
Baudet wil terug naar 1300
Met een blik op de thermometer en
de logica hanterend dat de geschie-
denis zich onvermijdelijk herhaalt,
denkt Thierry Baudet dat we ons
momenteel bevinden in een „klima-
tologische terugkeer naar de periode
van vóór 1300” (Opinie, 27 januari).
Daarom hoeven we ons geen zorgen
te maken over de rol van C O2, aldus
de Leidse wetenschapper.

De weg waarlangs deze conclusie
wordt verkregen, maakt me een
beetje ongerust. Om te voorkomen
dat we bij het voorspellen van weer
en klimaat terugkeren naar hoe het
voor 1300 was, stel ik voor om voort-
aan de beschikbare natuurweten-
schappelijke kennis te benutten.
Luc Stevens
U t r e ch t

Wachten is geen optie meer
Het valt te prijzen dat NRC Handels-
blad ruimte biedt aan jonge colum-
nisten als Thierry Baudet (Opinie, 27
januari). Toch zou zijn mening an-

ders uitpakken als hij het wat nau-
wer zou nemen met de feiten.

We weten dat het klimaat zo op
extra CO2 reageert dat de hoeveel-
heid die we jaarlijks uitstoten zor-
gen baart. Deze kennis is te danken
aan decennialange investeringen in
onderzoek. Ook lage schattingen
van de kosten van klimaatverande-
ring rechtvaardigen forse emissiere-
ductie. Hoe langer we met het terug-
dringen van de uitstoot van broei-
kasgassen wachten, des te duurder
deze opgave wordt.

Schone opwekking en voortstu-
wing van energie verbeteren ook de
luchtkwaliteit en besparen kosten in
de gezondheidszorg. Het tegengaan
van ontbossing in de tropen be-
schermt bedreigde diersoorten.

Er is geen reden te geloven dat een
euro die niet naar klimaat gaat ten
goede zal komen aan aidsbestrijding
en armoedebestrijding, integendeel.
Degenen die even weinig ophebben
met het klimaat als Baudet, zouden
liefst ook op die gebieden korten.
Ir.  Mark Olsthoorn
Washington, DC
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