelf genereert ook warmte, en wel ongeveer even veel als we 

door de straling van de zon ontvangen. Ah natuurlijk, denken we: de binnenkant 

van aarde is heet en koelt af. Maar het moet toch gemakkelijk te berekenen zijn 

welke energiestroom daarmee gepaard is. Blijkt ook weer niet te kloppen! We 

vermoeden nu dat nucleaire processen in de kern aanzienlijke hoeveelheden energie 

genereren, en dat daardoor de kern niet of nauwelijks afkoelt. Het is natuurlijk 

volkomen onmogelijk onafhankelijk te bepalen om welke energiehoeveelheden het 

daar gaat. Slecht nieuws voor de geofysici: bye bye warmtebalans. Nog slechter 

nieuws voor onze groene vrienden: daar beneden draaien kernreactoren zonder 

bouwvergunning die we nu echt niet af kunnen schakelen. En, niet eens Electrabel 

verdient er iets aan! Zo sukkelen we van het een probleem naar het ander. 

 

✁ Misschien moeten we het allemaal eenvoudiger houden en ons concentreren op de 

stralingsinput en dat wat daarmee gebeurt.  

 

Er komt hier van alles aan, en niet alleen van de zon! Van elementaire deeltjes en 

ionen via en Röntgen stralen, radio golven, UV en zichtbaar licht naar IR en 

terug. Maar we maken geen te grote fout als we ons tot elektromagnetische straling 

die van de zon komt beperken. De evolutie heeft het zo ingericht dat we een vrij 

klein deel van heel dat spectrum kunnen zien. 

 

Die straling moet eerst al eens door de atmosfeer en treft dan de oppervlakte (land 

of water).  

 

Ze wordt: 

 

✁ Gewoon doorgelaten.  

✁ Gereflecteerd. 

of 

✁ Geabsorbeerd. 

 

Uiteindelijk wordt alles wat niet gereflecteerd wordt geabsorbeerd. 

 

Geabsorbeerde straling wordt omgezet in warmte. Warme objecten stralen ook 

✂✄✄☎✆ ✝✞✞☎ ✟✠ ✄✡✝✡ ☛☞☎✞✌✍✟✎ ✝✄☞ ✄✄✟ ✏✄✄✌ ✌✞✟✎✄☎✄ ✎✑✌✒✌✄✟✎☞✄✓ ✔✕✡ ✖✞☞ ✔✕ ✗✘✙✚✛✜✢ 

wordt nu in de ruimte terug gestraald, maar moet op de weg daarheen eerst terug 

door de atmosfeer. 
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Dus in heel dat proces gaan we van kortere naar langere golflengten, of voor de 

�✁✁✂✄✂☎✆�✝☎✞✟ ✠�✆ ✡✆✡☛☞✂✡☛✂✌✍✡☛✡ ✆��☛ ✡✆✡☛☞✂✡�☛✎✡☛✡ ✁☎✏☎✆✡✆✑ ✒✓✓✡✎��✓ ✔✡✡✓ ✕☛��✁

volgens de tweede wet van de thermodynamica.  

 

Hier ontmoeten we nu het broeikaseffect.  

 

Lucht (20% Zuurstof, 80% Stikstof) laat elektromagnetische straling redelijk 

ongehinderd door, tot tamelijk ver in het Ultraviolet. 

 

Met CO2 is dat anders! Zichtbaar licht passeert ongehinderd, maar in het Infrarood 

deel, dat is dus bij de warmtestraling, zijn er barrières. Bekijken we even het IR 

spectrum: 

 

Figuur 22 

Hoe moeten we dit verstaan? 

 

In de abscis staat het Golfgetal (Wavenumber). Dat representeert de golflengte. 

Hoe kleiner het Golfgetal, om zo hoger de golflengte. Op onze grafiek ligt dus het 

zichtbaar licht VER links van de bladrand.  

 

In de ordinaat staat de doorlaatbaarheid (Transmittance). Dat is het % van de 

straling dat door een bepaalde laagdikte bij dat golfgetal wordt doorgelaten. 100% 

✕✡✏✡✍✡✆✏ ✝✖✟ ✠☎✓✓✡✝✂☞ ✝☎☎☛✓��✏✕��☛✗ ✘✙ ✄☎✎✚✓✡✡✏ ✛✜✢✣✤✥✦. Maar, zoals overal in de 

fysica, bestaan ook hier noch 0 noch 100%: in de realiteit; alles ligt daar tussen. 

Als de laagdikte (of de concentratie, wat op hetzelfde neerkomt) toeneemt wordt 

natuurlijk meer tegengehouden en omgekeerd bij geringere concentraties minder. 

We zien in ons voorbeeld dat CO2 tussen de golfgetallen 2300 en 2400 bij die 

gegeven laagdikte vrijwel niets doorlaat, maar de golflengten links en rechts 

daarvan passeren bijna ongehinderd. 

 

Als er nu CO2 in de atmosfeer zit gebeurt het volgende: 



 

HET GROTE KLIMAATDEBAT  DE BRON 

 

72 

 

� Invallend licht komt ongehinderd door de atmosfeer. Het wordt ook door CO2 niet 

tegengehouden. 

� Treft de aardoppervlakte en verwarmt ze. 

� De aardoppervlakte straalt warmte uit. Dat doet ze natuurlijk niet bij één 

golflengte, maar in een spectrum. De gemiddelde golflengte is echter veel hoger 

dan die van zichtbaar licht. Die hele warmtestraling speelt zich af in het Infrarood. 

� Het grootste deel van die infrarode straling gaat ook weer ongehinderd door, maar 

het deel tussen de golfgetallen 2300 en 2400 wordt tegengehouden. Natuurlijk zelfs 

dat niet volledig (de doorlaatbaarheid is niet nul, en het CO2 is zeer verdund), maar 

gedeeltelijk toch wel. 

We kunnen nu zeggen dat door de aanwezigheid van CO2 een klein deel van de energie die 

binnengekomen is niet terug buiten wordt gelaten. Daardoor wordt een energieoverschot 

bijgehouden. Daardoor stijgt de temperatuur. Daardoor verhoogt de intensiteit van de 

warmtestraling, zodat, ook als niet alles wordt doorgelaten, er toch weer even veel buiten 

gaat als er binnen gekomen is, en het evenwicht terug hersteld is. Hoe meer CO2, des te 

hoger moet de temperatuur worden om het evenwicht terug te bereiken. CO2 werkt dus 

praktisch als een val; het laat de energie wel binnen, maar een klein beetje ervan niet 

✁✂✄☎✆ ✝☎✞✁✂✟✠ ✡☛☞✌ ✍✎✂✁ ✏✄✂✑✞✂✌ ✒✂✁✓✂☛✔✍✂✠ ✕☞☞✄✎✖ ✞✌ ✍✂ ✁✂✄✖ ✗✘✙✚✛✜✢✣✤✥ ook goed gekozen. 

Deze uitleg is een schabouwelijke simplificatie van wat er werkelijk gebeurt. Hij is niet 

echt verkeerd, maar wel jammerlijk onvolledig. De bedoeling was echter enkel het 

fenomeen verstaanbaar te maken. 

Figuur 23 
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Nu zijn er natuurlijk nog andere substanties die hetzelfde doen. Hier ziet U het IR 

spectrum van N2O, stikstofsuboxide ofte lachgas. 

Dat ziet er toch verdacht uit gelijk CO2! Maar lachgas moeten we dan ook maar niet 

gedachteloos in onze atmosfeer loslaten. 

Maar wat dacht U van waterdamp? 

En dat kunnen we boven de oceanen die 70% van de oppervlakte innemen toch moeilijk 

vermijden! We hebben hier wel niet de totale blokkade die we van CO2 kennen, maar 

daarvoor over de hele bandbreedte doorlaatbaarheden van nogal wat minder dan 100%. 

Bovendien is waterdamp in een hogere concentratie aanwezig! 

Dat is wat me het meest stoort aan heel dit debat; er wordt minstens even veel verzwegen 

als gezegd! 

Wat we tot hier toe echt kunnen is in principe ons een 10.000 meter hoge kolom 

stilstaande atmosfeer voorstellen. We kunnen exact berekenen hoeveel die gaat opwarmen 

als we een bepaalde hoeveelheid CO2 toevoegen en het systeem evenwicht bereikt heeft. 

We moeten hier niet geringschattend over doen; dat is al een hele prestatie. Maar 

natuurlijk is dat toch nog zo onrealistisch als het maar kan worden. De atmosfeer staat 

Figuur 24 

Figuur 25 
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niet stil; ze is de moeder van alle chaotische systemen. Het feit dat we min of meer 

betrouwbare weersvoorspellingen over enkele dagen voor elkaar krijgen is al een half 

mirakel. Als we werkelijk zouden weten hoe de atmosfeer tikt was dat anders! 

Nu moeten we dus niet zo doen alsof CO2 dat gevormd werd zich ogenblikkelijk over heel 

de atmosfeer verdeelt en blijft zitten. De levensweg van een CO2 molecule is vrij 

avontuurlijk!  

Er is een echte CO2 cyclus. Uiteindelijk wordt bijna alle CO2 terug in organisch materiaal 

en zuurstof omgezet. Nog niet zo lang geleden waren we er zeker van dat dit in de 

regenwouden gebeurt, maar voor het overgrote deel loopt dat af in de oceanen. De 

regenwouden verbruiken een groot deel van de zuurstof die ze produceren zelf voor aerobe 

gistingsprocessen. Bij de fotosynthese in de oceanen zijn verschillende planten betrokken. 

Maar het CO2 moet daar eerst al eens geraken. Daarbij stellen zich een hele boel 

problemen die we niet of onvoldoende begrijpen. Hoe zit dat met de beschikbaarheid van 

het licht dat nodig is voor de fotosynthese? Hoe reageren die organismen op 

temperatuurveranderingen. Alleen al daarover �✁✂✄☎☎✄ ✆✝✆✁✞✄✁✁✟ ✁✁✞ ✠✁✟✁ �✝✁✟ ✡welles ☛ 

☞✌✍✎✍✏✑ debat! Natuurlijk zijn er evenwichten mee gemoeid. Bij voorbeeld het evenwicht 

tussen CO2 in de atmosfeer en opgelost in het oceaanwater. Maar hoe zit het met de 

kinetiek naar het bereiken van die evenwichten toe? Worden die evenwichten wel ooit 

ergens bereikt? De oceanen zijn gemiddeld 3700 meter diep (daar schrikt U toch wel even 

van, niet?). De profielen in die oceanen, zowel wat temperaturen als opgeloste substanties 

betreft zijn slecht gekend. Speelt het water voorbij de eerste paar meter onder de 

oppervlakte, waar geen licht meer komt, geen rol meer? Of toch, bij voorbeeld als CO2 

opslag? De kinetiek van energie- en stoftransport door die enorme watermassa is slecht 

gekend. Wat er gebeurt aan de oppervlakte, net tussen lucht en water is nog altijd voor 

een groot deel een raadsel, zowel wat stof- als energietransport betreft. Er is een groot 

verschil tussen een beker water in een laboratorium en de oceaanoppervlakte. Een beetje 

roeren helpt ook niet veel! 

We weten nu dat hogere CO2 concentratie tot hogere temperatuur leidt. Maar hogere 

temperatuur leidt ook tot hogere CO2 concentratie! We hebben al vermeld dat er 

ongelofelijke hoeveelheden CO2 opgelost in de oceanen opgeslagen zijn. Als de 

temperatuur verhoogt komt een deel van het CO2 eruit, en als ze verlaagt wordt het weer 

opgelost! U kunt het experiment gemakkelijk in uw keuken doen. Verwarm eens een glas 

uitgewerkt spuitwater. U zult zien hoe het CO2 er uit borrelt. Kijk maar eens terug naar 

figuur 18. De CO2 concentratie was in het verleden een trouwe replica van het 

temperatuurverloop. Dat komt door voornoemd effect, en niet omdat plots op 

miraculeuze wijze immense hoeveelheden CO2 geschapen of vernietigd werden.  

Hier stoten we nu op een bijzonder akelig aspect. Meer CO2 leidt tot hogere temperatuur. 

Hogere temperaturen leiden tot meer CO2. We noemen zoiets positieve terugkoppeling. 

Dergelijke systemen lopen uit het roer. Hoe keert zoiets weer om? Was het verminderd 
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energieaanbod door astrofysische redenen voldoende? Wij denken dat er op de duur zoveel 

waterdamp in de atmosfeer was dat er voor lange tijd, misschien wel eeuwen, een gesloten 

wolkendek bleef dat het zonlicht terug in de ruimte reflecteerde. En wat dan met het 

leven daaronder? Waarschijnlijk ook nog voortdurend regen en onweer. Wij denken, maar 

we waren er niet bij. Onze voorouders wel; die moesten daar door, afhankelijk van hoever 

we in de familie terug willen gaan zelfs meer dan één keer!  

Nu we toch weer bij figuur 18 ��✁✂✄☎�✁✆ ✝✞✟✁✠ ✡✞✄ CO2 concentratie is toch niet helemaal 

✝☛☞✁ ✌✍☛✎✏✄ ✍✄✑☎✞✒� ✓�✁ ✆✄ ✌✄✔✑✄✍�✌✎✎✍✕ ✖✍ ☎✞✟✗✌ ✔✞✟ ✄✄✁ ✝✄✗✄✍✄ ✓✄✍✓☎�✗✗✞✁✂ ☛✑ ✌✄ ✌✍✄✆✄✁✘

zoals we die zien bij curven van een ✙running average✚. Dat lijkt er op te wijzen dat er 

enorme traagheid in het systeem zit die voor demping zorgt. Eigenlijk geen wonder bij de 

gigantische opslagcapaciteit die de oceanen niet alleen voor CO2 bieden, maar ook voor 

warmte! Die demping moet natuurlijk bij de modellen kwantitatief correct meegenomen 

worden. Dat alleen al is een enorme ingewikkelde klus! 

Ik kan zo nog uren doorgaan en ik zou toch nog cruciale elementen missen. Maar ik denk 

dat het niet nodig is want U hebt het al begrepen: er is nog heel veel en moeilijk 

fundamenteel onderzoek nodig. 

Verzwarend komt daar bij dat we, door de natuurlijke fluctuaties van bij voorbeeld de 

zonneactiviteit, grote moeite gaan hebben om onze modellen te ijken. We zouden dus eerst 

al eens een exact model moeten klaar krijgen van hoe de situatie evolueert zonder 

menselijke invloed. Misschien is dat in een jaar of 20 te doen. Maar omdat er menselijke 

invloed is zullen we ook dat moeilijk kunnen kalibreren.  

Dat moet dus allemaal van de eerste keer theoretisch volledig en correct overlegd zijn!  

✡��✍ ✗☛✔✄✁ ✄✄✍✛✌ ✁☛✂ ✄✄✁✛ ✌✞✄✁✌�☎☎✄✁ ✟�✍✄✁ ✜✄✄☎ ✜�✍✆ ✄✁ ✄✍✁✛✌✞✂ ✏✄✍✗ ✢✞✟ ✗✞✟✗✄✁✘ ✄✁ ✆�✁✠

misschien! Vandaar mijn uitspraak. 

5. Antwoorden op enkele veel voorkomende misvattingen. 

✣ Als al het Arctisch ijs smelt stijgt de zeespiegel geen micrometer! 

 

R✄✆✄✁✤ ✙✥✦✧ ★✩✪ ✫✬✭✮✯✰✦✱✦✲✚ vierde leerjaar lagere school (in onze tijd).  

Voor diegenen onder ons die in de lagere school niet voldoende opgelet hebben en 

nog altijd dwars en moedwillig zijn, het volgend experiment gemakkelijk uit te 

voeren in uw keuken. 

o Neem een glazen (maat)beker. 

o Vul hem voor de helft met water. 

o Doe er zoveel ijsblokjes in als U wilt. Ze mogen ook op elkaar liggen. Als ze 

de rand raken vervalst dat het experiment, maar zo weinig dat we er niets 

van zullen merken. 

o Merk de waterstand met een viltstift. Als U een maatbeker hebt is dat niet 

nodig: dan kunt U de stand gewoon noteren. 
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o Wacht tot alles gesmolten is. 

o Kijk nu terug naar de waterstand. 

o Voor straf nu doordenken waarom dat zo moet zijn! 

 

Voor op land liggend ijs is de situatie natuurlijk verschillend. 

 

� Als de temperatuur stijgt en er smelt geen op land liggend ijs, dan gaat de 

zeespiegel desondanks stijgen. 

 

Reden: Water zet bij verhoogde temperatuur uit, net zoals het kwik in een 

thermometer. Bij een gemiddelde oceaandiepte van 3700 meter is dat een hele 

lange thermometer. Bij enkele graden temperatuursverhoging komen we daar al 

gauw bij 10 meter. Maar eigenlijk niet zo gauw, want het gaat HEEL lang duren 

voor heel die immense watermassa die temperatuur aangenomen heeft. Bovendien 

gaat dat nooit volledig gebeuren. De wet van Le Châtelier zorgt ervoor dat het 

water op grote diepte, door de enorme druk, op de temperatuur met de hoogste 

densiteit, en dat is 4,5ºC, zal blijven! 

Conclusies: 

Wat we moeten doen is dus heel duidelijk. Dat het niet zal gebeuren ook. 

� We moeten het aantal mensen terugdraaien tot onder een miljard. Hoe dat moet 

weet ik niet, maar de evolutie weet het misschien wel! 

 

� We moeten ophouden met het verbranden van fossiele brandstoffen. Als we dat 

niet doen zullen er oorlogen ontstaan die dan van zelf het vorig punt zullen regelen. 

Als we het wel doen, valt er een nuttig neveneffect mee af: de mogelijk negatieve 

invloed van de mens op het klimaat wordt geëlimineerd. Dat kunnen we ZONDER 

daarvoor op een primitieve levensstijl te moeten terugvallen. Het vergt een goed 

plan en een gigantische inspanning van ongeveer 30 jaar. Het eerste kan ik leveren. 

Het tweede niet. 

Het is echter heel zeker dat we er met toogpraat NIET gaan komen. Maar dat is wel wat 

we momenteel proberen! 

Gerard De Beuckelaer 12/09/2013 
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Verwarring in stand houden over de Broeikasgas-

opwarmingstheorie: De 33°C verschil 
ANNE DEBEIL - Het klimaatdebat in Affligem heeft duidelijk aangetoond dat 

wetenschappers het niet eens zijn over de IPCC thesis, namelijk de hoofdrol die de CO2, 

uitgestoten door de mens, zou hebben voor ons klimaat. Volgens Dr. Bas Van Geel, 

geoloog, professor aan de Universiteit van Amsterdam, is het vooral de zon die van belang 

is voor ons klimaat.  

Marcel Crok, chemicus en wetenschapsjournalist, heeft meer specifiek de invloed van de 

CO2 uitstoot onderzocht en concludeert, op basis van een zuiver mathematische analyse 

van de geobserveerde temperaturen en CO2 concentraties, dat zelfs indien men alle 

opwarming sedert 1850 aan CO2 toeschrijft, de temperatuurverhoging tegen 2100 

(scenario RCP 6.0) hoogstens 2°C zou stijgen (1,5°C temperatuurstijging voor een 

verdubbeling van de CO2 concentratie). Aan de zonneactiviteit kunnen we weinig doen, 

dat is afwachten en aanpassen, zoals de mens altijd gedaan heeft. En zelfs indien de CO2 

broeikasgastheorie, tot nu toe niet bewezen, een overwegende rol zou hebben op ons 

klimaat, is er weinig te vrezen, want die CO2 verhoging en de eventuele milde 

temperatuurstijgingen zullen hoofdzakelijk het leven op aarde vergemakkelijken, dankzij 

o.a. betere oogsten en minder energieverbruik.  

We blijven echter met vragen over de broeikasgastheorie zelf, een theorie die, desondanks 

meer dan 40 jaar onderzoek en honderd duizenden miljoenen �✁✂✄☎✆, nog altijd niet 

bevestigd kan worden door observaties.  

Eigenaardig genoeg is het IPCC zeer vaag over de theorie zelf, en zou ik zeggen, vager en 

vager naarmate de rapporten elkaar opvolgen. Uiteindelijk blijft er van de 

oorspronkelijke bewijzen van de theorie niets over, buiten de modellen. Een model is een 

goed onderzoeksmiddel maar kan nooit als een bewijs van een theorie aangehaald worden 

tenzij dit getest werd aan de werkelijkheid. En daar klemt het schoentje. De 

klimaatmodellen stemmen relatief goed met het verleden... zolang de parameters kunnen 

aangepast worden. Voor een inblik in de toekomst blijken de huidige klimaatmodellen 

waardeloos. Overige bewijzen zijn subjectieve interpretaties van observaties met grote 

foutmarges, foutmarges die vaak groter zijn dan de waarde van de onderzochte 

parameter.  

Hier zullen we een algemeen aanvaarde stelling van de broeikasgastheorie van het IPCC 

nader onderzoeken namelijk: dat de temperatuur op aarde 33°C lager zou zijn zonder de 

natuurlijke broeikasgassen, voornamelijk water, aanwezig voor 1%, en CO2, aanwezig voor 

0.04 % in de atmosfeer. Dit zou een gemiddelde temperatuur van -18°C geven op Aarde 
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i.p.v. +15°C1. Dit grote verschil van 33°C kan echter eenvoudig verklaard worden op basis 

van algemeen geaccepteerde fysische wetten2.  

Maar eerst:  

Hoe kwamen we aan de opwarmingstheorie te wijten aan broeikasgassen?  

Het is vooral de zweed Svante Arrhenius die aanzien wordt als de vader van de 

broeikasgastheorie. Op basis van berekeningen, verklaarde hij dat de 

temperatuurveranderingen op aarde afhankelijk zijn van variaties in de hoeveelheid 

kooldioxide. Een verdubbeling van het kooldioxide gehalte in de lucht, leidde volgens 

hem tot een opwarming van 4 tot 6 graden. In 1906 stelde hij dat echter bij naar 1,6 

graden. Deze theorie werd heropgenomen in de jaren 60-70, o.a. door aanhangers van de 

Club van Rome. Hier komt dan James Hansen, onderzoeker van NASA Goddard Institute 

for Space Studies en gespecialiseerd in radiative transfer modellen, in het beeld terecht. Op 

basis van zijn onderzoekswerk op Venus en de eerste satellietmetingen interesseerde hij 

zich aan Global Circulation Models om veranderingen van de temperatuur op aarde te 

begrijpen en eventueel te voorspellen. Een artikel gepubliceerd in Science, in 19813 door 

�✁✂✄☎✂ ☎✂ ✆✝✞✞☎✟✁✠✄ ✆✝✂✆✞✡☛☎☎☞☛☎ ☛✁✌ ✍✝✝✞☛✎✝✏✎☛☎ ✡✎✌✟☎✄✌✝✌☎✂ ☛✝✝☞ ✑☎☞✒☞✁✂☛✎✂✟ ✑✁✂

fossiele brandstoffen zou leiden tot een tot nog toe ongeziene en gevaarlijke globale 

opwarming, en zo zette dit artikel vaart op klimaatonderzoek, dat een top prioriteit voor 

onderzoekers werd... Waar tot nu toe echter weinig op wordt gewezen, is dat de 

broeikasgastheorie, zoals beschreven in dat artikel van Hansen, en later verder uitgewerkt 

in alle IPCC rapporten, geleid heeft tot een foutieve, of minstens verwarrende, 

interpretatie. Wat staat in het artikel van Hansen? Hansen schrijft dat de 

temperatuurgradiënt in de atmosfeer in functie van hoogte, de lapse rate, een natuurlijk 

wel bewezen thermodynamisch verschijnsel te wijten aan de druk van de atmosferische 

gassen en gevolg van de zwaartekracht, toe aan de broeikasgassen van de atmosfeer (die 

slechts 1% uitmaken van de atmosfeer, namelijk hoofdzakelijk water en CO2) zonder 

rekening te houden met stikstof en zuurstof, die 99% uitmaken. En dit staat nog altijd in 

de IPCC rapporten, zie in het wetenschappelijke deel van AR4, van 2007. De volledige 

tekst staat in voetnota4. 

                                                 
1 Men gebruikt ook soms -19°C en +14°C, i.p.v. -18°C en +15°C. 
2 De verklaringen hierna worden beschreven in verschillende wetenschappelijke artikels, die echter voor de 
leek niet gemakkelijk toegankelijk zijn. De artikels waarop deze tekst gesteund is zijn te vinden in de 
officiële ✓peer-reviewed literatuur, o.a. : Chilingar, G.V., Sorokhtin, O.G., Khilyuk, L.F. and Liu, M.(2014) 
Do increasing contents of methane and carbon dioxide in the atmosphere cause global warming? 
Atmospheric and climate Sciences, 4, 819-827. Jelbring H . ✓The Greenhouse Effect as a Function of 
Atmospheric Mass. ✔, Energy & Environment, Vol 14, 2 & 3, 2003, 351-356, 
http://ruby.fgcu.edu/courses/twimberley/EnviroPhilo/FunctionOfMass.pdf  
3 Hansen, J., D. Johnson, A. Lacis, S. Lebedeff, P. Lee, D. Rind, and G. Russell (1981). "Climate impact of 
increasing atmospheric carbon dioxide" (PDF). Science 213 (4511): 957✕966. Bibcode: 1981Sci... 213✖
957H. doi: 10.1126/science.213.4511.957. PMID17789014 
4 IPCC AR4 WG1, blz. ✗✘✙ ✚✛✛✛✜verything on  Earth emits long wave radiation continuously. That is the 
heat energy one feels radiating out from a fire; the warmer an object, the more heat energy it radiates. To 
emit 240 W m✕2, a surface would have to have a temperature of around ✕19°C. This is much colder than the 
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�✁✁✂ ✄☎✆✝✞✆✝✟✝ ✝✠✞✡✡☛✆☞ aangaande het broeikasgaseffect en de lapse rate, zie extract uit 

de publicatie van Hansen hierna. 

Meer specifiek, de zin :  ✌The excess, Ts-Te, is the greenhouse effect of gases and 
clouds, which cause the mean radiating level to be above the surface. An estimate of the 
greenhouse warming is: Ts ~ Te + ✍✎ ✏✑✒✓  is misleidend. Hansen schrijft alsof de 
temperatuurgradiënt ✔ en de opwarming van de oppervlakte van de aarde, toe te wijzen is 
aan de broeikasgaseigenschappen van zekere gassen in de atmosfeer (hoofdzakelijk water 
en CO2). De verwarring werd behouden in de IPCC rapporten (zie voetnoot4). 
 

                                                 
conditions that actually ex✕✖✗ ✘✗ ✗✙✚ ✛✘✜✗✙✢✖ ✖✣✜✤✘ce (the global mean surface temperature is about 14°C). 
Instead, the necessary ✥✦✧★✕✗✕✦✧✖ ✗✙✘✗ ✘✥✗✣✘✩✩✪ ✚✫✕✖✗ ✘✗ ✗✙✚ ✛✘✜✗✙✢✖ ✖✣✜✤✘✥✚ ✬✗✙✚ global mean surface 
temperature is about 14°C). Instead, the necessary ✭19°C is found at an altitude about 5 km above the 
✖✣✜✤✘✥✚✮ ✯✙✚ ✜✚✘✖✦✧ ✗✙✚ ✛✘✜✗✙✢✖ ✖✣✜✤✘✥✚ ✕✖ ✗✙✕✖ ✰✘✜✱ ✕✖ ✗✙✚ ✲✜✚✖✚✧✥✚ ✦✤ ✳✜✚✚✧✙✦✣✖✚ ✳✘✖✚✖✴ ✰✙✕✥✙ ✘✥✗ ✘✖ ✘

partial blanket for the longwave radiation coming from the surface. This blanketing is known as the natural 
greenhouse effect. The most important greenhouse gases are water vapor and carbon dioxide. The two most 
abundant constituents of the atmosphere ✭nitrogen and oxygen✭ have no such effect✵✶ 
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De lapse rate of temperatuurgradiënt berekend op basis van 

thermodynamica  

In 1872 bewees Maxwell dat de temperatuurgradiënt van de atmosfeer (ook �lapse rate✁ 

genoemd), die voor 99 % bestaat uit zuurstof en stikstof, een gevolg is van de 

atmosferische druk teweeggebracht door de zwaartekracht van de aarde op de massa van 

de atmosfeer, in evenwicht gehouden door  convectiestromen. Twintig jaar later komt 

Arrhenius met de broeikasgastheorie. 

Recent hebben Robinson & David Catling5 opnieuw bevestigd dat de energieoverdracht 

op alle planeten met een dikke atmosfeer (> 0.1 bar), gedomineerd wordt door een 

straling/convectie evenwicht. De aarde wordt opgewarmd door de zon, en afgekoeld door 

infra rood (IR) straling uitgezonden door de oppervlakte van de aarde en haar atmosfeer 

en door verdamping van water en conductie/convectie. 

In de troposfeer (lagere gedeelte van de atmosfeer) is het voornaamste mechanisme voor 

transport van energie, convectie (wind) en neerslag (regen). Volgens Robinson & Catling, 

is voor planeten met een �dikke✁ atmosfeer, uitgaand van de aardoppervlakte, tot 0.1 bar, 

convectie het dominerend mechanisme. Vanaf 0.1 bar wordt straling het dominerende 

mechanisme. Inderdaad, wanneer de druk lager is dan 0.1 bar is de atmosfeer te dun voor 

convectie: het aantal moleculen en dus de botsingen tussen moleculen, bij éénzelfde 

temperatuur, zijn afhankelijk van druk. Te lage druk ✂ te weinig moleculen om 

botsingen en dus convectiestromen te onderhouden, dan wordt straling het primerende 

mechanisme voor de afkoeling van de atmosfeer. De broeikasgastheorie gaat 

hoofdzakelijk uit van straling, wat in een dikke atmosfeer, zoals onze troposfeer, minder 

relevant is dan convectie. 

Zonder te moeten rekening houden met het broeikasgaseffect van water en kooldioxide, 

maar wel met zuurstof en stikstof (die 99% van de atmosfeer uitmaken), kan men met een 

zeer vereenvoudigd model, de temperatuur op aarde en op gelijk welke plaats in de 

troposfeer bepalen, op basis van: 

✄ ☎✆✝✞✟✠✡☛ ☛✆☞✟✠✌ law of motion (F = ma), waarbij a in dit geval de 

zwaartekrachtversnelling g is, a = g = 9.81 m/s² 

✄ Het eerste principe van thermodynamica: bewaring van energie 

✄ De atmosfeer is energetisch geïsoleerd (adiabatic) 

✄ De ideale gaswet: pV = nRT met: 

o p = druk (N/m²) 

o R: algemene gasconstante: R = 8,31 J K-1 mol-1 

o n = aantal mol aanwezig in het volume V de atmosferische kolom 

o V = volume van de atmosferische kolom met een basis van 1 m² ( = hoogte 

in m) 

                                                 
5 T. D. Robinson & D. C. Catling, Common 0.1 bar tropopause in thick atmospheres set by pressure-
dependent infrared transparency, Nature Geoscience,  7, 12-15, 2014. doi:10.1038/NGEO2020 [E-print]. 
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o T = temperatuur in Kelvin 

o Cp en Cv zijn de warmtecapaciteiten van lucht, bij constante druk, of 

constant volume 

o Cp= Cv+R en in onze atmosfeer is Cp = 1004, R = 287 en Cv = 717 (alles in 

J/kgK)  

Voor een uitvoerige wetenschappelijke beschrijving met alle randvoorwaarden, zie H. 

Jelbring, referenties in voetnoot2 en voetnoot6. 

Zonder uitwisseling van energie met de omgeving, is op elk niveau van de atmosfeer, de 

totale interne energie van een massa lucht gelijk aan de kinetische energie plus de 

zwaartekrachtsenergie:  

E = (Cv.T) + g.H  met: 

� E: de totale interne energie op niveau H, (J/kg) 

� H: hoogte in m  

Onder adiabatische omstandigheden, zonder energie-uitwisseling met de omgeving is de 

verandering in interne energie voor een massa lucht, bij een niveauverandering, nul: dE = 

0.  

Rekening houdend met het werk uitgevoerd op de atmosfeer6 kan de temperatuur bij 

verandering van één niveau naar een ander, berekend worden: 

� Cp dT = - gdH  

� daarbij is g/Cp de adiabatische temperatuur gradiënt. Dat is de ✁lapse rate✂. Deze 

bedraagt 9.85 K/km voor droge lucht, in de atmosfeer. Deze wordt bevestigd door 

observaties, o.a. in de Sahara, en in Antarctica, waar er minder interferentie is met 

verdamping van water en wolken. 

� Dit geeft een instantaan beeld van een situatie die verondersteld is stationair te 

zijn.  

Zo kunnen we berekenen dat, indien de temperatuur -18°C bedraagt op 5 km boven de 

aardoppervlakte, zoals beschouwd wordt door de aanhangers van de broeikasgastheorie, 

deze +15 °C zal bedragen op de oppervlakte van de aarde, namelijk 33°C hoger. En dit op 

basis van een berekening gesteund op zwaartekracht en thermodynamiek, waarbij stikstof 

en zuurstof de voornaamste rol spelen. Dit heeft niets te maken met het broeikaseffect 

van broeikasgassen.  

Waar komen die broeikasgassen in dit beeld terecht? Kooldioxide? Nergens. Waterdamp 

heeft wel invloed op de effectieve ✄lapse rate☎ en dit op verschillende manieren: ten eerste 

                                                 
6 Studie uitgevoerd op de atmosfeer tussen niveau 1 en niveau 2 = p1V1-p2V2, waarbij p de druk is, en V 
het volume van dezelfde massa lucht, zie H. Jelbring: https://tallbloke.wordpress.com/2012/01/01/hans-
jelbring-the-greenhouse-effect-as-a-function-of-atmospheric-mass/comment-page-1/  
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omdat de aarde meer dan 50% afkoelt door verdamping (volgens IPCC). Ten tweede door 

condensatie: na verdamping stijgt waterdamp, die lichter is dan lucht, en condenseert 

hoger op, waar de temperatuur lager is. Dit maakt warmte vrij op deze plaats, en heeft 

dus een invloed op de temperatuur en dus de �lapse rate✁. Condensatie geeft ook aanleiding 

tot wolken, die interferen met straling. De warmtecapaciteit van de lucht wordt ook 

beïnvloed door de concentratie van waterdamp. Kooldioxide verdampt en condenseert 

niet onder de omstandigheden aanwezig in de atmosfeer en heeft praktisch geen invloed 

op de ✂lapse rate✁ en heeft dus ook niets te zien met de zogenaamde �15°C✄ temperatuur die 

we gemiddeld op aarde genieten in plaats van die barre ✂-18°C✁.  

Met de broeikasgastheorie wordt een supplementaire �radiatieve✁ temperatuurgradiënt 

toegevoegd om rekening te houden met de verhoogde concentratie broeikasgassen. Het is 

alleen die supplementaire radiatieve temperatuurgradiënt die afhangt van de 

broeikasgaseigenschappen van waterdamp en koolstofdioxide.  

Deze verwarrende formulering van Hansen, waarbij een werkelijk fysische parameter, de 

�lapse rate✁, een gevolg van de temperatuurverhoging te wijten aan de verhoging van de 

druk van gassen, hier stikstof en zuurstof (99%), toegeschreven wordt enkel en alleen aan 

het broeikasgaseffect van waterdamp en kooldioxide (1%) werd nog herhaald door het 

IPCC, in haar �wetenschappelijk rapport✁, AR4 WG1, van 2007, op blz 97: ☎...To emit 240 

W m✆2, a surface would have to have a temperature of around ✆19°C. This is much colder than 

the conditions that ✝✞✟✠✝✡✡☛ ☞✌✍✎✟ ✝✟ ✟✏☞ ✑✝✒✟✏✁✎ ✎✠✒✓✝✞☞ ✔✟✏☞ ✕✡✖✗✝✡ ✘☞✝✙ ✎✠✒✓✝✞☞ ✟☞✘✚☞✒✝✟✠✒☞ ✍✎

about 14°C). Instead, the necessary ✆19°C is found at an altitude about 5 km above the 

✎✠✒✓✝✞☞✛ ✜✏☞ ✒☞✝✎✖✙ ✟✏☞ ✑✝✒✟✏✁✎ ✎✠✒✓✝✞☞ ✍✎ ✟✏✍✎ ✢✝✒✘ ✍✎ ✟✏☞ ✚✒☞✎☞✙✞☞ ✖✓ ✕✒☞☞✙✏✖✠✎☞ ✕✝✎☞✎✣ which 

act as a partial blanket for the longwave radiation coming from the surface. This blanketing is 

known as the natural greenhouse effect. The most important greenhouse gases are water vapour 

and carbon dioxide. The two most abundant constituents of the atmosphere ✤ 

nitrogen and oxygen ✤ ✥✦✧★ ✩✪ ✫✬✭✥ ★✮✮★✭✯✰✰✰✱ .  

Meer gedetailleerde nauwkeurige berekeningen kunnen gevonden worden in verschillende 

artikels en boeken, o.a. recent in een peer reviewed artikel van Chilingar (2014) 

gepubliceerd in Atmospheric and Climate Sciences, zie voetnota2.  

Terwijl we een laatste hand legden aan deze nota, vonden we een nieuw artikel dat 

aanvaard werd voor publicatie op 10 augustus 2015, door de uitgever van Advances in 

Space research dat bij middel van Dimensionele Analyse bevestigt dat de �Top of the 

Atmosphere✄ zonnestraling en thermodynamica volledig de gemiddelde jaarlijkse 

luchtoppervlakte temperatuur van rotsachtige planeten verklaart. Dit werd gecontroleerd 

voor de lichamen van het zonnestelsel namelijk: Venus, de Aarde, de Maan, Mars, Titan 
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en Triton7. Noteer dat dit artikel volledig in de lijn ligt met onze interpretatie op basis 

van thermodynamica en fysica. 

Besluit  

De volledige �33°C verschil✁ die ✂het leven op aarde mogelijk maken✁, zijn een gevolg van de 

opwarming van de gassen die de atmosfeer uitmaken, o.a. 99 % zuurstof en stikstof, op 

basis van Newton's 2nd Law of Motion, de eerste wet van thermodynamica en de ideale 

gaswet, zonder gebruik te moeten maken van �radiative forcing✁ van broeikasgassen. Het is 

de zwaartekracht die door de druk uitgeoefend op de gassen die onze atmosfeer 

samenstellen, verantwoordelijk is voor het grootste deel van de temperatuurgradiënt in de 

atmosfeer.  

Men kan zich afvragen hoe het komt dat deze verkeerde representatie van de 

broeikasgastheorie het overleeft heeft sedert 1981 en niet openlijk recht gezet werd. Komt 

het doordat wetenschappelijk onderzoek vandaag zo gespecialiseerd is, dat iedereen enkel 

naar zijn eigen beperkt domein kijkt en zich niet verder waagt? Indien dit zo is, heeft onze 

samenleving een serieus probleem.  

Anne Debeil, Burgerlijk Scheikundig Ingenieur, oktober 2015 

  

                                                 
7 Volokin, D., ReLlez., Emergent Model for Predicting the Average Surface  Temperature of Rocky Planets 
with Diverse Atmospheres, Advances in Space Research (2015), doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2015.08.006 
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De strijd om de legitieme stem in het klimaatdebat 
 

De wetenschapper Roger Pielke Jr. gelooft dat het klimaat verandert door de CO2-uitstoot, 

maar probeert voorzichtig te zijn wat betreft verbanden tussen klimaatverandering en 

natuurrampen. Dat heeft hem veel problemen opgeleverd, waardoor hij momenteel geen 

onderzoek meer doet rond het klimaat. Vandaag wordt hij hierdoor tot het klimaat-

negationistische kamp gerekend. Dit is maar één voorbeeld dat aantoont hoe de 

klimaatzaak door linkse activisten is gekaapt. 

BART COENEN - Er doet zich een opmerkelijk fenomeen voor in het klimaatdebat. 

Wetenschappers die de klimaatverandering niet ontkennen, noch minimaliseren worden 

toch in diskrediet gebracht door een kamp dat ik in dit artikel het kamp van de 

�✁✂✄☎✆✆✝✞✟✠✠✡✞✝☛✡✄☞✌ noem (naar analogie met het fenomeen politieke correctheid). Aan de 

hand van de case van Roger Pielke Jr. wordt duidelijk dat je niet veel hoeft te doen om 

bij de klimaatcorrectie community uit de gratie te vallen. Maakt een nieuwe vorm van 

politieke correctheid het klimaatdebat kapot? 

✍✎✏ ✑✒✓✔✎✎✕✖✗✘✎✙✚✗✘✓✙✛ ✓✜ ✗✢✣✕✤ ✍✎✏ ✚✗ ✔✗✙✜ ✚✘✎✎✛✕ ✗✘✕✥✗ ✦✓✧ ✗✙ ✧✎✏ ✗✘ ★✓✧✙ ✘✓✜✓✢✥✩✜✏ ✔✥✛✗✒✓✧✑

★✗✒✪✜ ✗✘✙✜✕✓✛✗ ✘✓✜✓✢✥✩✜ ✎✎✙ ✖✗✘✦✥✙✚✗✙ ✗✙ ✦✗✒✗✓✚✜✔✎✑✗✘✜ ✔✥✗✕✗✙ ✎✢✕✓✗ ✥✙✚✗✘✙✗✔✗✙ ✥✔ ✚✗

uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Dat alles schrijft Roger Pielke Jr. in het boekje 

Disasters and Climate Change8✤ ✫✥✢✣ ✬✥✘✚✕ ✣✓✧ ✖✗✘✛✭✓✜✚ ✚✥✥✘ ✣✗✕ �✁✂✄☎✆✆✝✞✟✠✠✡✞✝✡✌ wereldje 

en ondernamen klimaatcorrecte opiniemakers succesvolle pogingen om hem te 

discrediteren.  

Zijn misdaad? Een blijvend pleidooi voor een wetenschappelijke houding en 

wetenschappelijke terughoudendheid rond de relatie tussen klimaatverandering en 

✙✎✕✭✭✘✘✎✔✮✗✙✯ ✰While I had concluded that actions to reduce emissions of greenhouse gases 

made good sense, I also believed that pointing to the latest disasters in advocacy for action went 

beyond what the science could support, and thus should be avoided.9 ✱ 

Klimaatverandering is een sterk gepolitiseerd thema. In Vlaanderen wordt het thema, net 

als zowat overal in de wereld, zwaar geclaimd door politiek links. Deze kant van het 

politieke spectrum vraagt doorgaans om een doortastend klimaatbeleid. Zeker vanuit de 

oppositie praten partijen als Groen en sp.a, maar ook kleinere linkse partijen als PVDA en 

de Piratenpartij ✚✗ ✙✛✥✩✜ ✙✎✎✘ ✚e mond die roepen dat de politiek te weinig doet om het 

probleem aan te pakken, zoals recent steunverklaringen aan de klimaatzaak 

illustreerden10. Maar nog voor het een juridische strijd werd, was het klimaatdebat al lang 

                                                 
8 Pielke, Jr., R. 2014. The rightful place of science: Disasters & Climate Change. Tempe, AZ: Consortium for 
Science, Policy & Outcomes. 
9 Ibid. p. 12. 
10 Peter Mertens, voorzitter van de PVDA werd mede-eiser in de Klimaatzaak, volgens Groen-parlementslid 
Hermes Sanctorum beloofde de veroordeling van de Nederlandse overheid in de Nederlandse klimaatzaak 
✲✳goeds voor de Klimaatzaak in ons land. Want ook de regeringen van N-VA, Open VLD en CD&V doen 
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verworden tot een verbale wedstrijd. De winnaar is daarbij degene die er in slaagt om zijn 

tegenstanders neer te halen en te de-legitimeren. De standpunten van Roger Pielke Jr. 

werden herhaaldelijk verkeerd voorgesteld door de mensen die hem monddood probeerden 

te maken. Voor Pielke begon het allemaal met een fout in het IPCC rapport van 2007. 

Daarin stond een voor hem onbekende grafiek. Tot Pielkes grote verbazing werd een 

white paper van zijn hand vermeld als bron van de �spookgrafiek✁. In deze white paper 

kwam de grafiek echter helemaal niet voor. Het duurde tot 2010 vooraleer Pielke de 

oorsprong van de grafiek kon achterhalen. Het volledige verhaal doet hij uit de doeken op 

zijn blog11.  

Zowel de auteur van de grafiek als diens werkgever gaven toe dat de grafiek niet in het 

IPCC-rapport thuishoorde. Het IPCC had onmiskenbaar een fout gemaakt door een 

verkeerde bron te vermelden. De grafiek werd dan ook niet meer opgenomen in het 

volledige rapport dat in 2008 als boek verschenen was. Maar de ontdekking van de fout 

kwam Pielke duur te staan. In de nasleep van de gebeurtenis werd Roger Pielke Jr. 

benaderd door tal van journalisten om zaken met betrekking tot het IPCC te 

becommentariëren. Een van hen was een journaliste van het magazine Foreign Policy die 

hem e-mailde dat ze werkte aan een gids rond recente vragen over de klimaatwetenschap. 

Tot de verbazing van Roger Pielke Jr. nam ze hem echter op in een lijst met 

klimaatontkenners omdat hij �bepaalde grafieken uit het IPCC-rapport✁ in vraag gesteld 

had.  

Sindsdien staat Roger Pielke Jr. geboekstaafd als klimaatontkenner, een label waar je niet 

meer van af geraakt. Tot op vandaag werpt het een schaduw over zijn carrière.  

Na een doorlichting van het IPCC in 2010 en een reeks hervormingen, verschenen er in 

latere rapporten van de instelling geen spookgrafieken meer. Maar de beschadiging van 

Roger Pielke Jr. bleef voortduren. Toen hij in maart 2014 voor de onafhankelijke 

nieuwswebsite FiveThirtyEight een artikel schreef over de relatie tussen 

klimaatverandering en natuurrampen, barstte het gevecht om Pielke te de-legitimeren 

opnieuw in alle hevigheid los. Slate noemde hem een klimaatontkenner en vroeg om zijn 

ontslag bij FiveThirtyEight ✂✄ ☎✆✝✞ ✟✠✝✡☛✆✄ ☞✂✌✍✂☛✎✂✞✏✂ ✑✂☛ ✆✞✌ ✂✂✄ �gekende 

✒✓✔✕✖✗✓✘✙✒✒✖✚✕ ✛✜✢✣✗✗✘✒✓✘✛✕✓✓✕✖✁. In het artikel had Pielke echter alleen maar de huidige 

wetenschappelijke stand van zaken rond de relatie tussen klimaatverandering en rampen 

samengevat. Niettemin werd de druk voor FiveThirtyEight-baas Nate Silver zo hoog - het 

                                                 
te weinig inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen✤✥ ✦✧ ★✦ ✩✪✫✬ ✭✦✧✬★✮✯✰✱✦ ★✬✱ ★✦ ✲✳✦✮✴✦✵★ ★✦

trekker moet zijn van de strijd tegen klimaatverandering, net zoals in de strijd tegen het roken. Volgens de 
Lommelse sp-✬ ✩✶✴✦✪✦✧ ✳✬✧ ✰✷✵✸✬✬✱ ✹✮✵✩ ✺✦✮★✯✻✶✰✱ ✼✲✯ ✽✤een beetje sturing, ja zelfs stuwing van 
bovenaf✤✥ ✾✦✦✧ ✰✿✬✬★ ✼✲✯ ✰✯✧✧✦✧ ✲✸ ★✦ ✳✲✦✱✬❀★✮✯✰ ✳✬✧ ★✦ ✺✷✬✸✵✧✾✦✧ ✱✦ ✳✦✮✰✷✦✵✧✦✧✫ 
11 http://rogerpielkejr.blogspot.com/2010/02/ipcc-mystery-graph-solved.html   
http://rogerpielkejr.blogspot.com/2010/02/rms-on-mystery-graph-should-not-have.html 
http://rogerpielkejr.blogspot.com/2010/02/rms-confirms-effort-to-skirt-ipcc.html 
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gebeuren werd zelfs een onderwerp op The Daily Show van Jon Stewart - dat deze Pielke 

uiteindelijk liet vallen. 

De klimaatcorrectie meute hakte opnieuw op Roger Pielke Jr. in omdat deze bleef 

herhalen dat zijn onderzoek uitwijst dat er op dit moment geen waarneembare verhoogde 

kosten door schade van natuurrampen zijn die aan door mensen veroorzaakte 

klimaatverandering kunnen toegeschreven worden. De gestegen kosten door 

natuurrampen wijt Pielke Jr. onder meer aan het feit dat meer mensen in kwetsbare 

gebieden zijn gaan wonen. Het IPCC onderschrijft deze conclusies. Toch is het in de ogen 

van de klimaatcorrectie menigte blijkbaar een misdaad om iets dergelijks te durven 

suggereren. �✁✂✄☎ ✆✝✄✞✟✄ ✠☎✡ ☛✄✄☞ ✁✁✟ ☛✌✌☎✁✍✎ ✏Today, the approach to climate policy 

favored by many leaders of the climate movement centers on extreme events. The logic, it seems, 

is that associating past and future disasters with human-caused emissions of greenhouse gases 

will convince the public to demand or at least accept higher costs of energy in order to help 

motivate the rapid abandonment of energy technologies that emit greenhouse gases.12✑ 

In een verdediging van Roger Pielke Jr. verklaarden Michael Shellenberger en Ted 

Nordhaus van de Californische groene denktank The Breakthrough Institute (Roger Pielke 

Jr. is als senior fellow aan deze denktank verbonden) waarom zijn onderzoeksbevindingen 

hem tot doelwit van de milieubeweging maken:  

✒✓✔✕✖✗✕✘✙ ✙✔✚ ✛✜✢✕✣ ✛✖✖✤ ✔✙ ✚✥✢ ✢✦✛✢ ✦✕ ✦✛✙ ✧★✕✙✢✔✥✚✕✩ ✢✦✕ ✪✥✚✙✕✚✙★✙ ✢✦✛✢

human greenhouse gas emissions are warming the planet, but rather that his 

research strongly suggests that human-caused warming has not to-date made 

natural disasters worse ✫ a finding that has proven inconvenient for 

activists and Democratic politicians, including the President, who regularly 

claim that human emissions are playing a significant role in the rising toll of 

natural disasters in hopes that doing so will galvanize public support for 

climate action.  

The desire to take action is, no doubt, sincere. And if you believe that the fate 

of the planet hangs in the balance of a Manichean battle between 

environmentalists and fossil fuel interests, then any scientist claiming that 

human emissions haven't yet impacted things like hurricanes or floods must 

be part of grand conspiracy by the industry and must be delegitimized by any 

means necessary .13✬  

Ook in Europa zijn het vooral de mensen die zich aan de linkerzijde van het politieke 

spectrum bevinden die sterke meningen hebben over wat anderen moeten denken over 

klimaatverandering en wat anderen (politiek, bedrijfsleven en de individuele burger) 

eraan moeten doen. Naar analogie met politieke correctheid ontstond in die middens een 

                                                 
12 Pielke Jr., R. 2014. The rightful place of science: Disasters & Climate Change. p. 88 
13 http://thebreakthrough.org/index.php/voices/michael-shellenberger-and-ted-nordhaus/climate-incivility 
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so�✁✂ ✄☎✆ ✝✞✟✠✡☛☛☞✌✍✎✎✏✌☞✑✏✠✒✓. Die correctheid omvat niet enkel geloofspunten rond de 

klimaatwetenschap, maar ook rond de voorgestelde oplossingen. Langzaam is er een 

amalgaam van ideeën en overtuigingen rond klimaatverandering ontstaan die je moet 

aanhangen om aanvaard te blijven binnen de klimaatcorrecte gemeenschap als je aan 

boord wilt blijven.  

Klimaatcorrect zijn volgens mij die mensen die een klimaatalarmisme combineren met een 

links wereldbeeld. Ze zijn ervan overtuigd dat uitsluitend de door links goedgekeurde 

oplossingen de klimaatverandering kunnen aanpakken. Het gaat over een groep die je van 

je vervreemdt wanneer je zegt dat klimaatverandering oplossen niet betekent dat we het 

kapitalisme moeten terugdraaien, de vrije markt moeten afschaffen of de economische 

groei moeten stoppen. De door hen goedgekeurde oplossingen draaien rond 

energiesoberheid en vergen dure investeringen in hernieuwbare energie, terwijl 

oplossingen zoals (onderzoek naar) kernenergie uit den Boze zijn. De figuur van Naomi 

Klein is een goed voorbeeld van een klimaatcorrecte persoonlijkheid. Deze anti-globaliste 

voegde zich vorig jaar met de publicatie van het boek NO TIME. Verander nu, voor het 

klimaat alles verandert definitief bij het klimaatcorrectie kamp. Volgens milieujournalist 

Mark Lynas was dit geen goede zaak voor de aanpak van klimaatverandering. Klein 

maakt het thema giftig voor de politiek, stelde Lynas: 

✔✕✠✟✠✏✖✗✏✘✖✙☞ ✟✠✚✞✙ ✙✛✎✍✚✜ ✍✛ ✒✏ ✞✟✠✡☛☛☞✘✏☞✏✚✙✌✑☛✛ ✍✡✒☛☞ ✒✏✢✏ ✑☛☛✎

diepgewortelde opvattingen bevestigt over de planeet als iets kwetsbaars en de 

moderne beschaving als in wezen destructief. Bovendien leek de 

klimaatwetenschap eindelijk het wereldwijde noodlot in te luiden waarop eco-

Malthusiaans links altijd al hoopte. 

Door erop aan te dringen dat de aanpak van de koolstofuitstoot ondergeschikt 

moet zijn aan een bredere agenda van sociale revolutie en de ontmanteling 

van het kapitalisme, maakt Klein de bestrijding van klimaatverandering 

niet gemakkelijker. Ze maakt het politiek toxisch. Door oplossingen zoals 

kernenergie en geavanceerde duurzame technologieën (de gevreesde 

✣☞✏✌✑✚✍✤✠✥✦✧ ☞✏ ★✏✎✘✏✎✛✏✚ ☛✟✙ ✣☞✏ ✜✏✡☛✞✞✏✟✠✩✞✓ ✟✏✜☞ ✒✏ ✟✠✚✞✏✎✢✠✩✒✏ ✑☛☛✎ ✞☛☛✎☞✏✚

op tafel en bevestigt ze wat de rechterzijde altijd vermoedde: dat het tegengaan 

van klimaatverandering geen primair doel is, maar op zijn best een 

secundair doel. 

Vergeet de politieke mythes, hier is de harde realiteit: het beëindigen van de 

armoede in de ontwikkelingslanden is niet onderhandelbaar. De mensheid 

zal haar energieverbruik dan ook verdubbelen of verdrievoudigen tegen 2050. 

De uitdaging waar we voor staan is om de technologie nodig om deze energie 

te leveren op een zo koolstofarm mogelijke manier te ontwikkelen en te 

implementeren, waarschijnlijk met behulp van een combinatie van 

efficiëntie, hernieuwbare energie, de volgende generatie kernenergie en het 
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vastleggen van koolstof. We moeten massaal middelen investeren in 

onderzoek en ontwikkeling. En we moeten internationaal een significante 

�✁✂✄☎ ✆� ✝✆✆✞☎✟✆✠ ✡☛✟✟☛☞✌✍14 

Noble cause corruption 

Wat mij rond de zaak van Roger Pielke Jr. vooral interesseert is niet of de resultaten van 

zijn onderzoek kloppen, maar waarom het klimaatcorrecte kamp mensen met een (licht) 

afwijkende mening probeert te de-legitimeren. De verklaring ligt mogelijk bij het 

fenomeen Noble cause corruption, een term van politiek wetenschapper Aynsley Kellow15 

✎✏✑ ✏✒ ✓✑✔ ✕✑✎✑✖✗✘✒✎✙ ✓✑✔ ✚✑✛✘✜✜✑✗✏✢✜✙✔ ✔✑ ✣✑✖✚✑✗✏✢✜✑✒ ✏✙ ✛✑✔ ✎✑ ✤✏✔✎✖✤✜✜✏✒✚ ✥het doel 

✦☛✂✞✂✧✟ ★☛ ✩✂★★☛✞☛☞✪. Toegepast op het klimaatthema en de klimaatwetenschap, betekent 

dit het volgende: feiten en wetenschappelijke integriteit worden ondergeschikt aan het 

goede doel, namelijk de dringende aanpak van klimaatverandering. 

Als een bepaalde uiting, standpunt of maatregel een hoger, goed doel dient, wordt 

iedereen die hier kritiek op uit buiten de groep geplaatst (dit wordt ook wel ✥outgrouping✪ 

genoemd). De klimaatcorrecte gemeenschap zal je voortaan als illegitiem beschouwen. 

Peter Teague, adviseur bij The Breakthrough Institute, ziet zelfs een patroon in de 

✘✘✒✣✘✗✗✑✒ ✤✏✔ ✎✑ ✗✏✒✜✑✖✓✫✑✜✬ ✭Deny responsibility; focus on opponents (describing them ✮ 

implicitly or explicitly ✮ as fascists); and work to delegitimize any alternative view of the case. 

Is it meant to intimidate anyone who offers a different perspective, to act as a warning to those 

who might consider doing so in the future?16✯  

In Disasters and Climate Change legt Pielke uit waarom de noble cause corruption van het 

klimaatthema uiteindelijk zélf schadelijk is voor de aanpak van klimaatverandering: 

✭Apocalyptic visions are a bit like addictive drugs. Upon repeated usage, the dosage needs to be 

upped to achieve the same effect. In this way, efforts to politicize connections between 

greenhouse gases and extreme events have a tendency to go well beyond what science can 

support. With fervent advocates ready to attack anyone who steps out of line, as they did when I 

wrote for FiveThirtyEight, there can be significant obstacles for independent experts to weigh in 

when claims are made well beyond that which science can support. The goal of political debate 

of course should not be to get everyone to think alike, but rather, to secure collective action in 

common interests. Often lost in the passions of the climate debate is that the world is not 

making progress ✟✆✰✱✁★☎ ✁☛★✲✳✂☞✧ ✟✦☛ ☛✩✂☎☎✂✆☞ ✆✠ ✧✁☛☛☞✦✆✲☎☛ ✧✱☎☛☎✌ ✴✵✶ ✷ ✩✆✁☛ ☛✠✠☛✳✟✂✸☛

approach to climate policy will inevitably focus on listening to the public, rather than trying to 

trick them by exaggerating or distorting the work of authorative experts.17✍ 

                                                 
14 http://backcover.be/opinie/item/138-haal-het-klimaatdebat-uit-de-hoek-van-de-politieke-extremen 
15 ✹✺ ✻✼✽✽✾✿❀ ❁✹✽✽ ❂❃ ❄ ❅✾✾❆ ❇❄❈❉✼❀❊ ❋●❂❃❂✼ ❍■ ❏✼❂ ❑▲▲▼◆ 
http://www.onlineopinion.com.au/view.asp?article=7368 
16 http://thebreakthrough.org/index.php/issues/climate/a-call-to-de-escalate-the-climate-wars 
17 Pielke, Jr., R. 2014. The rightful place of science: Disasters & Climate Change. p. 89 
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Exit Roger Pielke, Jr. 

De aanhoudende ad hominem aanvallen eisten hun tol. Op 1 maart 2015 was Roger Pielke 

Jr. uitgestreden en schreef hij op zijn blog18 dat hij geen onderzoek doet naar het klimaat 

en er geen academische publicaties meer over schrijft.  

�The incessant attacks and smears are effective, no doubt, I have already shifted all of my 

academic work away from climate issues. I am simply not initiating any new research or 

papers on the topic and I have ring-fenced my slowly diminishing blogging on the subject. I am 

a full professor with tenure, so no one need worry about me ✁ ✂✄☎☎ ✆✝ ✞✟✠✡ ☛☞✌✝ ✍✠ ✡✎✝✏✝ ✍✏✝

plenty of interesting, research-✍✆☎✝ ✑✒☎☞✓✔ ☞✠✠✟✝✠ ✡✒ ✒✓✓✟✑✔ ✕✔ ✡☞✕✝✖ ✗✟✡ ✂ ✓✍✌✄✡ ☞✕✍✘☞✌✝ ✡✎✝

✕✝✠✠✍✘✝ ✆✝☞✌✘ ✠✝✌✡ ✡✒ ✔✒✟✌✘✝✏ ✠✓☞✝✌✡☞✠✡✠✖ ✙✓✡✟✍☎☎✔✚ ✂ ✓✍✌✛ ✜✢hen people are producing work in 

☎☞✌✝ ✢☞✡✎ ✡✎✝ ✠✓☞✝✌✡☞☛☞✓ ✓✒✌✠✝✌✠✟✠ ✡✎✝✏✝✄✠ ✌✒ ✏✝✍✠✒✌ ✡✒ ✘✒ ✒✌ ✍ ✢☞✡✓✎ ✎✟✌✡19✖✣ ✤✎✝✌ ✜✢☞✡✓✎

✎✟✌✡✠✣ ✍✏✝ ✥✝✝✕✝✥ ☎✝✘☞✡☞✕✍✡✝ ☞✌ ✡✎✝ ✓✒✌✡✝✦✡ ✒☛ ✑✒✑✟☎✍✏ ✓✍✟✠✝✠✚ ✢✝ ✢☞☎☎ ✎✍✧✝ ☛✟☎☎✔ ✡✟✏✌✝✥ ✠✓☞✝✌✓✝

into just another arena for the exercise of power politics. The result is a big loss for both science 

and politics.20✣ 

Roger Pielke Jr. doet nu onderzoek naar sport. 

Bart Coenen  

                                                 
18 https://theclimatefix.wordpress.com/2015/03/01/a-quick-guide-to-pielke-jr-on-climate/ 
19 http://www.wired.com/2015/02/anti-gmo-activist-seeks-expose-emails-food-scientists/ 
20 https://theclimatefix.wordpress.com/2015/02/25/i-am-under-investigation/ 
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Kritische blik op een klimaatdebat 
JOZEF VAN GIEL - In deze tekst zal ik het woord klimaatcriticus gebruiken om de 

mensen aan te duiden die de conclusies van het IPCC niet volgen of de effecten van door 

mensen geproduceerd CO2 op het klimaat ontkennen of minimaliseren. Ik weiger om het 

woord klimaatscepticus te gebruiken omdat ik betwijfel dat deze mensen de term 

�skepticus✁ verdienen zoals deze gangbaar is in skeptiland. Enkele jaren geleden zag je hoe 

de klimaatdiscussie de skeptische wereld in tweeën splitste, maar heel snel is hier een 

verandering in gekomen waarbij grote skeptici zoals James Randi, Richard Dawkins en 

Michael Schermer hun standpunt hebben herzien nadat hen de nodige argumentatie 

gegeven werd door andere skeptici met een achtergrond die dichter bij de klimatologie 

staat (zoals bvb. Phil Plait en Laurence Krauss). De organisatie CSI, het vroegere 

CSICOP schreef onlangs een open brief naar de nieuwsmedia om op te houden om deze 

mensen klimaatsceptici te noemen. 

Ik wil ook de term klimaatontkenner niet gebruiken omdat die term ondertussen als 

polariserend en vooringenomen wordt ervaren. Sommige mensen blijken deze term te 

associëren met de term Holocaust-ontkenner. Vandaar dat ik denk dat de term 

klimaatcriticus beter de lading dekt en neutraler klinkt. 

Ik heb een dubbel gevoel bij dit soort debatten. Ik ben niet zeker dat het een goed idee is 

om dit soort debatten te organiseren. 

Als skepticus lees je regelmatig de visie van verschillende, veel meer bedreven skeptici 

over het nut van debatteren met pseudowetenschappers. En daar is veel over te zeggen. 

Laat me beginnen met dit punt te bekijken in andere discussies die skeptici voeren: 

Veel bestrijders van het creationisme, waaronder Richard Dawkins, weigeren 

systematisch om in debat te gaan met creationisten om de eenvoudige reden dat dit een 

averechts effect kan hebben. Dit effect wordt ook aangetoond door psychologisch 

onderzoek. Volgens Dawkins, en ook andere skeptici zoals Steven Novella, is het de 

creationisten helemaal niet te doen om gelijk te halen, want ze weten toch dat dat 

onmogelijk is, maar wel om een forum te hebben waarin ze kunnen discuteren met 

autoriteiten uit de evolutiebiologie. In die debatten, zelfs als ze roemloos verliezen op de 

inhoud, hebben ze eigenlijk altijd gewonnen, en wel om twee redenen: 

Doordat ze de discussie met wetenschappers aangaan krijgt het publiek het signaal dat 

deze wetenschappers hen weliswaar geen gelijk geven, maar hen wel serieus nemen. 

Hierdoor bouwen ze een vorm van credibiliteit op voor hun theorieën. 

Door de discussie te voeren met wetenschappers geven ze de indruk dat de discussie nog 

niet beslecht is en dat er nog altijd twijfel bestaat in het debat. 

Ook mensen als Jean-Pascal Van Ypersele, professor aan de ULB (de Franstalige 

Brusselse vrije universiteit), autoriteit in de klimatologie en ondervoorzitter van het 
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IPCC weigeren systematisch om in publiek debat te gaan met klimaatcritici. Zij vinden 

dat het debat binnen de wetenschappelijke muren moet blijven omdat buitenstaanders 

dikwijls het verschil niet kunnen maken tussen discussies over de essentie en discussies 

over de details. Bijgevolg kunnen buitenstaanders verkeerdelijk uit discussies over de 

details afleiden dat de verschillende wetenschappers het eigenlijk ook niet weten, waaruit 

ze afleiden dat alles nog open staat voor discussie. Die vrees lijkt me niet ongegrond. Om 

opnieuw de vergelijking te maken met het creationisme: die hebben bv. de discussies 

tussen Dawkins en Gould over pointed equilibrium gretig gebruikt om de indruk te geven 

dat evolutiebiologen het eigenlijk ook niet weten. 

Er is nog een probleem: wetenschappers staan in een discussie duidelijk in het nadeel 

omdat ze zichzelf terecht verplichten tot rigoureuze wetenschappelijkheid, en dus alleen 

uitspraken doen die ze kunnen staven door feitenmateriaal. Een echte 

pseudowetenschapper kan echter erop los fantaseren, want hij legt zichzelf veel minder 

�✁✂✄✁☎✆✁✝✞ ✟☎✠ ✡✞☛ ☎☞✌✆✁✞✍ �✎☛ ✝✎✎✏ ✑✟✒✝ �✞✌✎☛ ✆☞✁✂☛✞✏☛ ✁✂ ✝✁✞☛ ✎✆☛✁✓� ✁✝ ✂☛✎✎☛ ✟✔ ☛✞ ✑✁✞✝

welke argumenten gebaseerd zijn op feiten, welke op minder sterke feiten en welke 

verzonnen zijn. 

Laat me dit eerst en vooral duidelijk stellen: ik wil de klimaatcritici uit dit discussiepanel 

helemaal niet op dezelfde voet zetten als creationisten of pseudowetenschappers. Ik heb in 

mijn uitleg hierboven extremen gebruikt om het punt duidelijk te maken waarom ik niet 

overtuigd ben dat dergelijke discussie altijd een goed idee is. De klimaatcritici in dit debat 

hebben zich, evenals de klimaatverdedigers heel correct gedragen in de discussie. Dat doet 

niets af van bovenstaande argumenten. 

Er is nog een argument dat tamelijk uniek is voor het klimaatdebat. De problematiek is 

vrij complex en je hebt nogal wat kennis van de fysica, chemie, geologie, de werking van 

computersimulaties en nog enkele disciplines nodig om de problematiek te begrijpen. Ik 

heb daar zelf ook vrij lang over gedaan. Dat is iets dat niet kan gezegd worden van 

creationisme, of een pseudowetenschap zoals homeopathie. De absurditeit van deze 

laatste twee is vrij eenvoudig te begrijpen. Ook om het mechanisme van evolutie te 

begrijpen heb je eigenlijk alleen wat logisch denkvermogen nodig, en om de absurditeit 

van homeopathie te begrijpen moet je alleen weten wat het getal van Avogadro betekent 

en dat is op 2 minuten uit te leggen.  

Voor alle duidelijkheid, ik ben van oordeel dat de wetenschappelijke basis om te geloven 

dat de aarde opwarmt en die opwarming het gevolg is van menselijke activiteit, vrij sterk 

is. Zo sterk dat je als niet-specialist er best van uit gaat dat de antropogene 

klimaatverandering een feit is. Ik ga hier mijn standpunt niet opnieuw beargumenteren. 

Dat deed ik al uitgebreid op meerdere afleveringen van de podcast Kritisch Denken. Je 

kan het klimaatdebat daar ook her-beluisteren en ik zal hier dus de argumenten niet 

herhalen. 

Er zijn veel andere interessante zaken te zeggen over het debat. 
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Waarschijnlijk was het interessantste een opmerkelijk standpunt waar alle deelnemers het 

over eens waren: wie van beide partijen ook gelijk heeft, aan het einde van de rit moeten 

we identiek dezelfde politieke beslissingen nemen: de verbranding van fossiele 

brandstoffen stopzetten. Bas van Geel, één van de klimaatcritici, gaf dit duidelijk aan als 

conclusie van zijn betoog. Er zijn tal van argumenten buiten de klimaatverandering die 

de urgentie van deze maatregel vereisen, zoals de verzuring van de zeeën en de milieu-

impact van de ontginning van deze grondstoffen. Dat lijkt me een opmerkelijke conclusie, 

want het plaatst een fundamentele vraag centraal: waarom moet deze discussie nog zo 

levendig gevoerd worden in een publiek forum als aan het einde van de rit de politieke 

besluiten voor elke conclusie dezelfde zijn? Als die echt bestaat moet ook in dat geval de 

discussie binnen de wetenschappelijke wereld zeker gevoerd worden. Het blijft hoe dan 

ook belangrijk om deze problematiek beter te begrijpen. 

Dat punt op zich brengt me ook onmiddellijk naar een andere eigenaardige kronkel die ik 

bij klimaatcritici tegenkom. Sommigen onder hen beweren dat de klimaatverandering 

hypothese door klimatologen voortdurend op de agenda geplaatst wordt omdat ze op die 

manier meer subsidies bij politici proberen te verkrijgen. Maar we zagen net dat, wat het 

resultaat van de klimaatdiscussie ook is, we dringend moeten af raken van de fossiele 

brandstoffen. De politieke beslissingen moeten steeds dezelfde zijn. Ik begrijp dus niet 

waarom een leugen aanhouden zou moeten bijdragen tot extra subsidies naar het 

klimaatonderzoek. Maar er is nog een ander argument dat de subsidiehypothese 

eronderuit haalt. Klimatologen zijn waarschijnlijk zonder uitzondering mensen met een 

zeer hoog niveau aan kennis en kunde van de wiskunde, fysica en chemie. Met hun niveau 

van kennis zouden ze met twee vingers in de neus verschillende plaatsen kunnen invullen 

van jobs die al minstens 20 jaar over bijna gans de wereld knelpuntberoepen zijn, zoals 

ingenieurs en informatici. Bovendien zouden ze in die jobs waarschijnlijk een hoger 

inkomen kunnen halen dan in hun academische benoeming. Dit punt is extra interessant 

omdat deze bewering er impliciet van uitgaat dat mensen per definitie gedreven worden 

door geld. Maar een hoop wetenschappelijk onderzoek toont aan dat geld bijna nooit een 

drijfveer is. (zie onder andere de Zelfdeterminatietheorie) Dat verklaart ook waarom 

zoveel mensen met de capaciteiten van een klimatoloog toch beslissen om geen 

duurbetaalde directiefuncties in bedrijven te ambiëren. 

Ook Marcel Crok was van oordeel dat CO2 wel degelijk het klimaat beïnvloedt. Alleen, 

volgens hem is de gevoeligheid van het klimaat op de CO2 -uitstoot 3 keer lager dan wat 

de IPCC-klimatologen in hun modellen steken. Zijn conclusie in verband met het klimaat 

is dus dat we inderdaad van die fossiele brandstoffen af moeten, maar dat we meer tijd 

hebben dan wat het IPCC beweert. Mijn standpunt is dat, wat de tijd die we nog hebben 

ook is, er geen reden is om de zaken uit te stellen en we ook niet aan paniekvoetbal moeten 

doen. Met andere woorden, de inertie van politici indachtig, lijkt het mij wijs om hen hoe 

dan ook zoveel mogelijk onder druk te zetten om een klimaatvriendelijker beleid te 

voeren. Ik denk zelfs dat een doordachte strategie in die zin de economie kan 

opzwengelen, zoals ik in mijn brief aan Herman Van Rompuy in 2010 betoogde. 
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De 4 panelleden hebben bij de start elk hun standpunt verdedigd. 

Luc Debontridder concentreerde zich vooral op de vraag wat de gevolgen van de 

klimaatverandering zouden zijn voor België en bij uitbreiding de Lage Landen. Na een 

uitgebreide uitleg dat de wereldwijde modellen niet fijnmazig genoeg zijn en ze daarom bij 

het KMI hun eigen onderzoek moeten doen, kwam hij uit dat België tegen 2050 met 2 

graden zou opwarmen, wat veel meer is dan het aards gemiddelde. 

Bas Van Geel verdedigde het standpunt dat de opwarming van de aarde het gevolg is van 

de zonneactiviteit. Hiervoor toonde hij naast ander materiaal een centrale dia met 

grafieken van de temperatuurevolutie door de tijd. Achteraf merkte Dirk Verschuren 

fijntjes op dat de grafieken die hij toonde enkel het Noordelijk halfrond betroffen. 

Dirk Verschuren toonde met wereldwijde grafieken aan dat de aarde wel degelijk aan het 

opwarmen is. Hij legde ook uit hoe processen zoals El Niño en La Niña en 

vulkaanuitbarstingen het klimaat tijdelijk verstoren, tot zelfs in Europa toe. El Niño en 

La Niña zijn periodiek terugkerende storingen in de zeestromingen en zee temperatuur 

van de grote oceaan, die de temperatuur tijdelijk beïnvloeden. Hiermee moet rekening 

worden gehouden. 

Tenslotte kwam Marcel Crok die argumenteerde dat de klimaatmodellen onbetrouwbaar 

zijn omdat ze uitgaan van een temperatuur gevoeligheid onder invloed van CO2 die drie 

keer te groot is. 

Na het debat heeft Charta nog rondetafelgesprekken georganiseerd. Die gingen door in het 

café van het complex waar aan twee ronde tafels telkens twee panelleden zaten, telkens 

van één van beide kanten. Ikzelf ben bij Dirk Verschuren en Bas van Geel gaan zitten. Ik 

vroeg aan Dirk Verschuren hoe het nu zat met die bewering van Marcel Crok over de 

temperatuur gevoeligheid van de aarde onder invloed van de CO2. Hij wist me te vertellen 

dat die niet klopt, omdat die van een systeem in evenwicht uitgaat. 

Verschillende mensen kwamen vragen stellen en Dirk Verschuren was zeer geduldig om op 

een goed geargumenteerde manier deze vragen te beantwoorden. Maar op een bepaald 

ogenblik kwam een klimaatcriticus langs die hierover een website bijhoudt en bestookte 

Verschuren met de ene vraag na de andere zonder hem de tijd te geven om elk van die 

vragen te beantwoorden. Deze techniek staat bij skeptici bekend als de Gish gallop. De 

term werd aanvankelijk door Eugenie Scott, van het NCSE (National Centre for Science 

Education, een organisatie die leraren steunt om de evolutietheorie te onderwijzen in 

Amerikaanse scholen) bedacht en genoemd naar creationist Duane Gish. Het idee achter 

de techniek is, door zoveel mogelijk vragen te lanceren, zonder op het antwoord te 

wachten, je aan het publiek verkeerdelijk de indruk geeft dat er nog veel vragen bestaan 

waarop de tegenpartij geen antwoord heeft. Toen ik de man stopte en vroeg om bij elke 

vraag die hij stelde op het antwoord te wachten vooraleer een volgende vraag te stellen, 
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keerde hij zich naar mij met de vraag of ik de waarheid misschien niet aankan. Nee, de 

bedoeling van mijn interventie was net om de waarheid wel te achterhalen. Die verkrijg je 

beter via een dialoog dan via een Gish Gallop. 

Aan het einde van het tafelgesprek met Verschuren en van Geel parafraseerde ik nog even 

de stelling van Bas van Geel, dat volgens hem de temperatuurveranderingen bijna 

volledig aan de zonneactiviteit te wijten zijn. Na hun bevestiging merkte ik aan beide 

heren op dat dit een falsificeerbare uitspraak is, omdat de zonneactiviteit cyclisch is. Dat 

betekent dat over enkele jaren, de zonneactiviteit weer zal wijzigen. Als van Geel gelijk 

heeft, zou het klimaat deze cyclus ook moeten volgen. Indien Verschuren gelijk heeft, zou 

het klimaat binnen enkele jaren verder moeten verlopen zoals voorspeld door het IPCC. 

Dit betekent dat op dat moment één van beiden duidelijk ongelijk zal hebben. Ik heb aan 

van Geel gevraagd of hij dan zijn mening zal herzien als het klimaat de zonnecyclus niet 

volgt en of Verschuren hetzelfde wil doen indien dan het klimaat de zonnecyclus wel 

volgt. Beide heren bevestigden bereid te zijn om op dat moment van mening te 

veranderen. Dat is nu eens een goede wetenschappelijke houding. Ik neem over enkele 

jaren contact op met beide heren. 

Ondertussen heeft de wereld niet stil gestaan. 

Verschillende skeptici hebben via een open brief het Heartland Institute opgeroepen om 

een 25000$-uitdaging op te nemen. Volgens deze uitdaging moet Heartland, die beweert 

dat de opwarming van de aarde sinds 1998 gestopt is, 25000$ schenken aan een non-profit 

wetenschappelijke organisatie als de 30-jarige gemiddelde oppervlaktetemperatuur op 

aarde tegen eind 2015 stijgt. Heartland is in Amerika de belangrijkste lobbygroep tegen 

het standpunt van het IPCC. Het is een organisatie dat zeer rijke fondsen kan krijgen van 

onder andere enkele belangrijke oliemaatschappijen, die in het verleden ook al probeerde 

de schade van tabak te minimaliseren. 

Ondertussen heeft de Belgische overheid de taks shift gestemd en hier opnieuw een kans 

laten liggen om de uitstoot van CO2 te ontmoedigen. 

De live opnames van dit debat kunnen jullie beluisteren in de afleveringen 233 tot 236 van 

de podcast Kritisch Denken. 

Jozef Van Giel, burgerlijk ingenieur, lid van Skepp en onderhoudt de podcast Kritisch 

Denken. 
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Windturbines veranderen het klimaat 
JEF KEYMEULEN - Een theorie wordt hier uitgewerkt waarin windturbines eigenlijk 

het klimaat in negatieve zin kunnen veranderen. Toch kunnen windturbines in Afrika een 

rol spelen. 

CO2- uitstoot en -opslag. 

CO2 in de atmosfeer is een natuurlijk, niet giftig gas, dat in de atmosfeer aanwezig is. Het 

wordt vooral opgeslagen in de oceanen, zeeën, meren en andere wateren. Het is een van de 

voornaamste bouwstenen van planten en dieren. Zonder CO2 zou er geen leven zijn. De 

aanwezigheid van CO2 in de atmosfeer varieert van 100 tot 800 ppm (parts per million) 

door de millennia heen. Vandaag zitten wij ergens in het midden, wat goed voor de 

plantengroei is. 

 

 

Ikzelf sta sceptisch tegenover het IPCC. De voornaamste reden is dat het IPCC vooral 

politiek gedreven is. Het wordt namelijk gebruikt om (budgettair) buitensporige grote 

projecten te kunnen realiseren en dat in een tijd van sociaaleconomische crisis. Het 

klimaat verandert altijd, het is nooit hetzelfde gebleven, met of zonder mens. Elke 

kortstondige waarneembare opwarming is altijd vooraf gegaan aan een (kleine of grote) 

ijstijd. De huidige opwarming moet dan eerder gezien worden in de komst van een ijstijd, 

die wel eens een heel lange ijstijd (10.000 tot 120.000 jaar) zou kunnen duren. Men zou 

zich beter daarop voorbereiden. 

In de jaren zestig hebben wij al geleerd dat zonnepanelen (bestaan sinds begin jaren 

vijftig) alleen zinvol waren in de tropische gebieden omdat de zon daar tussen de 11 en 13 

Figuur 26 
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uur voldoende schijnt. Wij stellen zelf vast dat er heel wat meer kosten ontstaan om deze 

groene energie op ons net te krijgen zodat deze gratis stroom eigenlijk de kostprijs van het 

verbruik gewoon de hoogte injaagt. Sociaal en economisch niet zinvol.  

Daarnaast moet ik stellen dat de overdreven subsidiëring alleen een beperkt aantal 

mensen is ten goede gekomen. Zeven Jaar terug werd de kostprijs berekend met 4,2 

euro/Wp (Watt piek � maximaal vermogen) geïnstalleerd, vandaag zonder subsidies is dat 

0,9 euro/Wp. Het verschil ging naar de hoofdverdelers en waarschijnlijk de politiek. Met 

de groepsaankopen werd de kleine ondernemer/zelfstandige ook in deze fictieve markt 

uitgeschakeld. Subsidies witwassen. 

De windturbines op zich veranderen het klimaat nog meer dan men wil voorkomen. Het 

zijn torens met een as van meer dan 100 m hoog en wieken van meer dan 60 m lang. Ze 

vormen een grotere weerstand dan de woningen (10 m) en de bomen (30 m) waarmee het 

effect van een passerend front versterkt wordt. Hierdoor is er vlugger en heviger neerslag, 

aldus sterven de wolken sneller uit en droogt het land, benedenwinds van deze 

windparken, sneller uit.  

Een voorbeeld is de westkust van de USA met meer dan 2 miljoen windturbines. Daar 

heeft men af te rekenen met meer grondverschuivingen ten gevolge van heviger neerslag. 

Verder landinwaarts krijgt hierdoor de Midwest geen regen meer. . In het zuidwesten van 

de USA zijn er 50x meer tornado's dan vroeger. Men heeft er voor 4 GW 

windturbineparken aangelegd en er komen er nog voor 8 GW bij. Bedenk ook dat men 

onlangs de subsidies voor de windturbines met een factor 3 heeft verhoogd. Als het niet 

meer via de zonnepanelen kan, dan maar via de windturbines, kortom belastinggeld 

witwassen. 

Een bos laat men geen 150 jaar onberoerd. Men moet dunnen en verjongen zodat de CO2 

opslag maximaal is en onbeperkt in de tijd is. Naar mijn mening zijn er hier bossen 

Figuur 27 
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genoeg. Het CO2 probleem is een wereldprobleem. Of Vlaanderen daaraan iets doet zal 

geen verschil uitmaken. Men moet het groter zien. Mijn voorstel: 

Laat ons de Sahara aanpakken en eerst beginnen met de Sahel. De Sahel is een zone ten 

zuiden van de Sahara waar de Sahara zich uitbreidt (4.500 km breed en 250 km hoog). 

Daar worden 600 miljoen mensen bedreigd, zij moeten vluchten of sterven. Er is geen 

economie die hen kan voorzien in eigen onderhoud. Het is de basis van Boko haram, een 

organisatie die origineel opkwam voor de armen maar genegeerd werd. Onder invloed van 

IS zaaien ze nu ook een gruwelijke terreur om hun standpunt op tafel te krijgen. De 

terreur is vandaag een handicap, maar mits een goed plan moet er kunnen onderhandeld 

worden. 

Als mijn theorie over de invloed van de windturbines op het klimaat klopt, laat het ons 

dan toepassen aan de westkust van Afrika. Over de hele kustlijn kan men 

windturbineparken installeren (onshore) en tevens zonnecentrales maken. De 

geproduceerde energie kan men aanwenden om enerzijds zeewater massaal te ontzilten en 

anderzijds door te pompen naar de Sahel. Langsheen de westkust (van Marokko tot 

Senegal) kan men het ontzilte water via een kanaal opvangen. Vanuit Senegal zou men 

een kanaal kunnen aanleggen doorheen de Sahel tot aan de Rode Zee.  

Een dergelijk kanaal kan dienstdoen als transportmiddel, watervoorziening, irrigatie, 

energieopslag, enz. In de Sahel kan men starten met plantages van palmbomen die dadels 

produceren waaruit biodiesel kan gehaald worden. Cfr. Phoenics dactylifera produceert 

jaarlijks 150 kg dadels. Deze palmbomen zullen ook voor schaduw zorgen waarmee de 

Sahel meer water kan vasthouden. In die schaduw kunnen andere gewassen gekweekt 

worden zodat de lokale bevolking een economische activiteit krijgt waarmee ze in eigen 

levensonderhoud kan voorzien. Op termijn wordt de Sahel een zone die de Sahara 

terugdringt. Er kan dan zelfs gedacht worden aan het aanplanten van regenwoud. De 

Sahara zal afkoelen en terug leefbaar worden. Voor Europa zal de opwarming, bij een 

zuiden wind, hiermee afnemen. 

Laat ons de fossiele olie verbruiken en er voor zorgen dat wij voldoende CO2 opslaan in 

herbruikbare middelen. Waar vandaag de olie-exporterende landen zich rijk maken aan de 

fossiele olie moet er samen met hen geïnvesteerd worden om binnen 50 of 100 jaar 

eenzelfde volume olie te kunnen blijven produceren, zij het dan onder bio-vorm. 

Voor Europa zou ik stellen dat men voor transport (bio)olie blijft gebruiken en voor vaste 

installaties (bedrijven, woningen, enz.) zich toespitst op thorium-kerncentrales. Kleiner in 

omvang, meer gespreid en dat voor het volume stroom dat minimaal nodig is. Cf. Voor 

België 10 x 2 x 0,5 GW, een site/provincie). Het variabele deel kan uit olie, gas, biomassa, 

waterkrachtcentrales, zonnepanelen en wind komen voor zover dat economisch 

verantwoord is. 
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Voor een dergelijke visie is Vlaanderen veel te klein, maar elke Europeaan, samen met de 

huidige rijke Afrikaanse landen, zou hier aan moeten meewerken. Afrika is potentieel 

steenrijk en de oplossing voor het vermeende klimaatprobleem moet daar gevonden 

worden. Wij lossen er ook een sociaaleconomisch probleem mee op. 

Jef Keymeulen 
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Open brief aan de klimaat-�captains of society✁ 
JAN JACOBS - ✂✄ ☎Boodschap van belgische captains of society ter ondersteuning van cop 
21✆ ✝✞ ✄✄✟ ✠✄✡✄✟☛✄ ☞✌✄✟ ✍✠✝✄✎ ✏☞✑✄✟✒✄ ✓✔✟ ✄✟✏✄✕✄ ✖✗✘✙✞ ✄✟ ✍✄✒✠✝✚✓✄✟✛ ✜✝✚ ✓✠✔✢✄✟ ✔✔✟ ✒✄
politiek, dat België zich voluit engageert in een ambitieus klimaatbeleid. Een dergelijk 
klimaatbeleid kan echter onze samenleving aan de rand van de afgrond brengen en zelfs 
erover duwen. De dreiging van het klimaatbeleid is veel groter dan die van het klimaat. 
✣✕✞ ✒✄ ✝✟✒✤✞☛✠✝✄ ✒✄✠✢✄✕✝✚✏ ✓☞☞✠✞☛✄✕ ✞☛✄✤✟☛ ✠✤✝✏☛ ✒✔☛ ✍☞✓✄✟✒✝✄✟ ✄✄✠✒✄✠ ✟✔✔✠ ✥Crony 
✦✧★✩✪✧✫✩✬✭✮, t.t.z. bedrijven die hengelen naar allerlei voordelen, dan naar een oprechte 
bezorgdheid voor werkelijke problemen. Tussen deze bedrijven vinden we onder meer 
Siemens, Solvay en Ikea✯ ☛✤✞✞✄✟ ✒✄ ✖✗✘✙✞ ✒✄ WWF. 
 

Beste captains of society 

✰✱✲✩✫ ✭✳✴ ✵✶✴✮✪ ✷✳✪ ✸★ ✩✴ ✪✹✳ ✭✶✺✴✩✴✷ ✬✧✻✩✴✷ ✼✽✮✭ ✷✶✩✴✷ ✪✶ ✵✶ ✳✲✩✫✾✮ ✿✹✳✻

✬✧✻❀ ✼✽✮✭ ✷✶✩✴✷ ✪✶ ✭✧❁✳ ✪✹✳ ❂✶✺✫✵ ✧ ❃✳✪✪✳✺ ★✫✧❄✳✮✾❅ [Christopher Booker] 

Vandaag heb ik een zeer onrustwekkende open brief gelezen die volmondig door jullie is 

ondersteund, getekend en goedgekeurd. Meer nog, nee veel erger zelfs, jullie willen in een 

onweerstaanbare drang om het groeigas CO2 te bestrijden, met graagte de vrije markt en 

onze Westerse welvaart vernietigen. Geef toe, niet direct iets wat je zou verwachten van 

bedrijfsleiders, ondernemers en ❆❇✘✙✞✛ ❈✔✟ ✍✔✟✏✝✄✠✞ ✒✔✔✠✄✟☛✄✢✄✟ ✓✄✠❉✔✡❊☛ ✝✏ ✔✕ ✄✄✠✒✄✠

zulk destructief ondoordacht gedrag, moet ik eerlijk bekennen. Die hebben dan ook een 

✥track record✮ als het erop aankomt de wereld aan de rand van de afgrond te brengen.  

Figuur 28 
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Van �✁✂✄☎ ✆✝✞✟☎ ✠✡ groene ☛doom and gloom☞ multinational WWF verwacht ik het al 

zonder enig voorbehoud. Deze multinational met jaarlijkse omzet van 350 miljoen euro 

mag natuurlijk niet ontbreken op dit ☛doomfes✌☞.   

Waarom is dat zo? 

Waarom mijn protest? Dat komt omdat de politiek die gevoerd wordt in naam van de 

bestrijding van een onbestaand probleem, nl. de vermindering van de menselijke CO2 

uitstoot, tot ontwrichting van de samenleving, algemene verarming en 

welvaartvernietiging zal leiden. De vrije markt opofferen op het aambeeld van 

☛klimaatreligie☞. 

Geloof in de toekomst voorspellende kracht van computermodellen ligt aan de basis van 

dit nefaste economische model. Een geloof in de maakbaarheid van het klimaat. Door aan 

de magische knop die ☛menselijke CO2☞ heet te draaien, zal de mensheid een bloeiende 

toekomst tegemoet gaan. Maar dit is een ☛geloof✍, geen vaststaande bewezen wetenschap. 

Nee, er is geen 97% consensus onder wetenschappers, zoals IPCC reviewer en klimaat 

econoom Richard Tol bewijst. 

Wetenschap is niet ☛waarheid☞. Wetenschap is een procedure om waarheid te vinden, 

schrijft journalist Ivo Vegter. In klimaatwetenschap is er nog heel veel niet gevonden. Tot 

1 maand geleden waren er 400 miljard bomen op deze planeet. Plots zijn het er 3000 

miljard geworden. Populair geloof is dat de Amazone de long van de planeet is. Maar dat 

is marketing. Fytoplankton is de leverancier van 50% tot 85% van onze zuurstof op de 

planeet, aldus Vegter. Scary Bananas is een Ted-talk door Zuid Afrika journalist en auteur 

Ivo Vegter, die de milieu-marketing op sublieme manier weet bloot te leggen.  

Zoals Nobelprijswinnaar Ivar Giaver het placht te zeggen, klimaat is een nieuwe religie en 

een geloof in pseudowetenschap. Hij schreef er een ophefmakende brief over die mede is 

ondertekend door 16 andere topwetenschappers. Zijn toespraak in Lindau voor een zaal 

vol Nobel-laureaten en wetenschappers was baanbrekend. Zijn vragen pertinent: Wanneer 

was de ideale temperatuur op aarde? Wanneer was het ideale CO2 niveau? Wanneer is dan 

die onoverkomelijke kwalijke opwarming begonnen? Van waar beginnen we te kijken, 

hoever gaan we terug? 

 ✎✏✑✒ ✌✑✓✒✔✌ ✕✖✗✒✘ ✙✚ ✑✛✜✔✢✗ ✌✖ ✌✑✒ ✢✔✌✛✓✔✣ ✒✢✤✥✓✖✢✜✒✢✌ ✥✗ ✢✖✌✑✥✢✦

✧✖✜✕✔✓✒✘ ✌✖ ✌✑✒ ✌✑✓✒✔✌ ✌✖ ✑✛✜✔✢✗ ✕✖✗✒✘ ✙✚ ✦✣✖✙✔✣ ✒✢✤✥✓✖✢✜✒✢✌✔✣ ✕✖✣✥✧✚★ ✩✓✒✘

L Smith  

Op deze pagina staan veel verwijzingen en links naar wetenschappers en 

wetenschappelijke papers, zodat jullie zelf kunnen onderzoeken en vaststellen dat de 

conclusies in jullie brief nu zijn genomen op basis van zeer eenzijdige informatiebronnen. 

Luister ook eens naar een redelijke doch sceptische en kritische stem in het debat, 

stemmen zoals de Nederlandse wetenschapsjournalist Marcel Crok (zie ook een artikel van 

zijn hand in dit e-book, nvdr). Geloof mij vrij, er zijn enorm veel sceptische 
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wetenschappelijke rapporten. Het zijn er vandaag zo een 1350 wetenschappelijke en �peer 

reviewed✁ papers. 

Wat is een scepticus in het klimaatdebat, wat zijn de vragen? 

De aarde warmt lichtjes op, de voorbije 150 jaar was dat ongeveer 0,8°C. Ongelofelijk 

stabiel is dat. We komen uit een kleine ijstijd, het is dus niet onlogisch dat het wat 

warmer wordt. De mens is gedeeltelijk mee verantwoordelijk. Maar hoeveel? Nee, het was 

niet de warmste zomer of jaar ooit. 

Kunnen wij door menselijke CO2 uitstoot te beperken daar wat aan doen? Dat zijn de 

vragen, waar wetenschappers nog volop onderzoek naar doen. De scepticus is niet de 

betweter, maar de twijfelaar. Alarmisten die beweren aan de hand van 

✂✄☎✆✝✞✟✠✆✠✄✡✠☛☎☎☛✁☞ ✌✟ ✞✄✟✍✄☎☞✞ ✞✟ ✍✝✎✎✟✎ ✏✄✄✠☞✆✟✑✑en, dat zijn de betweters. Niet 

andersom. Laten we niet vergeten dat klimatologie een zeer prille (pseudo?)-wetenschap 

is. Met hetzelfde aplomb kondigden wetenschappers in de jaren zeventig een nieuwe ijstijd 

aan. 

Een paar voorbeelden en opmerkingen die tot nadenken aanzetten. 

De atmosfeer is zeer groot en kan wel wat hebben; daarom deze voorbeelden. Ilan 

Samsom (wiskundige) en Ivar Giaever (Nobelprijs fysica) rekenden dit uit. 

1) Neem een ruimte van 10 meter bij 10 meter en 6 meter hoog. Dat is atmosfeer van de 

aarde op schaal. Laat in die ruimte een lucifer opbranden, en u hebt de CO2 uitstoot van 

800 miljoen wagens gesimuleerd, voor drie jaar. 

2) Neem stadion Camp Nou in Barcelona. Capaciteit honderdduizend mensen. Elke 

persoon is een deeltje van de atmosfeer. Dan zijn 40 mensen in dat stadion CO2 en is die 

kleine met dat blauwe hoedje de menselijke CO2 uitstoot. Denkt u echt dat een beperking 

van 50% van die kleine man met het blauwe hoedje het klimaat gaat beïnvloeden?  Dat 

dit de magische knop is om het klimaat te regelen. Kom nou! 

✒✓✔✕ ✖✗✘✙✚✕✗✛✕ ✜✘ ✢✣✗✤✖✗✥ ✜✗ ✛✙✖✢✣✦✕ ✖✧ ✦★✖✩✖✣✙✙✪ ✦★✚✕ ✣✗✥ ✗✚✢✕★✖✛✣✙✙✪

✖✗✧✖✫✗✖✘✖✛✣✗✦✬✭ ✮✖✛✔✣★✥ ✯✖✗✥✰✕✗✭ ✱✲✓ ✳✜✧✦✜✗✭ vermaard 

klimaatwetenschapper en één van de meest bekende klimaatsceptici 

3) Klimaatgevoeligheid! Hoe gevoelig is ons klimaat voor een stijging van CO2. Dat valt 

mee, CO2 is inderdaad gestegen, maar de temperatuur van de aarde niet. De voorbije 

negentien jaar steeg de temperatuur niet op onze planeet, zoals hier duidelijk wordt 

aangetoond. Al Gore mocht het zelf pijnlijk ondervinden toen hij in een experiment wilde 

aantonen dat CO2 een sterke invloed had op het klimaat en de temperatuur. Het 

experiment mislukte. Dat kon Al Gore weten, want al jaren voegen tuinbouwers CO2 toe 

voor betere oogsten en om een lager waterverbruik te bereiken. Ook in het ISS 

(International Space Station) en in duikboten loopt het CO2-gehalte tot wel 8000 ppm op. 

Geen doden en bakken en braden doen ze daar ook niet. 
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Het is niet zo dat CO2 voor �run away global warming✁ gaat zorgen. Hoe kunnen wij dat 

zeker weten? Welnu, het CO2-gehalte was in het verleden al 8000 ppm. Nadien daalde 

toch de temperatuur zowel als het CO2-gehalte op aarde. Dat was zelfs voor er mensen 

rondliepen op deze mooie blauwe planeet. 

4) Climategate: Daar heeft iedereen al wel van gehoord. Maar wat was dat precies? 

Samengevat kwam het er op neer dat wetenschappers de pauze in de opwarming (die niet 

voorspeld werd door hun computers) niet konden verklaren. Daarom verkozen deze 

medewerkers van het IPCC deze te verzwijgen en te verbergen. Duidelijkere demonstratie 

dat we hier NIET te maken hebben met objectieve wetenschappers maar wel met milieu-

activistische betrokkenen is nauwelijks te vinden. 

 Een kleine greep uit deze mail communicatie: 

Kevin Trenberth in Climategate 2 email 0248 op 14 okt. 2009 over the recent 

lack of warming: ✂✄☎✆ ✝✞✟✠ ✠☎✞✠ ✡✆ cannot account for what is happening in 

the climate system makes any consideration of geoengineering quite hopeless 

as we will neve☛ ☞✆ ✞☞✌✆ ✠✍ ✠✆✌✌ ✎✝ ✎✠ ✎✏ ✏✑✟✟✆✏✏✝✑✌ ✍☛ ✒✍✠✓ ✔✠ ✎✏ ✞ ✠☛✞✕✆✏✠✖✓✗ 

✘✙✞✎✌ ✚✛✜✢✣ ✤✞☛✙✎✏✠ ✥✎✟☎✞☛✦ ✧✍✙✆☛✕✎✌✌✆✣ ✂✤✆ ✦✍✒✁✠ ✑✒✦✆☛✏✠✞✒✦ ✟✌✍✑✦

✝✆✆✦☞✞✟★✏✩ ✤✆ ✦✍✒✁✠ ✑✒✦✆☛✏✠✞✒✦ ✞✎☛-✏✆✞ ✎✒✠✆☛✞✟✠✎✍✒✏✩ ✤✆ ✦✍✒✁✠ ✑✒✦✆☛✏✠✞✒✦

aerosol indirect effects. ✄☎✆ ✌✎✏✠ ✎✏ ✌✍✒✪✩✗ 

Email 1098472400: Phil Jones on why he thought the last 20 years were 

warmer than the Medieval Warm Period: "This is all gut feeling, no 

science"; warmist Tom Wigley also calls the hockey stick "a very sloppy piece 

of work" 

 

Het resultaat is een politiek van miljarden subsidies en verregaande vorm van �crony 

capitalism✁ (grote bedrijven en politici die elkaar voordelen bieden, nvdr) zonder 

voorgaande. 

In de EU is er de voorbije 10 jaar niet minder dan 1000 miljard naar wind- en 

zonprojecten gevloeid. Met als resultaat dat 3,8% van de stroom zogezegd duurzaam en 

groen is. Wie als bedrijfsleider zulke cijfers durft voor te leggen, gaat eruit. Hier laten we 

dat passeren: ✫Saving the planet✬. De elektriciteitsprijzen schieten daardoor met 50% 

omhoog waardoor de armsten het zwaarst getroffen worden. Maar ook de economie, want 

die draait op energie: niet enkel de energie-intensieve industrie verdwijnt meer en meer uit 

Europa. 

Zelfs Google, dat zelf al meer dan 1 miljard investeerde in alternatieve energie, geeft nu 

open een eerlijk toe dat dit niet gaat werken. 
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Terug naar de open brief. Dat Siemens één van de ondertekenaars is, hoeft niet te 

verwonderen. Neem de subsidies weg voor windmolens en Siemens is een vogel voor de 

kat. Dat is dus �textbook crony capitalism✁.  

✂✄☎ ✆✝ ✞✆✟✟✆✠✡☛☎ ☎☞ ✌✍☎ ✎ ✏✎✑ ☎☞ ✡✑✞✍✒✝☎✎✑✞ ✝☞✏✍☎✓✆✑✌✔ ✕✓✍✑ ✓✆✝ ✝✎☛✎✒✖

depends on his not understanding it✗✘- Upton Sinclair, I, Candidate for 

Governor: ✂And How I Got Licked✘ 

Ik ga jullie op het goede spoor zetten en de doomwereld die jullie voor ogen hebben een 

beetje bijkleuren. Jullie moeten wel moeite doen.  

1) IPCC is geen wetenschappelijke organisatie. Verbijster uzelf door naar de Canadese 

onderzoeksjournaliste Donna Laframboise en haar diepgravend onderzoek over deze 

organisatie te kijken. 

2) Er is geen wetenschappelijke consensus: integendeel, er zijn duizenden wetenschappers 

die de mening van het IPCC niet delen. Zoals Freeman Dyson, een gigant van de 

wetenschap, of voormalig NASA klimatoloog Roy Spencer en IPCC reviewer en 

klimatoloog John Christy. 

3) Zo is er het Oregon Petition Project met meer dan 32.000 wetenschappers die het niet 

eens zijn dat CO2 opwarming veroorzaakt en moet worden bestreden. 

4) Nee, fossiele brandstoffen krijgen niet meer subsidies dan alternatieve. Dat is een 

fabeltje, tenzij u gehaktballen en autosnelwegen meetelt. 

Wie de nood voelt om er op een beschaafde en deftige manier over te praten, please feel 

free, neem contact op. Ik ben graag bereid om te praten en vragen te beantwoorden.  Op 

een uurtje kunnen we bergen verzetten. Wees niet boos op de brenger van de boodschap. 

Wees boos op diegenen die jullie vertrouwen won en opzettelijk foute informatie gaf. 

Jullie weten over wie ik het heb. Sceptici zijn echt niet de zonderlingen en uitzonderingen 

in het debat. Lukewarmers ✙✚ �✛✜✢✣✣✜✤✥✦✤✧✁★ ✦✦✩ ✧✪✪✤✫ ✥✬✭✭✦✩✮✪✧✬✫✬✦ ✬✩ ✯✦✫

klimaatdebat, nvdr) worden ook door klimatologen ernstig genomen zoals dit artikel in 

the Guardian Tamsin Edwards 

Nu zijn jullie, captains of society, meer joyners, zoals de milieuactivisten in de grappige 

Klimaatpraat reportage van Penn & Teller. Zij ondertekenen alles, maar weten en kennen 

niets van het onderwerp; zelfs een ban op water was niet teveel gevraagd, indien verpakt 

in een wetenschappelijk klinkende retoriek. Of zoals komiek George Carlin het zo mooi 

heeft over mensen die zo vol zijn van zichzelf dat ze aan save the planet doen, maar niet 

eens voor zichzelf zorg kunnen dragen. 

Willen jullie, captains of society, als onwetenden verder door de milieuwoestijn, of zijn 

jullie het beu om als Keizers zonder kleren rond te lopen. Dat is de vraag. Educate yourself 
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with Matt Ridley Of koop het gloednieuwe boek van Simon Rozendaal �✁lles wordt beter✂ 

Ook Bjorn Lomborg kan helpen om die doomgedachten te verdrijven. 

Jan Jacobs 

Bibliografie: 

Over de jaarlijkse omzet van WWF: http://www.cfact.org/2014/10/16/cbg/ 

Over de computermodellen: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2420783/Worlds-

climate-scientists-confess-Global-warming-just-QUARTER-thought--computers-got-

effects-greenhouse-gases-wrong.html 

Over de zogenaamde 97% consensus onder wetenschappers over klimaat: 

http://www.theguardian.com/environment/blog/2014/jun/06/97-consensus-global-warming 

Over de 3000 miljard bomen op onze planeet: 

http://www.nature.com/nature/journal/v525/n7568/abs/nature14967.html 

Over Fytoplankton: http://earthsky.org/earth/how-much-do-oceans-add-to-worlds-

oxygen 

�✄☎✆✝✞ ✟✆✠✆✠✆✡✂, over de milieu-marketing: http://www.ockhams-scheermes.be/349104223 

Wat Nobelprijswinnaar Giaver over klimaat vertelt: http://www.ockhams-

scheermes.be/190814341 

Over het klimaat als pseudowetenschap, ondertekend door 17 wetenschappers: 

http://www.ockhams-scheermes.be/190814342 

Kritische wetenschappers en wetenschappelijke papers: http://www.ockhams-

scheermes.be/190814353 

Marcel Crok over het klimaat: https://www.youtube.com/watch?v=A2U7dHF0PdI 

Over de heetste zomer ooit: http://horl.yolasite.com/1540-heetste-zomer-ooit.php  

Over de nieuwe ijstijd, voorspeld in de jaren zeventig: http://www.ockhams-

scheermes.be/349104224  

Over de negentienjaar lange pauze in de globale opwarming: 

http://wattsupwiththat.com/2015/09/08/the-pause-is-driving-down-the-long-term-

warming-trend/  

Het CO2-experiment van Al Gore dat faalde: http://wattsupwiththat.com/climate-fail-

files/gore-and-bill-nye-fail-at-doing-a-simple-co2-experiment/  



 

HET GROTE KLIMAATDEBAT  DE BRON 

 

105 

Hernieuwbare energie kostte de EU 10 miljard: 

http://wattsupwiththat.com/2015/07/31/european-renewable-energy-performance-for-

2014-fall-far-short-of-claims/  

Google geeft toe dat hernieuwbare energie niet werkt: http://www.ockhams-

scheermes.be/190814336  

Over de klimaatbelangen van Siemens: 

http://www.welt.de/wirtschaft/article116857654/Siemens-Chef-rechnet-mit-der-

Energiewende-ab.html  

Onderzoeksjournalistiek over het IPCC: http://www.ockhams-scheermes.be/190814368  

Over Freeman Dyson en Roy Spencer: http://www.ockhams-scheermes.be/349104221  

32.000 wetenschappers zijn het niet eens met het IPCC: http://www.petitionproject.org/  

Over gehaktballen en zogenaamde subsidies van fossiele brandstoffen: 

http://www.groenerekenkamer.nl/4726/uw-gehaktbal-als-fossiele-subsidie/  

Over Lukewarmers: http://www.theguardian.com/science/2015/may/03/climate-change-

scepticism-denial-lukewarmers  

Klimaatpraat-reportage van Penn & Teller: http://www.ockhams-

scheermes.be/190814361  

Een ban op water? http://www.ockhams-scheermes.be/190814361  

George Carlin: http://www.ockhams-scheermes.be/349104220  

Educate yourself with Matt Ridley: http://quadrant.org.au/magazine/2015/06/climate-

wars-done-science/ 

Over Bjorn Lomborg: http://www.ockhams-scheermes.be/190814356  
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Figuur 29 - Mark Diansay 
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Bijlagen: De presentaties 

Luc De Bontridder 
 

 

Figuur 30 De Bontridder, slide 1 
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Figuur 31 De Bontridder, slide 2 

 

Figuur 32 De Bontridder, slide 3 
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Figuur 33 De Bontridder, slide 4 

 

Figuur 34 De Bontridder, slide 5 
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Figuur 35 De Bontridder, slide 6 

 

Figuur 36 De Bontridder, slide 7 
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Figuur 37 De Bontridder, slide 8 

 

Figuur 38 De Bontridder, slide 9 
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Bas Van Geel 
 

 

Figuur 39 Van Geel, slide 1 
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Figuur 40 Van Geel, slide 2 

 

Figuur 41 Van Geel, slide 3 
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Figuur 42 Van Geel, slide 4 

 

Figuur 43 Van Geel, slide 5 
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Figuur 44 Van Geel, slide 6 

 

Figuur 45 Van Geel, slide 7 
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Figuur 46 Van Geel, slide 8 

 

Figuur 47 Van Geel, slide 9 
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Figuur 48 Van Geel, slide 10 

 

Figuur 49 Van Geel, slide 11 
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Figuur 50 Van Geel, slide 12 

 

Figuur 51 Van Geel, slide 13 
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Figuur 52 Van Geel, slide 14 

 

Figuur 53 Van Geel, slide 15 
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Figuur 54 Van Geel, slide 16 

 

Figuur 55 Van Geel, slide 17 
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Figuur 56 Van Geel, slide 18 

 

Figuur 57 Van Geel, slide 19 
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Figuur 58 Van Geel, slide 20 

 

Figuur 59 Van Geel, slide 21 
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Figuur 60 Van Geel, slide 22 

 

Figuur 61 Van Geel, slide 23 
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Figuur 62 Van Geel, slide 24 

 

Figuur 63 Van Geel, slide 25 
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Figuur 64 Van Geel, slide 26 

 

Figuur 65 Van Geel, slide 27 
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Figuur 66 Van Geel, slide 28 

 

Figuur 67 Van Geel, slide 29 
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Figuur 68 Van Geel, slide 30 

 

Figuur 69 Van Geel, slide 31 
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Figuur 70 Van Geel, slide 32 

 

Figuur 71 Van Geel, slide 33 
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Figuur 72 Van Geel, slide 34 

 

Figuur 73 Van Geel, slide 35 
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Figuur 74 Van Geel, slide 36 

 

Figuur 75 Van Geel, slide 37 
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Figuur 76 Van Geel, slide 38 

 

Figuur 77 Van Geel, slide 39 



 

HET GROTE KLIMAATDEBAT  DE BRON 

 

132 

 

Figuur 78 Van Geel, slide 40 

 

Figuur 79 Van Geel, slide 41 
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Figuur 80 Van Geel, slide 42 

 

Figuur 81 Van Geel, slide 43 
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Figuur 82 Van Geel, slide 44 

 

Figuur 83 Van Geel, slide 45 
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Figuur 84 Van Geel, slide 46 

 

Figuur 85 Van Geel, slide 47 
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Figuur 86 Van Geel, slide 48 

 

Figuur 87 Van Geel, slide 49 
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Figuur 88 Van Geel, slide 50 

 

Figuur 89 Van Geel, slide 51 
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Figuur 90 Van Geel, slide 52 

 

Figuur 91 Van Geel, slide 53 
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Figuur 92 Van Geel, slide 54 

 

Figuur 93 Van Geel, slide 55 
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Figuur 94 Van Geel, slide 56 

 

Figuur 95 Van Geel, slide 57 
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Figuur 96 Van Geel, slide 58 

 

Figuur 97 Van Geel, slide 59 
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Dirk Verschuren 
 

 

Figuur 98 Verschuren, slide 1 
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Figuur 99 Verschuren, slide 2 

 

Figuur 100 Verschuren, slide 3 
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Figuur 101 Verschuren, slide 4 

 

Figuur 102 Verschuren, slide 5 
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Figuur 103 Verschuren, slide 6 

 

Figuur 104 Verschuren, slide 7 
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Figuur 105 Verschuren, slide 8 

 

Figuur 106 Verschuren, slide 9 
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Figuur 107 Verschuren, slide 10 

 

Figuur 108 Verschuren, slide 11 
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Figuur 109 Verschuren, slide 12 

 

Figuur 110 Verschuren, slide 13 
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Figuur 111 Verschuren, slide 14 

 

Figuur 112 Verschuren, slide 15 
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Figuur 113 Verschuren, slide 16 

 

Figuur 114 Verschuren, slide 17 
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Marcel Crok 
 

 

Figuur 115 Crok, slide 1 
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Figuur 116 Crok, slide 2 

 

Figuur 117 Crok, slide 3 
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Figuur 118 Crok, slide 4 

 

Figuur 119 Crok, slide 5 
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Figuur 120 Crok, slide 6 

 

Figuur 121 Crok, slide 7 
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Figuur 122 Crok, slide 8 

 

Figuur 123 Crok, slide 9 
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Figuur 124 Crok, slide 10 

 

Figuur 125 Crok, slide 11 
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Figuur 126 Crok, slide 12 

 

Figuur 127 Crok, slide 13 
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Figuur 128 Crok, slide 14 

 

Figuur 129 Crok, slide 15 
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Figuur 130 Crok, slide 16 

 

Figuur 131 Crok, slide 17 
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