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‘T oegegeven, we waren dit
jaar aan de vroege kant,

maar daarvoor hebben we zo on-
ze redenen. Om te beginnen, vin-
den we niets heerlijker dan jullie
mensenkinderen weer even op
het verkeerde been te zetten.
Daarom zijn we, in plaats van
half december, al eind november
begonnen met onze sneeuwstor-
men en ijsregens. Vanaf onze
donzige wolk ver weg in de stra-
tosfeer wilden we een klein tikje
uitdelen, in de vorm van een ele-
gante sneeuwlaag en een briesje
uit het oosten. Meer niet. Dat
daar beneden op Aarde onmid-
dellijk verontwaardiging en cha-
os ontstaan, lijkt ons overdreven.

Vroege strenge winters waren
in vorige eeuwen onze speciali-
teit, al geven we toe dat we de
laatste decennia wat losser zijn
geworden… Te los waarschijnlijk.
Tijdens ons Algemene Weergo-
denberaad onlangs – ja, bij uit-
zondering doen wij ook wel eens
aan vergaderen – concludeerden
we dat we daar niet verstandig
aan doen. Zodra we de teugels la-
ten vieren en het patroon varië-
ren, denken jullie kortzichtigen
daar onmiddellijk rechten aan te
ontlenen. Het onvoorspelbare,
het onverwachte, daar kunnen
jullie niet tegen. Verwend als jul-
lie zijn, willen jullie sneeuw tij-
dens de feestdagen en goed weer
doordeweeks, een samenleving
waar ieder risico is uitgebannen
en het weer het resultaat is van
democratische besluitvorming.
Wat een hoogmoed!

Maar serieus. Het is geen toe-
val dat onze vroege winterse aan-
val op het toch al zo gedemorali-
seerde Europa samenvalt met de
klimaattop in Cancún, waar op-
nieuw tevergeefs wordt gepro-
beerd een akkoord te bereiken
over de afname van broeikasgas-
emissies. We hadden ook Cancún
kunnen overspoelen met tropi-
sche regens, maar het plagen van
Europa is iets bevredigender. Im-
mers, de Europese Unie vervult
een sleutelrol, omdat China noch
de Verenigde Staten, de twee gro-
te producenten van CO2, als eer-
ste concessies zullen doen. Nu
rechts grotendeels aan de macht
is in Europa, en GroenRechts een
slogan blijft, zijn we daar niet ge-
rust op. Maar wie weet, zonder
overheidssteun gaat het soms be-
t e r.

Na de mislukte top van Kopen-
hagen, vorig jaar december (die
we met sardonisch genoegen
voorzagen van een ongekende
koudegolf), zijn de verwachtin-
gen in Cancún op een diepte-
punt. Des te beter, want dan
wordt er minder tijd verloren
met al die grootsprakige verkla-
ringen en onzinnige beloftes.
Een fonds van 100 miljard euro
voor ontwikkelingslanden, laat
ons niet lachen, dat komt er
nooit van in de crisis! Japan, eens
mede-initiatiefnemer, wil het Ky-
oto-protocol niet eens verlengen
na 2012. Het wordt tijd dat jullie
het doek laten vallen over dit the-
ater van de Verenigde Naties met
zijn 194 hoofdrolspelers! Besluit-
vorming door consensus, dat is
alsof wij Weergoden allemaal te-
gelijk de wolken een eigen kant
uit blazen. Dankzij vergaderin-
gen is nog nooit een gram CO2

minder uitgestoten.
Het is zo typisch menselijk om

geen enkel idee te hebben van
wat echt belangrijk is. Neem de
Nederlanders, dat betweterige
volkje in een paar polders bij de
Rijn. Ook dit jaar hebben zij weer
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meer geld uitgegeven aan sinter-
klaascadeaus, en hetzelfde zal
wel weer gebeuren met hun
kerstinkopen, alle economische
somberheid ten spijt. Begrijpen
jullie dan nog steeds niet dat
meer consumptiegoederen alleen
maar meer CO2-uitstoot opleve-
ren, tenzij ze duurzaam zijn ge-
produceerd? Tegen al die con-
sumptiedrift kan geen klimaat-
akkoord op.

Als we het goed begrijpen, be-
weren jullie modellen dat de
temperatuur niet meer dan twee
graden mag stijgen en dat een
stabilisatie van de CO2-uitstoot
nodig is op het niveau van 1990 –
arbitraire getallen met een oorza-
kelijk verband dat jullie petje te
boven gaat. Daar mogen jullie
wat ons betreft nog wel even aan
blijven rekenen en meten. Die ij-
dele Lomborg heeft wel gelijk als
hij de kosten hiervoor volledig
buiten proporties vindt.

Enfin, wij Weergoden zijn na-
tuurlijk voor duurzaamheid, en
op de goddelijke tijdschaal be-
staat die zonder twijfel, al heb-
ben jullie er de voorbije eeuwen
wel een potje van gemaakt. De
Aarde was een duurzaam para-
dijs toen jullie er nog niet waren,
maar ook wel saaier. We juichen
het verstandig gebruiken van
grondstoffen toe, maar het wordt
tijd dat jullie je minder blind sta-
ren op broeikasgassen. Wat dat
betreft is het echte nieuws uit
Cancún dat de Brazilianen voor
het tweede opeenvolgende jaar
de ontbossing significant hebben
t e r u g g e b r a ch t .

Al met al zijn we wel tevreden
dat de storm van die klimaat-
gekte is gaan liggen. Van de we-
tenschappelijke charlatan Al Go-
re wordt niets meer vernomen,
de ijsberen dartelen vrolijk op
het ijs en die aandoenlijke Ne-
derlanders hebben al weer een
werkgroep ingesteld om te be-
denken wat ze moeten doen als
hun grote grazers het te koud
k r ij g e n .

Onze vrouwelijke collega’s, de
Schikgodinnen, hebben volgend
jaar weer van alles in petto om
jullie verder af te leiden van jullie
klimaatfixaties: schommelende
euro’s, opstekende virussen en zo
meer. Brommen jullie daar bene-
den dat jullie geld tekortkomen?
Get your priorities right, mensen-
kinderen, wij Weergoden hebben
de tijd.”


