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BESTE LEZERS,
Hier uw nieuwe LP-OPINIO weer, gevuld
met wetenswaardigs, opinies en geestelijke
strijd, om “beter te begrijpen”.
Naast de EDITORIAL deze keer twee
colums en een stevige discussie over CO2gate… Veel leesplezier en laat (ook) van u
horen! Er is alle plek , ook voor Uw idee of
opwinding of wijsheid..
We kregen ook een leuk compliment binnen
voor de EXTRA NR 02-10, die in februari
uitging:
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landelijk al jaren 15-20%; maar door het
systeem komt ie hier zelfs niet in het
parlement!).
Nu blijkt ook dat Geert in 2001, op TV bij
Barend en van Dorp, desgevraagd ze dat:
“De islam een te respecteren godsdienst
was, zoals de andere”, en ook, “ Moslims
zijn goede burgers waar niets mis mee is.
Het gaat om dat kleine stukje moslim-extremisme…”. Hij zette zich toen als VVD-er af
tegen ene… Pim Fortuyn. Dat kwam door
“de dwang van de VVD-top indertijd”, zegt
hij nu. Dus hij ontkent het geciteerde niet.
Waarmee Geert tot kampioen draaikont
wordt ,dacht ik zo. En waarmee ook duidelijk
wordt dat opportunisme en wraak zijn enige
motieven zijn. Dat is nou echt populisme en
dat is wat ook Le Pen meesterlijk kan. Maar
hier werd hij door de UMP vakkundig lam
gelegd; en dat is nu dus “up to JPB and his
collegua’s” dus.

OPINIO EDITORIAL
---------------------------------------------------------- NA DE GEMEENTERAADS-VERKIEZINGEN IN NEDERLAND….
Een troosteloos verdeeld politiek landschap,vol gesjeesde politieke toppers van
de oude stempel, en een aanzwellende
politieke splijtzwam. Zo ziet nederland’s
politieke scène er nu dus uit.
JPB toonde ons zijn laatste arrogantie, Bos
lijkt de ommekeer te hebben begrepen en
enkele nieuwe sub-sterren, die geen lang
leven uitstralen, zijn besmuikt blij met hun
nieuwe zetels. Nederland gaat op weg om
het eerste land met een hoofddoekjesverbod te gaan worden. Een eerste vrijheid
weg; en dat door de Partij van de Vrijheid!
Onderwijl gromt de crisis in de coulissen
verder ….
Je zal nu maar een in Nederland zijn geboren en een geslaagde, islamitische allochtoon zijn in Almere. Dit trekt diepe sporen in
een bevolkingsgroep; de haat is er weer.
Nederland zonder stuur en rede… maar ook
nog met een Grondwet, die ook de vrijheid
van religie verordonneert.
Onze internationaal zo mooie reputatie van
redelijkheid en tolerantie, werd danig
bekrast. En werd zelfs, voor sommigen, de
risée van Europa. En dat poetst geen enkele
politicus, zomaar even weg…. De haat
regeert nu ook mee.
---------------------------------------------------------

-DE NEDERLANDSE INSTITUTIES GAAN
FAILLIET, LIJKT HET PLOTSELING.
De pastoor van Reusel wilde de homo-prins
Carnaval aldaar de hostie niet geven, nu
ook al zijn confrater in Den Bosch ook niet
en die zei dat zelfs met zijn kerk vol met
protesterende homo’s. Die komen nu elke
Hoogmis proberen of JC nog van hen
houdt…En nu blijkt ook nog dat het volk
haar politici en hun partijen, niet meer
pruimt. De klok springt terug en dat is
symbolisch voor het rollende verval. Er lijkt
in de RK Kerk weer een Luther nodig. Die
kan zo weer “wat spijkeren” op de grote
deur van de Sint Jan! En dan kan hij in de
avonduren de islam ook even meenemen
toch? Allez hop: de kerken en de seminaries
lopen leeg, en de Curie en Benedictus
zagen dat het goed was. En de politieke
toppers beseffen hun afgang.

-HET VOLK WIL MINISTERPRESIDENT
GEERT , DOEN OPINIE-ONDERZOEKEN
ONS NU GELOVEN.
In Almère dus 22% PVV? PvdA daar 19%?
En in juni , dus na JPB blonde Geert? Die
getallen zijn duidelijk, maar of GW daar nu
op zit te wachten? Immers, hij ziet zich “niet
met links en D66” en wil ook niet de AOW
naar 67 (dus kan hij ook niet met het CDA).
Nee, geloof me Geert wint weer, maar zal
zich handig aan regeren onttrekken: dat
leerde hij al van zijn deense collega, met
ook ca 20% der stemmen. Dus ik denk dat
mijn tweede nachtmerrie er niet zal komen.
Mijn eerste is al jaren, dat hier Le Pen aan
de macht zou geraken (hij haalt hier

- MINISTER CRAMER ZET NU OOK DE
KNAW (Kon. Ned. Akad. v. Wetensch.)
ALS BEOORDELAAR IN VAN DE KWALITEIT VAN HET IPCC-RAPPORT!
Nadat ze eerder een club inzette die achteraf betrokken bleek bij dit zorgelijke rapport! Overigens waren er 110 wetenschappers uit Nederland bij betrokken waarvan
EEN uit de groep “twijfelaars” (ene Hans
Labohm)! Nogal wat zijn mensen kwamen
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ook uit de milieubeweging en Green-peace.
Daar is niks tegen, maar het evenwicht is
bepaald niet daverend te noemen. De
dwarse mijnheer Rozendaal vroeg nu wat
sarcastisch aan Cramer “hoeveel fouten in
het rapport ze nog zou tolereren”, omdat ze
ferm recent nog zei: “nog één fout en er
moet een diepgaand onderzoek komen”. En
hup we zijn daar al aangekomen. Dit rapport
krijgt dus nog een lange staart en daarbij zal
ook nog heel wat CO2 bij elkaar worden
gevlogen...
En jawel, intussen nam de klimaatprofessor
van East-Anglia universiteit (en topper in
IPCC) ook zijn congé en zei in een BBCinterview dat hij erkende dat de reeksen
klimaatmetingen WETENSCHAPPELIJK
niet het bewijs leveren van een unieke ,
onomkeerbare, aardopwarming… En ook
dat in de Middel-Eeuwen ooit ook de huidige
temperaturen zijn vertoond.. Meteen daarna
ging ook nog Yvo de Boer weg en besloot
de VN zelf een commissie van top-wetenschappers minutieus te laten kijken naar het
IPCC-rapport.. Het wordt nu best warm
rond die IPCC!

delen te bestellen om te kunnen vertrekken
in vrede, op HUN moment.
-NEDERLANDERS VERTONEN “BORDERLINE-GEDRAG”LEGT EEN PSYCHOLOOG IN EEN BOEK UIT.
Dat is groepsgedrag waarbij het wemelt van
de korte lontjes… Dat hadden vroeger enkel
kinderen , die in een zekere chaos waren
groot geworden. Dus ligt de conclusie voor
de hand: het ontbreken van
duidelijkheid-/zekerheid (want de muur was
gevallen en de vijand was weg). Mogelijk
komt het ook omdat we erg zijn gaan
navelstaren en daardoor de “nonproblemen” tot DE proble-men gingen
verheffen. De psych schrijft ook nog dat ene
Wilders een soort van mo-torfunctie vervult
in deze korte lontjes we-reld. immers hij
verhult de ECHTE proble-men en doet de
hele tijd zelf veel “korte lontjes gedrag”
vóór! Het kon niet uitblijven: Geert is nu
voor de rechtbank en straks wacht hem ook
nog de bank van de psych!
- IMMIGRANTEN IN NEDERLAND (VNL
VLUCHTELINGEN) , KOMEN NU BIJNA
ALLEN UIT DE DRIE OORLOGSLANDEN.
Irak en Afghanistan staan nu op plek 2 en 3,
en merkwaardigerwijs is ons land ook bij
deze beide oorlogen betrokken… Somalië
staat nu bovenaan: in 2009 5000 aanvragen: nu zijn erin totaal 22.000 somaliërs.
Terugsturen gaat niet omdat… er geen
serieuze regering meer is in dit land. En
beschaafde landen zetten geen mensen op
vliegtuigen waar ze ter plekke niet uit mogen
stappen…,of, nog erger waar ze meteen
worden neergeknald in dit totaal chaotische
land. De integratie van de somaliërs verloopt rampzalig en de beter opgeleiden vertrokken al naar Engeland.. Veel jongeren
zijn nu al in aanraking gekomen met HALT,
en daar kom je als er iets erg fout gaat…
We gaan dus nu van K-marokkanen naar Ksomaliërs, Geert moet nu even vertellen hoe
het moet , vóór het weer te laat is dus.

-HET RECHT OP HET BEËINDIGEN VAN
EEN “VOLTOOID LEVEN”, WORDT NU
OPGEÉIST DOOR EEN AANTAL BETROKKENE , VOOR DE +70-ERS.
Op hun website stonden in no time bijna
40.000 instemmenden en dat geeft ze de
kans een petitie aan de 2e kamer aan te
bieden. Ze stellen voor, dat een hulpverlener de vraag van de betrokkene beoordeelt
en dat een Commissie achteraf oordeelt
over het handelen van die hulverlener. De
documentaire op TV over een oude vrouw,
die in beeld, zelf de dodelijke dosis innam
maakte diepe indruk. Daarna kwam er een
golf van instemming en afkeuring los, dus
alle reden voor een politieke discussie. De
KNMG ( de vereniging van de medici) die
erg snel en ook weinig wijs een standpunt
bepaalde, zal dus nog eens na moeten
denken. Zij mogen ons leven met hun kunnen best “verlengen”, maar wij mogen zelf
besluiten om te eindigen en dat ook met hun
hulp. Ik dacht dat we dat intussen bereikt
hadden … We zullen dus zien….
Het zou jammer zijn als ouderen opnieuw
gedwongen worden via internet hun mid-

- DE GRIEKEN BELAZERDEN ONS FLINK
EN OOK AL JAREN. EN NU BLIJKEN ZE
DUS BIJNA ECHT FAILLIET.
Na de vals spelende banken moeten nu ook
de vals spelende EU-landen worden gered.
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Door ons, en met ons geld. Want opnieuw
heet het: doen we dat niet, dan wordt het
(met onze euro) nog heel erg foute boel.
Laat nu ook nog blijken dat Goldman Sachs
de grieken meehielp met verdoezelen van
hun staatsschulden! Een lening van 10 miljard (in $ en yens) werd “omgeswapt” in
eentje in €. Waardoor de schuld “kunstmatig” 1 miljard lager oogde. Nu wordt dus
gevreesd dat het echte gat niet 13 maar
16% zou zijn… Dit stond plotseling op de
website van Goldman Sachs, maar verdween intussen weer spoorloos… Schurken
helpen elkaar en nu moeten wij ze met z’n
allen redden… Something is very rotten in
the state of…. , zei ooit ene Shakespeare .

ons: ik kom er echt weer aan! En volgens
IPCC wordt de zomer dus weer ietsje
warmer…
-Hidde, onze kat, trekt zich van niks wat
aan. Als ze haar tonijnen en brokjes maar
krijgt, op tijd gekoesterd wordt, slaapt ze als
een winterroos. Onwetend van al die
crisissen, lage rentes en politiek gharrewar.
-de winterspelen gingen ook gewoon door
terwijl Haïti de natte periode , met veel zorg,
moet zien te overleven.. De wereld was
immers nooit iets anders dan een geheel
van lief en leed en van leven en dood.
Zouden zij nu niet worden vergeten? Ook
niet omdat Chili er nu ook is?

- OBAMA CANCELDE DE TOP VS-EU..
WAT DE EU-COMMISARIS VERHEUGEN
DEED VERKLAREN DAT DE EU OOK
GEEN WERELDSPELER MEER IS.
Dat is echt effe schrikken, maar hij lijkt geen
ongelijk te hebben, als we ook terugdenken
aan de eindfase Kopenhagen, waar de EU
gewoon niet echt bij was. Verheugen zei
ook nog dat de EU alle zeilen moet bijzetten
als ze over 20 jaar nog met Azië en de VS
willen kunnen concurreren. Het wordt hoog
tijd dat de europese volkeren eens eindelijk
hun echte problemen leren zien!
En nu verbood het EU-parlement ook nog
de inzage van de VS in onze bankgegevens
via SWIFT… wat eerder door de staatschefs
was toegezegd… De tijden veranderen , en
ook zeer snel.

COLUMS

******

NICOLE’S CORNER
Stille helden,
Deze voormiddag ... een gesprek met J.
Een ontploffing op zijn werk veroorzaakte
zware brandwonden bij zijn vriend en
collega electricien. J. trachtte zijn vriend te
redden en het lukte hem om de vlammen te
doven. Hij heeft heel wat te verwerken ... de
gebeurtenis en het recente verlies van zijn
vader zijn voor hem traumatisch.. J. is een
veertiger wiens leven gekleurd is door twee
culturen... Zijn moeder is Belgische, zijn
vader Algerijn.

MAAR,

Het hele team is het met me eens.... J. is
echt een prachtkerel. Moedig, lief,
behulpzaam, eerlijk, krachtig en
respectvol.

-de wijnboeren snoeien hun struiken, want
de natuur gaat gewoon haar gangetje.
Helaas doen ze dat nu weer vaker zelf,
omdat zelfs de immigranten uit de Maghreb
hun te duur zijn geworden. Hoe dan ook de
wijn komt best weer in de fles en.. op tafel.
-de boxer van vrienden, die Diana heet is
jong en speels en wordt wild als hij ons ziet.
Een liefde zonder reserves, enthousiasme
zonder achterdocht. Zoals ook wij waren in
onze prille jeugd en zoals alle mensen als
kleuter ook nu nog zijn. Weer iets goeds,
wat ook al niet veranderde en alle kansen
op een betere wereld open laat.
-de zon wint het nu, af en toe, al weer van
alle andere natuurlijke elementen en seint

Tijdens ons gesprek vertelt hij over zijn
-geschiedenis- en die is belangrijk om te
begrijpen hoe hij zich nu voelt.
Ik luister .... en hoor .... dat J. me ook de
geschiedenis vertelt i.v.m. zijn gezin van
herkomst. Zijn Belgische grootvader langs
moederszijde was -bij het verzet - tijdens de
tweede wereldoorlog. Zijn Algerijnse
grootvader langs vaderszijde sneuvelde tijdens de tweede wereldoorlog.
Ze
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waren dus echte helden ... en dat is J. , die
zijn vriend kon redden ook !

De signalen zijn niet meer over het hoofd te
zien: in Kopenhagen waren de europeanen
niet bij het “slotoverleg”, waar de G2 (China
en VS) en de armen, afscheid namen zonder enig resultaat. Maar wel een signaal
gaven dat er niet om loog. En Obama was
TE teleurgesteld en vertrok dus snel.

Ik kan alleen maar hopen dat J. vanuit zijn
werksituatie de juiste erkenning krijgt...
want de omgeving begrijpt niet altijd de
ernst van post-traumatische stress. Geen
erkenning krijgen betekent dat een mens
twee keer slachtoffer wordt ... nl door het
ongeval en door gebrek aan erkenning
vanuit de buitenwereld. (secundaire
victimisatie).

Nu zegt hij de top VS-EU , gepland in mei (!)
in Madrid, ook al af… zonder nieuwe datum.
Dat bewijst zijn teleurstelling en is zelfs een
demonstratie te noemen.

Wat mezelf betreft krijgt deze mens van mij
de erkenning die hij verdient ! en ik ben hem
dankbaar voor het delen van een stukje
geschiedenis dat ik niet kende.

De europeanen zijn nu “beetje boos” op
hem, maar Obama toont hiermee vooral zijn
grote teleurstelling. Wij begrijpen dus nog
steeds niet wat er eigenlijk aan de hand is!
Hij wil niet meer investeren in nog meer
bekeringsacties van zijn kant. Let wel hij
was in zijn eerste jaar vele malen in de EU
op bezoek… met hoop, en dat is nu al totaal
weg geëbd. In 12 maanden!

Er is een film van gemaakt die in Frankrijk
zou zijn vertoond ( de film heet Indigènes,
Red.).
NICOLE

Hij gelooft dus ook niet echt in het nieuwe
Brusselse duo van Rompuy en Ashton en
ziet de EU aan voor een nog steeds machteloze club. Lissabon blijkt niets waard in de
ogen van de groten op de wereld: Europa is
een lemen reus gebleken….

*****
Beste Nicole,
Weer een verhaal van iemand die zich door
zijn speciale afkomst niet liet ontwrichten,
maar die wel leeft in het besef van zijn
geschiedenis. Een van die honderden
verhalen, ook die stammend uit het
europese koloniale verleden en de gevolgen
tot op vandaag. De z.g. Harki’s in Frankrijk ,
soldaten uit de kolonieën die na de
machtsovername weg moesten (zoals ook
de KNIL-lers in Nederland) en die niet
kregen wat hun vroeger werkgever hun
beloofde. Een pijn die nu nog niet over is na
bijna 60 jaar.. Eigenlijk is dit dus een
speciaal soort integratieverhaal, ingekleurd
door een verleden van Europa waaraan we
niet graag terugdenken.

Ook in Oekraïne kreeg Poetin zijn zin: weg
die Oranje-revolutie, de EU-aansluiting, en
ook weg NATO-lidmaatschap. Weg dus die
inbreuk vanuit het westen in zijn achtertuin.
In L’Express (Fr.) stonden recent de volgende statements:
DE KOP ZEI: “Het wegpoetsen van

Europa”…
En daarna kwam,
“ De rente van het verleden is opgebruikt.
Het is nu aan de europeanen te laten zien
wat voor plek ze verdienen in de toekomst”.

Dank voor je mooie story! Leon

In Le Point stond de kop: “DE NEERGANG
VAN EUROPA (boven een artikel van het
fenomeen Nicolas Baverez. En hij is bepaald geen mode-journalist.)

A CAMELEON’S VIEW
EUROPA: EN WAT NU?
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In Nederland verscheen een “grap-artikel”
van een Amsterdamse hoogleraar over het
einde van de euro en de EU in 2025. Niet
serieus natuurlijk, maar zijn schets vanuit
wat er nu al gebeurt in de EU en haar
verhoudingen met de rest van de wereld, zet
je flink aan het denken. En doet schrikken.

Zonder het ZUIDEN gaat niets meer, lijkt
het. Is nu dus alles verloren? Nee natuurlijk
niet. Maar nu gaat het er wel om of Europa
ZELF nog gelooft in een ommekeer, in het
samen positie kiezen en in het vasthouden
van zijn plek. De VS zit er ook niet rooskleurig bij, maar heeft intrinsiek toch de
aloude vitaliteit niet verloren. Ze zijn hoe
dan ook een politieke eenheid. Heel anders
in Europa, dat met zijn eurozone een prachtige start maakte, maar politiek blijft steken
in de modder. Wat ons nu fors opbreekt. Zie
de proef met “het geval Griekenkland” waar
de hele wereld naar kijkt nu. WAT is die EU
nu dus echt waard? Het gaat dus echt niet
om de 2% bijdrage van de grieken aan het
EU-BNP, nee het gaat om de psychologische kant.

Deze openlijke “stellingnames” komen direct
nadat Griekenland bijna failliet blijkt en ook
nog Brussel had bedrogen (met Goldmann
Sachs als bondgenoot!), waardoor nu de
speculanten van onze wereld vol de aanval
inzetten en zo de euro al 10% deden dalen.
Nu lijkt ook Spanje aan de beurt, en Ierland
en Portugal en, ja zelfs Frankrijk wordt al
beloerd. Failliete boedels en een gemakkelijke prooi. De ratingsoffices, die de kredietwaardigheid van leners beoordelen, (dus
zij die “vergaten” de banken met hun subprime’s tijdig AF te waarderen!), zijn er nu
als de kippen bij de europese landen te
“herwaarderen in risico-opzicht”. De grieken
moeten bij het lenen nu al bijna 7% betalen… Duitsland vraagt men de helft daarvan…

Als er nu geen krachtig signaal komt, van
“de EU krabbelt op”, met vechtlust en eenheid, dan zal Europa verder in vrije val
gaan en zal de oude arrogantie van het
westen snel een lachertje zijn.
De europese anti-europeanen krijgen nu
hun zin! Wat ze nooit snapten omdat ze
blind waren/zijn voor de geopolitieke
veranderingen, zal ook hun nu razendsnel
duidelijk worden. De 27 onderdelen allemaal
apart TEGENOVER China en zijn buren en
de veerkrachtigere VS? Gelooft u dat nou
zelf?

Het komt allemaal niet echt uit de lucht
vallen. Aan de grote verschillen in groeicijfers tussen Azië, Zuid-Amerika enerzijds
en de EU anderzijds was het vitaliteitsverschil al lang te zien. En de crisis heeft dat
beeld nu nog verergert en versneld.
De risico’s in de wereld zijn nu te vinden in
het NOORDEN, en in het ZUIDEN is het
veel stabieler. De enorme staatsschulden,
de massawerkeloosheid, het onvermogen
tot echte en snelle hervormingen en de te
verwachten sociale onrust en het protectionisme doen de rest. De nieuwe vrijhandel
in de Zuid-Pacific laat zien waar de wereldhandel bloeit en zich ontwikkelt neemt over..

Het oude Europa miste een historische
kans, al is het nog niet te laat. Maar de
uitgangspositie is niet echt rooskleuriger
geworden: we zullen nu gaan zien hoe een
vermoeide prooi wordt gejaagd, door het
zich revancherende “finaille”… en ook de
hedgefunds. Het begint met de CDS-en, de
beruchte Credit Default Swaps… Die samen
een enorm vermogen representeren dat op
de balansen van banken en verzekeraars
staat over de hele wereld. Dat is de vrije
handel in ‘ONZE SCHULDEN EN HUN
WAARDE”. Een symbolische start van een
zeer lastige periode.

Het ZUIDEN steunt daarbij op drie pijlers:
zijn nieuwe economische dynamiek, zijn
nieuwe trots en ook zijn revanchegevoel ten
opzichte van het westen. Wij belemmerden
veel te lang hun mogelijkheden tot welvaartsgroei… Ook op de conferentie van
Kopenhagen kreeg het westen, lees vooral
Europa, een gevoelig lesje vanuit dat zelfde
ZUIDEN!

Het wordt dus hoog tijd dat Brussel, en de
nationale regeringen, zelf eens SWAPpen…
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Leon, feb. 2010.
DE REPLIEK
Dag Paul,
Vervolg van onze discussie dus. Die indische mijnheer van IPCC komt echt niet zo
maar even weg, met wat is gebleken.
Jij weet net als ik, dat nu blijkt dat intussen
al VIER onderdelen nooit wetenschappelijk
(via het eeuwig bestaande peersysteem=
collegiale toets) NOOIT werden gecheckt.
Een kardinale omissie in wetenschapsland!
dat stond overigens ook in de artikelen uit
The Economist dat JIJ me toezond.
So I'm not alone , maar ik laat me graag
bekeren.
Mevr. Cramer (Minister Milieu, Ned.) zei
vorige week: nog EEN fout element in het
rapport en ik EIS een fundamenteel onderzoek. Wel het is nu echt zo ver...
Ik zag ook het gestuntel van Samsom op
Nederlandse TV met een parlementscollega, en dan wordt IK niet blij. Something is
very rotten in IPCC!
Ik zou het jammer vinden als deze discussie
wat abrupt zou stoppen. Ik schrijf nu al ZES
jaar over CO2 etc. dat was dus allemaal al
te lezen. Dus ik ben door vele wateren
gewassen en heb er ook veel erover
gelezen. En natuurlijk ook van gerenommeerde tegenstanders!
Groeten,

DISCUSSIE EN FILOSOFEREN
CO-2 EN HET GEDONDER OVER HET
IPCC-RAPPORT
Verslag van een discussie .
DEEL I : discussie tussen lezer P. en
LS
De volgende discussie over “de IPCCaffaire” vond plaats tussen twee zeer
geïnteresseerden, (en ook opponenten;
lezer Pa. en uw redacteur). Deze discussie
begon, toen uw redacteur in een vervolgdiscussie op “Energie in de 21e eeuw”,
terloops, in een tekst, ook een opmerking
maakte over “het CO-2 gedonder”.
Mogelijk is e.e.a. illustratief voor wat er nu
ook elders in debatten gebeurt… Na afloop
van de discussie, volgde er nog een mooi
commentaar op e.e.a. van lezer H. , tot
besluit.
DE AANLEIDING
Leon,
Ik maak toch wat bezwaar tegen wat je
noemt "die rare IPCC club" en de "CO2
hysterie". Ook in je vertaling van David
MacKay samenvatting doe je het nog eens
dunnetjes over : "David McKay koos in zijn
verhaal voor een minimale productie van
CO-2, ondanks de recente twijfel over het
IPPC-rapport." .
Tegen inwoners van Nederland zou ik zeggen luister minder naar de PVV , lees er
eens een goede krant, b.v. NRC, op na.
Ziezo, dat moest even van het hart van "een
LP-lezer, die ook EXTRA las en op prijs
stelde".
(Het vervolg over het boek van MacKay,
vindt u later elders, Red.)

Leon
*****
EN NU : DE DUPLIEK
Beste Leon,
Als verklaard tegenstander van IPCC heb
je stellig de IPCC website bezocht en weet
je precies hoe de IPCC rapportage is ingedeeld : werkgroep I behandelt de natuurwetenschappelijke basis, werkgroep II de
gevolgen (zoals smeltende Himalaya
gletschers, onderwater lopend Nederland) en werkgroep III de oplossingen.
Waar ook jij je zo over opwindt, lijkt me,
is de commotie rond werkgroep II, niet het
wetenschapsgedeelte. Troost je, je staat
hierin niet alleen ; naast veel anderen lijkt
ook minister Cramer het niet helemaal
begrepen te hebben.

Met vriendelijke groet,
Paul
*****
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zelf in de staart beten voordat hij de rings
structuur van benzeen ontdekte.
Van 't Hoff was zijn tijd ver vooruit met het
inzicht dat de grote vondsten en de ontdekkingen in de wetenschap voortkomen uit
een zich van geen enkele logica iets aantrekkende verbeelding, maar met het voorbehoud dat daaruit alleen datgene houdbaar
is wat achteraf blijkt geen tegenstrijdigheden
te bevatten en overeen te stemmen met de
waarnemingen.
Hij zag in dat wetenschappelijke ontdekkingen niet uit foutloos denken ontstaan, maar
ook dat alleen ontdekkingen die achteraf
kunnen worden voorgesteld alsof ze daar
wel uit waren ontstaan tot de wetenschap
kunnen worden gerekend.
Achteraf, met de kennis van vandaag zou
Balkenende zeggen. Hermann Helmholz
vergeleek zichzelf in die zin met een bergbeklimmer die na een lange, zware en moeilijke tocht eindelijk de top bereikt. Pas vanaf
die top kon hij zien welke route hij eigenlijk
had moeten nemen. Die route, zou je kunnen zeggen, is wat de 'wetenschappelijke
methode' wordt genoemd en deze vergelijking maakt dan tegelijk duidelijk wat aan
die methode schort : wat de juiste route is
kan alleen achteraf, nadat het doel is bereikt, worden vastgesteld.
Vandaar dat de wetenschappelijke methode
steeds achter de ontwikkelingen aandraaft
en telkens gewijzigd moet worden nadat er
weer een nieuwe top is bereikt.

Nou zou je natuurlijk ook kunnen twijfelen
aan 'de wetenschap' , beschreven door
werkgroep I .
Daarover zou ik wat gedachten met je willen
delen :
In het boek " Verbeeldingskracht en Wetenschap" schrijft Rudy Kousbroek (schrijver, fysicus, filosoof) over het 'wetenschappelijk denken ' in het algemeen.
In de 19de eeuw was de gangbare opvatting
dat wetenschappelijk denken gelijk was aan
foutloos denken, een soort rechtlijnig logisch
proces waarin geen enkele fantasie of irrationaliteit, laat staan contradictie of verlaten
standpunt kon worden geduld . De (Nederlandse scheikundige Van 't Hoff, Nobelprijs
stereochemie 1901) was een van de eersten
die inzag , of durfde uit te spreken, dat deze
voorstelling niet overeenstemt met de werkelijke gang van zaken. Dat mechanisme
alleen, zei hij, is onvruchtbaar. De succesvolle onderzoeker zal ook gebruik maken
van zijn verbeeldingskracht. Juist of onjuist, de beelden die alleen in de geest van
de onderzoeker zelf bestonden hebben
wonderen gedaan.
Hij deed een voor die tijd nogal ongebruikelijk onderzoek. Bij zo'n 200 mannen (vrouwen bestonden toen nog niet) bekend op
wetenschappelijk gebied ging hij na of die
gave van de verbeeldingskracht zich niet op
andere wijze uitte dan in hun onderzoekingen. Wat hij vond is opmerkelijk. Naast
de gezonde uitingen van sterke verbeeldingskracht (bij voorbeeld artistiek tempérament) was het hem niet ontgaan dat voorbeelden van de meest zonderlinge Fantasieën,bijgeloof, spiritisme,hallucinaties, tot
krankzinnigheid toe, in de nagegane levensbeschrijvingen verre van zeldzaam zijn. Zo
bleek Descartes vaak nachtelijke visioenen
te hebben waarvan hij de volgende dag verklaringen gaf die een totale verstandsverduistering suggereerden. Ampere hield zich
bezig met Mesmerisme . Kepler’s beschouwing van het heelal was aller zonderlingst ;
hij stelde zich in alle ernst voor dat de aarde
een kruipend dier was, en de planeten er
om heen een welklinkend accoord vormden
( Jupiter en Saturnus de bas, Mars de tenor
etc). Kékulé droomde van slangen die zich-

Ik denk dat ook de regelmatig rapporterende
IPCC wetenschappers, werkend volgens
de observaties van Van 't Hoff, van top naar
top reizen, voortdurend wijzigingen aanbrengend en meningen bijstellend. Absolute
waarheden lijken voorlopig nog niet te verwachten op dit dynamisch bewegend
klimaatkennisfront. De politiek, en veel
milieuprobleemontwijkers, hebben het hier
nog niet zo gemakkelijk mee.
Wellicht helpen deze gedachten je een
beetje om met meer mildheid de ontwikkelingen, ook bij IPCC, te volgen en te
beoordelen.
Met vriendelijke groet,
P.
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Bolkensteyn. En die heeft het ook geweten.
Idem voor een groot gedeelte van het “journaille”, dat die hele werkelijkheid niet had
onderkend…Steeds opnieuw klonk de
loftrompet over de zegeningen van Multiculti… Tot Pim Fortuyn er in enkele maanden echt gehakt van maakte, door “de stem
des volks die heel anders dacht in diepe
frustratie”, eindelijk een politiek podium te
geven. En wat daarna kwam dat weten we,
van GW tot TON etc. Ook hier weer wetenschappers die “politiek gekleurd onderzoek
deden”, die hun kritische houding, een groot
goed in de wetenschap, “even” vergaten.
Ook om fondsen binnen te slepen, aanzien
en macht, etc. En dat maken we nu we dus
weer mee.
Nadat ook economen van het type Roubini,
die nu voor tonnen per avond mogen meepraten, NIET geloofd werden over die daverende crisis die dus WEL uitbrak, en die nu
maar niet stoppen wil. Ook weer wetenschappers die de mond gesnoerd werd
omdat… ze niet “politiek correct” deden.
Daar zit dus in onze wereld een groot en
toenemend gevaar en DAAROM moet de
onderste steen nu ook WEER boven!
Ook moet binnen de VN eens goed gekeken
worden naar het management dat die
rapporteurs koos en dat ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de adviezen!
Immers, als levenslang adviseur en ook
adviseursmanager, weet ik goed hoe deze
dingen KUNNEN verlopen. Waar begint
kwaliteit mee? Wel met: WIE zet je in,
samen met wie en hoe verzeker je je van
“countervailing forces”.

*****

DE TRIPLIEK
Dank je zeer P., voor je uitvoerige reactie,
zo komen we best verder. Ik weet inderdaad
af van de driedeling in de rapportage en de
aanpak. En ook dat de narigheid nu vooral
publiek werd over fouten in deel werkgroep
II. Maar ook dn dat over nu al een viertal
onderdelen in dat rapport die niet deugden,
GEEN enkele “peer to peer” communicatie
blijkt te zijn geweest, dat is echt schokkend.
Want een zeer dagelijks en essentieel gebruik in wetenschapsland is, werd op onbegrijpelijke wijze geskipt. Daarover is terecht
veel schaamte en ongerustheid ontstaan.
Ik ben echter ook al aan het twijfelen gebracht, lang geleden, over werkgroep I!
Want renommés hebben daarover gezegd
dat de mathematische modellen met (intussen al weer gevorderde inzichten) GEEN
rekening hielden. Van Allegre weet ik (hij
sprak in een kleine groep vakgenoten, overigens al jaren geleden) dat er in de modellen enorm belangrijke verschijnselen/factoren als: de invloed van de diepe
oceanen en de zonnevlekken (dus de laatste kennis daarover) niet waren meegenomen. Ook meldde hij dat de inzichten
vanuit andere vakdisciplines niet of nauwelijks een plek vonden in die modellenmakerij. En dus beweerde deze vakclub dat
het trekken van conclusies erg voorzichtig
en onder erg veel voorbehoud moest
gebeuren. Wat werkgroep I dus ook wel
deed, maar dat werd fors om zeep geholpen
in de er op vervolgende fasen. Dus lijkt er is
sprake te zijn geweest van een soort “aandikking/verdraaing” van onderzoeksresultaten en de wetenschappelijke conclusies.
Daarover gaat het in de vakkringen nu toch
al jaren, maar de sceptici werden steeds
stevig geremd in hun publiciteit en ook
doodgezwegen.
En hierop berust dus mijn enorme twijfel en
ook mijn AFKEURING van wat er daarna
met dit alles , ook politiek, werd gedaan!
Het doet denken aan de vele, diverse rapporten over de multi-culti-samenleving die
verschillende vakgroepen van Nederlandse
Universiteiten c.s. voor de politiek opstelden… Idem aan de zittende politici die
elkaar kritiekloos napraten, behalve dan ene

Ik ben het dus ook hartgrondig eens met je
toegezonden wetenschapsfilosofisch betoog
( Kousbroek) en met wat jij daaraan toevoegt. Maar daarin staat NOU net wat er
onvoldoende gebeurd is, dachten anderen
en ik, in die IPCC-hoek. Het hele traject met
zijn drie grote stappen duurde immers
(begrijpelijkerwijs) nogal lang en intussen
racete de kennisontwikkeling voort:
exponentieel van vorm zoals ik leerde van
de eerdere publicatie die je me ook toezond
(MacKay). En dan zijn we meteen bij onze
huidige discussie: is het wel te verantwoorden om de politiek “aan te zetten” tot zulke
enorme operaties als gebeurde en had het
dus niet gemoeten om de WERKELIJK
9

AANWEZIGE, EN NIET GERINGE TWIJFEL beter en breder te ventileren? Ik hoop
dat dit nu alsnog gaat gebeuren.

van elkaar staande hoofdstukken (zoals
IPCC zijn werkgroepen I, II en III ook beter
zou kunnen verzelfstandigen).
Je artikel uit de telegraaf en de reacties
daarop liet nog even een glimp zien van de
toegenomen mondigheid van de burger, ook
op dit terrein.
Fantastisch, maar in sommige uitingen voel
ik the unbearable lightness of being.
Nog even terzijde : mijn eigen contacten met
IPCC gaan terug naar 1990 toen ik voor
Shell mijn eerste discussie voerde met een
IPCC afvaardiging.
Met vriendelijke groet,
P.

Dus zijn we het niet echt oneens, behalve
mogelijk op het punt of en hoe de politiek nu
tot een herbezinning zal moeten overgaan.
Wat in Kopenhagen door de “ZUIDELIJKEN” eigenlijk ook al werd gedaan. Al hadden zij daarmee ook een eigen politieke
boodschap af te geven.
In de historie van de voortschrijdende
wetenschap is het botsen van wetenschappelijke aanpak en de handelswijze met die
in de politiek/overheden, vaak aan de orde
geweest. En dus nu weer. Daar zit mogelijk
ook het leermoment, maar dan wel voor
BEIDE kanten: de wetenschappers EN de
politici. That’s the lesson.. denk ik.
Ik denk dus dat onze discussie echt wat
waardevols opleverde voor ons en ook voor
hen die het uitgewisselde straks nog kunnen
lezen.
Merci beaucoup alors,
Leon

EN NU NOG EEN COMMENTAAR VAN
LEZER H.
Beste Leon,
Ik heb de attachments en e-mails geïnteresseerd gelezen. Echt filosofische bespiegelingen, en ze geven toch best goed weer
in welke richting het waarschijnlijk gaat.
Men mag echter dat men geen concrete
verwachtingen en voorspellingen daaraan
koppelen of afleiden.

EN NU HET LAATSTE WOORD…
Leon,

Alhoewel de richting in grote lijnen toch wel
redelijk zichtbaar is, en ook waar men heen
moet, zal de realisatie ervan met horten en
stoten gaan....een paar stappen vooruit, dan
weer een paar achteruit en misschien hier
en daar zijwaarts, en maar worstelen en
hopen dat het nog steeds de goede richting
op gaat. Zo is het helaas altijd geweest
....het blijft ongelooflijk ingewikkeld en erg
afhankelijk van politieke beslissingen van al
die soevereine naties.

Claude Allègre ken ik alleen van Wikipedia.
Zijn gedachten in zijn rapport The Snows of
Kilimanjaro kwamen in mijn hoofd op toen
ik een jaar eerder zelf op de top van Kilimanjaro stond (2005). Hemingway's Snows
of K. trouwens ook in dat verband (en in het
verband met jou nu, zijn Farewell to Arms !).
Ja, of je nu geloof hecht of niet aan het
antropogene karakter van de enhanced
global warming , absolute zekerheden bestaan niet, ik denk dat iedereen het er wel
mee eens is dat er minder CO2 in de lucht
moet komen ,voortkomend uit het verstoken
van koolwaterstoffen. Die energiebronnen
zijn niet onuitputtelijk, daar zal een eind aan
komen. Daarom, toegepaste wetenschappers, maar hard aan de slag om alternatieven werkbaar te krijgen.
Wat betreft de complexiteit van alles : de
milieudiscussie zou een stuk cleaner gevoerd kunnen worden als die losgemaakt
wordt van het energievraagstuk in twee los

De richting is toch, lijkt mij, om het klimaat
zoveel mogelijk stabiel te houden, althans
voor de komende honderden jaren toch,
zodat de mensheid kan overleven zonder al
te dramatische rampen . Wij zijn met 8+
miljard mensen op de aarde (je hoort ook
6,8 miljard en dat we naar minstens 9 gaan
in 2050! Red.) , en dat betekent dat de
aarde niet zo heel veel kan hebben in
termen van klimaatwisselingen; anders komt
er rampzalige strijd om de schaarse
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Wijze woorden van
wispelturige
weergoden

middelen, of het nu water, of energie, of
bewoonbaar land , etc is. In dat licht geloof
ik zeker ook wel dat de mens technologie
zal ontwikkelen, die duurzame energie op
grote schaal kan fourneren. Er zal veel
diversiteit van energiebronnen zijn, maar er
zal noodzaak zijn voor één of twee hoofdenergie bronnen die op grote schaal
duurzaam energie kunnen leveren. En de
contouren beginnen zich nu al af te
tekenen....deze bronnen zullen waarschijnlijk kern-(fusie)energie en/of zonneenergie zijn. Beide staan nog in de kinderschoenen, en in de komende 50 jaar zal
er dramatische vooruitgang worden geboekt. In die zin ben ik het met een van de
opmerkingen van Paul eens, nl dat olie en
kolen niet tot de laatste mud zullen worden
opgebruikt. Het zullen uiteindelijk ook niche
-energie toepassingen worden.

‘Op een donzige wolk in de stratosfeer, ver buiten het gezichtsveld
van die armzalige, kortzichtige
soort, de mens, zetelen wij weergoden. Meestal zijn wij jullie mensen goedgezind. Wij beregenen de
gewassen met mildheid, schudden
in de herfst rijpe appels en dode
takken van de bomen, en maken
korte metten met schimmels en
insecten. Tot onze spijt verschansen jullie je nu in steden, waar
jullie de lucht niet meer zien en de
stormen over de velden niet meer
voelen. Daardoor zijn jullie het
verschil tussen weer en klimaat
vergeten, ervaren jullie geen seizoenen meer en denken jullie dat
jullie beide eenvoudig kunnen
beïnvloeden, alsof het om het
investeringsklimaat gaat. Jullie
verslaving aan de dagelijkse
weersverwachting verklaart waarom ieder feitje over het weer tot
een extreme gebeurtenis voor het
klimaat wordt gebombardeerd.
Dat verwijtende toontje waarmee
die ketterse weermannen en –
vrouwen beweren dat „het zonnetje vandaag niet meewerkt”–
wat een hoogmoed gaat
daarachter schuil! Het werd tijd
voor een lesje, dachten wij, een
herinnering aan de verhoudingen.

Over IPCC is al veel gezegd. Het is ongelooflijk spijtig dat een aantal wetenschappers zo “zorgeloos” met de authenticiteit van
gegevens zijn omgegaan, terwijl men zich
toch moest realiseren hoe ontzettend groot
het belang van IPCC en haar rapport is, en
ook dat geloofwaardigheid in een politiek
proces cruciaal is. Het opende de weg voor
veel chaos in de discussie en ook veel rookgordijnen en achterhoedegevechten. Ik ben
ervan overtuigd dat de issue niet is “of de
aarde aanzienlijke klimaatwisselingen wel of
niet kan verdragen” maar dat de issue is
“kan de mensheid met 8+ miljard mensen op
aarde deze klimaatwisselingen ondergaan
zonder in catastrofale strijd om schaarse
middelen te geraken”.
Ach, deze discussies zijn maar heel kort, en
je raakt er alleen een beetje aan, zeker in emails.
Sterkte met je queste.
Lezer H.
EIND GOED AL GOED ?

Zelden hebben wij dus met meer
boosaardig genoegen de mensheid
geplaagd dan nu, aan het begin
van de 21ste eeuw. Natuurlijk,
voor een flinke droogte draaien wij
onze hand niet om, als wij ons af

Toegezonden door lezer P., zie
boven.
Dinsdag 16 februari 2010 door
Louise O. Fresco
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en toe laten gaan in de Sahel. En
een koude eeuw, zoals de 17de in
de christelijke jaartelling, levert
ons ook veel genoegen op (wij
houden van schilderkunst, van
winterse tafereeltjes en stormige
zeegezichten). Dus, halverwege
december 2009, precies tijdens de
langverwachte klimaatconferentie
in Kopenhagen, hebben wij, althans in Europa en delen van
Noord-Amerika, een winter doen
losbarsten die qua lengte en
intensiteit al lange tijd niet meer
voorgekomen is. Dankzij overvloedige sneeuwval, aanhoudend
ijzige temperaturen en absurd
veel regen rondom de Middellandse Zee spot ons weer met alle
wetenschappelijke en politieke
uitspraken van de mensheid. Ja,
vervelend, zelfs de president van
de VS kon ons niet vermurwen
(laat staan de Denen).

spelen? Hubris, mensenkinderen,
dachten jullie te begrijpen hoe de
natuur werkt? Dat jullie elementaire deeltjes, genen en geldstromen in wetten en modellen hebben gevangen, zegt ons weergoden helemaal niets.
Wij zijn niet dol op wetenschap,
want die ondermijnt toch op den
duur onze positie, al is onwetendheid ook niet ons ding. Dat deze
planeet nu in de handen is van
ambitieuze bijgelovigen, doet ons
het ergste vrezen. Met een vleugje
wetenschap houden we dit soort
types op het rechte spoor. Wij
vragen ons alleen af waar het
ouderwetse handwerk van de
wetenschap gebleven is: theorieën
formuleren, hypothesen toetsen,
meten in het veld en nieuwe
hypothesen opstellen. Jullie spelen
alleen verliefd met een paar parameters achter de computer. En als
een paar hulporganisaties mopperen dat de rivieren droogvallen en
de mensen wegtrekken, zien jullie
daarin onmiddellijk dramatische
bewijzen. Hebben jullie nooit de
Bijbel of het Gilgamesj-epos gelezen? Nee, niet iedere smeltende
gletsjer of dode koe is het gevolg
van klimaatverandering.

Het wordt tijd dat jullie mensen
weer beseffen dat het klimaat niet
een vast gegeven is, maar gedurende de hele tijd dat de planeet
bestaat verandert, of jullie er nu
zijn of niet. Helaas is er een nieuwe situatie ontstaan nu jullie je zo
succesvol hebben voortgeplant en
daardoor de natuurlijke kringlopen
van de planeet beïnvloeden. Hoe
dat verder moet met die negen
miljard die binnenkort op die
planeet van jullie staan te trappelen, tja, dat is de vraag.
Daarom, juist op het moment dat
jullie mensen met de grootste
moeite proberen om gezamenlijke
maatregelen te treffen, vinden wij
het nodig even aan jullie zekerheden te morrelen. Hoezo sneeuw
tijdens de Olympische Winter-

We willen wel toegeven dat die
reizende klimaatkermisklanten van
het IPCC soms verstandige dingen
schrijven, over wat er met broeikasgassen gebeurt in de oceanen
of over de CO2-concentratie in de
luchtbelletjes van oude ijskernen.
Over de basisprocessen in wat ze
werkgroep 1 van het IPCC noemen, lezen zelfs wij met rode oortjes. Incompleet is het allemaal
wel, want ze houden niet eens
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rekening met de verschillen in de
bacteriënstammen die lachgas of
methaan uitstoten, bijvoorbeeld,
en gaan daarmee de mist in (ha!).
Maar het is een begin. In de rest
van het IPCC zien we weinig.
Effecten en maatregelen, hoe kun
je die modelleren en documenteren? Daarbij wordt vooral gedroomd en gespeculeerd. Want
hoe scheid je de effecten van
veranderingen in concentraties
van broeikasgassen van andere
gebeurtenissen, hoe ontwar je
slechte oogsten van incidentele
droogte, onopgeleide boeren of
overbevolking? Wie beslist wat
relevante feiten zijn? Dankzij wat
slordigheden zijn jullie gelukkig
aan het twijfelen geslagen. In de
Rijndelta is de commotie weer
omgekeerd evenredig aan het
belang van dit kleine natte Nederlandje. Jullie ijver heeft iets
aandoenlijks, alsof jullie denken
dat als jullie maar echt je best
doen, uiteindelijk de onderste
steen boven komt en jullie eindelijk de waarheid over het
klimaat zullen ontdekken. Climategate als Crime Scene Investigation waarbij de politie mogelijk
niet helemaal schone handen
heeft en beperkt het vak beheerst.

brommen jullie daar beneden? Dat
politici haast hebben, fouten noch
onzekerheden dulden? Dat wetenschappers overbelast zijn? Dat
het IPCC een speciaal genootschap tussen de naties is geworden, geleid door een vegetarische
ziener? Tja, dat is jullie probleem,
wij weergoden hebben de tijd.”

*******
DISCUSSIE IPCC-CO2, DEEL II
(over interview met Claude Allègre)
MAAR, de discussie bleek nog niet echt af,
dus…
Direct na afronding van dit deel van de
discussie kwam ik een interview tegen met
de doodsvijand van IPCC, de franse geofysicus Claude Allègre. Dat vertaalde en
bewerkte ik en stuurde het concept aan
diverse lezers ter becommentariëring. En
dus vindt u hieronder een onverwacht
vervolg!

CLAUDE TREKT FORS AAN DE
BEL
Deze wetenschapper van faam, hoogleraar
aan de Terra –Universiteit in Parijs, Directeur van Het Geofysisch Instituut in Parijs,
Hoogleraar aan het Technology Institute of
Massachusetts, ook ex-minister van Onderwijs in Frankrijk, verder bekend kroniekschrijver van Le Point en auteur van een
kast vol boeken, doet nu weer een boek
verschijnen dat,- hoe kan het nu anders-,
gaat over het uitgebarsten “IPCC-schandaal”. Immers Claude vocht al bijna 10 jaar
als een leeuw tegen het klimaatwerk van
deze club en niet hij alleen overigens. In het
boek spreekt hij met collega Dominique de
Montvallon, en zij noemden het boek:
HET BEDROG ROND HET KLIMAAT. Een
provocerende titel ; want dat is Claude ,
zeker nu, wel toevertrouwd!

Onze vrouwelijke collega’s, de
Schikgodinnen, gunnen jullie nog
een kans om te bedenken hoe je
de wetenschap en het toezicht
daarop verbetert. Vooruit, omdat
jullie zo van formules houden:
G=OxK, Gezag is Onafhankelijkheid maal Kwaliteit. Als de
onafhankelijkheid in het geding
komt, moet de kwaliteit navenant
hoger zijn, en omgekeerd. Wat

13

In Le Point van 18 febr. Geeft hij alvast een
interview waarin stukken uit zijn boek worden besproken. En dat moet ik u zeker
door-geven. Claude is een harde, maar doet
dat omdat de wetenschap hem lief is en
omdat hij de pest heef aan quasiwetenschaapers of opportunisten. Zet u dus
maar schrap als hij aankondigt dat hij “die
ayatolla’s van het klimaat” nou eens flink de
oren zal wassen.

-Ter illustratie en waarom hij durft spreken
van “misleiding” komt het volgende op de
proppen:
* beweren dat je een eeuw vooruit kunt
kijken en dan ook nog een Apocalyps
voorspellen is gewoon bedrog.
*beweren dat er een fikse correlatie zou zijn
tussen CO2 –uitstoot en klimaatverandering
is ook bedrog.
*de groene politici pikten dit klakkeloos op
om ons mensen de schuld te geven, zonder
dat ze zelf ook maar iets snapten van al die
beweringen.
*en het doen voorkomen alsof dat alles
zeker is en er nauwelijks twijfel kan bestaan,
is ook bedrog.
Ik durf te beweren dat die grafieken van
Johnson (hoogleraar East-Anglia, die net
zijn congé nam en op BBC bekende dat zijn
grafieken NIETS bewijzen kunnen! Red.)
mijn standpunt bewijzen. De gemiddelde
aardtemperatuur is iets wat nogal complex
in elkaar steekt..
-Voor 1950 was er nauwelijks meetmateriaal
om zoiets te bepalen en alle dagelijkse
temperatuurmetingen vinden sinds begin
20e eeuw plaats in steden en op vliegvelden.
Dus zijn ze nauwelijks loskoppelbaar van de
urbanisatie ontwikkeling die in die tijd enorm
geweest is.
En omdat ze ook allemaal in het noordelijk
deel van de aarde zijn, denken ik en mijn
collega’s (Jean-Louis Le Mouël en Vincent
Courtillot) , dat er sinds de 1e eeuw een
maar een lichte opwarming is , die overigens per regio sterk verschilt.
-Er is geen enkel bewijs voor een verband
tussen de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer
en de temperatuurfluctuaties : de beide
curven volgen elkaar helemaal niet. De CO2
hoeveelheid stijgt in honderd jaar praktisch
gestaag lineair en in die 100 jaar fluctueert
de temperatuur voortdurend. Zoals dat al
1000 jaar ging toen er nog geen sprake was
van CO2-gedoe. De temperatuur fluctueert
vooral met periodes van 30 jaar terwijl dat
CO2 in de 19e eeuw gestaag toeneemt.
Dus er is simpelweg GEEN correlatie, geen
enkel aantoonbaar verband tussen beide
grootheden. Al Gore heeft dat dus ook
gewoon maar in elkaar geflanst!
-Er is wel een klimaatverandering gaande,
dat beweer ik ook al 20 jaar. Maar ik weet

Daar gaan we dus met Claude en zijn interviewer:
-Een soort “commando”, van wetenschappers en politici, heeft onze samenleving
misleid door te beweren dat de mens de
oorzaak zou zijn van de klimaatverandering
die gaande is.
-Hoe konden die 112 wereldleiders zich nu
naar Kopenhagen spoeden en via vele traktaten, petities en tenslotte onenigheid , laten
bewegen om dit alles te geloven?
-Hoe kunnen wetenschappers met behulp
van een wiskundig model op een computer
een opwarming van 2 graden C verkopen
over een EEUW, vlak nadat diezelfde
wereld al was belazerd met nog wat van die
ook mathematisch gedefinieerde beleggingsproducten die de enorme risico’s weg
moffelden?
-Waar haalt een groep wetenschappers
onder VN-vlag het recht vandaan om een
“wetenschappelijke waarheid” te verkopen
op basis een nog zeer wankele wetenschap
en dat met inzet van en uiterst “commerciële” communicatiestrategie? En intussen
ook nog elk wetenschappelijk debat plat
walsend?
-Elke keer als dit klimaatdossier werd beoordeeld, door fysici, geofysisci, ingenieurs en
ook klimatologen, waren er vele twijfels
hoorbaar. Allen onderstreepten de enorme
onzekerheidsmarges en te veel technische
fouten. Ze werden zeer heftig aangevallen
vanuit de IPCC zonder dat hun tegenwerpingen en kritiek ook maar EEN keer werd
weerlegd!
-Dit werd een unieke situatie in de moderne
wetenschapsbeoefening, die we de laatste
keer in de Middel-Eeuwen meemaakten
onder totalitaire systemen levend. En dat
ging gewoon 10 jaar maar ongehinderd
door!
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de oorzaken niet. Niemand heeft bewijzen
van bepaalde samenhangen!

Artikel/Interview met Claude Allègre in Le
Point 18-2-2010. Vertaald door LS.

En dan komen er de, ook wat anekdotische
en beschamende ., voorbeelden:

*******
.
De eerste reactie kwam van lezer Th.:

-De foto’s van George Kaser en Philip Mote,
van de smeltende gletsjers op de
Kilimanjaro waren echt. Er was toen geen
sneeuw te zien toen, maar twee maanden
later wel.
Deze twee leden van het IPCC (!) zeggen
zelf dat het komt door de sterke DROOGTE
–ontwikkeling in Afrika. Als er geen neerslag
meer is dan zie je natuurlijk ook niets van
sneeuw liggen op deze berg!
-Al Gore beweerde dat het drijvende ijs van
de poolkappen er toe zal leiden dat de waterspiegel 6 meter zou stijgen. Weg dus:
Florida, Manhattan en half Nederland!
Maar als je een ijsblokje in je wisky doet
stijgt het nivo in je glas eerst stevig. Als het
gesmolten is zie je nauwelijks nog een
stijging… Omdat de dichtheid van ijs VEEL
LAGER is dan die van water! Dat weten we
al sinds Archimedes! Om dus 6 meter verhoging op aarde te halen, moet werkelijk
alle beschikbare ijs dat er is, smelten. En als
dat al zou gebeuren, zijn daarvoor duizend
jaar nodig!
-Hulot (een groene fransman) had het toen
al over een CO2-tax toen hij (bijna) meedeed aan de presidentsverkiezingen (Hij
trok zich terug.Red.). Zo’n tax voor de VS en
Europa; daar ben ik het mee eens. Zij
produceren immers 50% van die CO2. Maar
Frankrijk moet niet doen betalen want dat
produceert maar 1% daarvan! Dus waarom
dan ook nog de franse economie daarmee
belasten? Je belast toch ook geen gezinnen als ze meer dan 1 kind krijgen om daardoor de bevolkingsgroei op de wereld te
remmen?

Beste Leon,
wat een "heerlijk" stuk. Hier zie ik bevestigd
wat ik al enkele jaren, niet onderbouwd door
wetenschappelijke studies mijnerzijds maar
gevoed door wat ik aan mijn boeren klompen voel, beweer.
Dit boek van Allègre zou verplichte kost
moeten zijn voor regeringen, te beginnen
met de komende van ons.
Ik zie uit naar de rest.
Groet, Lezer Th.
*******
EN HIER IS DE TWEEDE VAN LEZER P.

Leon,
hier het commentaar waar je om vroeg.
Je Allègre lijkt me een beetje een heethoofd,
wanneer hij schrijft over bedrog hier en
wetenschappelijke onwaarheid daar.
Ikzelf kan slechts kennis nemen van uitkomsten en gevolgtrekkingen van milieustudies, en heb ook wel mijn vragen. Wat ik
wel zelf heb gedaan is het beklimmen van
de Kilimanjaro, zoals ik je onlangs
schreef, de gletsjer met eigen ogen waargenomen en vergeleken met foto’s van jaren
terug. Er is wel degelijk wat aan de hand.
(Gebrek aan neerslag dus! LS) Wat dan wel,
dat weten we allemaal nog niet. Laten we
dat nou maar zo goed en zo kwaad als het
kan proberen na te gaan en als er uit zou
komen dat we zelf het milieuonheil kunnen
keren moeten we dat maar doen, lijkt me.
Dat maakt het leven voor 'vreemdelingen in
de toekomst' aangenamer. Heb zojuist in
Leiden de gelegenheid gehad te praten met
de jonge filosoof Bas Haring , die juist
daarover zijn gedachten heeft laten gaan.
(zie Google en lees eens zijn boekje "Het
aquarium van Walter Huijsmans". Ik wil je
iets daarover laten zien :

En hij eindigt met:
ik ben vóór ecologie en voor een politiek die
dat bevordert. Want het helpt de mensen
morgen ook aan lagere lasten voor verwarming en stroom. En straks zullen ze in hun
aangepaste huizen met zuinige systemen
zeggen: Lang leve de ecologie.
Maar wat er nu gebeurd is, met deze IPCC
aanpak is een klap voor deze ontwikkeling.

Toekomstige generaties
Veel mensen voelen zich volgens Bas
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Haring verantwoordelijk voor het milieu
vanwege hun zorg voor toekomstige generaties. Ook zij moeten straks kunnen wonen
in een leefbare wereld. Het aquarium van
Walter Huijsmans begint met de vraag of wij
ons inderdaad verantwoordelijk moeten voelen voor de mensen die na ons komen. ‘Ja,
natuurlijk’, is het voor de hand liggende antwoord. Maar als iets voor de hand ligt, wordt
Haring juist achterdochtig. ‘Misschien moet
je die vraag wel met ja beantwoorden, maar
dan zou ik toch eerst eens willen kijken
waarom eigenlijk. Dat is wat ik als eerste
doe in mijn essay: ik ga langs een verzameling mogelijke antwoorden.’
Een antwoord dat je vaak hoort is dat we,
net zo goed als we rekening houden met
onze eigen toekomst, ook de toekomst van
de mensheid als geheel moeten veilig
stellen. Geen goed argument, meent Haring:
‘Bij je eigen toekomst heb je zelf belang. Bij
de toekomst van de mensheid niet. Dus die
vergelijking gaat niet op. Natuurlijk kun je
dan zeggen dat het je om je kinderen, je
kleinkinderen en de kinderen van je kleinkinderen gaat, dus om mensen die weliswaar in de toekomst leven, maar je toch
heel nabij zijn. De logische consequentie
van dat antwoord is alleen wel dat mensen
zonder kinderen zich niet om toekomstige
generaties hoeven te bekommeren.’
Zo maakt Haring van veel bekende argumenten gehakt. Er is eigenlijk maar één
argument dat hij echt bevredigend vindt. ‘Ik
wil ook mensen die ik niet ken geen kwaad
doen. Ik kan heel gemakkelijk met mijn auto
het bos in rijden om daar zonder dat iemand
het ziet mijn grofvuil te storten, maar ik doe
het niet, want ik weet dat ik daarmee vreemdelingen tot last ben. Mensen in de toekomst zijn voor ons ook vreemdelingen. Net
zo goed als ik vreemdelingen van nu geen
last wil bezorgen, wil ik dat ook niet doen
met vreemdelingen van de toekomst. Die
vergelijking klopt volgens mij wel.’

****
En daar moest ik ook even op reageren
natuurlijk:
Beste P.
zeer bedankt. Maar ook een heethoofd kan
gelijk hebben. En ook ongelijk als ik die
indische IPCC baas hoor! Je onderschat de
vakman Allègre, groot geofysicus, en zijn
serieuze vrienden, denk ik. Maar dat mag,
en op zich gaat het ook om wat anders wat
mij betreft: HOE KON DIT NOU GEBEUREN? Wat zijn daaruit de lessen? Zijn
we allemaal TE gemakkelijk te bedriegen, te
hyperig geworden? Daar zit ik nu eerder
mee.
Die IPCC kwestie wordt wel uitgevochten en
de schade wordt zeker nog groter. Dat is
pas erg. En dan vooral voor de goedwillende milieu-spaarders.. Die zijn flink in
de war gebracht, maar niet door Alègre!.
Dit had nooit mogen gebeuren zoals ook
recent: .xxx en jawel ook yyy , etc.
DAT is er m.i. nu aan de hand. De kwaliteit
is op vele fronten ingeruild voor hyperig en
oppervlakkig mode-gedoe. Niks voor
wetenschappers eigenlijk... Dank en ik zet
je reactie "er graag bij"
Wat je interessante stukje over Haring
betreft hou ik het maar eenvoudig: ik ken nu
mijn kleinkinderen en gun ze het beste en
wil best wat voor ze doen. Want dan mag ik
ook hopen dat zij dat van mij overnemen en
dat zo HUN kinderen ( mijn achterkleinkinderen die ik waarschijnlijk niet zal meemaken) van mijn voorbeeld kunnen “profiteren”. Ik dacht dat het gewoon zo moest en
daar helpt Harings mij niet zo erg mee!
Maar ja ik vind zelfs dat die “vreemdelingen”
ook mensen zijn.. En ik ben nog dagelijks
blij met een paar voorbeelden van mijn
(groot-)ouders! Die dat van hun ouders
leerden, zeiden ze.
Dank je zeer, Leon

Ikzelf vind de gedachten van Bas Haring ,en
trouwens ook Louise Fresco (waarvan ik je
laatst een column toestuurde) heel wat
interessanter dan Claude Allegre.

EN TOEN VOLGDE OOK NOG LEZER J. :

Met vriendelijke groet,
Lezer P.

Dag Léon,
Het artikel van Allègre spreekt me erg aan
en het zal me niets verbazen dat de man
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straks volkomen gelijk heeft. Helaas heb ik
van deze materie weinig kennis, maar dat
de mensheid door de vele, vele eeuwen
heen is bedrogen en ook bedrogen wilde
worden dat staat vast. De geschiedenis blijft
zich herhalen.
Wanneer bepaalde delen van de mensheid
ergens voordeel in zien zal niets hun in de
weg staan dit voordeel ook te scoren. Meestal gaan deze pogingen dan ook gepaard
met het kweken van enorme angsten!
Voorbeelden te over!
-Wat te denken van die Heerlijke Heilige
Organisatie in Rome die door de eeuwen
heen hel en verdoemenis kweekte ten
faveure van zich zelf en uitgroeide tot een
multinational met ongekende macht. Ondanks de vele gaten die in hun onfeilbare
leer werden en worden geschoten gaan ze
gewoon door.
-Wat te denken van de Mexicaanse griep
waarbij duizenden doden werden voorspeld
en waarbij onze geweldige Klink met 43 miljoen injecties is blijven zitten?
-De ondergang van de westelijke financiele
wereld. En ons wordt, door de veroorzakers, verteld dat we de krisis bijna te boven
zijn ten faveure van de zelfde. Weer zullen
we het maar al te graag geloven!
-De aanname van de aanwezigheid in Irak
van massa-vernietigingswapens was belangrijk genoeg voor een ongekende oorlog
gesteund oor onze Christelijke Premier met
aanhang. Nu weten we al beter!
-Wie weet nog van de verzonnen aanval op
de Amerkaanse vloot( Tongkin) in Vietnam
om de bombardementen op Noord Vietnamese steden te rechtvaardigen.
-Werd de aanval op de Twin Towers ook
oogluikend toegestaan om enig ander doel
te rechtvaardigen? Zo ja waarom niet?

Ik zelf geloof dus dat de A-griep aanpak van
de meeste landen eerlijk was; maar ik sluit
niet uit dat er krachten ergens, bijvoorbeeld
in de media of binnen het medisch geheel,
niet geheel belangeloos doorduwden. In elk
geval moet wel gezegd worden dat, omdat
het minimaal 7 maanden duurt om een vaccin te maken, je dus al vroeg bij het eerste
alarm aan de gang MOET. Je kunt de ernst
die er vanuit de WHO werd geventileerd
gewoon niet voorbijzien. En toen het met de
dodelijkheid en de gevolgen (gelukkig)
meeviel (de besmettelijkheid was overigens
zoals voorspeld erg groot!) werden veel nog
bestellingen geannuleerd. Dus die past voor
mij niet zo in je rijtje.
En wat de financiële crisis betreft zijn vele
regeringen ook gewoon in het gegraven gat
gedonderd: ZIJ deden zelf namelijk niet echt
mee, al hebben ze wel wat zitten slapen
natuurlijk. Verder moet ik het, helaas, met
je eens zijn.
Maar dan is het dus ook waar dat mensen
hun politieke keuzes niet erg slim maken…
En dat ze dus ook op de “eigen” blaren
moeten zitten. Het vlees is zwak en de
geest is gewillig. Perfect kan niet, maar
beter dan jouw rijtje, bestaat ook. Meer
kunnen we niet bereiken, vrees ik.
Wat nu in de VN gebeurt is om stil van te
worden, maar Yvo de Boer het Nederlandse
afdelingshoofd Klimatologie van de VN, die
ook al ontslag nam, was niet het figuur om
dit gedoe te beheersen. Wie deze club
moest aansturen, die moeten ze nu snel
lozen! Het was overigens niet Melkert…
Dank, Leon

Ik zal nog enkele artikelen naar je zenden
om wat zaken te onderbouwen.
Groet , lezer J.

Toen de Nederlandse De Boer aftrad als
hoofd van de Klimaatafd. Van de VN schoot
het internet over: 33 miljoen pagina’s stonden er over op dit medium. Gigantisch. Ook
lees ik over de rigide interne discipline bij
het project en de afdeling: een rapportonderdeel moest 100% unaniem zijn, dus
ging het wel 100 keer in revisie en werd elke
twijfel en discussie verpletterd. Ook wordt er
geschreven over de veel te grote arrogantie,
zeker ook van de projectbaas Pachouri. En
nu heeft de VN zelf ook een topcommissie

*******
NOG IETS UIT DE FRANSE PERS:

*******
Beste J.,
Helaas is de rij die je maakt bijna correct en
het geeft een erg naar beeld. Maar je zult
met me eens zijn dat er duizenden voorbeelden naast kunnen staan en ook tegenover deze duidelijke toonbeelden van het
zwartste uit “politieke en machtscentra”.
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van onafhankelijke grote wetenschappers
gevraagd om het rapport te herbeoordelen.
Die moet in oktober klaar zijn omdat dan
weer een vervolg conferentie over het klimaat is gepland.
Intussen is het IPCC een doelwit van de
meest grove grappen en wordt compleet de
grond in geboord. Wat zeer jammer is en de
milieuzaak zeer veel kwaad doet en nog zal
doen (L’Express febr. 2010, dit is een toonaangevend wekblad ooit opgericht door de
legendarische Servan Schreiber).

-Claude vergeet ook dat de vermindering
van ijsmassa’s in Antarctica niet komt door
smeltprocessen maar vooral door afbrokkeling. En dat recente satellietgegevens dat
onweerlegbaar aantonen. En ook dat het
MEER is dan Claude in zijn boek vermeldt.
-Claude citeert uit een artikel in Science
over de invloed van koolstofdeeltjes in de
atmosfeer wat de zonnestraling op aarde
bevordert. Dat is op zich juist, maar hij
vermeldt niet dat OOK in dat artikel staat dat
“ CO2 een van de belangrijkste oorzaken
voor de aardopwarming is”.

EN DAN NOG HET LAATSTE, HEET VAN
DE NAALD, UIT DE FRANSE PERS:

Dus zo komt nu Claude ook zelf aan de
beurt en er gaat ongetwijfeld nog wel meer
komen. Maar dit is nou net wat eerder NIET
gebeurde en hij was tijdens zijn TV-interview
van 1 maart dan ook blij met deze “kritische
aanpak van ZIJN boek”. Waaruit ook blijkt
dat ELKE wetenschapper behoefte heeft
aan vakkritiek en aan “peer to peer”
communicatie over zijn werk.
Hiermee wordt ook aangetoond dat ook
Claude niet almachtig is en dat dit soort
“open discussie” door de IPCC-kring te
weinig is gezocht.

In Le Monde van 28 febr. 2010, dus geen
kleuterblaadje, werd, terecht nu ook de
aanval geopend op het nieuwste boek van
Claude Allègre: L’Imposure climatique ( Het
bedrog rond het klimaat).
Boven het artikel prijkt:
Les cent-fautes de Claude Allègre.
( De honderd onjuistheden van Claude
Allegre).
De 8 opgesomde (met pagina-aanduiding uit
zijn boek) zijn erg divers van soort.
-Het gaat van een onjuiste interpretatie van
de naam GROENland , verwisseling van
een naam van een door Claude aangehaalde wetenschapper met die van zijn Instituut,
tot ook echt inhoudelijke tegenspraak.
-Claude verwijst ergens naar een publicatie
in Science, die niet gevonden is.
-Claude vergeet te melden dat ZIJN grafiek
(uit 2005) met een verband tussen de
zonnestraling en de aardopwarming, ook
door collega’s werd tegengesproken.
-Claude beweert iets op naam van Amerikaanse wetenschappers, wat blijkt afkomstig
te zijn van de Vereniging van presenterende
Amerikaanse TV-meteorologen.
-Claude schijnt niet te weten dat een belangrijk onderzoek over de invloed van de
toenemende bewolking (van een eminent
franse geleerde), dat hij MISTE in het IPCCrapport, daar dus WEL in wordt genoemd.
Waardoor zijn verklaring dat de omissie
waarschijnlijk kwam: “door het totalitaire
sfeertje in het IPCC” , wel wat voorbarig
was.

WORDT DUS VERVOLGD!
******

PENSIOEN EN DEMOGRAFIE
( wat ideetjes voor JPB en “ons Geertje”?)
Bismarck vond in 1889 het pensioen uit:
toen werden de pruisen gemiddeld maar …
45 jaar. In 1980 kwamen ook de britten met
pensioen op de proppen en daar werd men
in doorsnee toen, ca 50 jaren. En toen in
1935 ook de VS meededen, ging men met
65 met pensioen, maar wel maar voor maar
ca drie jaren… Dat is pensioen historisch
gezien waar we vandaan komen. Het was
een weinig gebruikte voorziening die dus
ook goedkoop was.
Nu gaan we in Europa ca 25 jaren met pensioen en in de VS zo’n 16 jaar in doorsnee.
Amerikanen gaan feitelijk ongeveer met 63
met pensioen, twee jaar eerder dan de
wettelijke leeftijd.
Een kind snapt dat deze ontwikkeling geld
kost: in de OECD was dat voor kort 7% van
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het BNP… (Let wel: in 1935 was het 0,2%
van het BNP). Maar dat gaat tot 2050 nog
verdubbelen naar zoiets als 15%.

worden. En vragen eigenlijk aan degenen
die na ons komen dat “foutje” maar op te
hoesten. Maar net zoals we vinden dat je
geen milieu vol rotzooi moet achterlaten,
kunnen we ook de volgende generatie niet
opschepen met alle gevolgen. Want zo zijn
ze toch, onze waarden en normen? Zij die
pensioen met 67 afwijzen, moeten goed
beseffen dat deze “uitloop” zelfs veel te
weinig zal blijken te zijn. Dus gaan we
meemaken dat wij van os goeie pensioen
en/of van ons opgebouwd vermogen, zullen
moeten gaan bijspringen. Onontkoombaar!

Dus vind het leuk of niet, we gaan terug
naar Bismarck’s tijden toen bijna iedereen
tot zijn dood werkte… Niet in EEN stap
maar we gaan onrembaar die kant op.
Want wie moet onze oude dag eigenlijk
betalen? Er komen veel te weinig kids om
de bevolking te vernieuwen. In 1950 was er
sprake van 7 betalende op EEN gepensioneerde; nu is het al ca 4 op EEN en we
gaan in 2050 naar 2 op EEN.. In Frankrijk
rekent men met 1,5 op 1..

(Mede uit The Economist-Londen 2009.).
.

*****

Het lijkt ook een onjuiste gedachte om te
veronderstellen dat immigratie het probleem
wel oplost, al is dat deels al het geval in
enkele rijke landen. Maar dan moet je wel
het aantal immigranten… verdubbelen of
verdrievoudigen… En dat ziet er dus niet
realistisch uit gezien de opkomende xenofobie en de opkomst van ultra-rechts in de
politiek.

TECHNISCH TIPS BIJ HET
LEZEN
.DE “JUMP” INSTRUCTIES
Vanuit INHOUD naar het onderdeel/artikel dat u
wilt lezen:
Zet de cursor op de (dichtst bij zijnde) blauwe
regel en U ziet het “pop-upje” (CLICK). CLICK
nu links … en weg bent u.. Dus U heeft die
CONTROL toets niet meer nodig!
Van uw leesplekje terug naar INHOUD:
Click op het dichtstbijzijnde (blauwe) “ TERUG
NAAR INHOUD”, en u bent weer snel bij
INHOUD terug. Of doe gewoon CONTROL +
HOME.

Wat nu doen dus? Wel in Japan werkt men
al vaak tot 70 jaar (!) door, Hitachi roept zijn
gepensioneerden nu terug… Ze krijgen mindere banen en minder salaris. Wall-Mart in
de VS en Macdo doen dat ook al en de
oudjes zijn daar erg populair in de shops.
Want waar moet je anders je goedkope
arbeid vandaan halen?

.HET PDF-FORMAAT
Deze editie staat weer in het z.g. PDF-formaat,
waardoor LP 50% kleiner is in bytes maar ook
“vastgevroren” is, en voor u onwijzigbaar. U hebt
nu dus ADOBE Reader nodig om LP te kunnen
lezen. Die kunt u echter gratis downloaden op
http://get.adobe.com/nl/reader/. Dit
‘bevriezen’ betekent dus ook , dat zij die
bijvoorbeeld van TWEE naar EEN kolom
wijzigden, dat nu niet meer kunnen… “Elk
voordeel heb ook zijn nadeel”.
Maar, met ADOBE Reader kunt u LP ook
“vergroot lezen” op uw scherm. Een lezend op
125% of 150%, is het kolommen “leesprobleem”
eigenlijk ook wel opgelost. Try it!
.BIJ PROBLEMEN
Ontstaan er technische problemen, sein ons dat
meteen en we zullen trachten u te hel-pen. Aarzel
ook niet, ons uw commentaar toe te sturen! Wij
hebben ook nog een “oude versie”, die dus NIET
in PDF-formaat staat, op voorraad. Laat even
weten dat u die wilt en hij vliegt meteen naar u toe.

Is het zo oud worden dan een ramp? Nee
natuurlijk, maar dan moeten we wel veel
gaan veranderen. Helaas is het ook zo dat
vergrijsde maatschappijen minder dynamisch en creatief zijn… Stelt u zich een
maatschappij voor met 50% mensen boven
de 50 jaar, in 2025 al! Wat gaan die politiek
doen als het zover is… krijgen we dan toch
“generatie herrie”? Dat hoeft niet want in
steeds meer landen komen er later pas
gezinnen en zijn de jongeren dus langer
thuis bij de oudjes.. Dus enig optimisme
mag, maar veel langer werken dat is zeker.
Immers , onze generatie dat zijn de “feestvarkens van de moderne tijd” geweest, wij
hebben betaald en lang te leven. Maar wij
betaalden dus te weinig, blijkt nu we zo oud
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Succes,
Theo Meeuws (technical editor) en Leon.
………………………………………………………
………………………………………………………
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