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Uitnodiging Jos de Smit
Hof van Gelre
Nieuweweg 38, 
7241EW Lochem

Dia 1
KLIMAAT

een heet onderwerp

Goede morgen leden en gasten van Probus.
Het klimaat is op ieders lippen. Er dreigt gevaar, het komt door ons en
we moeten er iets aan doen. 
Wat is er aan de hand? Wel het klimaat verandert. Dat is buiten kijf. 
Dat ziet u al op mijn eerste dia.
Hoe kom ik als fysicus tot het specialisme “klimaat”? 

Dia 2
Wel, via een omweg. Bijna twintig jaar geleden fietste ik met enkele 
technische vrienden door Duitsland. Op een mooi stil plekje stond een 
moderne windmolen. We kregen visioenen over het toekomstig 
landschap, zoals u ziet, en ineens vroeg een van ons: “Zouden die 
dingen nou echt meer energie opbrengen dan ze kosten?” We lachten, 
praatten er over door en besloten tenslotte dat thuis eens even uit te 
pluizen. Die grap heeft ons bijna twintig jaar gekost. De benodigde 
gegevens werden geweigerd, of bestonden gewoon niet, autoriteiten 
weigerden ze op te vragen. Vroege schattingen werden weersproken 
door de molenaars. Een enkele keer met goede, maar doorgaans met 
niet ter zake doende argumenten. 

Dia 3
In 2014 hadden we eindelijk de belangrijkste gegevens en konden we 
de harde conclusie afgeven: Nederlandse molens zullen na voltooiing 
van het energieakkoord in 2023 van de verwachte besparing op 
fossiele brandstof niet meer dan 31% halen. Persoonlijk denk ik zelfs 
dat de besparing nihil is. Er waren nog verliesposten die we niet 
meenamen, omdat ze onvoldoend nauwkeurig bekend waren.
We voelden ons winnende Don Quichottes in onze strijd tegen de 
molens. Maar, onze aanval werd gehinderd door het klimaat. “Ja, maar
dat CO2 dan?” werd ons voor de voeten geworpen. “En het klimaat”. 
Zo is het gekomen en daardoor sta ik hier.
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Dia 4
Het klimaat verandert voortdurend. Daarbij denkt men dan als eerste 
aan de temperatuur. Die toont dit overal door rijp en groen vertoonde 
plaatje. De blauwe lijn is het temperatuurverloop over 600 miljoen 
jaren. Er waren koude en warme periodes en op het moment is het 
tamelijk koud. De zwarte lijn is de CO2 concentratie in de atmosfeer. 
Van correlatie tussen de twee is geen sprake. Zouden CO2 moleculen 
vroeger luier geweest zijn? 
U ziet in de geologische geschiedenis een gestaag afnemende CO2 
concentratie. Die is intussen gevaarlijk laag. Gevaarlijk, omdat 
beneden 150 ppM het leven op het aardoppervlak verdwijnt.

Dia 5
Komen we dichterbij in de tijd, de afgelopen 400.000 jaar, dan zien 
we vier ijstijden, waarin de temperatuur ongeveer 10 graden kouder 
was dan thans. Dit plaatje uit een IPCC rapport toont in rood, rechtse 
schaal, het temperatuurverschil met de laatste jaren. In groen is ook de
atmosferische CO2 concentratie getekend. Ze gaan gelijk op zo te zien.
Schijn bedriegt. Bij nette analyse van de onderliggende data blijkt, dat
de groene lijn 700 à 800 jaar achterloopt op de rode. De causaliteit is 
dus: de temperatuurverandering stuurt de CO2 toe- en afname in de 
lucht, niet omgekeerd. Het mechanisme daarvoor is ook bekend. In de 
bovenste lagen van de oceaan zit 100 x meer CO2 in opgeloste 
toestand dan in de lucht. Hoe hoger de temperatuur hoe kleiner de 
oplosbaarheid. Dan komt er dus CO2 vrij die verdampt. Bij 1% verlies 
in de oceaan verdubbelt de hoeveelheid in de lucht. Het IPCC heeft dit
gebrek aan steun voor de CO2 klimaattheorie altijd verdoezelt. U ziet 
ook dat aan het eind van de laatste ijstijd ~15.000 jaar geleden, de 
concentratie al gevaarlijk laag was.

Dia 6
Toen ik me in het klimaat ging verdiepen, ontdekte ik nog meer 
verdoezelingen. Zo was in temperatuurgrafieken van het IPCC enkele 
jaren de ‘hockystick’ prominent. Die toonde een vlak 
temperatuurverloop vanaf het begin van de jaartelling met een sterke 
stijging vanaf het begin van het stoomtijdperk. Over die hockystick is 
veel te doen geweest. We weten nu dat het gepruts was. De 
temperatuurproxy kwam van een twintigtal handgepikte bomen. 
(Andere selecties gaven andere uitkomsten.) Bovendien deugde de 
statistische bewerking niet. Het onderzoek naar de validiteit is 
jarenlang opgehouden doordat Dr. Mann weigerde zijn data ter 
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beschikking te stellen. Daar moest een rechter voor tussenbeide 
komen. 
Hier ziet u de analyse van de geaggregeerde bestaande proxymetingen
van de temperatuur van Marohasy & Abbot. De periode loopt van het 
jaar 0 tot 1980. Je ziet de warme  Romeinse en Middeleeuwse tijden 
met daartussen de koude ridderperiode. Rond 1200 begon de kleine 
ijstijd en daar klimmen we nu uit. De warme Middeleeuwen moesten 
verdonkeremaand, want die brachten twijfel aan het IPCC 
uitgangspunt: “Mens geproduceerd CO2 veroorzaakt de opwarming”.
Over het meten van de temperatuur alleen al is een serie colleges te 
geven. Echte thermometers zijn er pas sinds de Verlichting. De proxy 
temperatuur indicatoren in Marohasy’s studie komen o.a. van pollen, 
sediment van meerbodems, stalagmieten, boorgaten, boomringen.

Dia 7
De proxy-uitkomsten stuitten aanvankelijk op het verzet dat het niet 
om wereldtemperaturen ging, maar alleen om die van een stukje West 
Europa. Dat protest is nu verstomd. Deze dia toont de plaatsen op 
aarde waar proxystudies zijn verricht, die tenminste de Middeleeuwen 
omvatten. De rode stippen geven de locaties waar het toen warmer 
was en de blauwe die waar het kouder was. Dat het verschijnsel 
wereldwijd was lijdt geen twijfel meer. 
Die Middeleeuwen liggen niet lang achter ons, de 
temperatuurverschillen zijn groot en fossiel CO2 speelde geen rol. 
Zelfs indien je CO2 een klimaatinvloed toerekent – de vraag is 
hoeveel? – volgt onmiddellijk die andere: waarom zou de aarde 
gestopt zijn met al die voor CO2-se invloeden, die voordien het 
klimaat veranderden?
Marohasy zette het patroon in de temperatuurcurve tot 1850 voort tot 
2100. Dat was dus het patroon voor de industriële revolutie, zonder 
CO2. Ze schrijft dat ze dan komt tot een stijging in 2100 van één 
graad. De zelfde stijging die het IPCC aan alleen CO2 – dus zonder 
mee-koppeling van H2O – toeschrijft.

Dia 8
De klimaatwetenschap van het spraakmakende deel van de 
klimatologen wordt beoefend met klimaatmodelen. Daarmee berekent 
men toekomstige temperaturen met bepaalde aannames voor het CO2 
gehalte van de atmosfeer. De modellen zijn ontleend aan de circulatie 
modellen die weerkundigen gebruiken. In dit plaatje ziet u een wolk 
van dun gestippelde lijnen dat zijn de temperatuuruitkomsten van de 
modellen die regeringen er toe brengen klimaatmaatregelen te nemen. 
De rode lijn is het gemiddelde van die uitkomsten. Maar een model is 
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pas een betrouwbare theorie als de uitkomsten gevalideerd zijn. In dit 
plaatje zijn ook de metingen van satellieten en weerballonnen 
getoond, groen de de laatsten en blauw de satellieten. De reeks hield 
op in 2014 en de zwarte satelliet stippen heb ik nadien toegevoegd, 
gebruikmakend van de data van dezelfde groep in Huntsville. U ziet 
dat we volgens het IPCC en de aanhangers van het dominante 
klimaatgeloof nu al 1° boven de temperatuur van 1975 zouden zijn. 
Maar we meten 0,3°. En op die rode lijn is de hele heisa van 
klimaatgevaar en de klimaatwet, die nog op fiat van de Eerste Kamer 
wacht, gebaseerd. Daarom moeten we in een onmogelijk korte tijd van
het gas en de kolen af, zonder dat we adequate vervanging hebben.

Dia 9
Onrust over het klimaat is niet nieuw. Deze dia toont de temperatuur 
variatie van 1880 – 2008 in het Arctische gebied > 60° N. U ziet 
tussen 1918 en 1939 een snelle stijging. Dan vanaf 1940 – 1965, 25 
jaar afkoeling waar, na een kentering, de stijging is hervat. De 
rechterpijl buigt in latere jaren af al blijft de temperatuur wel stijgen. 
De afkoeling veroorzaakte flinke onrust. Er bestond toen allerwege 
vrees voor de komst van een nieuwe ijstijd. 

Dia 10
Vergelijk dit plaatje eens met het stijgend verloop van de CO2 
concentratie. Hier is een uitvergroting voor de periode 1959 – 2009, 
waarin temperatuur verloop en dat van CO2 in de atmosfeer samen 
zijn getekend. De CO2 meting op Mauna Loa begon in 1959. (Data 
over CO2 van daarvoor zijn van proxymetingen.) Ik zie in het CO2 
verloop het patroon van het temperatuurverloop niet terug.  Met zulke 
gegevens is er geen aanleiding om aan te nemen dat het CO2 de 
temperatuur bepaalt.
Terugblikkend zijn de commentaren in de periode 1946 – 1971 
kostelijk. 

Dia 11
De Washington Post luidde in koor met andere media in de tijd dat ik 
daar werkte, het was in 1971, de alarmbel: “Scientist sees new ice age 
coming”. Op de voorpagina stond een artikel: “NASA and NCAR’s 
top scientists predict a new ice age by the year 2020”. Ze zeiden dat 
het alleen kan worden voorkomen door te stoppen met het verbruik 
van fossiele brandstof. Tegenwoordig moet je stoppen met gebruik 
van fossiele brandstof om de aarde niet te verwarmen. Toen was het 
om hem niet te laten bevriezen. Het grappige is dat enkele van de 
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toenmalige alarmisten 15 jaar later weer het menselijke opwarm alarm
verkondigden. Wie denkt dat de klimaatwetenschap boogt op vele 
jaren consistent begrip van het klimaat, heeft het mis. Het is de PR-
machine van het IPCC die ons op de kast jaagt. Het klimaat en wat het
verandert is eenvoudig onbegrepen.

Dia 12
Voor ik ga proberen uit te leggen waarom de klimatologie van de 
modellen niet deugt, toon ik eerst nog wat feiten over andere gevolgen
van een veranderend klimaat. We denken dan eerst aan de zeespiegel. 
Hier ziet u het verloop van het zeeniveau sinds het dieptepunt van de 
laatste ijstijd. Dat was 14.000 jaar geleden 120 meter lager dan nu. Je 
kon van hier naar Ierland lopen waarbij je onderweg heel wat heuvels 
over moest. 5000 jaar geleden waren er nog nederzettingen op de 
Doggersbank en de Bruine bank. Vanaf 6000 jaar geleden gaat het 
rustiger. Wij konden Nederland aardig bewoonbaar houden.

Dia 13
Hier hebt u het NOAA-plaatje van de zeespiegel in Den Helder. Het 
toont vanaf 1860 een kaarsrechte lijn met een helling van 1,47 mm/jr. 
Rijkswaterstaat geeft voor het gemiddelde van alle Nederlandse 
kuststations een rechte lijn met een helling van 1,9 mm/jr. Het verschil
komt door de daling van de Nederlandse bodem. NOAA heeft 
daarvoor gecorrigeerd. Wij wonen op een kantelende aardschol die bij
ons daalt en in Zweden en Finland stijgt. In die landen meten 
kuststations een dalend zeeniveau.
Over de wereldwijde stijging van de zee bestaat geen duidelijkheid. 
Volgens de satellietmetingen is wereldwijd een stijging gaande van 
2,4 mm/jr een jaar in een andere publicatie zelfs 3,3 mm/jr. Maar 
volgens de over de hele wereld verspreide kuststations is de daling 
gemiddeld 1,9 mm/jr. Beide volgens verschillende afdelingen van 
NOAA en NASA.
Hoe dan ook van een voorspelling over een versnelling van de 
zeespiegel stijging is niets te merken. Het alarmerende bericht van 
Deltares enkele maanden geleden, voorpagina nieuws in alle bladen, 
was een canard. Het instituut benadrukt achteraf dat het vorige artikel 
van het type ‘índien dan’ was. D.w.z. als de temperatuur sneller zou 
stijgen dan zou ook de zeespiegel… Maar ja de onrust was al weer 
gezaaid.

Dia 14
De lengte van de gletsjers neemt wereldwijd af. Dat toont dit plaatje 
met de waargenomen afkorting in cm/jr van 1700 – enkele jaren 
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geleden. Het is een onbetwist gegeven. Maar indien we zoeken naar 
een correlatie met het verbruik van fossiele brandstof, zeg de CO2 
toename, dan zien we iets vreemds. Het verbruik van fossiele 
brandstof steeg ook, maar die stijging begon ongeveer 50 jaar nadat de
gletsjers begonnen te smelten.

Dia 15
Gletsjersmelt is overigens een bekend verschijnsel. Hier ziet u de 
krimp en en groei van een van de grootste Zwitserse gletsjers, de 
Aletsch. Die is nu 3 km korter dan in 1850. Maar in de Romeinse tijd 
was hij 3,6 km korter en ook in de Middeleeuwse warme periode – 
allemaal zonder fossiel CO2 – was hij ook 3 km korter dan in 1850. In 
Noorwegen deed Jostein Bakker onderzoek naar gletsjerfluctuaties. 
Hij vond hetzelfde patroon.

Dia 16
Als derde in deze feitenrally toon ik u de frequentie waarin orkanen 
voorkomen. De bovenste reeks punten zijn alle orkanen met snelheden
boven 118 km/u. De onderste reeks zijn de orkanen met snelheden van
178 km/u en meer. We zien sinds 1970 geen toename. De laatste 20 
jaar is er zelfs een afname. 

Dia 17
Over de rol van het menselijk CO2 wil ik graag een paar dingen aan u 
kwijt. Het atmosferisch CO2 vertoont een jaarlijkse cyclus, hij stijgt en
daalt. Dat ziet u in de rimpel in de Mauna Loa metingen. Waar komt 
die stijging vandaan? Is dat de schuld van de mens?

Dia 18
Hier ziet u hoe de rol van de boosdoeners is verdeeld. Het paarse 
segment komt van de respiratie van dieren en rottende planten. Het 
gele deel is de productie van mensen met al hun machines. Dat is 4%. 
Insecten alleen produceren 10 x zoveel als wij.
Wanneer je dan bedenkt, dat het CO2 deel van de atmosfeer 400 ppM 
is, dan komt 16 ppM op ons conto. Het is moeilijk voorstelbaar dat het
16 miljoenste deel van de atmosfeer, dat dunne luchtlaagje, het aardse 
leven zou beïnvloeden.

Dia 19
Er is nog iets vreemds met dat CO2. Op deze wereldkaart hadden de 
rode plaatsen in 2014 concentraties van 400 ppM. De blauwe 340. We
zien dat boven de industriegebieden behalve die in ZO China de 
concentratie 20 – 30 ppM lager is dan boven de tropische 
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regenwouden en vulkaanzones boven Groenland, Alaska, de Indische 
en de Grote Oceaan. Dat maant ook tot voorzichtigheid omtrent 
maakbaarheid.

Dia 20
Wij zijn in de afgelopen tijd overspoeld met waarschuwingen voor 
komende gevaren als gevolg van klimaat veranderingen. 
Al Gore, is een bekend onheilsprofeet. Hij kreeg er zelfs een Nobel 
prijs voor, weliswaar de politieke, die van het Noorse Parlement, niet 
die van de Zweedse Akademie, maar dat vermeldt hij er niet steeds 
bij. Een van zijn gefalsifieerde waarschuwingen was aardig voor een 
plaatje. In 2005 schudde hij ons wakker met “binnen 10 jaar is er geen
sneeuw meer op de Kilimanjaro.” We plakten er een foto van 2015 
onder.

In 2005 voorspelde het VN ‘Environment Programme’ 50 miljoen 
klimaatvluchtelingen in 2010. Er was een kaart bij van de meest 
bedreigde plaatsen. Van de plaatsen waar kort te voren en enkele jaren
later volkstellingen plaatsvonden weten we dat in al die gevallen de 
bevolking niet is vertrokken maar toegenomen.
De satellieten maten de grootte van de zand- en kiezelstranden in de 
wereld die bleef vrijwel gelijk. Er was een kleine toename, iets meer 
strand.
In 1995 kregen we de waarschuwing dat de republiek van de laag 
gelegen Maledieven in 2015 onder water zou zijn verdwenen. Ze 
liggen er nu nog net zo bij als in 1995.
De modellen van het IPCC voorspelden rond 1995 dat de temperatuur 
op dit moment 1,2 °C boven het langjarig gemiddelde zou zijn. We 
meten 0,3 °C. In de natuurkunde is een theorie die een factor 4 mis 
voorspelt, niet serieus.
De Hoofddirecteur van ons eigen KNMI noemde begin maart de 
afgelopen warme zomer een overtuigend opwarmingssymptoom. Je 
moet maar durven in dezelfde week waarin in Los Angeles voor het 
eerst in 70 jaar 10 cm sneeuw viel.

Dia 21
Het aantal voorbeelden van klimaatvoorspellingen, die niet 
uitkwamen, is te groot voor mijn verhaal. Deze cartoon somt er een 
stel van op. In plaats van alles wat ik daarover verzamelde op te 
zoeken, wil ik liever proberen u te vertellen waarom er iets mis is met 
de geluiden uit de klimaatwetenschap. De media herhalen tot 
vervelens toe dat 97 % van de klimaatonderzoekers de opwarming 
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toeschrijven aan ons CO2. Die 97% komt uit een knullig uitgevoerd 
onderzoek, dat het papier niet waard is, waarop het is gedrukt. In elk 
geval is de 31.487 Amerikaanse onderzoekers die de Kyoto en Parijse 
akkoorden afwezen, niets gevraagd. 
Hoe ook, consensus telt niet in de wetenschap. Wetenschap vordert 
door dissidenten, mensen die twijfelden aan het bestaande geloof.

Prof. Guus Berkhout, een van de oprichters van de nieuwe 
klimaatstichting CLINTEL, schreef zijn bezwaren in een boekje dat 
binnenkort verschijnt, en waaruit ik graag citeer.

Klimaatwetenschappen houden zich bezig met lange-termijn 
veranderingen in de natuurlijke leefomgeving op aarde. Het 
klimaatsysteem is zó veelzijdig en de systeemonderdelen zijn zó met 
elkaar verweven dat klimaatonderzoek slechts zinvol is als vele 
wetenschapsgebieden er in samenhang bij betrokken worden…
Bovendien moeten klimaatwetenschappers onafhankelijk kunnen 
opereren van welke belangenorganisatie dan ook. Immers, 
wetenschappers moeten op zoek zijn naar de waarheid, ook al dient die 
zoektocht niet de korte-termijn belangen van hun financiers…

Klimaatwetenschappen worden nu veelal gezien als een verlengstuk van
de meteorologie. Daardoor zijn ‘mainstream’ klimaatmodellen versmald
geraakt  tot  meteorologische  rekenmodellen  (denk  aan  de General
Circulation Models, GCM’s). Die ongelukkige ontwikkeling heeft mede
geleid  tot  de  antropogene  opwarmingshypothese.  Door  de  aanhangers
“theorie” genoemd (AGW). En tot de overtuiging dat de mens het aardse
klimaat naar zijn hand kan zetten. Dat zou dan moeten gebeuren door aan
de CO2 emissieknop te draaien… 
Een exclusieve focus op deze maakbaarheidsaanpak zit de voortgang in
het  klimaatonderzoek  ernstig  dwars.  Klimaatwetenschappen  zijn  veel
breder dan het verbeteren van weersvoorspellingen en het bestuderen van
IR absorptie  in  de atmosfeer.  En de groep van klimaatwetenschappers
moet veel breder zijn dan GCM experts met een AGW overtuiging…

Het klimaatonderzoek is in de jaren negentig gekaapt door een groep van
spraakmakende  modellenmakers  met  een  sterke  voorkeur  voor  één
specifiek scenario. (Het IPCC heeft zelfs de uitdrukkelijke opdracht: de
menselijke invloed op het klimaat. En aanbevelingen aan regeringen om
nadelen te voorkomen.) Wetenschappers met alternatieve inzichten waren
niet  welkom. Die ontwikkeling heeft  er  toe geleid dat  vooruitgang  al
decennia lang achterblijft bij de inspanningen….
Een meer-holistische wetenschappelijke aanpak is hard nodig…
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Onderzoekspecialismen zijn een lappendeken van gesloten werelden.
Het  aantal  gespecialiseerde  wetenschappelijke  tijdschriften  is
gigantisch. Het wordt geschat op zo’n 100.000…
In de media worden we overspoeld met alarmistische berichten over
onderzoeksresultaten, die gebaseerd zijn op gebrek aan context en/of te
kleine datasets en/of het door elkaar halen van correlatie en causaliteit
en/of door beïnvloeding van de opdrachtgever. Dat zien we in tal van
wetenschappen.  Helaas  ook  in  de  exact  geachte
klimaatwetenschappen. 

Men kan een complex systeem opsplitsen in onderdelen (specialisatie)
en  vervolgens  de  bestanddelen  opnieuw  opsplitsen  in  hun  kleinere
componenten (super-specialisatie) en vervolgens die componenten met
elementaire  natuurwetten  in  detail  bestuderen.  Maar  systeemgedrag
wordt  niet  alleen  bepaald  door  het  gedrag  van  de  samenstellende
elementen, maar ook door de interactie tussen deze elementen. En die
interactie kan weer invloed hebben op het gedrag van de elementen zelf
(niet-lineariteit)…
Gebrek aan systemisch denken… is het grote probleem bij het oplossen
van de hedendaagse complexe vraagstukken. Naast (super)specialisatie
heeft de wetenschap dringend behoefte aan integrerende kennis, waarbij
uit wordt gegaan van het totale plaatje…

Hoe  ook,  wie  toestanden  of  verschijnselen  wil  verklaren,  moet  een
model formuleren. Indien dat model gebruik maakt van elementen die
in strijd zijn met fundamentele natuurwetten, deugt het niet. Dan is het
hooguit weleens dienstig als ezelsbruggetje in een beperkte omgeving
wel eens dienstig zijn. Voor echt begrip moeten de elementen deugen.
De  volgende  stap  is  het  samenbrengen  van  die  elementen  tot  een
systeem.  Omdat  elementen  elkaar  kunnen  beïnvloeden  is  dat  vaak
’niet-lineair’,  ook wel ‘chaotisch’. De systeemeigenschappen kunnen
dan alleen met probabilistische technieken worden benaderd. En hoe
juist  die  toegepaste  techniek  is,  moet  blijken  uit  de  gemeten
systeemeigenschappen.  Het verfijnen van een model met verstelbare
parameters en aannames over meer of minder interactie van elementen,
vergroot  niet  het  begrip,  het  maakt  alleen  een  wat  handiger
ezelsbruggetje.

Dia 22
In  IPCC  beschouwingen  hebben  in  de  afgelopen  decennia
modelverfijningen  prioriteit  gekregen  boven  metingen.  Sinds  1992
(het jaar van de klimaatconventie in Rio) wordt verondersteld dat de
mens  de  opwarming  van  de  aarde  veroorzaakt  en  dat  de
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klimaatgevoeligheid  van  CO2 tussen  de  1,5  en  4,5  oC  ligt  bij
verdubbeling  van  de  concentratie.  Dus  al  ruim  25  jaar  geen
vooruitgang! Die marge wordt nl. nog steeds gehanteerd, hoewel de
nieuwere literatuur de gevoeligheid steeds verder terugdringt.  In de
laatste jaren zelfs onder de 1 oC bij CO2 verdubbeling.

Maar  dat  is  niet  de  enige  reden  voor  het  gebrek  aan  vooruitgang.
Geïnspireerd  door  de  Rio  klimaatbijeenkomst  (1992)  en  het  Kyoto
klimaatverdrag  (1997)  is  vanaf  de  jaren  negentig  het  IPCC
klimaatonderzoek gericht op het bijeenbrengen van zoveel mogelijk
informatie  die  het  theoretische  CO2  model  bevestigt.  Dat  heeft  de
eenzijdigheid  van  het  klimaatonderzoek  sterk  bevorderd  met  een
duidelijke voorkeur voor onderzoeksresultaten die de geldigheid van
het model steunen (zie F. Hourdin et al, 2017, ‘The art and science of
climate  model  tuning’,  Bulletin  of  the  American  Meteorological
Society). 
Zo  werkt  kwaliteitswetenschappelijk  onderzoek  natuurlijk  niet.  Het
zou er in het IPCC programma juist om moeten gaan zo veel mogelijk
informatie te verzamelen die het CO2 model tegenspreekt. We noemen
dat  falsifiëren.  Bij  falsifiering  probeer  je  de  zwakke  punten  en  de
geldigheidsgrenzen van je model op te sporen. We willen toch weten
hoe het  écht zit? De geschiedenis  laat zien dat  modelfalsificatie de
motor is van wetenschappelijke voortgang. Echter, in een cultuur van
modelbevestiging  is  wetenschappelijke  stagnatie  het  gevolg.  Zo’n
cultuur creëert een gemeenschap van meelopers en ja-knikkers, veelal
met een sterke eigen identiteit. Critici zijn niet welkom (Marcel Crok,
2011, De Staat van het Klimaat, Carrera, Amsterdam)…

Dia 23
Meteorologen  die  zich  met  klimaatmodellen  bezighouden,  zien
zichzelf veelal als de enige echte klimaatwetenschappers. Dat beeld is
door  de  media  versterkt…  Het  heeft  het  internationale
klimaatonderzoek  in  de  afgelopen  30  jaar  beschadigd.  Om  het
klimaatonderzoek nieuw leven in te blazen, moet wetenschappelijke
nieuwsgierigheid weer de drijfveer worden en is een multidisciplinaire
aanpak vereist, van:

 Statistici (van gemiddelden naar verdelingsfuncties)
 Data analytici (van ‘data fitting’ naar ‘deep learning’)
 Astrofysici (invloed vanuit zon en kosmos)  
 Geofysici (invloed vanuit de ondergrond) 
 Oceanografen (zee-land-lucht & grote golfstromen) 
 Biologen (invloed van CO2 op het aardse leven)
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 Geologen (geschiedenis van het aardse klimaat)
 Archeologen (recente klimaatveranderingen)
 Sociologen (angst en schuld in klimaatbeleid)
 Economen (gevolgen van het voorzorgprincipe).

Dia 24
Mijn eigen bijdrage aan de klimaatwetenschap is gering. N.a.v. van de
vele manieren waarop men met ‘de temperatuur van de aarde’ omspringt,
opperde ik de zeespiegel als thermometer. Zeg een instrument voor een
systeemtest. http://www.clepair.net/earth-thermometer.html
De uitkomst  van een kladberekening komt aardig overeen met  andere
schattingen. En zo lang de zeespiegel stijgt, wordt het warmer op aarde,
want die stijging komt van uitzetting bij verwarming en smelt van landijs.

Voordien had ik me verdiept in enkele elementen van het klimaat.  De
AGW hypothese is in het kort:  In stralingsevenwicht met de zon zou de
aarde een temperatuur hebben van 255 K. De atmosferische broeikas en
met name H2O en CO2 verhoogt dat tot 288 en maakt de aarde leefbaar.
De  255  kom  je  tegen  in  leerboeken  en  talloze  ‘peer  reviewed’
klimaatartikelen. Toen ik het narekende, ontdekte ik dat de gemiddelde
temperatuur lager was. 255 geldt alleen indien de aarde dag en nacht en
overal van pool tot equator dezelfde temperatuur zou hebben. (Ze moest
ook nog ondoorzichtig zijn.) Bij ongelijke temperaturen is het gemiddelde
lager. In het extreme geval van helemaal geen temperatuur verevening
zou de gemiddelde evenwichtstemperatuur zelfs maar 145 K zijn. Onze
aarde  heeft  gebieden  waar  de  temperatuur  210  is  en  andere  waar  die
oploopt tot 323 K. Dat er niet 33 maar 60 graden te overbruggen is, is dus
heel aannemelijk. De broeikas aanhangers die de lucht voor 33 graden
verwarming verantwoordelijk houden, hebben dus heel wat uit te leggen.
http://www.clepair.net/temperatuurverevening-2.html

De laatste tijd heb ik mij op transparantie gericht. Voor media die straling
slecht  absorberen,  zoals  lucht  en  water  mag  je  de  wet  van  Stefan-
Boltzmann niet gebruiken. Ik liet zien hoeveel warmer het binnen zo’n
medium kan worden dan in een homogeen opake lichaam. Om dit  op
lucht  en  water  (70%  van  het  aardoppervlak  is  oceaan)  toe  te  passen
ontbrak  me  de  capaciteit.  Maar  ik  verkreeg  zo  wel  zekerheid  dat  het
startpunt, van waaruit de broeikas het hier behaaglijk maakt, niet dat van
de  opake  straler  is,  waarmee  de  AGW-onderzoekers  rekenen.  En  u
herinnert zich, wat ik hiervoor zei: “indien de elementen in een model in
strijd  zijn  met  fundamentele  fysica,  is  het  geen  theorie,  maar  een
ezelsbrug. Het systeem is onbegrepen. 
http://www.clepair.net/transparant-3.html

http://www.clepair.net/earth-thermometer.html
http://www.clepair.net/transparant-3.html
http://www.clepair.net/temperatuurverevening-2.html
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Eigenlijk zegt het gros van de Nederlandse klimaatrealisten niets anders:
Het  klimaat  verandert,  hoe  en  waardoor  weten  we  niet,  dat  CO2 de
oorzaak zou zijn  van de veranderingen die  we waarnemen is  afdoend
gefalsifieerd. Dure CO2 maatregelen zijn daarom geld weggooien. 

Dia 25
In het publiek debat over klimaat en klimaatmaatregelen moet hoog nodig
eerst de vraag ingebracht: Is het middel niet erger dan de kwaal? Zelf ben
ik  uiterst  pessimistisch  over  wat  de  klimaatwet,  indien  hij  wordt
aangenomen en uitgevoerd, voor ons bestaan betekent.  Het is dom om
alleen te praten over wat het kost en wie dat betaalt.  De wet betekent
energietekort en dat zet de hele samenleving op zijn kop. Energie is niet
slechts een lampje en de TV. Het is ons brood, de wegen de gebouwen
het transport, de paprika’s, het fornuis, de kachel, beton, kortom alles wat
we nodig hebben voor ons bestaan. In mijn Nieuw Klimaat Alarm van juli
vorig  jaar,  dat  een  aanzet  gaf  tot  het  oplaaiend  debat,  verwacht  ik
armoede,  kou en sterfte.  Weegt  dat  op tegen wat  we bereiken met  de
Parijse  maatregelen:  0,15 graad minder opwarming in een eeuw? 0,15
mits alle landen meedoen?

We  moeten  in  het  debat  hoognodig  klimaatverandering  en
milieuvervuiling uit elkaar halen. CO2 emissie is géén milieuvervuiling.
In  integendeel,  met  een  te  lage  CO2 concentratie  krijgen  bomen  en
planten het moeilijk en bij een toename van de CO2 concentratie zullen de
landbouw  opbrengsten   toenemen.  In  mijn  SF-roman  ‘De  tweede
Apocalyps’ verdwijnt een beschaving door gebrek aan CO2. De planten
sterven en mensen en dieren met hen.
Daarentegen is emissie van fijnstof,  SOx en NOx wél milieuvervuiling.
Die vraagt weldegelijk  om menselijk  ingrijpen.  Dat  geldt  ook voor de
toename van de afvalbergen. 

LATEN WE OM TE BEGINNEN HOPEN DAT DE EERSTE KAMER
HET KLIMAAT-WETSONTWERP VERWERPT.

Dan blijft er geld voor dingen die echt nodig zijn. Energieonderzoek met
name  aan  kernenergie  en  conversie,  goed  onderwijs,  zorg  en
milieubescherming!

Dia 26 (Angst)


