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Niod
~ In 'Die eeuwige oorlog' (De Groene
~Amsterdammer van 27 juni) komt
~ weer eens naar voren dat bet
:!I onderzoek van bet Niod vrij willekeurig is. Tweede Wereldoorlog,
Srebrenica, ja. Maar met de totale
overheersing van balf Europa
gedurende ruim 45jaar door die
andere totalitaire macht met een
communistische ideologie doet bet
nagenoeg niets ..Op 2 april 2009
heeft het Europees Parlement met
grote meerderheid de resolutie
'Europese geschiedenis en geweten'
aangenomen. Daarin wordt opgeroepen om ook aan deze geschiedenis aandacht te schenken. Een van
de actiepunten is bet oprichten
van een Europees Platform en bet
levend houden van de afschrikwekkende berinnering. Ik beb het
Niod gevraagd naar bun inspanningen in deze. Hoofd onderzoek
professor Peter Romijn schreef mij
op 2 oktober 2009: 'Noch ikzelf,
noch het Niod heeft momenteel
de ambitie ons actief te engageren
om de activiteiten van het Platform
nader vorm te geven.' Het enige
wat ik heb mogen vernemen van
het Niod was de aanwezigheid van
directeur Marjan Schwegman bij
de herdenking van het MolotovRibbentrop-pact op 23 augustus
2011in Warscbau. Zij heeft daar
laten blijken weinig interesse voor
dergelijke activiteiten te hebben.
Goed, geen aandacht voor bet
communisme dus. Maar merkwaardig is dat het Niod ook geen
aandacht heeft voor bele groepen
slachtoffers van de holocaust. Ik
kwam bier achter toen ik voor
het Platform 'European Memory
and Conscience' (ondanks afzijdigheid van het Niod toch opgericht) aantallen wilde weten van
Nederlanders die in de oorlog
waren gedeporteerd, vermoord,
gevlucht, enz. Het Platform bad
de data nodig voor een reizende
tentoonstelling. Een tentoonstelling over de slachtoffers van zowel
het communisme als bet nationaal-
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socialisme. De persvoorlichter van
het Niod, David Barnouw, schreef
mij op 23 mei 2012:'De directie
van bet Niod is van oordeel dat
de toegestuurde vragenlijst geen
werkbare lijst is en een groot
aantal vragen ook niet door ons te
beantwoorden is. Het instituut zal
geen participant worden mbt de
tentoonstelling of een eventueel
bijbehorend boek.'
Het Platform was verbijsterd.
Van Sion Soeters, wiens vader als
dwangarbeider was gedeporteerd,
heb ik toch betrouwbare gegevens
kunnen krijgen. De tentoonstelling
is gereed gekomen en geëxposeerd
in verschillende Europese steden,
en is vanaf 13november dit jaar in
Den Haag in De Boskant (Fluwelen Burgwal) te bezichtigen. Het
boek Lest We Forget ook. Het Niod
is van harte uitgenodigd.
JOHANN GRÜNBAUER,
Stichting Geschiedenis Totalitaire
Regimes en hun Slachtoffers

Opwarming
'Feit: de mens warmt de aarde op.'
Dit schrijft Yuri Matteman in De
GroeneAmsterdamm.ervan 27 juni.
De werkelijkefeiten zijn anders.
De aarde warmt helemaal niet op.
En de mens kan bet wereldklimaat
helemaal niet beïnvloeden.
Feiten: de gemiddelde temperatuur van de aardatmosfeer (want
daar gaat het om) is tussen 1979
en 1998 inderdaad met ongeveer
0,4 graad Celsius gestegen. Dat is
gemiddeld over dag en nacht, over
het gehele jaar en over de gehele
wereld. Van ongeveer 1940 tot
1979is die temperatuur ongeveer
0,2 graad gedaald. Sinds 1998is
die temperatuur niet merkbaar
veranderd. Wel gaat de gemiddelde temperatuur vanjaar tot jaar
enkele tienden van een graad op en
neer. Deze minieme veranderingen
zijn van alle tijden en natuurlijk
volkomen onbelangrijk.
Hoe komen we aan bet onjuiste
idee dat de aarde opwarmt? En
waarom praten zo velen dat maar
steeds na? Dat komt doordat een
Zweedse fysicus, Svante Arrhenius,
ruim honderd jaar terug opperde
dat de aardatmosfeer zou kunmen
opwarmen doordat er door menselijke activiteit meer cO2 in de lucht
kwam. Op basis van die hypotbese heeft men de laatste- 25 jaar
computermodellen van het klimaat
gemaakt, die alle voorspelden dat
de aarde zal opwarmen door meer

co2• Maar men had die hypothese
van Arrbenius als gegeven erin
gestopt en die mogelijke opwarming is alleen inbet laboratorium
aangetoond, nooit in de atmosfeer! Daarop berust die beroemde
wetenschappelijke 'consensus'. Die
betreft alleen een hypothese. Maar
voor modelleringen met computers geldt: rubbish: in, rubbish.
out. Geen enkele wetenschapper
gelooft in de opwarming van de
aarde door de mens. Erbestaat
bier inderdaad belemaal geen
wetenschappelijke consensus over.
Dit is niet meer dan een wild idee.
Maar de mensheid ...vil dergelijke
verbalen graag horen. De mensheid is namelijk niet geïnteresseerd
in de wetenschap, alleen in goed
klinkende slogans. En vooral in
rampenscenario's. Daar heeft de
politiek veel succes mee behaald.
Ik zal u iets veel vervelenders
vertellen. Allereerst kun je met
computermodellen de toekomst
van het were1dklimaat niet voorspellen. Dat komt doordat het
klimaat chaotisch. van natuur is.
En de astronomen verwachten dat
de aardatmosfeer in deze eeuw
verder zal afkoelen, en daar bebber
ze belaas goede argumenten voor.
Helaas, want afkoeling is veel erger
dan opwarming. Een opwarming
van bijvoorbeeld twee graden beeft
veel meer voordelen dan nadelen. Met name meer landbouwopbrengsten en minder energieverbruik. De verwachte afkoeling zal
het omgekeerde gevolg bebben en
zal ons erg veel geld gaan kosten.
Feit: the debate is not over.
Is has not even started yet. De
mensen die geloven in de opwarming van de aarde willen namelijk
helemaal geen debat aangaan met
de ecbte wetenschappers. Zij weter
het allemaal al.
DIeK THOENES, Den Haag

Kennedy

Voor de goede orde (zie de column
van Hof1and inDe Groene van 27
juni): Kennedy zei 'leh bin. ein
Berliner'niet bij de Brandenburger
Tor, maar bij het Schoneberger
Ratbaus in West-Berlijn, vier
kilometer daarvandaan. Het adres
van het Ratbaus luidt nu dan ook:
Jobn-F.-Kennedy-Platz 1.
MICHAEL DALLAS, Amsterdam;
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