
HET KLIMAAT, DE FEITEN – door Eric Cornard 

Vrijdag 3 mei om 19u30. Welkom vanaf 19u! 
 
Alle klimaatdata die over een langere periode zijn verzameld uit betrouwbare bronnen 
(ijskernboringen) tonen onweerlegbaar aan dat het klimaat op Aarde een min of meer 
regelmatige op- en neergaande beweging vertoont die binnen grenzen verloopt. Die grenzen 
zijn vastgelegd en we bevinden ons vandaag netjes in het midden daarvan.   
Die schommelingen - want dat is de enige juiste omschrijving - worden veroorzaakt door een 
aantal factoren waar de mens geen enkele invloed op heeft.  

Klimaatverandering veronderstelt een ingrijpende 
wijziging in dat cyclische patroon. Een beweging 
weg van de norm, zonder enige aanwijzing voor 
een terugkeer. Een dergelijke klimatologische 
beweging bestaat niet. Er is daarvoor geen enkele 
wetenschappelijke aanwijzing noch achtergrond.  
In het beste geval kunnen we dus van een 
klimaatschommeling spreken, maar die is er altijd 
al geweest, dus waarom wordt daar nu ineens zo 
veel ophef rond gemaakt? 
En wat is de rol van CO2 in dit alles? Wat is een 

broeikasgas en wat is het broeikaseffect? En wat staat ons in werkelijkheid te wachten? En 
waar zitten er addertjes in het gras? En is het waar dat de zeespiegel binnen de kortste 
keren 60 meter omhoog zal komen? 
 
Eric Cornand is een duizendpoot. Na een veelzijdige carrière in het bedrijfsleven en als 
ondernemer, is hij zich in de laatste tien jaar van zijn beroepsleven gaan specialiseren als 
(wetenschappelijk) onderzoeksjournalist. In 2011 publiceerde hij zijn boek 'De GAEA 
Revolutie', een maatschappijkritisch werk waarin hij naast het klimaat nog een reeks andere 
hete hangijzers uit de menselijke samenleving tackelt.  
 
Hij is er om gekend dat hij zich - ook en vooral op wetenschappelijk vlak - kan verdiepen in 
de onderzochte materie en moeilijke wetenschappelijke onderwerpen op een voor iedereen 
begrijpbare wijze kan uitleggen. Hij gaf zijn eerste lezing over Global Warming al in 2007 en 
is zich daarna in het onderwerp blijven verdiepen. Zijn gedegen inzichten in de complexe 
materie van het klimaat brengen een aantal zaken aan het licht die de toeschouwers zullen 
verbazen. Al wie wil gaan betogen tegen de zogenaamde klimaatverandering zou eerst eens 
naar zijn lezing moeten komen. Eric Cornand is een milieuactivist met veel aandacht voor de 
natuur. Hij was pas 14 toen hij zijn eerste boom plantte. Nu, meer dan vijftig jaar later, tracht 
hij iedereen duidelijkheid te verschaffen in het verraderlijke wereldje van ECO. Hij is de ware 
ECO-realist.  Windmolens en zonnepanelen, is dit een goede investering? En waarom wordt 
de rekening altijd weer aan de burger gepresenteerd? Eric bewijst zijn gelijk met 
onweerlegbare feiten. En dat is indrukwekkend. 

 
Waar: Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1a, Sint-Michiels (Brugge)  
Vlakbij afrit E 40 en op 15 min loopafstand v/h station Brugge.  
Inschrijven: info@tegenstroom.eu , 0499/22 39 81 
Inkom: 10 euro aan de deur.  


