
maandagavond 11 maart 2019 

voorbereiding gesprek met Marcel Crok  

Rico Brouwer 

 

Email van KNMI ontvangen via webformulier: 

 

 

 

Contact met het KNMI 

Ik heb een vraag. 

Datum: ma 11 mrt 2019 19:58:39 CET 

U heeft via de KNMI-internetsite contact gezocht met het KNMI. 

Zodra u op onderstaande link 

http://secure.knmi.nl/contact/contact.php 

klikt kunnen wij uw vraag in behandeling nemen.  

 
Through the KNMI website you have contacted the KNMI. 

Only after you have clicked the link below 

http://secure.knmi.nl/contact/contact.php 

we will be able to process your submission. 

Uw vraag is/ Your question is: 

afschrift [tevens gericht aan uw persdienst] 

Beste Theo Brandsma, 

 

Met belangstelling las ik uw KNMI verslag 'Homogenization of daily temperature data' TR-356.  

 

Dit in voorbereiding op een interview over het recente stuk van Marcel Crok ea. 'Raadsel-Verdwe-

nen-Hittegolven'. [bijlage] 

 

Ik zou hierover graag met u of uw collega spreken dinsdag 12 maart. U kunt mij hierover bellen op 

06 ***  

 

Het interview vindt al woensdagochtend plaats, volledigheidshalve neem ik daarom de KNMI pers-

dienst in cc via het webformulier 

 
U wilt bijlage(n) meesturen: 

Met vriendelijke groet, 

KNMI 

Website: http://www.knmi.nl 

http://www.knmi.nl/


 

Rond half negen werd ik gebeld door Cees Molenaars, hoofd communicatie van het KNMI 

 

Samenvatting: 

prettig gesprek. Molenaars begreep aanvankelijk uit mijn Email webformulier dat ik iemand van 

KNMI zou willen interviewen en dat komende woensdag echt veel te kort dag is. [wellicht belde hij 

daarom zo snel terug] Ik legde uit dat ik dat wel wil, maar dat ik eerst woensdag Crok zou 

interviewen en dat ik voorafgaand graag iemand van KNMI over dat verslag zou spreken. 

Molenaars informeerde me er over dat als ik het interview zou houden met Crok ik niet hoefde te 

bellen met vragen, omdat hij er dan niet aan mee zou werken. Hij verbaasde zich er over dat ik Crok 

had uitgenodigd en legde uit waarom hem dat verbaasde: 

 

 Wat Marcel crok schrijft is kwalijk 

 Hij wordt niet serieus genomen, de telegraaf prikte er door heen en anderen media 

publiceren ook niet, geven hem geen podium 

 

 hij denkt dat KNMI het expres doet 

 hij wil niet weten hoe het echt zit 

 

 wat KNMI doet is te doen gebruikelijk, overal in de wereld maken knmi’s wel eens 

correcties 

 we hebben een pagode hut gebouwd en met wat hedendaagse opstelling doet, zie je verschil 

 

 Crok doet dit voor zijn klimaat sceptisch beeld 

 KNMI heeft steeds laten zien aan hem hoe het zat 

 

 Hij leeft van het feit dat hij een van de klimaatontkenners is 

 Gelieerd aan Thierry baudet, PVV, Rechterflank 

 

 KNMI heeft zijn vragen transparant beantwoord. 

 Crok had het rapport niet vooraf aan KNMI gedeeld, niet van hem gekregen. 

 Hij wil hetze aan KNMI ontketenen.  

 

 Te veel eer hem van repliek te dienen 

 

 KNMI komt 22 maart in meteorologica met een achtergrondartikel. 

 Baudet heeft zich er niet in verdiept. 

 

 KNMI heeft niks te verbergen 

 We zien het aantal klimaatsceptici teruglopen 

 

 Cees molenaars is hoofd communicatie. Heel veel contact gehad met Crok 

 KNMI valt onder ministerie infrastructuur en waterstaat 

 


