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De zon verklaart 93% variantie zeewateroppervlaktetemperatuur t/m jaren ’80;
verzwakking ozonlaag zorgde vanaf jaren ’90 voor meer zonnestraling op
aardoppervlak waardoor schijnverband tussen CO2 en temperatuur stand hield;
vervolgens zorgde de zon in de 21ste eeuw voor verdere opwarming.

Een bijdrage van Martijn van Mensvoort. 

Anno 2020 omschrijft KNMI-onderzoeker Geert Jan van Oldenborgh de sterke statistische
correlatie tussen de temperatuur en CO2 als “een bijna perfect verband”1. Echter, de
relatie tussen zon en klimaat is hierbij als onbegrepen verondersteld2,3.

Dit artikel beschrijft op basis van in totaal 40 jaren rond de zonneminima tijdens
afgelopen 130 jaar dat de correlatie tussen CO2 en temperatuur berust op een spurieus
schijnverband dat ontstaat uit 2 factoren, namelijk: een geleidelijke toename van de
totale zonnestraling + een toename van de hoeveelheid zonnestraling die het
aardoppervlak heeft bereikt t.g.v. verzwakking van de ozonlaag.

De variantie in de zeewateroppervlaktetemperatuur [HadSST34] t/m de jaren ’80 wordt
voor 93% verklaard door de totale zonnestraling [LISIRD TSI5]; hierbij is wel gebruik
gemaakt van een correctie gericht op de jaren rond de secundaire minima. De 22-jarige
zonnecyclus levert de natuurkundige basis voor deze correctie want de secundaire
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minima ontstaan tijdens de fase waarbij de magnetische polen van de zon van positie
zijn gewisseld; de primaire minima ontstaan daarentegen tijdens de fase met de polen in
de oorspronkelijke positie. De gemiddelde waarden over periodes van 3 jaar rond de
minima van de TSI tonen t/m de jaren ’80 een correlatie van +0,963 [p=0,000] met de
zeewateroppervlaktetemperatuur; de correlatie tussen CO2 en de temperatuur bedraagt
voor dezelfde periode slechts +0,656 [p=0,000]. Via een regressie analyse is vastgesteld
dat de combinatie van de TSI en CO2 de verklaarde variantie t/m de jaren ’80 niet
verhoogd t.o.v. de verklaarde variantie t.g.v. de TSI afzonderlijk; dit blijkt ook het geval
wanneer hierbij tevens de invloed van aerosolen in de stratosfeer [AOD6] en de ENSO
[ENS ONI7] in beschouwing wordt genomen. Dit impliceert dat de vermeende ‘footprint’
van CO2 getalsmatig geheel ontbreekt in de jaren rond de zonneminima t/m de jaren ’80.

Het verband tussen de TSI aan de top van de atmosfeer en de temperatuur gaat gepaard
met een zonnegevoeligheid van 1,2 °C per W/m2 voor het 3-jaren gemiddelde rond de
minima van de zonnecyclus; dit verband verklaart de gehele opwarming tussen de 3-
jarige periodes rond de primaire zonneminima jaren 1996 en 2017. Dit verband
impliceert dat de zon verantwoordelijk is geweest voor ongeveer 1,1 °C van de
opwarming die sinds het Maunder minimum aan het einde van de 17de eeuw is
ontstaan.

Afgelopen 300 jaar is bij benadering in totaal ruim 1,5 °C opwarming ontstaan bij de
oppervlaktetemperatuur van het zeewater; de mondiale temperatuurstijging ligt 0,15-
0,30 °C hoger met een waarde van ruim 1,65 °C op basis van de HadCRUT4 en hooguit
1,80 °C op basis van de GISSTEMPv4. Van deze opwarming wordt 1,1 °C toegeschreven
aan de zon en 0,3 °C aan de ozonproblematiek. Getalsmatig blijkt voor afgelopen 130
jaar rond de minima de combinatie van de TSI en ozon  96% van de variantie in de
temperatuur te verklaren.

Voor de zeewateroppervlaktetemperatuur resteert een onverklaarde opwarming in de
orde van 0,1 °C. Hierbij kan CO2 een rol hebben gespeeld al dan niet in combinatie met
andere factoren die relatief weinig invloed hebben gehad op de langetermijntrend zoals:
de ENSO, AOD en aerosolen in de lagere atmosfeer. Ook wordt aangetoond dat bij 4 TSI
data sets & 4 temperatuur data sets in het pre-satelliet tijdperk rond de primaire minima
hetzelfde patroon wordt aangetroffen; in het satelliet tijdperk vormt de PMOD-ACRIM
controverse een cruciale kwestie.

In de context van dit onderzoek is van belang dat door het IPCC in AR5 (2013) wordt
erkend dat de fase van de zonnecyclus tijdens de minima zowel “meer stabiel” als “meer
relevant” is dan bij de maxima het geval is . Onder klimaatexperts bestaat consensus dat
de warmteinhoud van het oceaan systeem een “meer betrouwbare” indicator vormt voor
de opwarming dan de opwarming van de atmosfeer ; logischerwijs vormt de
opwarming van de zeewateroppervlaktetemperatuur daarom zeer waarschijnlijk een
meer relevante indicator. Op basis van de wet van Henry is een klein deel (~15%) van de
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stijging van de CO2 concentratie in de atmosfeer het gevolg van de temperatuurstijging
van het oceaan water ; tevens is bekend dat in het perspectief van de natuurlijke cycli
CO2 de temperatuur volgt en dus niet andersom.

TIP: Figuur 10B beschrijft dat sinds het einde van de 19de eeuw rond de minima van de
zonnecyclus de totale zonnestraling voortdurend is gevolgd door de
zeewateroppervlaktetemperatuur met uitzondering van de periode tussen midden jaren
’80 en midden jaren ’90.
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I – CO2 toont vergelijkbare karakteristieke dynamiek in relatie tot zowel temperatuur als
totale zonnestraling

Figuur 1 betreft een grafiek van KNMI onderzoeker Geert Jan van Oldenborgh waarin het
statistische verband tussen de mondiale temperatuur [GISS] en CO2 wordt beschreven.
De correlatie tussen beide factoren bedraagt 0,942 [p=0,000; het significantieniveau is
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bepaald m.b.v. PSPP]. Van Oldenborgh heeft dit verband in zijn grafiek geïllustreerd met
een roze trend lijn. Voor de periode 1880-1970 is de correlatie tussen CO2 en de GISS
temperatuur overigens aanzienlijk lager, namelijk: 0,616 [p=0,000]. Deze correlaties
zeggen echter niets over het mogelijke onderlinge verband tussen temperatuur en CO2
in termen van oorzaak en gevolg. Van Oldenborgh veronderstelt hierbij dat de
temperatuurstijging grotendeels het gevolg is van het broeikasgas CO21. Echter, de wet
van Henry beschrijft een omgekeerde relatie tussen beide factoren want de concentratie
van CO2 in de atmosfeer is o.a. afhankelijk van de temperatuur van het
zeewateroppervlak. Dit impliceert dat het oceaan systeem minder goed in staat is om
CO2 te absorberen vanuit de atmosfeer wanneer de temperatuur van het zeewater stijgt.
Een analyse van de dynamiek tussen beide factoren is logischerwijs dus gewenst om de
aard van het statistische verband vast te stellen en te begrijpen.

I – CO2 toont vergelijkbare karakteristieke dynamiek in relatie tot zowel
temperatuur als totale zonnestraling

Figuur 1 betreft een grafiek van KNMI onderzoeker Geert Jan van Oldenborgh waarin het
statistische verband tussen de mondiale temperatuur [GISS] en CO2 wordt beschreven.
De correlatie tussen beide factoren bedraagt 0,942 [p=0,000; het significantieniveau is
bepaald m.b.v. PSPP]. Van Oldenborgh heeft dit verband in zijn grafiek geïllustreerd met
een roze trend lijn. Voor de periode 1880-1970 is de correlatie tussen CO2 en de GISS
temperatuur overigens aanzienlijk lager, namelijk: 0,616 [p=0,000]. Deze correlaties
zeggen echter niets over het mogelijke onderlinge verband tussen temperatuur en CO2
in termen van oorzaak en gevolg. Van Oldenborgh veronderstelt hierbij dat de
temperatuurstijging grotendeels het gevolg is van het broeikasgas CO2 . Echter, de wet
van Henry beschrijft een omgekeerde relatie tussen beide factoren want de concentratie
van CO2 in de atmosfeer is o.a. afhankelijk van de temperatuur van het
zeewateroppervlak. Dit impliceert dat het oceaan systeem minder goed in staat is om
CO2 te absorberen vanuit de atmosfeer wanneer de temperatuur van het zeewater stijgt.
Een analyse van de dynamiek tussen beide factoren is logischerwijs dus gewenst om de
aard van het statistische verband vast te stellen en te begrijpen.

In dit onderzoek wordt de dynamiek tussen temperatuur en CO2 nader bestudeerd op
basis van de meest stabiele fase van de zonnecyclus, namelijk: de zonneminima. In figuur
1 is het verloop van de primaire en secundaire zonneminima jaren met respectievelijk
donker en lichtblauw geaccentueerd; uit de waarden blijkt dat t/m 1985 de temperatuur
tijdens de secundaire minima voortdurend iets hoger is geweest dan tijdens de direct
omringende primaire minima. Aan het einde van deze paragraaf zal blijken dat de zon
een tegenovergesteld fenomeen toont; vervolgens zal in paragraaf III een correctie
worden geïntroduceerd om de impact van deze tegengestelde fenomenen te
neutraliseren.
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Figuur 1: CO2 toont een sterke correlatie (r = 0,942 [p=0,000]) met de GISS temperatuur
data set; de omvang van de correlatie zegt echter niets over het oorzakelijke verband
want de periode 1880-1970 toont bijvoorbeeld een aanzienlijk lagere correlatie (r =
0,616 [p=0,000]). Op basis van de LISIRD TSI data set zijn de primaire en secundaire
minimum jaren weergegeven met respectievelijk donker en lichtblauwe kleur.

De GISS data set die van Oldenborgh gebruikt om de relatie tussen CO2 en de
temperatuur te bestuderen begint in het jaar 1880; daarom is ook in dit onderzoek de
aandacht volledig gericht op de periode vanaf het jaar 1880. De analyse zal hierbij in
eerste instantie zijn gericht op een 40-tal jaren bestaande uit 3-jarige periodes rond de
minima van de 22-jarige magnetische zonnecyclus volgens de LISIRD TSI data set. Het
jaar 1880 betreft geen zonneminimum jaar echter dit jaar volgt direct na het secundaire
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minimum jaar 1879. Het jaar 1880 vormt daarom onderdeel van de analyse, net als alle
jaren direct voor en na de in totaal 13 minimum jaren (dit betreffen 7 primaire minima
& 6 secundaire minima) zoals beschreven door de LISIRD TSI data set.

In navolging van figuur 1 beschrijft ook figuur 2 de relatie tussen temperatuur en CO2,
doch hierbij is de GISS temperatuur data set vervangen door de
HadCRUT4  temperatuur serie. Voor de gehele periode 1880-2018 bedraagt de
correlatie tussen de HadCRUT4 en CO2 0,918 [p=0,000], wat slechts iets lager is dan bij
de GISS temperatuur data set en CO2 het geval is. Voor de periode 1880-1970 bedraagt
de HadCRUT4-CO2 correlatie 0,713 [p=0,000], wat duidelijk een orde van grootte hoger
is dan voor dezelfde periode tussen de GISS en CO2 het geval is (r = 0,616 [p=0,000]).

Hieruit blijkt dat de HadCRUT4 een meer stabiele correlatie beschrijft met CO2 dan bij
de GISS het geval is; immers, het correlatie verschil tussen beide periodes is bij de
HadCRUT4 (verschil 0,918 – 0,713 => levert 0,205) duidelijk kleiner dan bij de GISS
(verschil 0,942 – 0,616 => levert 0,326) het geval is. Getalsmatig kan op basis van deze
vergelijking worden gesteld dat de instabiliteit van het verband tussen temperatuur en
CO2 bij de GISS 59% [= (0,326-0,205)/0,205] hoger is t.o.v. bij de HadCRUT4.
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Figuur 2: CO2 toont ook een sterke correlatie met de HadCRUT4 temperatuur data
set (r = 0,918 [p=0,000].

Figuur 2 beschrijft dat het verloop van zowel de primaire als secundaire minimum jaren
bij benadering representatief is voor het verloop van de gehele data set. Beide minima
series tonen een oscillerend patroon waarbij een magnetische zonnecyclus die gepaard
gaat met een temperatuurdaling wordt gevolgd door twee opeenvolgende magnetische
zonnecycli waarbij de temperatuur stijgt. Naast deze karakteristieke dynamiek tonen de
primaire en secundaire minima ook duidelijke verschillen. Bij de secundaire minima is
het temperatuurverschil over de dubbele magnetische cyclus in de periode 1902-1943
vrijwel even groot als bij de drievoudige magnetische cyclus in de periode 1943-2008;
het gaat hierbij om waarden van respectievelijk: +0,398°C in 41 jaar vs. +0,399°C in 65
jaar. De primaire minima tonen daarentegen tijdens de laatste 2 magnetische cycli in de
periode 1976-2017 (41 jaar) een temperatuurstijging aangetroffen die ongeveer 3x
groter is dan tijdens de dubbele magnetische cyclus in de periode 1912-1954 (42 jaar).
Kortom, de richting van de beweging toont een sterke parallel tussen de primaire en
secundaire minima maar de verhoudingen m.b.t. de omvang van de
temperatuurverschillen verschilt wel sterk tussen beide series.

Figuur 3 beschrijft het verband voor de HadSST3 zeewateroppervlaktetemperatuur
serie en CO2. Voor de gehele periode 1880-2018 bedraagt de correlatie tussen de
HadSST3 en CO2: 0,878 [p=0,000], wat iets lager is dan bij de eerder beschreven
mondiale temperatuur series (HadCRUT4 en GISS) het geval is. Voor de periode 1880-
1970 bedraagt de correlatie: 0,710 [p=0,000], wat vrij nauwkeurig overeenkomt met de
HadCRUT4 temperatuur serie. Dit impliceert dat de HadSST3 vs. CO2 combinatie een
iets stabielere correlatie toont (verschil 0,878 – 0,710 => levert 0,168) t.o.v. de beide
mondiale temperatuur series; de instabiliteit van de correlatie bij de GISS is zelfs 94%
hoger dan bij de HadSST3 het geval is.

Ook figuur 3 toont een beeld waarbij beide minima series een oscillatie patroon tonen
waarbij na een magnetische zonnecyclus die gepaard gaat met een temperatuurdaling
twee opeenvolgende magnetische zonnecycli volgen waarbij de temperatuur stijgt.
Naast deze karakteristieke dynamiek tonen de primaire en secundaire minima ook hier
duidelijke verschillen, ofschoon deze verschillen in het perspectief van de HadSST3
zeewateroppervlaktetemperatuur iets kleiner zijn t.o.v. de mondiale HadCRUT4
temperatuur serie.
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Figuur 3: CO2 toont ook een sterke correlatie met de HadSST3 temperatuur data
set (r = 0,878 [p=0,000]).

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat voorafgaand aan het jaar 1970 de omvang van
de correlaties tussen CO2 en de diverse temperatuur series duidelijk lager is t.o.v. de
correlatie voor gehele periode vanaf 1880. Bovendien blijkt uit figuur 3 dat de
temperatuurstijging van het zeewateroppervlak tijdens de 41 jaar tussen de secundaire
minima van 1902 en 1943 (+0,408 °C) zelfs duidelijk groter is dan de
temperatuurstijging tijdens de 43 jaar tussen 1965 en 2008 (+0,368 °C). Dit vormt een
concrete aanwijzing dat CO2 niet grotendeels verantwoordelijk kan zijn geweest voor de
temperatuurstijging gedurende beide periodes.
Bij de primaire minima valt in figuur 3 ook op dat de snelheid van de
temperatuurstijging in de 20-jarige periode tussen 1976 en 1996 nauwelijks lager is dan
in de 21 jarige periode tussen 1996 en 2017. Ook dit vormt een concrete aanwijzing dat
CO2 ook hierbij niet grotendeels verantwoordelijk kan zijn geweest voor de
temperatuurstijging tijdens beide periodes.
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De karakteristieke dynamiek blijkt zelfs niet exclusief gebonden aan de minima jaren
van de zonnecyclus, want de twee paarse curves in figuur 4 maken duidelijk dat het
karakteristieke patroon zich ook manifesteert bij de waarden op basis van het 3-jarig
gemiddelde rond de minima.

De onderste twee blauwe curves in figuur 4 maken duidelijk dat de karakteristieke
dynamiek zich ook manifesteert bij de totale zonnestraling. Want de primaire minima
series van de TSI tonen immers bij benadering een soortgelijk patroon waarbij na een
daling van de primaire TSI minima gedurende een zonnecyclus twee opeenvolgende
magnetische zonnecycli volgen waarbij de TSI stijgt. Hierbij valt nog wel op dat de TSI
secundaire minima een afwijking toont in het patroon bij de overgang van de periode
1901-1903 naar de periode 1921-1923 omdat hierbij een (kleine) daling wordt
aangetroffen, terwijl de temperatuur bij de secundaire minima van deze overgang
daarentegen een stijging toont.

Figuur 4: De totale zonnestraling (TSI) toont op basis van het 3-jarige gemiddelde
rond de minima vrijwel hetzelfde karakteristieke patroon dat zich ook bij de
temperatuur manifesteert. Enkel de secundaire minima tonen bij de eerste
overgang van de temperatuur en de TSI een verschil in de richting van de trend.

Een opvallend verschil tussen de zeeoppervlaktewatertemperatuur en de TSI is dat in

9/46



het laatste perspectief de curve met de secundaire TSI waarden grotendeels duidelijk
onder de primaire TSI waarden ligt. In de periode t/m de jaren ’80 ligt de curve van de
secundaire temperatuur waarden daarentegen grotendeels boven de primaire
temperatuur waarden. Dit wijst in de richting van de mogelijkheid dat de samenstelling
van de zonnestraling tijdens de primaire en secundaire zonneminima mogelijk
wezenlijk van elkaar verschilt waardoor een lagere TSI gepaard kan gaan met hoge
temperaturen. Dit fenomeen toont een duidelijke parallel met de Gnevyshev-Ohl
regel , waarvan bekend is dat deze gepaard gaat met zonne-proton gebeurtenissen en
structurele veranderingen in het magnetische veld van de zon  – dit veld is bepalend
voor de hoeveelheid kosmische straling die de aarde kan bereiken. Logischerwijs speelt
de magnetische cyclus van de zon dus ook een rol bij de samenstelling van de
atmosfeer van de aarde en beïnvloed via dit mechanisme ook het klimaat .

Figuur 4 toont voor beide perspectieven een trendkanaal in de vorm van gele zones dat
is gebaseerd op de primaire minima, ofwel: de meeste stabiele fase van de zonnecyclus.
Immers, enkel bij de primaire minima bevinden de polen van de zon zich in de
oorspronkelijke positie; de polen zijn daarentegen van positie gewisseld bij de
secundaire minima. Enkel bij de TSI liggen de gemiddelde waarden van de laatste twee
primaire periodes (1984-86 en 2016-18) binnen het bijbehorende trendkanaal, terwijl
bij de zeeoppervlaktewatertemperatuur de gemiddelde waarde van de laatste twee
primaire periodes zich ruim boven het trendkanaal bevinden. Een bevestiging hiervoor
vormt de relatief grote afstand tussen de temperatuur en de TSI bij deze periodes. Het
grootste verschil tussen de temperatuur en de TSI manifesteert zich bij de overgang
tussen de primaire jaren 1975-77 en 1995-97: enkel de temperatuur is gedurende deze
overgang duidelijk opgelopen terwijl de TSI slechts een minimale stijging toont.

Ook blijkt uit figuur 4 tevens dat de afstand tussen de temperatuur en de TSI in de
periode t/m de periode 1984-86 stabiel is gebleven. Dit suggereert dat opwarming
bovenop de impact van de geleidelijk toegenomen activiteit van de zon ogenschijnlijk
pas na de midden jaren ’80 duidelijk is ontstaan. Hierbij kunnen we hierbij vaststellen
dat zowel bij de temperatuur als de TSI de waarde voor de secundaire periode 1984-86
nog duidelijk lager ligt t.o.v. de secundaire periode 1942-44 (nadat in beide
perspectieven de waarde voor de periode 1964-66 slechts iets lager ligt dan de periode
1984-86).

De aantasting van de ozonlaag + het ontstaan van het seizoensgerelateerde gat in de
ozonlaag bij de zuidpool heeft zich vanaf het jaar 1979 aangediend. Omdat de ozonlaag
verantwoordelijk is voor het blokkeren van ultraviolete [UV] zonnestraling – waardoor
een groot deel van het hoogfrequente deel van de zonnestraling het aardoppervlak niet
kan bereiken – betekent dit dat de aantasting van de ozonlaag een bijdrage heeft
geleverd aan de opwarming van de lagere atmosfeer. Figuur SPM.5 in IPCC
AR5 bevestigt dat ozon [O3] een significante bijdrage levert aan de opwarming van de
atmosfeer want O  speelt m.b.t. de stralingsforcering een rol bij maar liefst 5
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antropogene emitters, met in 4 gevallen een bijdrage aan de toename van de
stralingsforcering ; de grootste bijdrage wordt aangetroffen in relatie tot methaan
[CH4].

In navolging van figuur 4 beschrijft paragraaf II dat rond de zonneminima jaren de
correlatie tussen CO2 en de zeewateroppervlaktetemperatuur ongeveer even hoog is
als de correlatie tussen CO2 en de TSI. Vervolgens wordt in paragraaf III en IV op basis
van een twee verschillende analyse technieken beschreven dat de combinatie van zon
en ozon de geleidelijke opwarming van de afgelopen 130 jaar grotendeels verklaard.

II – Zeewateroppervlaktetemperatuur en TSI tonen rond zonneminima jaren een
vergelijkbaar hoge correlatie met CO2

Nadat in de eerste paragraaf de aandacht werd gericht op een beschrijving van de
dynamiek die zichtbaar is bij de minima jaren wordt in het vervolg de blik verruimt door
ook de jaren direct voor en na de minima in de analyse te betrekken. Figuur 5 beschrijft
dat de correlatie tussen de zeewateroppervlaktetemperatuur en CO2 in de periode
vanaf 1880 bij de primaire minima jaren + de direct omringende jaren vrijwel dezelfde
omvang toont als de correlatie tussen de zeewateroppervlaktetemperatuur en TSI. Deze
correlaties hebben betrekking op in totaal 21 jaren rond de primaire minima; de
omvang bedraagt respectievelijk voor zeewateroppervlaktetemperatuur & CO2: 0,916
[p=0,000] en voor zeewateroppervlaktemperatuur & TSI: 0,902 [p=0,000].

Voor de periode t/m eind jaren ’70 blijkt in figuur 5 enkel de correlatie tussen TSI & CO2
met een waarde van 0,813 [p=0,000] niet veel lager te zijn dan voor de gehele periode.
Daarentegen is de correlatie tussen temperatuur & CO2 met een waarde van 0,544
[p=0,018] wel duidelijk fors lager t.o.v. de gehele periode.
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Figuur 5: Bij de 21 jaren rond de primaire zonneminima voor de gehele periode
vanaf het jaar 1880 toont de zeewateroppervlaktetemperatuur [HadSST3] met
CO2 een correlatie (0,916 [p=0,000]) van vergelijkbare omvang t.o.v. de correlatie
(0,902 [p=0,000]) voor de combinatie van zeewateroppervlaktetemperatuur en TSI
[LISIRD]. De periode t/m de jaren ’70 maakt duidelijk dat de
zeewateroppervlaktetemperatuur enkel in relatie tot de TSI een stabiele
correlatie toont t.o.v. de gehele periode; bij CO2 ligt de correlatie voor deze
periode bij de primaire minima op een veel lager niveau.

Vervolgens toont figuur 6 voor de secundaire jaren + de direct omringende jaren dat de
correlatie tussen zeewateroppervlaktetemperatuur en CO2 in de periode vanaf 1880
exact dezelfde omvang heeft als de correlatie tussen zeewateroppervlaktetemperatuur
en TSI. Deze correlaties hebben betrekking op in totaal 19 jaren en hebben beide een
omvang van 0,832 [p=0,000].

Voor de periode t/m de jaren ’70 blijkt ook rond de secundaire minima de correlatie bij
de TSI met een waarde van 0,808 [p=0,000] niet veel lager te zijn t.o.v. de gehele
periode. Terwijl de correlatie bij CO2 met een waarde van 0,633 [p=0,010] opnieuw fors
lager is t.o.v. de gehele periode. Kortom, de primaire en secundaire jaren tonen
afzonderlijk ongeveer hetzelfde totaalbeeld: enkel voor de combinatie van de
zeewateroppervlaktetemperatuur en TSI wordt een stabiele correlatie aangetroffen.
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Figuur 6: Bij de 19 jaren rond de secundaire zonneminima voor de gehele periode
vanaf het jaar 1880 toont de zeewateroppervlaktetemperatuur [HadSST3] met
CO2 een correlatie (0,832 [p=0,000]) met exact dezelfde omvang als de correlatie
bij de combinatie van zeewateroppervlaktetemperatuur en TSI. De periode t/m de
jaren ’70 maakt duidelijk dat de zeewateroppervlaktetemperatuur enkel in relatie
tot de TSI een stabiele correlatie toont t.o.v. de gehele periode; voor CO2 ligt de
correlatie voor deze periode bij de secundaire minima op een beduidend lager
niveau.

Wanneer vervolgens de primaire en secundaire jaren worden samengevoegd dan blijkt
uit figuur 7 dat het totaalbeeld nauwelijks veranderd t.o.v. de primaire en secundaire
jaren afzonderlijk. Voor de 40 jaren verspreid over de gehele periode toont de correlatie
tussen de zeewateroppervlaktetemperatuur en CO2 een waarde van 0,885 [p=0,000],
welke slechts in beperkte mate afwijkt van de gemiddelde correlatie bij de primaire en
secundaire jaren afzonderlijk. De omvang van de correlatie tussen de
zeewateroppervlaktetemperatuur en de TSI heeft bij benadering een waarde van
vergelijkbare omvang, ofschoon deze correlatie met een waarde van 0,841 [p=0,000]
wel iets lager ligt.

M.b.t. de periode t/m eind jaren ’70 ligt de correlatie waarde bij CO2 (r = 0,547
[p=0,001]) voor de combinatie van de primaire en secundaire minima opnieuw een stuk
lager dan bij de TSI (r = 0,728 [p=0,000]) het geval is.
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Figuur 7: Bij de 40 jaren rond de zonneminima voor de periode vanaf het jaar 1880
toont de zeewateroppervlaktetemperatuur [HadSST3] een correlatie in dezelfde
orde van grootte t.o.v. zowel CO2 (r = 0,885 [p=0,000]) als de TSI (r = 0,841
[p=0,000]).

Uit figuur 5 t/m 7 blijkt dat voor de jaren rond de minima van de zonnecyclus de hoge
correlatie tussen de zeewateroppervlaktetemperatuur en CO2 geenszins uniek is. Want
zowel bij de primaire minima, de secundaire minima en ook bij de combinatie van
beide minima series toont de correlatie tussen zeewateroppervlaktetemperatuur en TSI
voortdurend een omvang van vergelijkbare grootte. Bovendien blijkt uit de waarden in
de 100-jarige periode tussen 1880 en eind jaren ’70 dat de correlatie van de
temperatuur met de zon duidelijk meer stabiel is dan de correlatie met CO2.

In dit perspectief is tevens van belang dat enkel m.b.t. de correlatie tussen de TSI en de
zeewateroppervlaktetemperatuur geen onduidelijkheid bestaat in termen van oorzaak
en gevolg. Hierbij kunnen we hooguit speculeren over de mogelijkheid dat de
beschreven verbanden berusten op een spurieus verband – ofschoon er fundamenteel
bezien geen concrete aanleiding is om te veronderstellen dat hiervan daadwerkelijk
sprake is want de zon vormt immers de drijvende kracht achter het klimaat.
Bij de correlatie tussen CO2 en de zeewateroppervlakte temperatuur is daarentegen
geenszins sprake van een eenduidig mechanisme in termen van oorzaak en gevolg.
Want enerzijds heeft CO2 als broeikasgas de potentie om zelf een bijdrage te leveren
aan een temperatuurstijging. Doch, anderzijds blijkt uit de wet van Henry dat een
toename van de temperatuur van het oceaan systeem kan leiden tot een hogere
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waarde van CO2 in de atmosfeer. Er is hierbij in potentie dus sprake van een
inconsistentie. Overigens, de broeikastheorie wordt anno 2020 vooral gedragen op
basis van ‘consensus’ terwijl deze theorie op basis van empirische data eigenlijk
geenszins als ‘bewezen’ kan worden beschouwd. In 2015 werd zelfs pas het eerste
empirisch bewijs geclaimd waaruit blijkt dat CO2 enige invloed (~10% van de trend)
heeft bij de ‘terugstraling’ van lange golf straling (infraroodstraling) vanuit de
atmosfeer . Een kanttekening vormt hierbij dat van de natuurlijke cycli bekend is dat
CO2 de temperatuur volgt en niet andersom. Dit is van toepassing op zowel korte als de
lange termijn cycli, zoals: de dagelijkse cyclus , de seizoenscyclus  en de ijstijden
cyclus .

Tenslotte toont figuur 7 nog een belangrijk detail. Want enkel bij de TSI toont de
periode t/m de jaren ’70 een duidelijk lagere correlatie nadat de beide minima series
zijn samengevoegd (r = 0,728 [p=0,000]); terwijl uit figuur 5 & 6 blijkt dat de correlaties
bij de primaire minima (r = 0,813 [p=0,000]) en de secundaire minima (r = 0,808
[p=0,000]) afzonderlijk duidelijk op een hoger niveau liggen. In de volgende paragraaf
zal blijken dat dit fenomeen via een correctie (gericht op de secundaire minima)
eenvoudig kan worden geneutraliseerd; na toepassing van de correctie zal blijken dat
voor de temperatuur en de zon bij de gemiddelde waarden over 3 jaar rond de minima
zelfs een bijna perfecte correlatie ontstaat voor de periode t/m de jaren ’80.

III – Na correctie toont zon bijna perfecte correlatie met
zeewateroppervlaktetemperatuur voor periode t/m midden jaren ’80

In de eerste paragraaf beschrijft figuur 4 dat binnen de 22-jarige magnetische
zonnecyclus tussen de primaire en secundaire minima een structureel fenomeen wordt
aangetroffen dat een parallel oplevert met de regel van Gnevyshev-Ohl (dit betreft een
regel die overigens zelf enkel betrekking heeft op het aantal zonnevlekken bij de
maxima). De secundaire TSI waarden blijken zich op een structureel lager niveau te
bevinden dan de primaire TSI waarden; echter, bij de temperatuur is een tendens
zichtbaar in de tegenovergestelde richting. Vervolgens heeft figuur 7 in de tweede
paragraaf duidelijk gemaakt dat bij het samenvoegen van de primaire en secundaire
minima een deel van de correlatie tussen de zeewateroppervlaktetemperatuur en de
TSI verloren gaat – dit effect is vooral bij de periode t/m de jaren ’70 duidelijk zichtbaar.

Via een eenvoudige correctie gericht op de secundaire minima (waarbij de TSI waarden
met +0,123 W/m2 zijn verhoogd) kan de daling van de correlatie ongedaan worden
gemaakt. Figuur 8 beschrijft het resultaat na de correctie (de correctie heeft enkel
betrekking op het rechtse panel van figuur 7; het linker panel van figuur 7 is in figuur 8
ongewijzigd gebleven). Na toepassing van de correctie blijkt de correlatie tussen
zeewateroppervlaktetemperatuur en TSI voor de combinatie van de beide minima
series in de periode t/m de jaren ’70 te stijgen naar een waarde van 0,813 [p=0,000]. Na
de correctie komt deze correlatie exact overeen met de correlatie waarde van de
primaire minima (0,813 [p=0,000]); de afwijking van de correlatie waarde bij de
secundaire minima (0,808 [p=0,000]) blijkt hierbij ook zeer gering. Bovendien blijkt na
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toepassing van de correctie dat voor de gehele periode de correlatie voor de combinatie
van de primaire en secundaire minima (0,874 [p=0,000]) ook iets is gestegen t.o.v. de
waarde zonder de correctie (figuur 7 toont voor de combinatie van de primaire en
secundaire minima voor de gehele periode een correlatie met een waarde van 0,841
[p=0,000]).

Figuur 8: Na verhoging van de secundaire minima met 0,123 W/m2 blijkt voor de
periode t/m de jaren ’70 de correlatie tussen zeewateroppervlaktetemperatuur
en TSI bij de combinatie van de beide minima series hersteld tot een waarde van
0,813 [p=0,000]; deze gecorrigeerde correlatie waarde komt exact overeen met de
waarde bij de primaire minima (0,813 [p=0,000]) en de afwijking is bovendien zeer
gering t.o.v. de waarde bij de secundaire minima (0,808 [p=0,000]).

Figuur 8 beschrijft tevens dat de temperatuur impact van de zon tijdens de meest
recente periode vanaf de jaren ’90 rond de minima een gemiddelde waarde toont van
1,14 °C per W/m2; deze waarde komt bij benadering overeen met de gemiddelde
waarde van 1,08 °C per W/m2 die wordt aangetroffen voor de jaren rond de minima in
de periode 1880-1980’s. Diverse tussenliggende periodes tonen bovendien waarden
met dezelfde orde van grootte.
Ook tonen de correlaties tussen temperatuur en zon bij een vergelijking tussen de
periode t/m de 1970’s en de gehele periode een zeer hoog niveau van consistentie
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(verschil 0,874 – 0,813 => levert 0,061); terwijl de correlatie tussen temperatuur en CO2
bij een vergelijking tussen beide periodes een laag niveau van consistentie toont
(verschil 0,885 – 0,547 => levert 0,338).

In navolging van figuur 8 wordt in figuur 9 het beeld getoond dat na de correctie
ontstaat op basis van de 3-jarig gemiddelde waarden rond de minima. Het linker panel
van figuur 9 toont voor CO2 dezelfde karakteristieke dynamiek met een oscillerende
beweging die in paragraaf I voor de individuele primaire minima en secundaire minima
jaren afzonderlijk is beschreven; deze dynamiek blijft dus behouden in het perspectief
van het 3-jarig gemiddelde rond de minima.
In het rechter panel van figuur 9 toont de zon een bijna perfecte correlatie met de
temperatuur over de gehele periode met uitzondering van de overgang tussen de
minima periodes in de jaren ’80 en ’90. Van belang is dat de periode vanaf 1979 t/m de
midden jaren ’90 bekend staat als het tijdspanne waarin de ozon problematiek is
ontstaan. In 1991 bereikte de ozonconcentratie voor het eerst het niveau van 100 DU
en enkele jaren later volgde in 1994 het dieptepunt; vanaf de eind jaren ’90 zijn de ozon
niveaus vervolgens gestabiliseerd .

Figuur 9: Na toepassing van de correctie (gericht op de secundaire minima: +0,123
W/m2) toont het 3-jarig TSI gemiddelde rond de minima voor de zon een bijna
perfecte correlatie met de zeewateroppervlaktetemperatuur gedurende bijna de
gehele periode; enkel de overgang tussen de minima jaren in de jaren ’80 en ’90
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toont een inconsistent verloop tussen beide factoren. Deze inconsistentie valt
samen met het tijdspanne waarin het aan de seizoenen gerelateerde gat in de
ozonlaag bij de zuidpool is ontstaan.

Figuur 9 toont een opmerkelijk beeld want zowel voor de periodes t/m midden jaren
’70, de periode t/m de jaren ’80, als ook de gehele periode toont de combinatie van de
zeewateroppervlaktetemperatuur en de totale zonnestraling een bijna perfecte
correlatie. Bovendien blijkt dat de correlaties op basis van het 3-jarig gemiddelde rond
de minima tussen temperatuur en CO2 (zie linker panel) voor alle drie de periodes
consequent lager zijn dan de correlaties tussen temperatuur en totale zonnestraling
(zie rechter panel). Enkel de correlaties met de zon tonen voor alle drie de periodes een
stabiel beeld; hieruit blijkt dat de zon een onderliggende verklarende factor vormt voor
het ontstaan van de sterke statistische correlatie tussen CO2 en de temperatuur.
Kortom, de stabiele consistente correlaties tussen de zon en de temperatuur tonen aan
dat de zon logischerwijs grotendeels verantwoordelijk is geweest voor de
temperatuurstijging (in paragraaf VI wordt de mogelijkheid dat CO2 hierbij ook een rol
heeft gespeeld nader onderzocht).

In figuur 10 wordt de impact van de correctie op basis van de 22-jarige zonnecyclus (via
de secundaire TSI minima) op een meer directe manier visueel weergegeven voor de
waarden op basis van het 3-jarig gemiddelde. Figuur 10A en 10B beschrijven
respectievelijk het beeld zonder en met de correctie; figuur 10C beschrijft vervolgens de
impact nadat de (inconsistente) overgang tussen de minima periodes in de jaren ’80 en
’90 is geneutraliseerd.
Uit figuur 10 blijkt dat de 3-jarige periodes rond de minima via slechts 2 stappen (lees: 2
correcties) een consistente en tevens ‘bijna perfecte correlatie’ tonen m.b.t. de
combinatie van de zon en de temperatuur voor de gehele periode. De verhouding
tussen de schalen voor de temperatuur en de totale zonnestraling is vastgesteld m.b.v.
een regressie analyse op basis van de 3-jarige waarden voor de minima in de periode
t/m de jaren ’80 (dit betreft data over een tijdspanne van bijna 100 jaar vanaf de 3-jarige
periode rond het primaire minimum in 1890). Deze verhouding komt overeen met een
zonnegevoeligheid van 1,26 °C per W/m2 op basis van de TSI aan de top van de
atmosfeer (in paragraaf IX wordt een getalsmatige beschrijving gegeven voor het
perspectief van het aardoppervlak + de noodzaak van een natuurkundig versterkend
mechanisme voor de invloed van de zon).
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Figuur 10: Na correcties voor de 22-jarige magnetische zonnecyclus en de
ozonproblematiek toont de totale zonnestraling een consistente en ‘bijna
perfecte correlatie’ met de zeewateroppervlaktetemperatuur. Figuur 10A toont
de 3-jarig gemiddelde minima waarden voor de LISIRD TSI en HadSST3
zeewateroppervlaktetemperatuur; in figuur 10B zijn de secundaire [S] TSI
waarden verhoogd met een waarde van +0,123 W/m2 (= een correctie i.v.m. de
omwisseling van de magnetische polen in het perspectief van de 22-jarige
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zonnecyclus); tenslotte is in figuur 10C een 2de correctie toegepast (i.v.m.
ozonproblematiek) waarbij de impact van de overgang tussen de periode 1984-86
en 1995-97 is geneutraliseerd bij de laatste 3 minima periodes.

Figuur 10 beschrijft dat afgezien van het deel van de opwarming dat is ontstaan t.g.v. de
ozonproblematiek (impact: 0,266 °C), het restant (impact: 0,548 °C) van de totale
opwarming (impact: 0,814 °C) bij benadering in potentie geheel kan worden verklaard
door de zon – na toepassing van de correctie gericht op de secundaire minima [S]. Want
zowel figuur 10A als figuur 10B beschrijft dat de zon afgelopen 130 jaar in het
perspectief van de primaire minima [P] heeft gezorgd voor een opwarming van 0,581 °C
en de combinatie van figuur 10B & 10C beschrijft indicatief dat de zon in combinatie
met de ozonproblematiek voor 0,847 °C (= 0,581 °C + 0,266 °C) opwarming heeft
gezorgd. Opvallend bij figuur 10C is dat de afwijking tussen de temperatuur en de TSI
enkel bij de eerste 5 minima periodes (1890s t/m 1930s) relatief groot is t.o.v. de relatief
kleine verschillen bij de laatste 7 minima periodes (1940s t/m 2010s).

Echter, in figuur 10 is nog geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de zon in
combinatie met andere factoren mogelijk een groter deel van de variantie zou kunnen
verklaren. In de volgende paragrafen zijn erop gericht om dit nader te onderzoeken op
basis van 5 klimatologische componenten: TSI, ozon, CO2, AOD & ENSO.

IV – Zon verklaart t/m jaren ’80 maar liefst 93% variantie
zeewateroppervlaktetemperatuur

Een analyse gericht op een vijftal klimatologische componenten maakt duidelijk dat de
aangepaste TSI (na een correctie gericht op de secundaire minima) weinig ruimte laat
voor de invloed van andere factoren. Uit onderstaand overzicht blijkt dat voor de
periode t/m de jaren ’80 in het perspectief van het 3-jarig gemiddelde rond de minima
maar liefst 93% van de variantie in de zeewateroppervlaktetemperatuur door de
aangepast TSI wordt verklaard.

• TSI [LISIRD] met aanpassing (+0,123 W/m2) van de secundaire waarden:
– Volledige periode: R = 0,93; R-kwadraat = 0,87 (verklaarde variantie = 87%); p=0,000
– Periode t/m ’80s: R = 0,96; R-kwadraat = 0,93 (verklaarde variantie = 93%); p=0,000

• TSI [LISIRD] zonder aanpassing van de secundaire waarden:
– Volledige periode: R = 0,89; R-kwadraat = 0,80 (verklaarde variantie = 80%); p=0,000
– Periode t/m ’80s: R = 0,85; R-kwadraat = 0,72 (verklaarde variantie = 72%); p=0,002

• CO2:
– Volledige periode: R = 0,92; R-kwadraat = 0,84 (verklaarde variantie = 84%); p=0,000
– Periode t/m ’80s: R = 0,66; R-kwadraat = 0,44 (verklaarde variantie = 44%); p=0,037

• Ozon (omvang gat in ozonlaag):
– Volledige periode: R = 0,82; R-kwadraat = 0,67 (verklaarde variantie = 67%); p=0,001
– Periode t/m ’80s: (geen analyse mogelijk omdat alle waarden nul bedragen voor deze
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periode)

• AOD [NASA]:
– Volledige periode: R = 0,30; R-kwadraat = 0,09 (verklaarde variantie = 9%); p=0,323
– Periode t/m ’80s: R = 0,01; R-kwadraat = 0,00 (verklaarde variantie = 0%); p=0,986

• ENSO [ENS ONI met 6 maanden vertraagde impact]:
– Volledige periode: R = 0,11; R-kwadraat = 0,01 (verklaarde variantie = 1%); p=0,712
– Periode t/m ’80s: R = 0,39; R-kwadraat = 0,15 (verklaarde variantie = 15%); p=0,271

Uit dit overzicht blijkt dat op basis van de individuele componenten enkel de TSI meer
dan 50% van de variantie van de zeewateroppervlaktetemperatuur t/m de jaren ’80
verklaard; dit geldt voor de TSI zowel met als zonder de correctie.

Tevens is m.b.v. een enkelvoudige regressie analyse [uitgevoerd met het
statistiekprogramma PSPP] onderzocht of CO2 in combinatie met de gecorrigeerde TSI
een bijdrage kan leveren aan de verklaarde variantie voor de periode t/m de minima
periode 1984-86. Dit blijkt niet het geval te zijn want de verklaarde variantie op basis
van enkel de gecorrigeerde TSI bedraagt 93%, terwijl de gecorrigeerde TSI in combinatie
met CO2 resulteert in een verklaarde variantie van slechts 91% (op basis van
‘bijgestelde R-kwadraat’ waarden); bovendien is de bijdrage van CO2 hierbij niet
significant.
Ook is onderzocht in hoeverre de AOD en/of de ENSO al dan niet in combinatie met
CO2 een bijdrage levert aan de verklaarde variantie; dit blijkt voor zowel de individuele
factoren als alle mogelijke combinaties tussen deze factoren ook niet het geval te zijn.
Dit impliceert dat de overige factoren voor de periode t/m de jaren ’80 geen
meerwaarde genereren ten opzicht van de impact van de gecorrigeerde TSI.

Overigens, de combinatie van de TSI en CO2 levert ook geen meerwaarde op voor de
72% verklaarde variantie die wordt gevonden op basis van de ongecorrigeerde TSI.
Want een regressie analyse wijst uit dat de verklaarde variantie op basis van de
bijgestelde R-kwadraat ook daalt naar 70% voor de combinatie van de ongecorrigeerde
TSI en CO2. Bovendien levert opnieuw enkel de TSI component een significante bijdrage
aan de combinatie. En ook hier blijken combinaties met de AOD en/of de ENSO voor de
periode t/m de jaren ’80 in het perspectief van de 3-jarig gemiddelde waarden rond de
minima zonder correctie geen meerwaarde te genereren in termen van de verklaarde
variantie (op basis van ‘bijgestelde R-kwadraat’ waarden).

V – Sinds eind 19de eeuw verklaren zon en ozon 96% variantie
zeewateroppervlaktetemperatuur

In paragraaf III werd een eerste indicatieve inschatting gepresenteerd voor de impact
van de aangepaste TSI in combinatie met ozon; hierbij werd impliciet verondersteld dat
de impact van de ozonproblematiek sinds de jaren ’90 stabiel is gebleven. Eerder werd
in het februari artikel gebruik gemaakt van de omvang van het aan de seizoenen
gerelateerde gat in de ozonlaag bij Antarctica  om de invloed van de verzwakte8
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ozonlaag meer nauwkeurig te bestuderen.

Een regressie analyse gericht op de waarden op basis van het 3-jarig gemiddelde wijst
uit dat de aangepaste TSI in combinatie met de omvang van het gat in de ozonlaag een
bijgestelde R-kwadraat waarde oplevert van 0,96; dit impliceert dat 96% van de
zeewateroppervlaktetemperatuur variantie wordt verklaard door de combinatie van
zon en ozon voor de gehele periode rond het minimum jaar 1890. Bovendien leveren
beide componenten een hoog significante bijdrage aan dit resultaat (met p-waarde:
0,000). Zonder de correctie gericht op de minima verklaard de combinatie voor de
gehele periode 91% van de variantie in de zeewateroppervlaktetemperatuur.

Tevens is onderzocht in hoeverre de componenten CO2, AOD en ENSO voor de gehele
periode meerwaarde genereren in termen van de verklaarde variantie binnen het
perspectief van de 3-jarig gemiddelde waarden bij de minima. Hiervan blijkt geenszins
sprake te zijn; dit geldt overigens voor zowel de TSI waarden zonder correctie als ook de
TSI waarden met correctie gericht op de secundaire minima.

VI – Sinds de 17de eeuw zorgde de zon voor 1,1 °C opwarming v/d
zeewateroppervlaktetemperatuur

In paragraaf III is m.b.t. figuur 10 (na toepassing van de correctie gericht op de
secundaire minima) via een regressie analyse een zonnegevoeligheid beschreven van
1,26 °C per W/m2. Bovendien blijkt uit figuur 10C dat na een aanvullende correctie
gericht op de overgang tussen de periode 1984-86 en de periode 1995-97 de zon een
indicatieve “bijna perfecte correlatie” toont met de zeewateroppervlaktetemperatuur.

Vervolgens is in paragraaf IV vastgesteld dat na de correctie gericht op de secundaire
minima de TSI 93% verklaard van de variantie in de zeewateroppervlaktetemperatuur
voor de periode t/m de jaren ’80. En paragraaf V heeft duidelijk gemaakt dat de
gecorrigeerde TSI in combinatie met de omvang van het gat in de ozonlaag bij de
zuidpool maar liefst 96% verklaard van de variantie over de gehele periode sinds het
laatste decennium van de 19de eeuw.

Van belang is dat deze resultaten zijn gebaseerd op waarden over een 3-jarige periode.
Wanneer de zonnegevoeligheid voor de gemiddelde waarden over 3 jaar m.b.t. de
gehele periode wordt berekend in combinatie met de omvang van het gat in de
ozonlaag, dan wordt een waarde aangetroffen van 1,23 °C per W/m2 (verklaarde
variantie: 96%).

Echter, wanneer de zonnegevoeligheid wordt berekend op basis van de individuele
jaren t/m de jaren ’80 dan wordt voor de zonnegevoeligheid een waarde aangetroffen
van 1,07 °C per W/m2 (verklaarde variantie: 63%). En een berekening van de
zonnegevoeligheid op basis van de individuele jaren in combinatie met de omvang van
het gat in de ozonlaag resulteert in een waarde van 0,96 °C per W/m2 (verklaarde
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variantie: 84%). Hierbij ontstaat de indruk dat in het perspectief van individuele jaren
‘klimaatruis’ (via bijvoorbeeld fase verschillen) een rol speelt bij het maskeren van de
zonnegevoeligheid.

De aangetroffen waarde voor de zonnegevoeligheid is dus wel sterk afhankelijk van de
gekozen rekenmethode. Omdat de verklaarde variantie (96%) het hoogste is bij de
waarde voor de zonnegevoeligheid van 1,23 °C per W/m2 op basis van het 3-jarig
gemiddelde over de gehele periode via de combinatie van de zon en ozon, lijkt de keuze
gerechtvaardigd om op basis van deze waarde een inschatting te maken voor de
opwarming die de zon sinds het Maunder minimum aan het einde van de 17de eeuw
heeft veroorzaakt.
In de tussentijd is de TSI gestegen van een waarde van 1360,274 W/m2 tijdens de
minima van de laatste 4 decennia van de 17de eeuw naar een waarde van 1361,215
W/m2 tijdens het meest recente primaire minimum jaar 2017. Dit komt overeen met
een stijging van 0,941 W/m2 over een periode van ongeveer 330 jaar.

De stijging van 0,941 W/m2 levert in combinatie met een zonnegevoeligheid van 1,23 °C
per W/m2 een temperatuurstijging op van 1,157 °C in 330 jaar. Omgerekend komt dit
overeen met een gemiddelde temperatuurstijging van ruim 0,35 °C per eeuw; voor de
meest recente periode is de gemiddelde waarde echter 2x groter, want: sinds het 3-jarig
minimum rond het jaar 1912 verklaart de zon op basis van de LISIRD ruim 0,7 °C van de
opwarming tijdens de afgelopen 110 jaar (waarvan 0,38 °C tussen het 3-jarige minimum
rond 1912 en 1996 over een periode van 84 jaar = gemiddeld 0,45 °C per 100 jaar).

* In het februari artikel is vermeld dat Zharkova et al. (24 juni 2019)  op basis van diverse
magnetische eigenschappen van de zon een natuurlijk impact trend van gemiddeld 0,5 °C
voor de 20ste eeuw heeft beschreven. Op 4 maart 2020 werd het betreffende artikel door het
tijdschrift Nature ingetrokken tegen de zin in van 3 van de 4 auteurs (dit is gebeurd onder
druk van bezwaren die voornamelijk betrekking hebben op een gemaakte veronderstelling
m.b.t. het bestaan van niet-gecorreleerde fluctuaties in de beweging van de zon en de aarde
rond het barycentrum; zowel de omvang als de richting van deze fluctuaties wordt betwist
door peer reviewers op basis van de veronderstelling dat de beweging van zon en aarde
beide onder dezelfde invloed staat van de planeet Jupiter + enkele andere planeten).

VII – Pre-satelliet tijdperk: rond primaire minima tonen andere data sets
hetzelfde profiel

In voorgaande paragrafen is gebleken dat rond de minima het profiel van de LISIRD TSI
data set een bijzonder sterke parallel toont met de HadSST3 data set voor de
zeewateroppervlaktetemperatuur. In deze paragraaf wordt de combinatie van beide
data sets in een breder perspectief geplaatst via een vergelijking met de waarden op
basis het 3-jarig gemiddelde rond de primaire minima in het pre-satelliet tijdperk.
Hierbij is gebruik gemaakt van in totaal 4 TSI data sets (LISIRD, IPCC AR5, Satire S&T en
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NRLTSI2) en 4 temperatuur data sets (HadSST3, HadCRUT4, GISSTEMP v4 en GISS SST).
Zowel de HadSST3 data set als de GISS SST data set hebben betrekking op de
zeewateroppervlaktetemperatuur.

Uit figuur 11 blijkt dat alle 8 data sets voor de primaire minima jaren in het pre-satelliet
tijdperk bij benadering hetzelfde profiel tonen. Bij iedere data sets beschrijft het jaar
1912 de laagste waarde; 1890 en 1933 tonen hogere waarden en bij 1954 en 1976 zijn
de waarden nog hoger. Opvallend is ook dat de gemiddelde waarden van de 4 TSI data
sets enerzijds en de gemiddelde waarden van de 4 temperatuur data sets anderzijds
een correlatie tonen van 0,928 [p=0,011].

Figuur 11: Een vergelijking tussen 4 TSI data sets (LISIRD, IPCC AR5, Satire S&T en
NRLTSI2) en 4 temperatuur data sets (HadSST3, HadCRUT4, GISSTEMP v4 en GISS
SST) toont voor het pre-satelliet tijdperk bij alle data sets hetzelfde patroon rond
de primaire minima. Alle data sets tonen de laagste waarde bij de periode rond
1912; 1890 en 1933 tonen hogere waarden en bij 1954 en 1976 worden nog hogere
waarden aangetroffen.
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Figuur 11 beschrijft ook dat de interne consistentie tussen de 4 TSI data sets iets hoger
is dan bij de 4 temperatuur data sets het geval is. Dit kan in potentie deels worden
verklaard doordat 2 van de temperatuur data sets betrekking hebben op de
temperatuur van het zeewateroppervlak (HadSST3 en GISS SST) en de 2 andere
temperatuur data sets betrekking hebben op de mondiale temperatuur (HadCRUT4 en
GISSTEMP v4). Echter, het is ook opmerkelijk dat vooral de GISS SST temperatuur data
set van de NASA een relatief grote afwijking beschrijft t.o.v. de overige data sets. Dit
impliceert dat de GISS SST minder consistent is t.o.v. de overige 6 data sets dan bij de
HadSST3 data set het geval is.

Het is ook interessant om vast te stellen dat de correlatie tussen de GISS SST en
GISSTEMP v4 met een waarde van 0,942 duidelijk ook minder consistent is dan de
correlatie tussen de HadSST3 en de HadCRUT4 welke 0,993 bedraagt. Kortom, de data
sets van het Hadley Centre zijn duidelijk meer consistent t.o.v. elkaar dan bij de data
sets van de NASA het geval is.

Curieus is dat de GISSTEMP v4 data set met 3 van de 4 TSI data sets in figuur 11 een
correlatie toont waarbij de waarde nauwelijks lager is dan de waarde van de correlatie
met de bijbehorende GISS SST data set. Bij een onderlinge vergelijking tussen alle 8 data
sets kan hieruit worden geconcludeerd dat de GISS SST data set met afstand de
grootste afwijking toont. Opvallend is dat de afwijking tussen de GISS SST en de twee
temperatuur data sets van het Hadley Centre (HadCRUT4 en HadSST3) zelfs duidelijk
groter is dan de onderlinge afwijking tussen diverse TSI en temperatuur data sets.

Dit impliceert dat de TSI data sets en de temperatuur data sets onderling niet
gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn. De interne consistentie tussen diverse
combinaties van TSI en temperatuur data sets blijkt zelfs groter dan tussen de beide
temperatuur data sets van het Hadley Centre en de NASA – waarbij vooral de GISS SST
zich manifesteert als een data set met een opvallend grote afwijking t.o.v. de andere
data sets.

Relevant is ook dat de LISIRD met 6 van de 7 overige data sets een correlatie toont die
hoger is dan de correlatie van de gemiddelde waarden van de TSI data sets en de
temperatuur data sets; ook bij deze vergelijking vormt de GISS SST de enige
uitzondering waarbij dit niet het geval is. Opvallend is ook dat de correlatie tussen
LISIRD TSI en de gemiddelde waarden van de 4 temperatuur data sets (0,962) hoger is
dan de correlatie tussen de GISS SST en de gemiddelde waarden van de 4 temperatuur
data sets (0,919).
Uit het totaalbeeld blijkt dat in tegenstelling tot de uitzonderingspositie van de GISS SST
data set de bijbehorende GISSTEMP v4 data set voor de
zeewateroppervlaktetemperatuur daarentegen wel relatief sterke correlaties toont met
de vier TSI data sets (waarbij de correlatie waarden consequent het p=0,01 significantie
niveau overtreffen). Kortom, de beide data sets voor de mondiale temperatuur tonen
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gezamenlijk een sterker patroon van correlaties met de TSI data sets dan het
gemiddelde van de beide temperatuur data sets voor het zeewateroppervlak het geval
is.

Het eerder beschreven profiel dat bij alle 8 data sets is aangetroffen kan voor de 4
temperatuur data sets nog nader worden gespecificeerd. Onderstaand overzicht toont
o.a. dat vooral de temperatuurverschillen tussen de periodes rond het jaar 1912 en het
jaar 1976 zeer gering zijn (deze twee periodes vormen tevens de meest recente
bodemfases van de multi-decadale cyclus, zoals beschreven in het augustus 2019
artikel). De verschillen liggen binnen een bandbreedte van slechts 0,022 °C. Dit betekent
dat de 4 temperatuur data sets min of meer dezelfde temperatuur stijging tonen tussen
de periodes rond de jaren 1912 en 1976. Dit impliceert dat er sprake is van hoge
consensus m.b.t. de omvang van de temperatuurstijging in de periode rond deze
minima en dit blijkt van toepassing op zowel beide zeewateroppervlaktetemperatuur
data sets als beide mondiale temperatuur data sets.

1890 (= 1889-1891): HadSST3 +0,215 °C; HadCRUT4 +0,163 °C; GISSTEMP v4 +0,160 °C;
GISS SST +0,230 °C;
1912 (= 1911-1913): HadSST3 +0,0 °C; HadCRUT4 +0,0 °C; GISSTEMP v4 +0,0 °C; GISS SST
+0,0 °C;
1933 (= 1934-1935): HadSST3 +0,298 °C; HadCRUT4 +0,288 °C; GISSTEMP v4 +0,193 °C;
GISS SST +0,133 °C;
1954 (= 1953-1955): HadSST3 +0,440 °C; HadCRUT4 +0,394 °C; GISSTEMP v4 +0,320 °C;
GISS SST +0,266 °C;
1976 (= 1975-1977): HadSST3 +0,374 °C; HadCRUT4 +0,354 °C; GISSTEMP v4 +0,360 °C;
GISS SST +0,376 °C;
1996 (= 1953-1955): HadSST3 +0,711 °C; HadCRUT4 +0,767 °C; GISSTEMP v4 +0,800 °C;
GISS SST +0,683 °C;
2017 (= 2016-2018): HadSST3 +1,029 °C; HadCRUT4 +1,158 °C; GISSTEMP v4 +1,316 °C;
GISS SST +1,035 °C.

In de laatste paragraaf (X Discussie & conclusie) wordt op basis van de
zonnegevoeligheid berekend dat de opwarming die tussen de 17de eeuw (op basis van
het Maunder minimum) en de 3-jarige periode rond het jaar 1912 ongeveer 0,5 °C
bedraagd. Dit impliceert dat de zeewateroppervlaktetemperatuur sinds de 17de eeuw
in totaal met 1,5 °C is gestegen en voor de atmosfeer ligt de waarde iets 0,15-0,30 °C
met een waarde van 1,65-1,80 °C.

Tenslotte wordt bij de procentuele stijging tussen de 3-jarige periodes rond de jaren
1996 en 2017 t.o.v. de stijging tussen de 3-jarige periodes rond de jaren 1976 en 1996
een opmerkelijk verschil aangetroffen. Want de beide data sets van het Hadley Centre
tonen een kleine vertraging in de temperatuurstijging terwijl de beide data sets van de
NASA een relatief groter versnelling tonen.

Overzicht van de procentuele verschillen tijdens het verloop van de laatste 2 zonnecycli:
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– data sets Hadley Centre: HadSST3 -5,6%; HadCRUT4 -5,3%;
– data sets NASA: GISSTEMP v4 +17,3%; GISS SST +14,7%.

Deze procentuele verschillen beschrijven een fundamentele inconsistentie tussen de
beide data sets van het Hadley Centre en de beide data sets van de NASA.

VIII – Satelliet tijdperk: ACRIM-PMOD controverse is cruciaal voor invloed van zon

In paragraaf VI van het februari artikel is beschreven dat sinds de jaren ’90 sprake is van
controverse over de invloed van de zon. Er is beschreven dat twee van de drie
onderzoeksteams die sinds het begin van de satelliet metingen in 1978 direct
verantwoordelijk zijn geweest voor alle facetten van TSI satellietmetingen, zich
publiekelijk hebben gedistantieerd van de PMOD methodiek waarop het IPCC haar visie
in AR5 heeft gebaseerd .

Dit vormt een cruciale kwestie want uit figuur 8.10 in AR5  (= figuur 12, zie afbeelding)
blijkt dat alleen de PMOD een beeld beschrijft waarbij de TSI minima een negatieve
trend tonen, terwijl zowel de ACRIM als ook de RIMB en de SORCE/TIM vanaf de jaren
’80 een positieve trend beschrijven voor de minima – met name wanneer rekening
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wordt gehouden met de 22-jarige magnetische cyclus van de zon. Overigens, de
Belgische RIMB beschrijft (net als de LISIRD TSI data set) vanaf het minimum van de
midden jaren ’80 een voortdurende stijging.

Het IPCC onderkent in AR5 weliswaar dat bij het bestuderen van lange termijn
veranderingen in de activiteit van de zon de aandacht meestal is gericht op de minima
omdat deze zowel een meer “stabiele” als een meer “relevante” indicator vormen voor
de langetermijntrend dan de maxima  Echter, het IPCC gebruikt vervolgens de volgende
redenering om het belang van de minima alsnog geheel te negeren:

“To avoid trends caused by comparing different portions of the solar cycle, we analyze
TSI changes using multi-year running means.”

Van belang is ook dat het IPCC in haar beschrijvingen veelvuldig refereert aan de 11-
jarige zonnecyclus; echter, de 22-jarige magnetische zonnecyclus is hierbij nooit ter
sprake gebracht. In het verslag van de “expert review comments” bij het IPCC AR5
rapport (2013) is wel 1x door een expert reviewer terloops gerefereerd aan de 22-jarige
cyclus, maar in haar reactie laat het IPCC zelf het onderwerp onbesproken .

Naast de keuze van het IPCC om in haar analyse niet expliciet rekening te houden met
het feit dat vooral de minima indicatief zijn voor de langetermijntrend van de totale
zonnestraling, vormt ook het ontbreken van de 22-jarige magnetische zonnecyclus een
fundamentele tekortkoming binnen het raamwerk van het IPCC. Want enkel op basis
van de 22-jarige cyclus kan het belang van de primaire minima worden onderkend, wat
ook van belang is met het oog op de impact van klimaatruis t.g.v. bijvoorbeeld de
relatief grote fluctuaties in het UV spectrum van de zon (deze fluctuaties kunnen in de
orde van 100x groter zijn dan de fluctuaties binnen het gehele spectrum ). Dit punt is
bovendien ook relevant bij het bestuderen van de temperatuur impact van de
aantasting van de ozonlaag, waarvan bekend is dat deze een cruciale rol speelt bij
blokkeren van de voor de mens schadelijke UV zonnestraling.

In paragraaf VII van het februari artikel is een uitgebreide beschrijving gegeven voor de
LISIRD data set. De LISIRD betreft weliswaar geen “officiële” TSI doch deze bevat in de
ogen van LASP hoofdonderzoeker Greg Kopp (figuur 13) wel de beste waarden die
beschikbaar zijn voor de experts; de data die betrekking heeft op het satelliet tijdperk is
gebaseerd op de Community-Consensus TSI Composite .
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Figuur 13: LISIRD auteur Greg Kopp beschrijft de controverse onder TSI experts
over invloed van de zon op klimaatverandering.

IX – Fysische onderbouwing voor invloed zon is conceptueel eenvoudiger dan de
CO2-hypothese

Deze paragraaf presenteert een beschrijving van de natuurkundige mechanismen die
betrokken zijn bij de invloed van respectievelijk de zon (IX-a) en CO2 (IX-b) op het
klimaat.

• IX-a Het natuurkundig mechanisme achter de invloed van de zon op het klimaat

De zon staat bekend als de drijvende kracht achter alle klimaat en weersverschijnselen.
Het mechanisme laat zich primair gemakkelijk duiden: de temperatuur op aarde volgt
de totale zonnestraling tijdens de fase waarbij de primaire minima zich aandienen
binnen het perspectief van de 22-jarige magnetische zonnecyclus. De 22-jarige
zonnecyclus ontstaat uit een complex van korte en lange termijn cycli op basis van
magnetische activiteit, welke bepalend is voor zowel de omvang als de samenstelling
van de zonnestraling die de aarde bereikt.

De fase van de primaire minima vormt de meest stabiele en betrouwbare indicator
voor de activiteit van de zon op de lange termijn. De minima ontstaan doordat de druk
component in de energiegolven van de zon gepaard gaan met een lagere
frequentie  in combinatie met: een hogere amplitude + een groter aantal actieve
regionen . De maxima tonen het omgekeerde patroon: de frequentie is hoger maar de
amplitude + het aantal actieve regionen is lager. Ook is bekend dat de samenstelling
van de zonnestraling vooral bij de maxima grote fluctuaties toont; dit gaat zelfs gepaard
met de vorming van twee maxima die zich verspreid over een periode van 2-3 jaar
aandienen. Het eerste maximum wordt gekenmerkt door o.a. een hoog niveau van het
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verre UV + relatief veel kleine zonnevlekken + zonnevlammen; het tweede maximum
wordt gekenmerkt door zowel grote zonnevlekken als grote zonnevlammen en
aurora’s.

Dit verklaart waarom juist tijdens maxima relatief gemakkelijk ‘klimaatruis’ ontstaat; de
atmosfeer van de aarde kan de minder krachtige hoogfrequente energie van de zon
gemakkelijker reflecteren (via bijvoorbeeld Albedo) of absorberen (via bijvoorbeeld
afbraak van UV straling in de ozonlaag). In het december artikel is aangetoond dat de
correlatie tussen de TSI en de temperatuur bij de minima tot wel 4x hoger is dan bij de
maxima het geval is.

UV zonnestraling vormt de primaire bron van energie voor de atmosfeer en speelt een
centrale rol bij zowel de verticale, thermische en electronische structuur van de
atmosfeer. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het UV spectrum 8%
van het totale zonnespectrum vormt aan de top van de atmosfeer, waarvan 3-5%
overblijft bij het aardoppervlak. Bovendien speelt UV straling een cruciale rol binnen de
ozon cyclus in de atmosfeer. Ook dit is van belang omdat ozon warmte genereert in de
stratosfeer, zowel door de ultraviolette straling van de zon te absorberen in de hogere
atmosfeer (stratosfeer) als door opgaande infraroodstraling uit de lagere atmosfeer
(troposfeer) te absorberen.

De zon genereert via UV straling iedere dag opnieuw ongeveer 12% van alle ozon in de
atmosfeer; de aantasting van de ozonlaag zorgt ervoor dat vooral meer van de hoog
energetische UV-C en UV-B straling dieper kan doordringen in de atmosfeer. Van de 3
mogelijke factoren (UV, kosmische straling en/of zonnewind) die een rol kunnen spelen
bij het ontstaan van de versterkende factor vormt UV een kandidaat die in potentie
voor grote effecten kan zorgen in de circulatie van de atmosfeer; circulatie modellen
suggereren dat de variaties relatief klein zijn. Wel duidt de afkoeling van de stratosfeer
die sinds het begin van de jaren ’80 is ontstaan logischerwijs op een verticaal transport
van energie vanuit de hogere atmosfeer naar de lagere atmosfeer, waarbij UV een
sleutelrol speelt.

Relevant is ook dat zowel in het december artikel als het februari artikel patronen zijn
beschreven waaruit blijkt dat de zon ook een duidelijke ‘footprint’ toont in de ENSO
cyclus.

De wetenschappelijke literatuur beschrijft dat het temperatuurverschil tussen een
passieve zon en een actieve zon in de orde van grootte ligt van 1 °C op basis van
boringen in de aardkorst of de ijskappen ; Svensmark beschrijft hiervoor een iets
hogere waarde: 1-2 °C . Dit komt bij benadering overeen met de inschatting dat de zon
sinds het Maunder minimum voor ongeveer 1,1 °C opwarming heeft gezorgd (zie
paragraaf VI). Dit vereist een hoge versterkende factor want de fluctuaties in de TSI zijn
energetisch bezien relatief klein. Echter, de energie van de zon bestaat niet alleen uit de
fotonen die via de TSI worden gemeten. Want de energie van de zon bereikt ook via
magnetisme en energetische deeltjes de aarde. Zowel de impact op het klimaat als het
bijbehorende natuurkundige mechanisme van deze 2 bijkomstige factoren wordt niet
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meegenomen in de zienswijze van het IPCC. Overigens is pas in 2019 duidelijk
geworden dat bijvoorbeeld de kracht van het magnetische veld van de zon tot zeer
recent met een factor 10 te laag is ingeschat.

Overigens, de recente extreme omstandigheden bij de zon worden ook aangetroffen bij
de activiteit van de zon in termen van het aantal zonnevlekken. In 2004 is door
wetenschappers van het Max Planck instituut vastgesteld dat het aantal zonnevlekken
in de 2de helft van de 20ste eeuw op een recordniveau is beland binnen het perspectief
van de afgelopen 8.000 jaar . In onderstaande video beschrijft Prof. Nir Shaviv de
voortdurende invloed van de zon op het klimaat in het perspectief van de geschiedenis
van de aarde.

Watch Video At: https://youtu.be/2lNnggKFYu0

VIDEO: DTU lezing door Prof. Nir Shaviv over de voortdurende rol van de zon in
klimaatverandering;

vanaf 13:30 wordt in de video het perspectief besproken dat in de aanvullende
sectie hieronder in figuur 14 wordt getoond.
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Figuur 14: De zon heeft een groot temperatuur effect gedurende de 11-jarige
zonnecyclus; de impact is 5-7 maal groter dan verwacht op basis van enkel de
totale zonnestraling (TSI) .

DE TSI TOONT ENKEL HET DIRECTE DEEL VAN DE ENERGIE VAN DE ZON

Conceptueel mag de verklaring voor de invloed van de zon op het eerste gezicht
wellicht relatief eenvoudig lijken maar getalsmatig betreft vooral het aspect van de
noodzakelijke versterkende factor een complexe materie. Getalsmatig is van belang dat
slechts een deel van de zonnestraling gemeten aan de top van de atmosfeer het
aardoppervlak bereikt en verwarmt. Rekening houdend met de bolvorm van de aarde +
een albedo factor van 30-39% (percentages volgens Wikipedia) bereikt slechts 15,25-
17,5% van de zonnestraling het aardoppervlak. Svensmark beschrijft voor de kracht van
het zonnesignaal in het oceaan systeem tijdens de 11-jarige zonnevlekkencyclus een
waarde van 0,2 W/m2  (zie figuur 14).
Energetisch bezien dient hiervoor noodzakelijkerwijs een versterkend mechanisme te
bestaan. M.b.t. de versterking van het signaal van de zon denken diverse experts vooral
aan een natuurlijk mechanisme via 3 mogelijke factoren: UV, kosmische straling en/of
zonnewind. Svensmark als Shaviv beschrijven een (indirecte) versterkende factor voor
het signaal van de 11-jarige zonnecyclus in het oceaan systeem, welke er voor zorgt dat
de impact in de orde van 5 tot 7 maal groter is dan de TSI signaal zelf . De
beschrijving van Svensmark (zie ‘figure 16’ in figuur 14) impliceert dat binnen de 11-
jarige zonnecyclus een TSI amplitude van 0,5 W/m2 (= 5x de waarde van 0,1 W/m2 aan
het aardoppervlak) aan de top van de atmosfeer (TOA) gepaard gaat met een
temperatuur amplitude van 0,05-0,08 °C.
De beschrijving van Svensmark impliceert een waarde van slechts 0,50-0,80 °C per
W/m2 aan het aardoppervlak; terwijl de zonnegevoeligheid die in paragraaf III en
paragraaf IV is beschreven voor de minima komt overeen met een waarde van 6,0 °C
per W/m2 aan het aardoppervlak (op basis van dezelfde vermenigvuldigingsfactor van
5x die door Svensmark wordt gebruikt in combinatie met de waarde: 1,2 °C per W/m2).
Dit betekent dat het lange termijn perspectief van de minima bij de temperatuur
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ontwikkeling een versterkende factor van 7,5 tot 12 vereist t.o.v. het perspectief van de
zonnecyclus; dit komt overeen met een versterkende factor met een waarde van 37,5
tot 84 t.o.v. het TSI signaal in het oceaan systeem bij het aardoppervlak.
De omvang van deze getallen kunnen we begrijpen via het feit dat de fluctuaties voor
de TSI als geheel relatief klein zijn met een variatie in de orde van 0,1%; echter, de
omvang van de fluctuaties verschillen zeer sterk want voor het UV spectrum geldt dat
de variatie in de orde van 10-20% van de totale TSI ligt – wat ongeveer een factor 100-
200 hoger is t.o.v. het gehele zonnespectrum . Svensmark beschrijft dat de fluctuaties
bij een golflengte van 120-121 nm gepaard gaan met veranderingen in de orde van
40%, wat 400x hoger is dan de fluctuaties van het gehele TSI spectrum . Bij extreem
ultraviolete [EUV] frequenties komen variaties voor die kunnen oplopen tot in de orde
van 6%, wat neerkomt op een factor 30 hoger t.o.v. de 0,02% die van toepassing is op
zichtbaar licht. Fundamenteel is hierbij ook van belang dat EUV straling bestaat uit hoog
energetische fotonen, welke in potentie een hoge impact kan hebben op de atmosfeer.
Uit UV proxies op basis van algen blijkt dat bij Antarctica de hoeveelheid UV straling aan
het einde van de 20ste eeuw met ongeveer 50% verder is opgelopen t.o.v. de vorige
pieken met waarden van minder dan 1,2 Tscy/TCC die halverwege het vorige millenium
hebben plaatsgevonden. Dit resulteert in een hockeystick grafiek die nog steiler oploopt
dan bij de zonnevlekken het geval is met waarden van bijna 1,8 Tscy/TCC  (zie figuur
15).

Kortom, de dynamiek van de invloed van de zon is duidelijk zichtbaar maar
getalsmatig is er sprake van een onbegrepen mechanisme. Dit komt vermoedelijk
omdat de energie van de zon ontstaat op basis van een combinatie van een
directe invloed van: (1) fotonen [UV], in combinatie met indirecte invloeden van:
(2) energetische deeltjes [zonnewind] en (3) magnetische velden [kosmische
straling].
Via de TSI meten we dus enkel de directe invloed van fotonen. De fluctuaties van
de zon ontstaan op basis van magnetisme; dit maakt direct duidelijk dat de
impact hiervan (in combinatie met de invloed van kosmische straling)
logischerwijs in het perspectief van de kosmische constellaties minstens even
groot kan zijn. Onderstaande citaat uit het werk van van Geel & Ziegler  geeft
hiervoor een indicatie:

“Measurements show that between 1964 and the 1990s the total magnetic flux leaving
the Sun (solar wind) increased by a factor of 1.4 with surrogate measurements indicating
that it increased since the Little Ice Age by 350%, while the GCR flux decreased by
about 50% to reach a low in the 1990s.”

29

34

37

38

33/46

https://www.nasa.gov/mission_pages/sdo/news/sdo_eve.html


Figuur 15: Zowel zonnevlekken (onderste deel afbeelding) als UV proxies op basis
van scytonemine pigment gevormd door bacteriën bij algen op Antarctica
(bovenste deel afbeelding) tonen aan het einde van de 20ste eeuw zeer hoge
niveaus (~1,8 Tscy/TCC) resulterend in een grafiek met de vorm van een
‘hockeystick’; hierbij is bij de UV proxies het verloop nog steiler dan bij de
zonnevlekken het geval is . De afname van ozon in de periode 1960-2000 van 350
UD naar 50 DU is weergegeven in een apart kader.

• IX-b Het natuurkundig mechanisme achter de invloed van de CO2 op het klimaat

Sinds het begin van de industriële revolutie is de concentratie van CO2 in de atmosfeer
wereldwijd inmiddels met ongeveer de helft toegenomen van ongeveer 277 ppm rond
het jaar 1700 tot waarden hoger dan 415 ppm halverwege april 2020. Dit betekent dat
in 320 jaar tijd het percentage CO2 is toegenomen van bijna 3 deeltjes naar ruim 4
deeltje per 10.000 deeltjes in de atmosfeer.

De website van de NASA beschrijft dat de temperatuur impact van het totale
broeikaseffect 33 °C bedraagd; wolken zorgen hierbij voor een afkoeling van netto -5
°C . Volgens het IPCC komt de impact van wolken overeen met een stralingsforcering
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van -13 W/m2 . Logischerwijs betekent dit dat alle broeikasgassen samen bij
benadering verantwoordelijk zijn voor een temperatuur effect van 38 °C (zonder de
impact van wolken). De veronderstelling is dat 9-26% van dit temperatuureffect ontstaat
via CO2; dit impliceert een temperatuur effect voor CO2 in de orde van 3,42-9,88 °C
(afgezien van een eventueel logaritmisch effect effect dat de impact zal drukken). Een
toename van CO2 in de atmosfeer met 50% zou daarmee logischerwijs in de orde van -
1,71-4,94 °C behoren te liggen volgens deze opvatting. Het IPCC verondersteld hierbij
dat de opwarming sinds het begin van de industriële revolutie grotendeels aan
broeikasgassen kan worden toegeschreven; AR5 beschrijft dat men het waarschijnlijk
acht dat de temperatuurstijging sinds het begin van de industriële revolutie mogelijk
zelfs geheel het gevolg is van broeikasgassen. Men redeneert hierbij dat het
broeikaseffect van CO2 wordt versterkt door feedback systemen waarbij positieve
feedback domineert; dit vormt tevens de verklaring waarom de temperatuur impact van
de toename van CO2 hoger is dan de 1,1 °C die onder laboratorium omstandigheden
voor een verdubbeling van CO2 is aangetroffen. Het IPCC spreekt al sinds de jaren ’90
over een ‘klimaatgevoeligheid’ met een waarschijnlijke bandbreedte van 1,5-4,5 °C, wat
verwijst naar het temperatuur effect van een verdubbeling van CO2.

Echter, deze beschrijving berust vrijwel geheel op een theoretisch denkkader want pas
in 2015 werd voor het eerst door onderzoekers een direct empirisch bewijs getoond
voor het bestaan van het mechanisme binnen het klimaat systeem beschreven door de
broeikastheorie . Deze onderzoekers hebben beschreven dat CO2 enige invloed (~10%
van de trend) heeft bij de ‘terugstraling’ van lange golf straling (infraroodstraling) vanuit
de atmosfeer.

Een fundamenteel probleem in deze zienswijze vormt het feit dat voor ieder deeltje
CO2 in de atmosfeer ongeveer 625 deeltjes beschikbaar zijn van het meest dominante
broeikasgas, namelijk: waterdamp [H2O]. M.a.w. naast de 4 CO2 deeltjes per 10.000
deeltjes in de atmosfeer bevinden zich ongeveer 2500 deeltjes waterdamp binnen het
klimaat systeem. Bovendien wordt aan één molecuul CO2 en één molecuul waterdamp
[H2O] bij benadering ongeveer dezelfde stralingsforcering toegeschreven. Logischerwijs
kunnen we hieruit afleiden dat waterdamp in theorie op basis van de kwantiteit t.o.v. de
overige broeikasgassen grotendeels (mogelijk ruim 99%) verantwoordelijk kan worden
gehouden voor het broeikaseffect van 38 °C. Een bevestiging voor dit beeld vormt de
omvang van het temperatuur effect van een verdubbeling van CO2 onder laboratorium
omstandigheden want een temperatuurstijging van 1,1 °C impliceert een bijdrage van
minder dan 3% t.o.v. het totale broeikaseffect van 38 °C (na verrekening voor de impact
van wolken); ook dit percentage ligt beduidend lager dan de CO2 bijdrage van 9-26%
binnen het raamwerk van het IPCC op basis van de broeikastheorie. De impact van CO2
t.o.v. de overige broeikasgassen (afgezien van de impact van waterdamp) wordt in AR5
ingeschat op ongeveer 70%; voor methaan denkt men aan een bijdrage van 4-9% en
voor ozon denkt men aan een bijdrage van 3-7%. Deze laatste percentages zijn
representatief voor de zogenaamde ‘consensus’.

De zienswijze die op basis van de kwantitatieve verhoudingen een lagere impact voor
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CO2 als broeikasgas beschrijft is consistent met o.a. de wet van Henry + het feit dat
binnen de natuurlijke cycli CO2 de temperatuur volgt en dus niet andersom. De wet van
Henry beschrijft dat de toename in de concentratie van CO2 in de atmosfeer deels het
gevolg is van de temperatuurstijging van het zeewaterwateroppervlak. Experts hebben
ingeschat dat de temperatuurstijging verantwoordelijk is voor ongeveer 15% van de
stijging van CO2 sinds het begin van de industriële revolutie; bij een temperatuur
stijging van 1 graad Celsius kan bij benadering ongeveer 3% minder CO2 kan worden
opgelost in het oceaanwateroppervlak. Hieruit blijkt dat fundamenteel bezien
logischerwijs een aanzienlijk deel van de stijging van CO2 het gevolg is van de
temperatuurstijging en dus niet andersom. Bovendien blijkt uit de getalsmatige analyse
in dit artikel dat voor de periode t/m de jaren ’80 er geen ruimte is voor een significante
bijdrage van CO2 en voor de periode na de jaren ’80 blijkt de bijdrage van ozon in het
broeikaseffect (via de aantasting van de ozonlaag) indirect aanzienlijk groter dan bij CO2
het geval is.

Kortom, zowel het perspectief van de zon als CO2 toont inconsistenties die
betrekking hebben op de omvang van de verhoudingen. Bij de zon draait het
hierbij vooral om een versterkende factor in de orde van 37,5 tot 84; binnen de
broeikastheorie vormt de beschikbaarheid van gemiddeld 625 deeltjes
waterdamp t.o.v. 1 deeltje CO2 in de atmosfeer een nog grotere verhouding. Beide
factoren laten zich empirisch bezien in het klimaat systeem bijzonder lastig
onderzoeken. Dit komt omdat waterdamp deeltjes binnen het klimaat systeem
zich manifesteren in wisselende toestanden met een variabele impact. De
resultaten onder laboratorium omstandigheden voor een verdubbeling van CO2
tonen aan dat de verhouding t.o.v. de veel grotere beschikbaarheid van
waterdamp wel is te overbruggen.
Echter, enkel binnen het perspectief van de CO2 theorie worden fundamentele
inconsistenties aangetroffen waaruit blijkt dat de impact van CO2 binnen het
klimaat systeem aanzienlijk complexer is dan wat laboratorium omstandigheden
beschrijven. Bovendien bestaat het klimaat systeem grotendeels uit negatieve
feedback systemen. De inconsistenties m.b.t. CO2 (wet van Henry + het feit dat
CO2 de temperatuur binnen de natuurlijke cycli) vormen een aanwijzing dat
binnen het klimaat systeem negatieve feedback systemen dominant zijn, ook
m.b.t. de impact van CO2. Binnen het denkkader van het IPCC veronderstelt men
dat positieve feedback systemen verantwoordelijk zijn voor een versterkt
broeikaseffect. Uit de PMOD-ACRIM controverse blijkt dat hierbij de rol van de
zon is genihiliseerd. Dit gebeurt op basis van aannames en aanpassingen die door
meerdere onderzoeksteams op het allerhoogste niveau inmiddels al ruim 2
decennia zijn herkend als een methode die niet representatief is voor wat de
satelliet data daadwerkelijk beschrijft:
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“Several TSI satellite composites have been proposed: ACRIM, PMOD, RMIB and those
suggested by Scafetta and Dudok de Wit et al. Although these composites use different
sets of TSI satellite records and merging methodologies, they are relatively equivalent
since about 1992, the beginning of the ACRIM2 record, because they are all based on
high-quality TSI observations. Yet, as clarified below, PMOD used their own modified
versions of the original results compiled by the experiment teams for the SMM/ACRIM1,
UARS/ACRIM2 and Nimbus7/ERB records to cover the period 1978-1992 and,
therefore, its proposed record cannot be considered a real TSI satellite composite but a
model construction. The ACRIM-PMOD controversy is about the scientific legitimacy
of such modifications.“

X – Discussie & conclusie

In dit artikel is aangetoond op basis van 3-jarige periodes rond de minima van de
zonnecyclus dat 93% van de variantie in het temperatuurverloop van het
zeewateroppervlak [HadSST3] tussen het laatste decennium van de 19de eeuw en de
midden jaren ’80 wordt verklaard door de totale zonnestraling [LISIRD]. Hierbij is
gebruik gemaakt van een correctie gericht op de secundaire minima. Voor de gehele
periode vanaf het minimum rond 1890 wordt 96% van de variantie over verklaard door
de combinatie van de totale zonnestraling en de afname van ozon concentraties.

Tevens is aangetoond dat zowel CO2, AOD en ENSO cyclus in beide periodes geen
meerwaarde genereren in termen van de verklaarde variantie. Dit impliceert dat het
sterke statistische verband tussen CO2 en de temperatuur berust op een spurieus
schijnverband dat t/m de midden jaren ’80 geheel wordt verklaard door de zon. Bij de
overgang tussen de minima rond de jaren 1985 en 1996 heeft het ontstaan van de
ozonproblematiek dit schijnverband tijdelijk ondersteund. De aantasting van de
ozonlaag is ontstaan onder invloed van het gebruik van de kunstmatige CFK’s (niet t.g.v.
de qua oorsprong natuurlijke CO2) en heeft tot gevolg gehad dat meer UV
zonnestraling het aardoppervlak heeft kunnen bereiken. Tijdens de overgang tussen de
minima rond de jaren 1985 en 1996 toonde de totale zonnestraling ondertussen een
lichte daling maar nadien volgde tussen zowel 1996 en 2008 als tussen 2008 en 2017
een versnelling in de toename van de totale zonnestraling.

Het schijnverband tussen CO2 en de temperatuur manifesteert zich in het perspectief
van zowel de primaire en secundaire minima, als ook bij de combinatie van beide
minima series. Enkel de correlaties tussen zeewateroppervlaktetemperatuur en totale
zonnestraling tonen een stabiel verband voor zowel de periode voorafgaand aan de
ozonproblematiek als de gehele periode sinds 1880. Na een correctie gericht op de
secundaire minima (+0,123 W/m2) blijkt de omvang van de correlatie tussen
zeewateroppervlaktetemperatuur en TSI op basis van het 3-jarig gemiddelde voor beide
periodes hoger dan de correlatie tussen de zeewateroppervlaktetemperatuur en CO2.

Het verband tussen de TSI [TOA] en de zeewateroppervlaktetemperatuur gaat gepaard
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met een zonnegevoeligheid van 1,2 °C per W/m2 voor het 3-jaren gemiddelde rond de
primaire minima (+ de secundaire minima na toepassing van de correctie). Dit verband
verklaart o.a. de gehele opwarming tussen de 3-jarige periodes rond de primaire
zonneminima jaren 1996 en 2017. Tevens impliceert dit verband dat de zon
verantwoordelijk is geweest voor ongeveer 1,1 °C van de opwarming die sinds het
Maunder minimum aan het einde van de 17de eeuw is ontstaan op basis van een
tussentijdse toename van de TSI met een waarde van 0,941 W/m2 t/m het
zonneminimum jaar 2017.

In paragraaf VI van het december artikel is op basis van de PAGES 2k proxies een
temperatuur trend beschreven van +0,0316°C per decennium voor de periode 1810-
1902. Omdat het jaar 1902 een secundair minimum betreft en het jaar 1810 een primair
minimum betreft (hierbij is rekening gehouden met de opeenvolging van 2 primaire
minima op rij in de eerste decennia van de 18de eeuw) ligt het voor de hand om ook
hierbij de correctie gericht op de secundaire minima toe te passen om een vergelijking
met de PAGES 2k proxies mogelijk te maken. Het 3-jarig TSI gemiddelde rond de jaren
1810 en 1902 levert een stijging op van 0,052 W/m2; in combinatie met de correctie
gericht op de secundaire minima (+0,123 W/m2) wordt een totale stijging gevonden van
+0,175 W/m2 welke via de zonnegevoeligheid van 1,2 °C per W/m2 resulteert in een
waarde van +0,21 °C. Het berekende temperatuurverschil op basis van de zon ligt
daarmee voor de periode 1810-1902 dus ongeveer 0,1 °C lager dan de temperatuur
trend die voor dezelfde periode op basis van de PAGES 2k proxies is gevonden.

Op dezelfde wijze is een berekening gemaakt voor de opwarming tussen het Maunder
minimum en de 3-jarige periode rond het jaar 1810. De PAGES 2k proxies tonen een
beeld waarbij de temperatuur rond het einde van het Maunder minimum een nog iets
lager niveau heeft bereikt dan rond het jaar 1810. Op basis van de totale zonnestraling
toont de opwarming tussen het Maunder minimum en de 3-jarige periode rond het jaar
1810 een omvang van 0,40 °C; opgeteld levert dit voor de periode tussen het Maunder
minimum en de 3-jarige periode rond het jaar 1902 een temperatuurstijging van in
totaal 0,61°C.
Een controle berekening voor het temperatuur verschil tussen het Maunder minimum
en de 3-jarige periode rond het primaire minimum jaar 1912 (welke in paragraaf VII een
stabiel referentiepunt heeft opgeleverd t.o.v. de periode rond het jaar 1976) levert een
temperatuurstijging op van 0,51°C. Deze uitkomsten tonen een consistent beeld
waarbij zowel de PAGES 2k proxies als de TSI een kleine temperatuurstijging beschrijft
voor zowel de 18de eeuw als de 19de eeuw. In combinatie met het overzicht in
paragraaf VI betreffende de temperatuurontwikkeling t.o.v. het jaar 1912 is hieruit af te
leiden dat sinds het Maunder minimum de opwarming van de
zeewateroppervlaktetemperatuur ruim 1,5 °C bedraagt. De mondiale temperatuur is
ondertussen ongeveer 0,15-0,30 °C harder gestegen t.o.v. het zeewateroppervlak, met
een waarde in de orde van ruim 1,65 °C op basis van de HadCRUT4 data set en hooguit
1,80 °C op basis van de GISSTEMP v4 data set.

I.v.m. de impact van faseverschillen tussen de zon en het oceaan systeem (de impact
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van de ENSO cyclus is vertraagd in de orde van 6 maanden) levert de data op basis van
3-jarige periodes rond de zonneminima logischerwijs waarschijnlijk zowel een meer
stabiel als ook een meer betrouwbaar beeld op t.o.v. data op basis van de individuele
zonneminima jaren. De impact van ‘klimaatruis’ (b)lijkt hierbij gereduceerd tot een
ogenschijnlijk zeer laag niveau. De eerste 2 decennia van de 21ste eeuw werden
bovendien gekenmerkt door laag niveau van vulkanisme; ook dit kan in potentie een
(klein) deel van de temperatuurstijging verklaren sinds de 17de eeuw; doch
logischerwijs gaat het hierbij om niet meer dan enkele honderdsten van een graad
Celsius.

Aanvullend blijkt in het perspectief van de HadSST3 55% van de opwarming tussen de 3-
jarige periodes rond de zonneminimum jaren 1976 en 2017 verklaart door de zon, zoals
weergegeven in figuur 10B. De ozonproblematiek heeft ervoor gezorgd dat meer
zonnestraling het aardoppervlak heeft kunnen bereiken; dit verklaart grotendeels de
rest van de tussentijdse opwarming gedurende deze periode.

In de wetenschappelijke literatuur zijn afgelopen jaren inmiddels meerdere claims
gepresenteerd door onderzoekers die via fundamenteel andere
onderzoeksbenaderingen ook hebben geconcludeerd dat de CFK’s een tijdelijke doch
zeer significante impact hebben gehad bij het ontstaan van de relatief snelle
opwarming sinds de jaren ’70. In 2013 werd door Prof. Qing-Bin Lu van de Universiteit
van Waterloo (Canada) geclaimd dat CFK’s in combinatie met kosmische straling (onder
invloed van het magnetische veld van de zon) de oorzaak zijn van de opwarming sinds
1850 . En in januari 2020 is door een groep van onderzoekers uit de VS, Canada en
Zwitserland beschreven dat CFK’s in de periode tussen 1955 en 2005 ongeveer 1/3 van
de wereldwijde opwarming verklaren + ongeveer de helft van de opwarming bij de
noordpool . Geofysicus Peter Langdon Ward heeft vanaf 2009 onderzoek
gepresenteerd waarin de rol van ozon in het klimaat centraal staat.

Op basis van 4 TSI data sets + 4 temperatuur data sets is aangetoond dat alle data sets
bij het 3-jarige gemiddelde rond de primaire minima voor de periode 1890 t/m 1976
hetzelfde kenmerkende patroon tonen. De laagste waarde binnen dit patroon
manifesteert zich altijd bij het 3-jarig gemiddelde rond het minimum van 1912; de jaren
1890 en 1933 tonen duidelijk hogere waarden en bij 1954 als 1976 worden nog hogere
waarden aangetroffen. Van belang is dat de 4 TSI data sets niet duidelijk verschillen van
de 4 temperatuur data sets; de variantie binnen beide groepen data sets blijkt duidelijk
groter dan tussen de beide groepen data sets. De beide groepen data sets tonen op
basis van de gemiddelde waarden een correlatie met een waarde van 0,928 [p=0,000].
Zowel bij 2 van de 4 van de TSI data sets (LISIRD & IPCC AR5) als bij de beide
temperatuur data sets van het Hadley Centre (HadSST3 en HadCRUT4) tonen de 5
minima waarden op basis van het 3-jarig gemiddelde exact dezelfde volgorde. De meest
wijkende data set betreft de GISS SST data set.
Opvallend is ook dat in het perspectief van de primaire minima beide data sets van het
Hadley Centre een kleine vertraging tonen in de temperatuurontwikkeling tijdens de
laatste twee volledige zonnecycli (1976-1996 en 1996-2017) terwijl de beide data sets

42

43

39/46

https://ozonedepletiontheory.info/


van de NASA tijdens deze periodes een relatief grote versnelling tonen.
De hoogste correlatie die in dit perspectief is aangetroffen bij een combinatie van een
TSI data set en een temperatuur data set betreft het koppel dat centraal staat in dit
onderzoek, namelijk: de combinatie van de LISIRD en de HadSST3.

Ook is een beschrijving gepresenteerd voor het natuurkundige mechanisme dat de
invloed van de zon op het klimaat verklaard. De wetenschappelijke literatuur
presenteert gedetailleerde beschrijvingen waarin op basis van o.a. een drietal kandidaat
factoren (UV, kosmische straling en/of zonnewind) het ontstaan van het noodzakelijke
versterkend mechanisme dat nodig is om het temperatuureffect te verklaren dat wordt
aangetroffen bij de 11-jarige zonnecyclus. In dit onderzoek is duidelijk geworden dat
een nog groter versterkend mechanisme werkzaam is bij het verloop van de minima
tussen de 3-jarige periodes rond het jaar 1890 en jaar 2017 – welke betrekking hebben
op een periode van in totaal 130 jaar.

Dit onderzoek heeft enkele cruciale tekortkomingen in het denkkader van het IPCC
onder de aandacht gebracht. Deze tekortkomingen reiken enerzijds een verklaring voor
hoe het vermeende “onbegrepen” verband  tussen de activiteit van de zon en het
klimaat op aarde is ontstaan en anderzijds vormen ze handvatten om de relatie tussen
beide factoren beter te kunnen doorgronden:

• 1 – Het IPCC houdt in haar analyse geen rekening met de 22-jarige magnetische
zonnecyclus
• 2 – Het IPCC houdt in haar analyse onvoldoende rekening met de relevantie van de
zonneminima
• 3 – Het IPCC baseert in AR5 haar conclusie m.b.t. de zon op de PMOD data set, terwijl
diverse TSI expert teams de PMOD als niet-representatief beschouwen voor de
satellietmetingen
• 4 – Het IPCC veronderstelt dat het temperatuureffect van de 11-jarige
zonnevlekkencyclus slechts 0,06 °C bedraagd (op basis van CMIP5 klimaatmodellen);
Wikipedia beschrijft op basis van Camp & Tung (2007) dat rekening mag worden
gehouden met een impact die 2x tot mogelijk zelfs 4x hoger is, namelijk: 0,18 +/- 0,06
°C
• 5 – Het IPCC houdt geen rekening met het feit dat binnen de natuurlijke cycli CO2 de
temperatuur volgt en dus niet andersom
• 6 – Het IPCC houdt geen rekening met de wet van Henry (~15% van de CO2 stijging is
het gevolg van de temperatuurstijging; dit resulteert in een theoretische inconsistentie
m.b.t. de theorie die veronderstelt dat CO2 voor een groot deel verantwoordelijk is voor
de temperatuurstijging sinds 1850)
• 7 – Het IPCC houdt m.b.t. de lange termijn trends geen rekening met een
fundamenteel verschil voor en na het ontstaan van de ozonproblematiek (+ het
ontstaan van de inverse relatie tussen de temperatuurontwikkeling in de lagere en
hogere atmosfeer)
• 8 – Het IPCC legt teveel nadruk op korte termijn trends: bij het vaststellen van recente
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trends op mondiaal niveau dient men rekening te houden met de invloed van de multi-
decadale natuurlijke cyclus (op mondiaal niveau ontstaat deze vooral t.g.v. de zon,
lokaal kunnen cycli binnen het oceaan systeem hierbij ook een rol spelen).

Bovenstaande punten vormen een beeld dat aantoont dat het IPCC een onevenwichtig
incompleet beeld beschrijft waarbij de rol van de zon structureel wordt genihiliseerd in
combinatie met de neiging om op lichtzinnige wijze veranderingen binnen het klimaat
systeem toe te schrijven aan antropogene invloeden. De inconsistenties aangaande het
statistische verband tussen de temperatuurontwikkeling en CO2 worden hierbij
structureel genegeerd. Illustratief hiervoor is het onderzoek waaruit blijkt dat pas in
2015 onderzoekers hebben gemeld voor het eerst enig empirisch bewijs te hebben
gevonden voor het bestaan van enige invloed van CO2 op de impact van de straling van
de atmosfeer (~10% van de trend); dit gebeurde op basis van data over een tijdspanne
van slechts één 11-jarige periode .

De inverse relatie tussen de temperatuurontwikkeling in de lagere atmosfeer
(troposfeer) en de hogere atmosfeer (stratosfeer) is pas in de begin jaren ’80 ontstaan;
dit valt samen met de periode waarin de aantasting van de ozonlaag is ontstaan. Het
IPCC veronderstelt dat CO2 hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.
Tegelijkertijd stelt het IPCC bij haar modellen geen eisen m.b.t. consistente trends voor
de periodes voor en na het ontstaan van deze inverse relatie. In dit onderzoek is
beschreven dat de totale zonnestraling rondom de minima consistente correlaties toont
met de temperatuur ontwikkeling voor vrijwel alle periodes vanaf het jaar 1880, met
uitzondering van de overgang tussen de minima rond de jaren 1985 en 1996 – tijdens
deze periode bereikte de ozonconcentratie het laagste niveau met een absoluut
dieptepunt in het jaar 1994. Dit impliceert overigens niet dat de sterke relatie tussen
zich beperkt tot de minima, want er zijn verschillende onderzoeksbenaderingen bekend
waarmee de sterke relatie tussen zon en temperatuur kan worden aangetoond .

M.b.t. de toekomst mag op basis van bovenstaande analyse logischerwijs worden
geconcludeerd dat de temperatuurontwikkeling grotendeels zal worden bepaald door
enerzijds de zon en anderzijds de invloed van de mens op de ozonlaag. Uitgaande van
de afname van het impuls-moment in de beweging van de zon rond het baricentrum
(en daarmee zeer waarschijnlijk ook de kracht van de zon) mag rekening worden
gehouden met een temperatuur impact in de orde van -0,1 °C voor komende 3
decennia – conform de beschrijving in het werk van Scafetta beschreven in
het december artikel. Daarnaast mag op basis van het te verwachten herstel van de
ozonlaag dat voor komende 3 decennia ook in de planning zit, rekening worden
gehouden met de mogelijkheid van een impact in de orde van -0,2 °C voor komende 3
decennia. De impact van het niet verklaarde deel van de temperatuurstijging (0,1 °C
voor de zeewateroppervlakte temperatuur) is gering omdat hierin ook de impact zit
t.g.v. de afname van vulkanisme naar een historisch laag niveau – in de toekomst
vulkanisme nauwelijks nog verder afnemen. Logischerwijs kunnen beide effecten
samen in potentie dus gaan zorgen voor een temperatuur impact van -0,3 °C in aanloop
naar het jaar 2050. Dit sluit aan op de daling van enkele honderdsten van een graad
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Celsius die in de aanvullende bijlage in het artikel van juni 2019 reeds werd voorzien op
basis van een analyse gericht op de multi-decennium klimaat cyclus; overigens, hierbij
ontbrak indertijd nog het besef dat de zon verantwoordelijk is voor het ontstaan van
deze klimaat cyclus.

Samenvatting in een notendop: de temperatuur volgde de totale zonnestraling (TSI)
tijdens de minima t/m halverwege de jaren ’80; vervolgens heeft de aantasting van de
ozonlaag vooral in de periode tussen 1984-86 en 1995-97 deze relatie verstoord.

* Tenslotte een woord van dank gericht aan André Bijkerk voor zijn adviezen van
redactionele aard bij de serie van 5 artikelen (allen gewijd aan de invloed van natuurlijke
cycli op het klimaat) die sinds juni 2019 is gepresenteerd; André schreef eerder zelf enkele
artikelen over de invloed van de zon via het wolkendek (dit onderwerp wordt ook besproken
in de video presentatie van Prof. Shaviv in paragraaf IX-a), zie: HIER en HIER.

Figuur A: zonnevlam die ontstaat op basis van magnetische activiteit van de zon.

VIDEO: NASA beschrijft de zonnecyclus.
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Watch Video At: https://youtu.be/sASbVkK-p0w

De zonnecyclus gaat gepaard met een kosmische beweging van de zon rond het
barycentrum;

in de bijlage van het december artikel is het mechanisme in detail beschreven.
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Wat vertellen klimaat proxy indicatoren?
• PAGES 2k Network illustratie (2013)
• PAGES 2k Network illustratie: 2019 hockeystick grafiek vs 2013 temperatuur data
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