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Rotsvast bouwen op drijfzand
Staringlezing door Tom van Loon
Vrije Universiteit Amsterdam, 2 november 2006

Winand Carel Hugo Staring was een exceptioneel geoloog. Het is moeilijk voor te stellen hoe hij
er in slaagde om in zo korte tijd, met zo weinig faciliteiten en onder zulke primitieve
omstandigheden een geologische kaart van Nederland samen te stellen van een kwaliteit die
deze kaart tot een rotsvaste basis
maakte voor verfijningen door zijn
successievelijke opvolgers. Een
van die opvolgers was mijn
promotor, Jan de Jong, die, voor
zijn aanstelling bij de
Rijksuniversiteit van Leiden, Chef
Kartering was van de toenmalige
Rijks Geologische Dienst. De Jong,
die internationaal gold als een
expert op het gebied van de
Kwartairgeologie en de daarmee
samenhangende glaciale geologie,
vertelde eens dat een van zijn
kinderen van school thuiskwam
met het volgende verhaal.
De leraar aardrijkskunde had het
gehad over de ijstijd in Nederland,
en daarbij was ter sprake gekomen
dat Nederland niet bij iedere ijstijd door ijs bedekt was geweest. Eigenlijk had Nederland maar
gedurende één van de vier ijstijden deels onder het ijs gelegen. Omdat er bij De Jong thuis
regelmatig over geologie werd gepraat, was zijn zoon ervan op de hoogte dat er inmiddels
bewijzen waren voor twee ijstijden die vooraf waren gegaan aan de vier ijstijden die toen als de
Günz-, Mindel-, Riss- en Würm-ijstijd bekend stonden. Hij maakte de leraar daarop attent. Die
vroeg hem daarop: En wie zegt dat?, waarop hij in al zijn naïviteit antwoordde: Mijn vader. Het
antwoord van de leraar zal niemand verrassen: Met jouw vader heb ik niets te maken.
Zo’n opmerking, die ook kan worden uitgelegd als met wetenschap heb ik niets te maken, horen
we in feite dagelijks. Dat zoveel mensen zich afsluiten voor feitelijke gegevens komt doordat we
feiten die we horen, maar die in tegenspraak zijn met wat we eerder hebben geleerd,
gemakkelijk afdoen als onjuist. Dat is het uit de psychologie bekende fenomeen van de
cognitieve dissonantie. Daarbij kan - uiteraard generaliserend - vastgesteld worden dat
cognitieve dissonantie vaker en in sterkere mate optreedt naarmate mensen minder goed zijn
opgeleid, en naarmate ze minder gewend zijn om analytisch te denken.
Cognitieve dissonantie zal als een rode draad door deze voordracht lopen - samen met een nog
minder gewenst verschijnsel . Want cognitieve dissonantie - hoe wetenschappelijk ongewenst
en hoe economisch schadelijk vaak ook - is altijd nog een uiting van een onvoldoend kritische
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houding die men kan pogen te veranderen door logische en begrijpelijk gepresenteerde
argumenten. Erger is - zoals in het hierboven aangehaalde voorbeeld van de ijstijden - volstrekte
onverschilligheid tegenover gepresenteerde gegevens. Zelfs dat is echter niet het ergste, want
bij onverschilligheid kan men altijd nog proberen alsnog interesse op te wekken. Waar echter
nauwelijks tegenop valt te boksen, is als de gesprekspartner niet wenst te worden geïnformeerd,
sterker nog: als die er actief van alles aan doet om maar niet te worden geïnformeerd.
Het willens en wetens niet willen
worden geïnformeerd klinkt vreemd
in deze maatschappij, waarin alles
juist draait om informatie. De
toenmalige minister van
wetenschapsbeleid, Prof. Dr. Ir. Van
Trier, merkte bij de opening van de
tweede internationale conferentie
van de International Federation of
Scientific Editors Associations
(Amsterdam, 1980) op dat, als Karl
Marx nu geleefd zou hebben, hij
niet het boek “Das Kapital” zou
hebben geschreven, maar het boek
“Die Information”. Macht draait
momenteel om kennis. Toch zijn er
momenteel nog onvoorstelbaar
grote groepen mensen die kennis
het liefst aan zich voorbij laten
gaan. En daarbij denk ik niet aan bevolkingsgroepen - hier of in minder ontwikkelde landen - die
nooit de gelegenheid hebben gehad om te leren wat leren is; nee, ik denk daarbij aan mensen in
de geïndustrialiseerde landen die
een goede opleiding - vaak op
academisch niveau - hebben
genoten.
Het verbaast U wellicht dat er veel
ontwikkelde mensen rondlopen die
zich afkeren van kennis. Ik hoop U
echter met enkele simpele
voorbeelden te kunnen overtuigen.
Geologisch is er bijv. wereldwijd
een dergelijke groep, die ook in
Nederland de nodige aanhang
heeft. Ik denk daarbij aan de
creationisten, die door geen enkel
argument willen worden overtuigd
van evolutie, die vasthouden aan
het gelijktijdig bestaan van
dinosauriërs en mensen, en die wel
willen geloven dat er in het
verleden planten en dieren bestonden die inmiddels zijn uitgestorven, maar die niet wensen ter
erkennen dat er ook na het ontstaan (of zoals zij het verwoorden: de schepping) van de aarde
nieuwe soorten zijn ontstaan. En nog maar twee weken geleden verklaarde de Poolse
Staatssecretaris van Onderwijs, Miroslaw Orzechowski: De evolutietheorie is een leugen ... Het
is een vergissing die we als algemeen geldende waarheid hebben gelegaliseerd. Dat de Poolse
Minister van Wetenschap, Michal Seweryski, direct daarop verklaarde dat er genoeg bewijs voor
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de evolutietheorie bestaat en dat de mening van een minderheid het onderwijs op school niet zal
veranderen, doet uiteraard weinig af aan het feit dat het toch niemand minder dan een
Staatssecretaris van Onderwijs was
die openlijk met de creationisten
heulde.
In de vakliteratuur is voldoende
over dat onderwerp geschreven, en
ik neem aan dat U er allemaal mee
bekend bent. Ik zal er daarom hier
niet verder op ingaan. Maar ik wil U
wel tonen dat het Poolse voorbeeld
niet uitzonderlijk is. Ook in
Nederland blijken politici vaak niet
gevoelig voor wetenschappelijke
argumenten. Ik ben me ervan
bewust dat het in een
verkiezingsmaand niet raadzaam is
om kritiek op bepaalde politici of
politieke partijen te uiten. Maar ík
heb deze kamerverkiezingen niet
uitgeschreven, en het Genootschap
valt moeilijk te verwijten dat ze de traditie van de Staringlezing, in ere houden. Ik zal daarom
toch proberen om U mee te voeren door dit mijnenveld.
Politici houden niet van wetenschap, en zeker niet van harde wetenschap. Die vraagt er immers
om dat onderzoeksresultaten worden betrokken bij besluitvorming. Maar politieke besluitvorming
vindt zelden plaats op basis van feiten; partijpolitiek blijkt in praktijk belangrijker. Zo’n 25 jaar
geleden, ten tijde van de Brede Maatschappelijke Discussie over (kern)energie, was ik volop bij
die materie betrokken, en ik trad wekelijks wel enkele keren op in aula’s, buurthuizen, café’s en
schouwburgen om lezingen te houden of in discussiepanels zitting te nemen. In dat
rondreizende circus kwam je
uiteraard keer op keer dezelfde
mensen tegen. Een daarvan was
de toenmalige leider van een toen
nog belangrijke politieke partij, die
steeds weer het partijstandpunt
verkondigde dat kernenergie
onaanvaardbaar was. In de
wandelgangen vertrouwde deze
politicus, die zelf kernfysicus was hij was een van de laatste
bètawetenschappers in de
Nederlandse politieke top -, dat hij
was er persoonlijk van overtuigd
was kernenergie veilig is, zonder
excessieve politieke
veiligheidseisen ook goedkoop, en
milieuvriendelijk. Maar dat mocht
hij van zijn partij niet uitdragen. Hij
was dus een wetenschapper die
willens en wetens de wetenschap aan de partijpolitiek verkwanselde, en de Nederlandse
samenleving daardoor op grote kosten joeg. Interessant is ook dat hij me informeel
toevertrouwde dat je je als politicus nergens op moest vastleggen. Stelregel op het ministerie
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waar hij kort tevoren minister was geweest was gedurende zijn ministerschap zelfs dat er geen
brief de deur uit mocht als die niet minstens voor tweeërlei uitleg vatbaar was: zo’n beetje het
omgekeerde van wat een wetenschapper van een informatie eist.
Een ander pregnant voorbeeld vloeit voort uit een zodanig gebrek aan inzicht en kennis dat dat
alleen verklaard kan worden door
volstrekte desinteresse in wat er
door deskundigen - ongetwijfeld
duidelijk in woord en beeld - aan
feiten was aangedragen. Het gaat
daarbij om het besluit van het
kabinet-Kok om gaswinning in de
Waddenzee toe te staan als de
boringen - met alle daarbij
behorende voorzorgsmaatregelen gedevieerd vanaf het vasteland
zouden worden uitgevoerd. Het
plan voor de gaswinning in de
Waddenzee had al lange tijd veel
weerstand ontmoet, en het
economisch ingegeven besluit tot
de gaswinning viel dan ook bij grote
delen van de Nederlandse
bevolking slecht. Premier Kok had
dus wat uit te leggen, en hij deed
dat op de televisie. Ik zie het nog voor me hoe hij uitlegde waarom het milieu van de Waddenzee
niet geschaad zou worden: op het vaste land zou een eindje loodrecht omlaag worden geboord,
tot iets onder het laagste punt van de Waddenzee. Daar zou de boring in horizontale richting
afbuigen tot precies boven de gasbel, en vandaar zou de boring weer verticaal omlaag gaan.
Het water van de Waddenzee zou dus nooit verontreinigd kunnen worden door eventuele
lekkages.
Het is haast onbegrijpelijk dat Premier Kok - of de Nederlandse regering - geen patent heeft
aangevraagd op deze nieuwe boortechniek, die een prachtige illustratie vormt van de wijze
waarop technologische innovatie in Nederland wordt gestimuleerd. Of zou ik beter kunnen
zeggen: gesimuleerd? Want met een dergelijke technologie blijft het natuurlijk wel boren in
drijfzand.
Bóuwen op drijfzand - misschien niet helemaal letterlijk, maar op z’n minst toch figuurlijk - gaat
binnenkort opnieuw in Nederland plaatsvinden. Enkele jaren geleden vonden er in Nederland
grote overstromingen plaats in de uiterwaarden langs de Maas. De belangrijkste oorzaak was
niet eens de grote hoeveelheid water die afgevoerd moest worden, maar de stuwing die
plaatsvond doordat er in de voorgaande jaren op grote schaal in de uiterwaarden was gebouwd.
De provincie Limburg, die zelf met het nieuwe provinciehuis het slechte voorbeeld had gegeven,
was een van de eersten die om financiële hulp bij de Rijksoverheid aanklopten. Er werden
inderdaad financiële tegemoetkomingen gegeven, maar de overheid vreesde voor een
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bodemloze put, en besloot dat er
niet meer in uiterwaarden mocht
worden gebouwd. Dat is inmiddels
alweer enkele jaren geleden, en de
politieke herinnering is kennelijk
vervaagd. Met als onvoorstelbaar
gevolg dat het verbod om in
uiterwaarden te bouwen inmiddels
weer is ingetrokken.
Toch zou iedereen beter moeten
weten, zeker na de hoge
rivierstanden van de winter van
1994-1995 - waarbij meer dan
200.000 mensen die langs de Waal
woonden, werden geëvacueerd. De
zelfs in de meanderende
benedenloop verwoestende kracht
van rivieren is in die winter nog
eens duidelijk gedemonstreerd
doordat toen, tussen Oosterhout en Slijk-Ewijk, weer eens een - zij het lokale - plooïingsfase in
Nederland plaatsvond. Over een gebied van zo’n 4000 m2 werd toen door het water een pakket
over een detachment plane verschoven en door dragging verplooid. Het meesleuren van dit
pakket van zo’n 2 miljoen kg vereist uiteraard een aanzienlijke kracht, maar die
vertegenwoordigde slechts een minieme fractie van de kracht van de rivier. Het meesleuren van
de toplaag, bestaande uit de grasvegetatie en de 20-30 cm dikke grond van de wortelzone,
gebeurde namelijk slechts door een lokale tegenstroom, die door een exceptionele combinatie
van omstandigheden ter plaatse kon ontstaan. Als zo’n kleine tegenstroom al een dergelijk effect
kan hebben, dan moet duidelijk zijn
dat geen bouwwerk in de
uiterwaarden echt veilig kan zijn
voor de hoofdstroom, zeker niet bij
grote afvoer. Aan deze gegevens
heeft de overheid kennelijk echter
geen boodschap: die bouwt liever,
in het rotsvaste geloof dat niet
alleen onze samenleving maar ook
de natuur maakbaar is, verder op
drijfzand.
Dit leidt er ook toe dat de
Rijksoverheid onze grootste “Staat
binnen de Staat”, Rijkswaterstaat,
alle ruimte biedt om grote
dijkprojecten langs onze rivieren uit
te voeren in het kader van het
project “Ruimte voor de Rivier”,
vanwege wat genoemd worden de
te verwachten extreem hoge
waterstanden. Dit enkele miljarden kostende project is - zoals in diverse concrete gevallen
aangetoond, bijv. door een Delfts hoogleraar voor de werkzaamheden nabij Oosterbeek - veelal
volstrekt overbodig omdat veel kleinere en goedkopere ingrepen veel effectiever zijn. Van meer
fundamenteel belang is echter dat de door Rijkswaterstaat voorspelde extreem hoge
waterstanden in de Rijn (18.000 m3/s) nooit zullen optreden, zelfs nooit zullen kunnen optreden.
Twee weken geleden werd daarop nogmaals gewezen door Professor Gerard van Dam van de
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Vrije Universiteit, die het - terecht - verbazingwekkend vindt dat onderzoeken die dit uitwijzen
achteloos terzijde worden
geschoven door de Tweede Kamer.
Die bouwt kennelijk liever op
drijfzand dan op een rotsvaste
wetenschappelijke ondergrond.
Hetzelfde blijkt bij de andere grote
infrastructurele bouwwerken die om
prestige- of andere politieke
redenen - maar zeker niet vanwege
economische rentabiliteit - worden
aangelegd, tegen steeds verder uit
de hand lopende kosten. Die
toenemende kosten zijn deels een
gevolg van concessies die de
overheid doet aan protesterende
groeperingen. Zo worden er
trajecten voor ondertunneling
vastgesteld omdat de politiek
dergelijke tunnels heeft toegezegd,
op die specifieke plaats en met die specifieke lengte, omdat dat politiek goed uitkwam. Dat de
ondergrond zich niet aanpast aan die politieke beslissingen, en dat daarom de infrastructurele
kunstwerken soms op geologisch gezien uiterst ongunstige plaatsen worden aangelegd - met
alle kosten en vertragingen van dien - verbaast de politici kennelijk alleen maar. Dat er naast
politiek drijfzand ook echt drijfzand bestaat, is aan politici kennelijk nog steeds niet bekend. Ze
zullen t.z.t. wel zeggen geschokt te
zijn door de tegenvallers.
Het is voor veel politici gewoon om
af te gaan op wat er in kranten
wordt geschreven. Maar ook de
journalisten werken niet meer zoals
vroeger: steeds vaker gaat het om
stukjes die zij - al dan niet letterlijk
of letterlijk vertaald - overnemen uit
persberichten. En persberichten zijn
nu juist bij uitstek geen objectieve
bronnen van informatie. Nog
afgezien van het feit dat
persberichten niet worden
uitgegeven door een statistisch
representatieve groep organisaties.
Integendeel, juist groepen die
weinig of geen eigen onderzoek
doen zijn dol op persberichten.
Denk maar aan Greenpeace met zijn alarmerende persbericht van enkele jaren geleden over de
rampzalige milieuvervuiling die het gevolg zou zijn als Shell een afgedankt boorplatform in de
diepzee zou afzinken. De onjuiste informatie van Greenpeace werd pas na geruime tijd
achterhaald door de waarheid, maar de schade aan het imago van Shell en de hele olieindustrie was inmiddels al berokkend, vooral doordat de politiek Greenpeace onvoorwaardelijk
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geloofde. Het voorbeeld geeft aan hoe gevaarlijk het is om mededelingen van actiegroepen af te
gaan.
Een van de meest navrante - en in
mijn ogen uiterst gevaarlijke ontwikkelingen op dit gebied is de
toenemende financiering van
onderzoek door politieke of politiek
getinte organisaties. Daarvan zijn
de Verenigde Naties een
schrikwekkend voorbeeld. Het is
niet voor niets dat er zoveel
discussie bestaat over de
wetenschappelijke
betrouwbaarheid van de rapporten
die worden gepubliceerd door het
International Panel on Climate
Change (IPCC). Alleen al het
aanstippen van deze problematiek
is gevaarlijk: diverse onderzoekers
hebben erover geklaagd dat eerder
toegezegde onderzoeksubsidies uitbleven nadat ze zich kritisch hadden uitgelaten over de
uiteindelijke rapporten van het IPCC, die - volgens diverse opgestapte onderzoekers - niet de
oorspronkelijke wetenschappelijke bevindingen weergaven, maar een “politiek gewenste”
aanpassing.
Het IPCC duldt geen kritiek op zijn
hypotheses over
klimaatverandering. Toch is dat nu
juist wat van wetenschappers mag en zelfs moet - worden geëist: het
proberen om bestaande
hypotheses te falsifiëren. Alleen
dan kunnen op den duur onjuiste
aannames worden geëlimineerd,
waardoor - net zoals in een
detective - de onverwachte
uitkomst als enige realiteit kan
blijken over te blijven. Als
hypotheses niet kritisch worden
getoetst - waarbij het
wetenschappelijke uitgangspunt
moet worden gehanteerd dat een
hypothese als juist moet worden
beschouwd, totdat hij eventueel
wordt gefalsifieerd, maar ook dat hij
als onjuist moet worden beschouwd zodra hij is gefalsifieerd, ook al is het maar op een miniem
onderdeel - dan wordt beleid op basis van die hypothese gebouwd op drijfzand.
In het geval van het in het kader van het IPCC uitgevoerde klimaatonderzoek zou ook dat heel
goed het geval kunnen zijn. In tegenstelling tot wat er veelal wordt gesuggereerd, is er geen
sprake van dat wetenschappelijk vaststaat dat de Aarde in een broeikas zal veranderen, zoals
overigens in het geologische verleden vele malen is voorgekomen zonder rampzalige gevolgen;
de biodiversiteit is in de loop van de geologische geschiedenis voortdurend toegenomen, en
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perioden met relatief hoge temperaturen werden in het algemeen juist gekenmerkt door een
grote biodiversiteit. Er is dan ook geen sprake van dat een opwarmende aarde per definitie leidt
tot ongewenste effecten. Prof. Salle Kroonenberg heeft hierover in zijn recente boek “De
menselijke maat” enkele
behartigenswaardige opmerkingen
gemaakt. Gesteld al dat het klimaat
zou veranderen, moeten we dat
dan betreuren? Zouden de mensen
in de Sahel-zone er werkelijk op
achteruitgaan als het klimaat daar
vochtiger zou worden? En zouden
de mensen in Canada, Lapland en
Siberië een wat hogere
temperatuur betreuren?
Kroonenberg wijst erop dat het
vooral de bevolking in de nu rijke
gebieden zou zijn die er mogelijk
op achteruit zou gaan. Maar zelfs
die zouden er op de wat langere
termijn mogelijk van profiteren,
omdat de - geologisch nauwelijks
te betwijfelen - volgende ijstijd dan
mogelijk beperkt zou blijven tot wat
hij een “kwakkelijstijd” noemt.
Fundamenteler is de vraag of we werkelijk te maken hebben met een opwarming van het klimaat
als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit. Die vraag bevat twee
componenten: de opwarming en de oorzaak. Dat er sprake is van opwarming, leidt geen twijfel.
Metingen wijzen dat onomstotelijk uit. Maar hoe groot die temperatuurstijging is, is veel minder
duidelijk. Meetstations zijn in de loop der tijd van plaats veranderd, waar vroeger een vrijwel
ongerepte natuur lag liggen nu steden met hun karakteristieke stadsklimaat, en de wijze waarop
temperaturen worden gemeten is ook veranderd. Niettemin lijkt er een redelijke consensus te
bestaan over de gemiddelde stijging van de temperatuur op aarde gedurende de vorige eeuw:
0,5-1,0 °C. Die speling van een halve graad lijkt weinig, maar betekent overigens wel een
onzekerheidsmarge (t.o.v. het
gemiddelde) van 50%!
Is die temperatuurstijging
veroorzaakt door menselijke
activiteit? We weten dat het gebruik
van machines die aangedreven
worden door fossiele brandstoffen
leidt tot de uitstoot van CO2.
Hoewel koolzuurgas niet het
sterkste broeikasgas is, wordt het
algemeen wel als het belangrijkst
beschouwd vanwege de grote
hoeveelheden die in de atmosfeer
worden geloosd. Dat gebeurt sinds
de industriële revolutie, waarvan
het begin gewoonlijk wordt gesteld
op de overgang tussen de 18e en
de 19e eeuw. Dat was overigens
lang niet overal gelijktijdig. In 1992
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presenteerde Prof. H.W. Lintsen het eerste deel van de boekenserie “Geschiedenis van de
techniek in Nederland - de wording van een moderne samenleving, 1800-1890”. Bij die presentatie
memoreerde hij dat zijn grootvader, die in Limburg woonde, nog uitgebreid gesproken had met
mensen die daar de tijd van voor de industriële revolutie bewust hadden meegemaakt. In
Limburg begon de industrialisatie dus pas relatief kort geleden. Dat was op meer plaatsen het
geval, en daarom mag - ook al omdat de industrialisatie wereldwijd slechts langzaam op gang
kwam - ruwweg worden gesteld dat grootschalige industrialisatie zich vanaf het begin van de 20e
eeuw voltrok. Dat leverde dus een temperatuurstijging van 0,5-1,0 °C op. Die
temperatuurstijging ging hand in hand met een toename van de CO2-concentratie in de
atmosfeer. Daar verspreidt het gas zich diffuus, waardoor ook ver afgelegen gebieden met een
stijging van de CO2-concentratie worden geconfronteerd.
De kennelijk gelijkopgaande stijging van de temperatuur en de atmosferische CO2-concentratie
lijkt een bewijs voor een causaal verband. Maar is dat er wel? Degenen die daaraan twijfelen,
worden momenteel verketterd. Door de onderzoekers die subsidie van het IPCC ontvangen (en
het gaat om miljarden), door politici (die zeker geen wetenschappelijke finesses willen horen als
er inkomsten in de vorm van milieutoeslagen etc. zijn binnen te halen), en door de media, die
altijd graag horror stories publiceren omdat dat nu eenmaal goed is voor de verkoop. Over het
veronderstelde causale verband tussen atmosferisch CO2 en temperatuur is al zoveel gezegd
dat ik daarop hier niet verder wil ingaan, behalve op drie facetten die in mijn ogen sterk
onderbelicht zijn gebleven.
Het eerste aspect betreft de grootte van de temperatuurstijging. Er zijn klimaatmodellen die
voorspellen dat binnen een eeuw de temperatuur met wel 6 graden Celsius zal stijgen. Het
opvallende is daarbij dat al die modellen echter falen als het gaat om het “terugrekenen” naar
het Pleistoceen. Dan blijken de uitkomsten niet te kloppen met de overvloedige geologische
gegevens. Soms worden de modellen dan zo aangepast dat ze alsnog lijken te voldoen, maar
dan falen ze weer voor andere momenten in het Pleistoceen. De modellen zijn dan ook nog
volstrekt onbetrouwbaar,
begrijpelijk overigens voor wie de
chaostheorie kent met de vlinder in
Tokio die een wervelstorm in de
Golf van Mexico veroorzaakt.
Simon Rozendaal, in mijn ogen de
beste wetenschapsjournalist in
Nederland, memoreerde vorige
maand in een televisiedebat dat het
van hoogmoed van de
meteorologen getuigt als ze
denken het klimaat voor de
komende eeuw te kunnen
voorspellen, zolang ze het weer
voor de komende dagen niet eens
met redelijke zekerheid kunnen
voorspellen. Volstrekt ten onrechte
werd hij, zonder enige
argumentatie, weggehoond.
De temperatuurstijging van de afgelopen eeuw zegt bovendien weinig. Nog slechts enkele
eeuwen geleden zaten we in Nederland in het midden van de Kleine IJstijd, waaraan we nu nog
de prachtige winterse schilderijen van bijv. Avercamp te danken hebben. Na de Kleine IJstijd (ca.
1450-1800), toen er nog geen sprake was van industrialisatie, is de temperatuur in de periode
tot de Industriële Revolutie - dus in ruwweg een eeuw - ook met ongeveer 1 graad Celsius
gestegen. Het gaat daarbij dus om een natuurlijke temperatuurstijging in dezelfde orde van
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grootte als die van de vorige eeuw. Waarom zou de eerste stijging natuurlijk zijn en de tweede
niet? Twijfel is gerechtvaardigd,
want er zijn veel grotere natuurlijke
fluctuaties voorgekomen: aan het
einde van de laatste ijstijd, bij de
overgang van Jonge Dryas naar
Preboreaal, steeg de temperatuur
in diverse gebieden, bijv.
Groenland, niet met een halve of
een hele graad, maar met zeven
graden. En dat gebeurde niet in een
eeuw, maar in kortere tijd. Hoelang
die extreme opwarming in beslag
nam is nog niet precies bekend,
maar het moet ergens in de orde
van 20-50 jaar zijn geweest. In de
wetenschap dat er dergelijk grote
en snelle temperatuurfluctuaties
kunnen optreden, is het voeren van
een beleid op basis van de
argumentatie dat een
temperatuurstijging van een (halve of hele) graad gedurende een eeuw exceptioneel zou zijn,
niets anders dan bouwen op drijfzand.
Het tweede aspect dat ik in deze context wil aanstippen betreft de informatie die we krijgen. Alle
wetenschappers worden
overstroomd met specialistische
vakliteratuur, met als gevolg dat er
weinig of geen tijd meer overblijft als daaraan al behoefte bestaat om ook nog wetenschappelijke
literatuur op andere gebieden te
lezen. Veel geologen hebben dan
ook hun kennis over onderwerpen
zoals toekomstige
klimaatontwikkelingen vooral uit
min of meer populaire media, en uit
bronnen zoals de
wetenschapsbijlagen van
dagbladen. Ik heb zelf jarenlang
bijgedragen aan het
wetenschapskatern van een
landelijk dagblad, maar ben daar
uiteindelijk mee gestopt. Een van
de redenen was dat er geen sprake
was van een wetenschappelijk verantwoord beleid: zo mocht ik niet schrijven over de
geologische aspecten van de klimaatproblematiek; officieel omdat een van de aan die krant
verbonden redacteuren zich daarmee bezighield (overigens geen geoloog of klimatoloog), maar
duidelijk was dat er geen kritiek werd geaccepteerd op de gekleurde berichtgeving van het
IPCC. De vrije Nederlandse pers is helaas niet zo vrij als we vaak denken. Hetzelfde geldt
trouwens voor het beleid van enkele gerenommeerde internationale wetenschappelijke
tijdschriften. Gevolg is wel dat “de buitenwacht”, inclusief niet-gespecialiseerde wetenschappers
en zeker inclusief politici, een op z’n minst gekleurd beeld voorgeschoteld krijgen van bepaalde
wetenschappelijke bevindingen, en dat geldt zeker voor onderzoek betreffende
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temperatuurfluctuaties toen, nu en in de toekomst. Omdat dat al heel lang gaande is, wordt
kritiek op het doemscenario van het IPCC steeds moeilijker; een schoolvoorbeeld van de
consequenties van cognitieve dissonantie. Met wel als gevolg dat politici met rotsvast
vertrouwen voortbouwen op wat in feite wetenschappelijk drijfzand is.
Daarmee kom ik op het derde
aspect dat ik in deze context wil
aanstippen: het causale verband
tussen atmosferische CO2concentratie en
temperatuurstijging. Het aantonen
van een causaal verband tussen
twee gelijkgerichte ontwikkelingen
is niet eenvoudig. Ik herinner me
dat er in de tachtiger jaren een
soort fake-publicatie verscheen
over dat onderwerp. Jarenlang
werd in een dorp bijgehouden
hoeveel ooievaarsparen er
nestelden. Dat fluctueerde van jaar
tot jaar. Tegelijk werd bijgehouden
hoeveel kinderen er in het dorp
werden geboren. En wat bleek: er
was een vrijwel volledige gelijkenis
- en een statistisch significant
verband - tussen beide frequentiecurves. Een duidelijker bewijs dat babies door ooievaars
worden gebracht, is nauwelijks denkbaar. Waren de gepresenteerde gegevens onjuist?
Geenszins, maar de onderzoekers wilden hiermee aantonen hoe gemakkelijk foutieve
conclusies kunnen worden getrokken als niet alle beschikbare gegevens op gelijke wijze worden
behandeld. Ze hadden hetzelfde onderzoek namelijk in een groot aantal dorpen gedaan, en
natuurlijk bleek er geen enkel verband tussen aantallen ooievaars en babies. Behalve toevallig
in dat ene dorp. De gegevens die ze presenteerden waren op zich dus wel wetenschappelijk
juist, maar de conclusie van een causaal verband was wetenschappelijk onacceptabel omdat ze
moedwillig “onwelgevallige” gegevens hadden weggelaten.
Dezelfde wijze van manipulatie zien
we bij het klimaatonderzoek. Er is
dankzij moderne technieken
namelijk wel degelijk een verband
tussen atmosferische CO2concentratie en temperatuurstijging
aangetoond, alleen gaat het niet om
het verband dat het IPCC
aanneemt en dat klakkeloos door
bijna iedereen wordt overgenomen.
Diepe boringen in het ijs van
Antarctica en Groenland geven dat
verband aan. De vroegere
atmosfeer is in dat ijs
vertegenwoordigd in de vorm van
luchtbelletjes. Daarvan kan de
samenstelling worden
geanalyseerd. Tevens is het
mogelijk om de ouderdom van de
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ijslagen vast te stellen. Daardoor is het mogelijk om te bepalen hoe het verloop van de
atmosferische CO2-concentratie in de laatste honderdduizenden jaren was. Verder hangt de
isotopensamenstelling van het ijs mede af van de temperatuur van het oceanisch
oppervlaktewater ten tijde van de sneeuwval, en die temperatuur is weer gerelateerd aan de
gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak. Zo kan ook de ontwikkeling in de tijd van de
oppervlaktetemperatuur op Aarde worden bepaald. En wat blijkt? Dat steeds eerst de
temperatuur steeg, en dat pas daarna de atmosferische CO2-concentratie toenam. Dat is dus
tegengesteld aan wat het IPCC verkondigt en wat tegenwoordig door haast iedereen als
onomstotelijk juist wordt beschouwd. Hoe rotsvast het vertrouwen in het IPCC bij veel politici ook
moge zijn, de vaak kostbare besluiten die daarvan het gevolg zijn, zijn dus - het zij nogmaals
gezegd - gebouwd op drijfzand.
De bijbelse Job is in onze cultuur
algemeen bekend geworden door
zijn jobstijdingen. Van oudsher
trekken onheilsprofetieën veel
aandacht. Maar niet iedere
jobstijding is waar. Op 6 oktober
was de vroegere Amerikaanse
presidentskandidaat Al Gore in ons
land voor de première van zijn film
“An inconvenient truth”. Alleen al de
titel is een vorm van manipulatie,
die overigens niet verrassend is uit
de mond van een man die ooit
durfde te stellen dat hij eigenlijk de
uitvinder van internet is. “A
convenient lie”, gaf hij later - in
overigens andere bewoordingen toe. Wellicht zal hij ooit ook
toegeven dat zijn film geen
objectieve analyse van
wetenschappelijke gegevens betreft. Feit is in ieder geval dat onze premier, Balkenende, zich
zeer onder de indruk toonde van het werk van Al Gore, zich kennelijk onbewust van de onjuiste
context waarin tal van de door Gore gepresenteerde gegevens zijn geplaatst. Dat leidt
gemakkelijk tot bouwen op drijfzand.
Let wel, ik wil hier geenszins stellen dat CO2 niet bijdraagt aan een broeikas-effect, en al
helemaal niet dat het onmogelijk is dat de temperatuur op aarde verder zal stijgen. De vraag is
echter hoe lang - en in welke mate - dat zal doorgaan en wat de werkelijk beslissende factoren
zijn. Het is in mijn ogen dan ook zeker legitiem om je af te vragen of er extreem kostbare
voorzieningen moeten worden getroffen om te pogen een temperatuurstijging te voorkomen die
mogelijk niet of slechts voor een deel door menselijke activiteit wordt veroorzaakt. En het lijkt me
even legitiem om erop te wijzen dat keer op keer is bewezen dat diverse natuurlijke processen
vele ordes van grootte krachtiger zijn dan menselijke middelen. Bovendien: als de temperatuur
zou stijgen, en als dat al tot consequentie zou hebben dat de zeespiegel ook zou stijgen, dan is
het nog maar de vraag of Nederland niet beter opgegeven kan worden. Dat zal ooit toch moeten
gebeuren. Nederland behoort immers voor het grootste deel tot het Noordzeebekken, dat nog
steeds daalt. Zelfs bij gelijkblijvende zeespiegel zal dat op termijn leiden tot omstandigheden
waarbij het lage deel van Nederland niet meer redelijkerwijs valt droog te houden. Waarom
wordt daar geen aandacht aan besteed? Omdat een langzaam proces als bodemdaling niet
shockeert, en daarom niet interessant is voor de media en voor politici.
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Aardwetenschappers hebben in hun ijver om onze samenleving van energie en andere
grondstoffen te voorzien vergeten dat het niet alleen nodig is om onderzoek te doen, maar ook
om de resultaten daarvan in wijde kring te verspreiden. Dat hebben ze beter begrepen in
vakgebieden zoals medicijnen en astronomie. Daar wordt veel mankracht besteed aan het
informeren van het publiek. Het gevolg is dat die vakgebieden beschikken over geldstromen
voor onderzoek waarvan men in de aardwetenschappen slechts kan dromen. Er moet veel meer
worden gedaan om interesse in het vakgebied op te wekken; en die interesse moet verder gaan
dan de dinosauriërs, de afstamming van de mens, de meteorietinslag op de K/T-grens en
massa-uitstervingen. We zullen moeten proberen om dat te bereiken door niet alleen eens een
universitair persbericht te verspreiden over een voor normale mensen onbegrijpelijk proefschrift.
Pas als mensen zoveel interessant, gevarieerd en begrijpelijk materiaal voorgeschoteld krijgen
dat ze inzien hoeveel de aardwetenschappen te bieden hebben, pas dan zullen de
aardwetenschappers ook echt gehoord worden door de politici, en pas dan zullen die ook
rekening houden met aardwetenschappelijke argumenten.
Om dat doel te bereiken moet de
pers, samen met het grote publiek,
worden bereikt. Ik heb geprobeerd en probeer nog steeds - daaraan bij
te dragen via populair-geologische
artikelen in dagbladen, tijdschriften,
etc. Het zijn er inmiddels meer dan
1400. Een groot deel is terug te
vinden op de website van de
Nederlandse Geologische
Vereniging (www.geo.uu.nl/ngv/
geonieuws/geonieuws.php). Zelfs
de pers put daar soms uit, en uit
diverse landen is inmiddels de
vraag gekomen of voor vertalingen
kan worden gezorgd. Gelukkig sta
ik er in Nederland niet alleen voor.
Steeds meer professionele
geologen zien in dat juist via
amateur-geologische verenigingen
veel aan sympathie voor, en interesse in, de aardwetenschappen kan worden gewonnen. Ook
onze laureaat, Bert Boekschoten, heeft daaraan zijn steentje ruimschoots bijgedragen. Dat is
reeds gememoreerd en dat heeft ook bijgedragen aan het besluit van het Hoofdbestuur van het
KNGMG om hem de Van Waterschoot van der
Gracht penning toe te kennen. Als we met z’n allen
in de voetstappen van Boekschoten treden, dan
komen we een stuk verder met het realiseren van
een van de doelstellingen van het KNGMG: het
bevorderen van de erkenning van het belang van de
aardwetenschappen voor de samenleving. Als die
erkenning er eenmaal is, dan zal ook vaker aan
aardwetenschappers om advies worden gevraagd,
en dan zal dat advies ook serieuzer worden
genomen dan nu vaak het geval is. Daarmee zou
dan het rotsvaste vertrouwen waarmee nu veelal op
drijfzand wordt gebouwd, kunnen veranderen. Dan
kan de samenleving bouwen op de rotsvaste
fundamenten van de aardwetenschappen.
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