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Oud-Hollands oudejaarsvermaak

Carbidschieten met ’n kanon!

• Op oudejaarsdag heeft een groep jongeren carbid 
geschoten op een terrein aan de Peter van den Breemer-
weg. Naast de zeven melkbussen hadden ze een zelfge-
maakte pijp van 1.000 liter omgebouwd tot carbidka-
non. Het carbid in het kanon werd ontstoken d.m.v. 
bougies, die in verbinding stonden met een Kreidler. 

Daardoor waren er de hele dag door harde knallen 
te horen. Veel belangstellenden stopten even om het 
Oud-Hollands carbidschieten te aanschouwen. Om de 
kou te trotseren was er een vuurton neergezet, waaraan 
men zich kon opwarmen. Het spektakel is volgens de 
carbidschutters zeker voor herhaling vatbaar…

Bewonersinitiatief heeft meer aanmeldingen nodig

Soest op glasvezel zet eindspurt in
Het bewonersinitiatief Soest op 
Glasvezel heeft laten weten dat 
eind 2009  de stand van de aanmel-
dingen op Soestopglasvezel 955 is. 
Dit is 6,1 procent van de huishou-
dens in Soest en Soesterberg. Kop-
loper is de Boerenstreek met 10,5 
procent gevolgd door Overhees 
met 8 procent. Soesterberg staat 
op 7,6 procent. Soestdijk-, -mid-
den en –zuid doen het minder; zij 
scoren onder de 5 procent. 

Het bewonersinitiatief Soest op 
Glasvezel zal nog een aantal stap-
pen moeten maken om de veertig 
procent te behalen die nodig is om 
glasvezel in Soest te krijgen. Aan 
de onbekendheid van de actie zal 
het niet liggen. Onlangs presen-
teerde het bewonersinitiatief een 
enquête. Er werden 418 formu-
lieren ingevuld. ‘Hieruit blijkt dat 
87 procent het bewonersinitiatief 
Soest(erberg)opglasvezel kent. 
Tevens blijkt dat 44 procent zich 
heeft aangemeld of nog zal aan-
melden in januari (het bewoners-
initiatief heeft veertig procent no-
dig voor februari, red.). 48 procent 
zal zich misschien aanmelden en 
acht procent wil dat niet. Wij zijn 
zeer enthousiast door de uitslag,’ 

aldus het bewonersinitiatief in een 
persbericht.    

Actie
Het bewonersinitiatief wil zich nu 
vooral richten op bekendheid ge-
ven aan glasvezel. De organisatie 
is hiermee inmiddels gestart. Zo 
deelde de vrijwilligers onlangs 
oliebollen uit in ouderencentrum 
De Wiekslag. Hierbij konden de 
vrijwilligers de mogelijkheden 
van glasvezel en het creëren van 

een persoonlijk netwerk toelich-
ten.  Daarnaast verschijnt binnen-
kort een tweede informatiekrant. 
Hierin zal dieper ingegaan worden 
op de vergelijking tot andere net-
werkinfrastructuren, de vrijwilli-
gers van het bewonersinitiatief en 
de ervaringen van huidige glasve-
zelgebruikers.

• In ouderencentrum De Wiekslag 
werden er door vrijwilligers oliebol-
len uitgedeeld.

Marcus en de lange arm van Iran

51e wake Kamp van Zeist
in sneeuw en felle kou

De 51e wake door de Raden van 
Kerken in Zeist, Soesterberg en 
Soest bij het detentiecentrum 
Kamp van Zeist was zondag de 
eerste in 2010. Zo’n dertig mensen 
kwamen bijeen bij de hoofdpoort 
en later bij de achterzijde van de 
zwaarbeveiligde gevangenis. Nu in 
de sneeuw en felle kou.

Met zang, gebeden, lichtjes, bloe-
men aan de hekken en andere bar-
rières met prikkeldraad en als vast 
besluit het lied ‘We shall over-
come, all men shall be free, we’ll 
walk hand in hand, we shall live in 
peace, we are not afraid.’ Tetske 
Haalboom, één van de organisa-
toren van de Wake namens Zeist, 
vertelde over gevangene Marcus. 
‘Hij dankt u van harte voor de 
bloemen elke zondag.’ In deze 
intentie vertelt Marcus graag wat 
meer over zichzelf. ‘Wat doe je 
wanneer je jong bent en je bloed 
is warm’, een uitspraak van Mar-
cus, die zijn leven als passievol 
typeert. Afkomstig uit een wel-
gestelde, politiek georiënteerde 
familie uit Iran, zoekt Marcus al 
jong het experiment, geïnspireerd 
door de verhalen over het huidige 
regime. Een leraar die het goed 
met hem voor heeft, waarschuwt 
hem voor zijn al te kritische me-
ning in een opstel over de oor-
log met Irak. Als hij tegen de wil 
van zijn vader een studie aan de 
kunstacademie gaat volgen, wordt 
Marcus ook hier de kritische leer-
ling op zoek naar een tegengeluid. 
Hij oriënteert zich op de soefi ’s 
met een gezond tegengeluid waar 
het de Islam betreft. Het laatste 
jaar studeert hij, ondanks verzet 
van docenten, af op de ‘profeet 
Jezus’.

‘Samenzwering’
Wanneer Marcus als leider in het 

bedrijf van zijn vader een fi loso-
fi sch café organiseert, trekt dit de 
aandacht van de politie. Na een 
huiszoeking wordt er in het café 
een wapen aangetroffen. Marcus 
wordt verantwoordelijk gesteld 
en gaat voor anderhalf jaar de 
gevangenis in met als aanklacht 
‘samenzwering tegen het regime’. 
Na zijn vrijlating wordt hij bed-
reigd en hij vlucht naar Turkije. 
Ook daar moet hij vertrekken. 
In Griekenland leert hij in snel 
tempo de taal en is hij werkzaam 
als tolk bij het Rode Kruis. Hier 
wordt hij betrokken bij een 
christelijke kerk waar hij zich 
thuis voelt. Wanneer in Teheran 
een groot aantal studenten tijdens 
een studentenprotest wordt ver-
moord, protesteert Marcus in 
Athene voor de Iraanse ambas-
sade. Korte tijd later wordt Mar-
cus in elkaar geslagen en wordt 
hij via foto’s geconfronteerd met 
zijn protest voor de ambassade: 
‘De arm van Iran is lang.’ Marcus 
heeft weer geluk, hij weet te ont-
vluchten en gaat in 
2002 naar Neder-
land. Diezelfde lange arm levert 
hem in Nederland een gebroken 
kaak en ribben op. Marcus is in 
afwachting van uitzetting. ‘Mar-
cus wenst u allen mede namens 
al de ingeslotenen van Kamp van 
Zeist en het team geestelijke ver-
zorging een gezegend 2010,’ al-
dus Tetske Haalboom.
De volgende wake is op zondag 
7 februari.

Technische
klusjesdienst

Voor kleine klusjes in en om 
de woning t.b.v. inwoners van 

Soest, ouder dan 55 jaar:
 035-60.23.681

We zijn er weer!
We zijn er weer allemaal bij het 
Vrijwilligersloket van de Stichting 
Balans en we hebben zin in het 
nieuwe jaar. Er staan een aantal 
grote evenementen op stapel, daar-
voor hebben we ambitieuze plan-
nen. Senioren voor Soest, NL Doet 
en de Beursvloer natuurlijk, alle-
maal dit voorjaar. Uiteraard gaan 
we u via deze rubriek op de hoogte 
houden. 
De materialenbank heeft in 2009 al 
heel wat spullen voor Soester Ver-
enigingen, clubs en stichtingen op-
geleverd. Dit jaar kregen we veel 
meubels. Dankzij Trane aircondi-
tioning en Kontakt der Kontinen-
ten. We hopen dat ook in 2010 
bedrijven die goede spullen over 
hebben zich blijven melden. De 
openbare basisschool Prins Willem 
Alexander zoekt nog toneelgordij-
nen en vele verenigingen kunnen 
stapelbare stoelen gebruiken. 
Heeft u verlangens, meldt het ook 
even aan het Vrijwilligersloket. Wie 
weet komen we toevallig tegen wat 
u zoekt. Verder gaan we de web-
site wat aanpassen. Daarvan zult 
u misschien niet zoveel zien. Want 
vooral aan de achterkant van onze 
website worden in de database met 
klantengegevens verbeteringen aan-
gebracht. Wij kunnen u dan sneller 
en beter van dienst zijn. 
Meer informatie: Vrijwilligerslo-
ket Soest/Soesterberg, Molen-
straat 142, Soest. Vanaf 4 januari 
weer open op maandag t/m woens-
dag van 09:00 tot 17:00 uur, don-
derdag van 09:00 tot 14:00 uur, 
Ø 035-60.17.615; info@vrijwilli-
gersloketsoest.nl; www.vrijwilligers-
loketsoest.nl.

Ø 035 - 60 17 615

Vrijwilligersloket
Soest/Soesterberg

Scholenmarkt op
donderdag 14 januari

Het basis- en voortgezet onder-
wijs uit Soest, Baarn en Amers-
foort organiseert op donderdag 
14 januari een scholenmarkt op 
Het Griftland College aan de 
Noorderweg 79 in Soest. Om 
het de leerlingen uit groep 8 en 
hun ouders wat eenvoudiger te 
maken een goede indruk te krij-
gen presenteren de meeste scho-
len voor voortgezet onderwijs in 
de regio zich daar van 18:30 tot 
20:30 uur.

Vertegenwoordigers van de ver-
schillende scholen verstrekken 
voorlichtingsmateriaal over hun 

school en geven mondelinge toe-
lichting. Op die manier krijgen 
ouders en leerlingen een eerste 
indruk en komen ze wellicht tot 
een voorlopige selectie. In de 
meeste gevallen wordt de defi -
nitieve keuze pas later gemaakt 
wanneer de scholen zelf bezocht 
zijn (open dagen en/of informa-
tie avonden). De scholenmarkt 
is een uitgelezen moment voor 
een eerste oriëntatie.
In de regio Baarn/Soest is een 
grote variëteit aan scholen voor 
voortgezet onderwijs. De scho-
len die zich op 14 januari pre-
senteren, zijn:

• Het Baarnsch Lyceum (havo, atheneum, gymnasium), Baarn
• Waldheimmavo (vmbo-t), Baarn
• Griftland College (vmbo-t, havo, vwo), Soest
• Meridiaan College uit Amersfoort
• Het Nieuwe Eemland(vmbo-t, havo, vwo) 
• Het Stromenland (vmbo)
• Meerwegen Scholengroep uit Amersfoort
• Prisma College (praktijkonderwijs, vmbo)
• Farel College (vmbo-t, havo, atheneum)
• Corderius College (vmbo-t, havo, vwo) 
• Onderwijsgroep Amersfoort
• De Amersfoortse Berg (vmbo-t, havo, atheneum)
• De Boogschutter (vmbo-b, k)
• Stedelijk gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (gymnasium)
• ’t Atrium (vmbo-t, havo, atheneum, tweetalig atheneum)
• Vathorst College (vmbo-t, havo, atheneum)
• Wellantcollege (vmbo), Amersfoort
• Guido de Bres, Amersfoort
• College De Brink (vmbo), Laren
• Groenhorst College (vmbo-b,k,g), Maartensdijk
• Groot Goylant (vmbo), Hilversum 
• Het Alberdingk Thijm College (havo, atheneum, gymnasium),                                       

Hilversum.

Soest en Soesterberg weer schoon

Ruim 4000 kilo vuurwerk
opgehaald door bewoners
Ruim 4000 kilo vuurwerk is er 
zaterdag opgehaald door de bewo-
ners van gemeente Soest. Jong en 
oud begonnen al op 1 januari met 
het verzamelen van het vuurwerk. 
Portaal organiseerde samen met de 
gemeente voor de vierde keer deze 
ophaalactie. 

In de Eng en Smitsveen deelden 
medewerkers van de corporatie 
warme chocolademelk uit aan de 
hard werkende opruimers. 
Voor iedere volle zak met vuur-
werkafval kreeg men een lot. 
Hiermee zijn mooie prijzen te 
winnen, in totaal zijn dit er vijf-
tien. Woensdag 6 januari om 
14:00 uur is de prijsuitreiking in 
sporthal Beukendal aan de Beu-

kenlaan in Soest. Prijzen worden 
alleen aan de aanwezigen met de 
winnende lotnummers gegeven. 
Het opruimen van vuurwerkaf-
val levert een belangrijke bijdrage 
aan de veiligheid. Veel gewonden 
van vuurwerk vallen op 1 januari, 
bij het afsteken van vuurwerkres-
ten. Naast het voorkomen van 
ongelukken zorgt het opruimen 
ook voor een schonere wijk. Por-
taal vindt het belangrijk dat be-
woners zich thuis voelen in hun 
wijk, daar hoort een opgeruimde 
omgeving bij.

• Zowel jong als oud ging aan de 
slag om de straten en wegen in Soest 
en Soesterberg weer vuurwerk-
schoon te krijgen.

TV-Soest… Hè?

• Soest werd op 29 december opgeschrikt door een 
complete cameracrew. Er werden opnamen gemaakt 
door heel het dorp. De auto waarvan gebruik werd ge-
maakt vertoonde een gloednieuw logo... TV-SOEST? 

In het geheim opgericht? Heeft Soest dan eindelijk een 
eigen televisiestation? Eind januari zal alles duidelijk 
worden, zo werd gemeld. We zullen dus geduld moeten 
hebben...

Ø 035 - 60 16 567

Afd. Soest

Tuinwinter
Weet u wat me nou zo vreselijk 
stoort in deze tijd van het jaar? De 
tuinbladen. Daar word je toch de-
pressief van? ‘Het is een feestje om 
in deze tijd van het jaar overtol-
lige takken en plantenresten op te 
ruimen.’ Hoezo feestje? ‘Een dap-
pere winterviool in een pot of kuip 
met een leuke gekleurde sjaal om 
de pot.’ Een viool met een sjaal? 
En zeg nou eens eerlijk, wanneer 
heeft u voor het laatst op zo’n lan-
ge lome (??) winteravond met een 
kom erwtensoep bij de vuurkorf ge-
staan? En legt u dan ook uw zwar-
te balletschoenen naast de Tulipa 
‘Queen of the Night’ zodat de kleur 
mooi benadrukt wordt? En dan dat 
‘outdoor carpet’ dat op uw terras 
ligt, ‘zo lekker warm aan de voe-
ten..’. Ik weet niet hoe het met u 
is, maar ik heb gewoon gevoerde 
laarzen aan.
Laten we het allemaal niet romanti-
scher maken dan het is. In de winter 
is het tijd om te sleeën, schaatsen, 
port te drinken (binnen in huis!) bij 
de open haard, een boek te lezen en 
overmatig veel te eten, zodat je in 
het voorjaar weer voldoende energie 
hebt om onkruid te wieden, dode 
takken weg te snoeien, planten te-
rug te knippen, kortom de tuin eens 
fl ink aan te pakken.
Mocht u dan toch energie over heb-
ben in de winter, of vinden dat u iets 
moet doen om dat glaasje port te 
verdienen, doe dan iets zinvols.
Enkele tips: Maak het tuingereed-
schap schoon, zet het in het vet, 
repareer het, slijp het en berg het 
droog op. Dek vorstgevoelige plan-
ten af, als u dat nu nog niet heeft 
gedaan is het echter te laat. Reinig 
uw potten en zet ze droog weg, zo 
voorkomt u ziektes bij de nieuwe 
bewoners van de potten. Tap de 
buitenkraan af. Voer de vogels. 
Houd uw kuipplanten in de gaten, 
geef ze af en toe water en lucht de 
ruimte waar u ze heeft staan. Snoei 
bladverliezende bomen en struiken 
die niet in het voorjaar bloeien (an-
ders knipt u de knoppen eruit). In-
dien u een vijver heeft, houd dan het 
zuurstofgehalte in de gaten en zorg 
dat hij niet helemaal dichtvriest. Zet 
zoveel mogelijk de tuinmeubels bin-
nen, mocht dat met uw teakhouten 
set niet lukken, schrob ze dan in het 
voorjaar met groene zeep en een ste-
vige borstel weer schoon. Fruitbo-
men mogen gesnoeid worden, maar 
let u even goed op welk fruit u hoe 
moet snoeien. Als u dat allemaal 
gedaan heeft, bent u wel toe aan 
die kop warme erwtensoep, als u 
tenminste eerst nog even langs de 
winkel bent gereden om een sjaal en 
zwarte balletschoenen te kopen.
Ik wens u heel veel geluk en ge-
zondheid in het nieuwe jaar en ui-
teraard veel tuinplezier.

Petra Bertelink
www.karaktertuinen.nl 

Iedere woensdag
in de bus voor maar

22,- per jaar.

INLICHTINGEN:
TELEFOON 035 - 601 41 52

Van Weedestraat 227
3761 CD  Soest

www.soestercourant.nl
E-mail: info@soestercourant.nl

Voor kinderen en volwassenen

Lessen portretschilderen
van start bij Mitzy Renooy

De Soester portretschilder Mitzy 
Renooy start in het nieuwe jaar 
met schilderles voor kinderen en 
volwassenen. Voor de kinderen 
wordt les gegeven op woensdag-
middag, voor de volwassenen op 
donderdagavond.

Verf, palet, penselen en verde-
re benodigdheden zijn aanwezig. 
De lessen voor kinderen hebben 
gedeeltelijk een gestructureerde 
vorm om de basistechnieken van 
het schilderen aan te leren. 
Deze ‘serieuze’ lessen worden af-
gewisseld worden met ‘fun’-les-
sen, waarbij het gaat om lekker 
vrij schilderen. Afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen worden 
de leerlingen wellicht opgesplitst 
in twee leeftijdsgroepen. De prijs 
voor tien kinderlessen van twee 
uur is ¤ 140,00. 
Voor volwassenen wordt er op 
donderdagavond les gegeven. 
De lessen zijn vooral bedoeld 
voor mensen die willen begin-
nen of zelf al bezig zijn. Ook deze 
lessen zijn voor een deel gestruc-
tureerd, afgewisseld met ‘vrije’ 
lessen die elke keer op een leu-

ke manier worden ingevuld. De 
gestructureerde lessen gaan o.a. 
over het mengen van kleuren, 
het bepalen van een interessante 
compositie, het belang van licht-
val en het creëren van het gevoel 
van diepte op het schilderij. Tien 
lessen kosten ¤ 175,00, inclusief 
al het materiaal. 
Info/aanmelding: Mitzy Remooy, 
Ø 06-22.18.26.62; mitzy@mooi-
portret.nl. Zie ook: www.mooi-
portret.nl.

• De Soester portretschilderes Mit-
zy Renooy in haar atelier.

‘Dat Al Gore de Nobelprijs heeft gewonnen, vind ik een schande’

Soester heeft eigen planetoïde
Günther Können staat in het rij-
tje met onder andere Vincent van 
Gogh, Prins Bernhard, Anne Frank 
en Godfried Bomans. Naast hun 
Nederlandse nationaliteit hebben 
zij nog één ding gemeen: een naar 
hen vernoemde planetoïde in ons 
zonnestelsel.

Günther Können is de enige Soes-
ter met een eigen planeet: planetoïde 
12157 Können. De Können is in sep-
tember 1973 ontdekt door het Ne-
derlandse astronomenechtpaar Van 
Houten-Groeneveld en is uitsluitend 
met een zeer grote kijker zichtbaar. 
‘Je moet daarom meer denken aan 
een groot rotsblok dan een planeet,’ 
legt de van huis uit natuurkundige 
uit. ‘De planetoïde is toepasselijk 
genoeg bijna net zo groot als Soest 
en heeft ruwweg een diameter van 
vijf kilometer. Hij staat ruim twee 
keer verder van de zon dan de aarde 
en doet ongeveer vier jaar over een 
rondje om de zon.’ Zoals het eerder 
genoemde rijtje namen al aangeeft, 
krijgt je niet zomaar een planeetje 
naar je vernoemd. Slechts 270 Ne-
derlanders hebben tot nu toe deze 
eer gekregen, waarvan overwegend 
sterrenkundigen. Wereldwijd gaat 
het om bijna 10.000 naamgevingen, 
van de tot nu toe 300.000 ontdekte 
planetoïden. ‘Ik wist helemaal niet 
dat ik voorgedragen was, totdat pla-
neet Können een feit was. In eerste 
instantie dacht ik: ‘Wat krijgen we 
nou?’. Pas later besefte ik wat dit ei-
genlijk betekent en was ik natuurlijk 
zeer vereerd.’

Verschijnselen
Deze eer heeft de Soester te dan-
ken aan zijn boek uit 1980 (in 1985 
in het Engels uitgebracht) over op-
tische verschijnselen zoals regen-
bogen en halo’s. Günther Können 
deed als eerste Nederlander hierover 

onderzoek op de Zuidpool en ont-
dekte bijzondere lichtverschijnselen 
die nog niet eerder door de mens 
waren benoemd. Können: ‘Je moet 
niet naar ontdekkingen op zoek gaan, 
je moet er tegenaan lopen en den-
ken: ‘Dat is raar!’. Vervolgens zoek 
ik uit hoe zoiets als regenbogen of 
halo’s ontstaan. Daar gaat ook mijn 
boek ‘Gepolariseerd licht in de na-
tuur’ over.’ Iedereen kan deze ver-
schijnselen echter zien, maar je moet 
wel weten dat ze er zijn. Een voor-
beeld hiervan is te zien bij zonson-
dergang. Het kan zijn dat net voor-
dat de zon onder gaat, deze groen 
kleurt. ‘Het zal bijna niemand op-
vallen of ze denken dat ze iets aan 
hun ogen hebben, maar het gebeurt 
wel degelijk. Je moet het alleen we-
ten om het goed te kunnen zien,́’legt 
de natuurkundige uit. De voorliefde 
voor deze optische verschijnselen zat 
er bij Günther Können al vroeg in. 
Toen hij acht jaar was, fi etste hij bij 
een heuvel en zag een regenboog. 
Dat fascineerde hem zo, dat hij op 
de heuvel ging zitten om ernaar te 
kijken. ‘Maar ik wist toen nog niet 
dat ik binnen enkele minuten drijf-
nat zou worden,’ lacht de Soester. 
Vanaf zijn jeugd kijkt Können dus 
al omhoog om te zien wat de hemel 
boven voor ons verborgen houdt. ‘En 
dat is eigenlijk de rode draad in mijn 
leven; dingen die er eerder niet leken 
te zijn, opmerken.’

KNMI
Af en toe ontgaat de Soester ech-
ter wel eens wat. Zo werkte hij van 
1975 tot zijn pensionering in 2004 
bij het KNMI in de Bilt, waarvan 
de eerste jaren als meteoroloog. ‘Ik 
werkte daarvoor als atoomfysicus 
en moest nu het weer voorspellen. 
Met de weerkaarten van toen was 
dat niet zo gemakkelijk en dan maak 
je wel eens een foutje. Op een och-

tend stond ik wel heel raar te kijken. 
Ik had de dag ervoor van 17:00 tot 
02:00 uur dienst gehad en de weers-
voorspelling gedaan voor de volgen-
de dag. Vervolgens kom ik om een 
uur of tien uit mijn bed en zie ik dat 
alles onder een dik pak sneeuw be-
dekt is. Dat had ik allesbehalve zien 
aankomen. Ik dacht dat ik droomde 
toen ik een witte wereld zag,’ geeft 
Günther Können toe. Enkele jaren 
later werd de onderzoeker hoofd 
van de afdeling Klimaatanalyse en 
deed hij onder andere voorspellin-
gen over het klimaat in de komende 
eeuw. Met onlangs de Klimaattop 
in Kopenhagen achter de rug, een 
actueel onderwerp. ‘Ik snap al die 
commotie eromheen niet zo goed,’ 
vertelt Können. ‘Er zijn inmiddels 
twee kampen, het ja- en neekamp. 
De één voorspelt dramatische ver-
anderingen en de ander ontkent ge-
woon de opwarming van de aarde. 
Als er één ding zeker is, dan is het 
dat de aarde sneller dan ooit gaat 
opwarmen. Ik begrijp echt niet dat 

iemand dat ontkent. Maar is een war-
mere aarde met een stabiel klimaat 
echt wel zo erg? Het werkelijke pro-
bleem is anders: de wereld zal veran-
deren en iedere verandering is verve-
lend. In het bijzonder om één reden: 
het kost geld. Dat er amper nog een 
Elfstedentocht zal komen, is jammer 
voor de schaatsliefhebber, maar ui-
teraard geen wereldramp.’ Rationeel 
als Günther Können is, kan hij niet 
ontkennen dat we ons oprecht zorgen 
moeten maken over de opwarming 
van onze planeet. ‘Maar het effect 
van klimaatverandering moet niet uit 
een soort moreel gelijk worden over-
dreven, zoals Al Gore deed. In zijn 
fi lm laat hij rampscenario’s zien die 
volledig uit het verband zijn getrok-
ken, zoals een zeespiegelstijging van 
maar liefst acht meter, alleen om ‘zijn 
gelijk’ te halen. Dat Al Gore daar-
mee de Nobelprijs heeft gewonnen, 
vind ik een schande.’

• Günther Können.
Foto: Herman van Dam. 


