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Klimaatverandering: fictie is realiteit 
 

Het is de moeite waard om deze scène uit de serie Newsroom even te bekijken. Kost je maar 

vier minuten van je leven (link onderaan deze post). De serie is overigens uit 2012 en het CO2-

gehalte in de atmosfeer is nu 418 ppm. De scène maakt twee tegenstrijdige gevoelens in mij 

los:  

 

1 — Humor. Ik zat te grinniken. Omdat het zo straight in your face is, zo frontaal 

confronterend.  

2 — Doodsangst. Ik betrapte mijzelf óók op het gevoel van ‘shit, dit is géén film, dit is écht 

en het gebeurt nú!’  

 

Voor iedereen die denkt dat deze scène als fictie kan worden gezien: alles wat deze 

klimaatspecialist tegen deze journalist zegt is waar. Spot on. Feitelijk juist. Wetenschappers 

die zich bezighouden met het verschijnsel overshoot (overconsumptie) zien 

klimaatverandering niet als een kernprobleem maar als een symptoom. Milieuvervuiling is een 

symptoom. De vernietiging van de biodiversiteit is een symptoom. Het zijn allemaal gevolgen 

van onze neoliberale, kapitalistische, consumentistische, groei-economische vrije markt.  

 

Om het maar net zo frontaal  confronterend uit te drukken: om nog enige kans te maken op de 

overleving van de menselijke soort moeten er drie dingen gebeuren:  

 

1 — De armen moeten arm blijven.  

2 — De rijken moeten hun vermogen afstaan.  

3 — Bevolkingsgroei moet bevolkingskrimp worden.  

 

De vraag die we ons moeten stellen is: hoe gaan we dat doen? Bedenk bij het beantwoorden 

wel dat we inmiddels op acht miljard mensen zitten en met een bevolkingsgroei van ongeveer 

1 procent per jaar zitten we over dertig jaar op tien miljard mensen die allemaal rijk, gezond, 

gelukkig en oud willen worden. Die tien miljard mensen zijn dan nog steeds verdeeld over 

tweehonderd landen met een eigen sociale, culturele, economische, ideologische en politieke 

agenda. En daarom herhaal ik mijn vraag: hoe gaan we dat doen?  

 

https://youtu.be/XM0uZ9mfOUI 

 

 

https://youtu.be/XM0uZ9mfOUI


 

 

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 

 

 

 

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

