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De koopmannen van de twijfel 
 

Stel je voor, we zien het volgende nieuws voorbijkomen:   

 

— Dat door klimaatverandering veroorzaakte natuurbranden in 2021 naar schatting 

ongeveer 1,76 gigaton aan additionele CO2 hebben uitgestoten, zoals berekend door 

Copernicus, het aarde-observatieprogramma van de Europese Unie. Het betreft een record 

voor wat betreft de uitstoot door bosbranden. 

 

— Dat een grote ijsplaat van de Thwaites-gletsjer op Antarctica, met de oppervlakte van 

Groot-Brittannië, al binnen 5 tot 10 jaar zal versplinteren en daarmee de weg vrijmaakt voor 

een versnelde afsmelting van deze “Doomsday Gletsjer”. Als deze helemaal smelt zal de 

zeespiegel met een extra halve meter stijgen. 

 

— Dat een enorm uitgebreide en intensieve hittegolf in mei 2022 in India leidde tot 

luchttemperaturen van meer dan 50 graden Celsius (en oppervlaktetemperaturen van meer 

dan 60 graden Celsius). Meer dan een miljard mensen werden hierdoor rechtstreeks 

beïnvloed en het leidde tot ernstige verstoringen van de graanproductie en bizarre beelden 

van spontaan zelf-ontbrandende vuilnisbelten. 

 

— Dat Pakistan in september 2022 werd geconfronteerd met de zwaarste overstromingen in 

de recente geschiedenis van het land, waardoor honderden dorpen wegspoelden en 

belangrijke infrastructuur werd vernield. Zeker 33 miljoen mensen werden getroffen door 

deze ramp en op een bepaald moment stond een derde van Pakistan onder water, zo’n 

265.000 vierkante kilometer. Dat is bijna 6,5 keer zo groot als Nederland. 

 

— Dat de gletsjers van de Zwitserse Alpen sinds 1931 ruimschoots zijn gehalveerd en dat dit 

smeltproces alarmerend is versneld: sinds 2016 verloren de gletsjers nog eens twaalf procent 

van hun massa. 

 

— Dat Europa, volgens een onderzoek van The Global Drought Observatory, in de zomer van 

2022 de ergste droogte sinds vijfhonderd jaar doormaakte. In twee derde van het continent 

gold een droogtewaarschuwing of -alarm. Overal vielen rivieren droog. 

 

— Dat oliemaatschappijen, zoals The Guardian in 2019 berichtte, gedurende de jaren 80, 90 

en 2000 miljarden dollars besteedde aan desinformatie-, propaganda- en lobbycampagnes 



om het algemene publiek en beleidsmakers te misleiden en twijfel te zaaien over de 

klimaatcrisis, de gevolgen en de gewenste oplossingen. 

 

Als we dat allemaal aan ons voorbij zien komen, hoe kunnen we er dan nog aan twijfelen dat 

klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt? Hoe kunnen we dan nog zeggen dat het 

een leugen is, een ‘hoax’, een ‘hobby van de linkse elite’, terwijl we alleen maar naar buiten 

hoeven te kijken om het bewijs te zien? Dat is het gevolg van een hele slinkse strategie: twijfel 

zaaien. Als je wilt weten hoe ‘goed’ zoiets werkt, raad ik je aan de documentaire Merchants of 

Doubt te kijken en/of het boek te lezen. Het zal je de schellen van de ogen doen vallen.  

 

https://youtu.be/j8ii9zGFDtc  

 

(YouTube, Merchants of Doubt, officiële trailer).  

 

Meer weten?  

 

<link>  

 

‘De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan’.  

 

https://youtu.be/j8ii9zGFDtc

