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Hilarisch filmpje over het klimaat 
 

Dit is een hilarisch filmpje over het klimaat (link onderaan deze post). Het is spot on. Het 

verbeeldt in al zijn simpelheid precies wat er aan de hand is. Tegelijkertijd is het grappig en 

met enthousiasme gemaakt. Schitterend. Geweldig! Het duurt ook niet al te lang, dus het is 

makkelijk om onze aandacht erbij te houden. Het kost slechts een paar minuutjes van onze tijd.  

 

En nu?  

 

Nu we weten dat het filmpje de vinger exact op de zere plek legt, dat we misschien hebben 

zitten grinniken, of hoofdschuddend hebben gezegd ‘we hebben een groot probleem’, of ‘deze 

video moet je kijken, die is leuk!’ — wat gaan we nu doen? Verder scrollen in de timeline? Thee 

zetten? Het gras maaien? E-mails lezen? Terug naar de vergadering op werk, het proefwerk 

maken op school, de dagelijkse zorgen en beslommeringen?  

 

Waarschijnlijk wel. Het is meer waarschijnlijk dat we heel kort na het bekijken van een 

dergelijke humoristische benadering, direct weer terugvallen naar wat we eerder deden. Want 

er moet wel eten op tafel komen, de kinders moeten naar school, er moet carrière gemaakt 

worden en we willen ook nog een beetje gelukkig zijn. Dat is in zichzelf niet verkeerd. Iedereen 

wil dat. Maar ondertussen verandert er niks aan de situatie met het klimaat, het milieu en de 

biodiversiteit. Althans niet op globale schaal, gemiddeld genomen. Het wordt ieder jaar alleen 

maar een beetje erger.  

 

Grappige filmpjes of serieuze analyses, zolang op het allerhoogste niveau de uitstoot van 

broeikasgassen onverminderd stijgt (CO2-uitstoot van industrie en fossiele brandstoffen in 

2022 zal de 37 gigaton naderen) en het CO-gehalte blijft stijgen (gemiddeld over 2022 zo’n 418 

ppm), hebben ze allemaal, met alle respect, nul toegevoegde waarde. Het enige dat telt is het 

resultaat van ons collectieve handelen op het allerhoogste niveau. Ik noemt dat ‘das 

Gesamtergebnis’. Elke actie op supralokale schaal, elk hartverwarmend altruïstisch initiatief, 

elk theoretisch model of systemische benadering is volkomen zinloos als de mondiale CO2- 

uitstoot en het mondiale CO2-gehalte ieder jaar gewoon doorstijgt.  

 

Want zeg nou eens eerlijk? Wat ga jij na het zien van dit filmpje daadwerkelijk veranderen aan 

je manier van leven? Wat ga je nu onmiddellijk anders doen, zodanig dat het cumulatieve effect 

van al die individuele veranderingen het resultaat op het allerhoogste niveau, das 

Gesamtergebnis, daadwerkelijk leidt tot, ik noem maar eens wat, de significante vermindering 



van de uitstoot van broeikasgassen? Iets om over na te denken. Het is geen persoonlijk verwijt, 

hè? Het is een collectief verwijt. Het is een menselijk verwijt. We’re only human.    

 

Meer weten?  

 

Ga naar www.demensalsgrens.nl 

 

Bekijk het filmpje: https://youtu.be/Nn8XaZmAR-w 

 

 

Meer weten? 

 

https://www.bol.com/nl/nl/p/de-mens-als-grens/9300000128941910/ 

 

De mens als grens – Over de onbuigzame barrières van ons bestaan 
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