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Overshoot 
 

Zal ik, omwille van de duidelijkheid, maar ook als frontale confrontatie, het issue van door 

mensen veroorzaakte klimaatverandering eens forceren? In een taal die iedereen kan 

begrijpen?  

 

Er zijn drie maatregelen die wij, de menselijke soort, met onmiddellijke ingang moeten nemen. 

Het zijn maatregelen die voor alle acht miljard mensen op deze planeet, verdeeld over 

tweehonderd landen, met onmiddellijke ingang moeten gelden. Ze zijn gebaseerd op het 

uitgangspunt dat door mensen veroorzaakte klimaatverandering niet het kernprobleem is, 

maar een symptoom van een veel groter probleem: overshoot (oftewel overconsumptie: 

wanneer een populatie de draagkracht van de leefomgeving overschrijdt).  

 

Als je alle window dressing, alle cognitieve dissonantie, alle confirmation bias, alle selectieve 

perceptie en al het fake news uit de discussie verwijdert, dan blijven er maar drie oplossingen 

over:  

 

1. Alle armen moeten arm blijven.  

2. Alle rijken moeten hun vermogen afstaan.  

3. De bevolkingsgroei moet worden omgezet naar bevolkingskrimp.  

 

Bij een bevolkingskrimp van 1 procent per jaar komen we in 2050 op een wereldbevolking van 

ongeveer zes miljard mensen. Tegen het einde van de eeuw zitten we dan op 3,6 miljard. Dat 

is een goed begin. En nou niet meteen beginnen te roepen. Just think about it. Het enige dat 

we voor een dergelijke radicale transformatie moeten doen is onze preconcepties over de 

neoliberale, kapitalistische, consumentistische, groei-economische vrije markt overboord 

zetten.  

 

Als iedere wereldburger van de twee miljard die er de komende dertig jaar nog bijkomen, rijk, 

gezond en gelukkig wil worden, als iedereen zich blijft spiegelen aan het naast hogere 

welvaartsniveau en daardoor steeds een beetje meer wil (of minimaal evenveel als nu), dan is 

een wereldwijde ineenstorting van onze beschaving onvermijdelijk.  

 

Zoek maar eens op internet op het begrip overshoot (*). De wetenschappers die dit verschijnsel 

propageren zeggen niet dat we er voor moeten waken of dat we ons daarop moeten 

voorbereiden. Ze zeggen dat we er al decennia middenin zitten. Het gebeurt nú! Het is echter 



heel erg lastig om de exponentiële curve waar je in zit te onderkennen, als je het vermogen 

ontbeert om uit te zoomen. Zolang wij ons als individu alleen maar bekommeren om onze 

supralokale zorgen binnen onze kleine sociale groepen van gezin, familie, vrienden, collega’s 

en teamgenoten, zijn we gedoemd om het grotere geheel over het hoofd te zien. 

 

Tot slot: het meest beangstigende aspect van overshoot, met als symptomen milieuvervuiling, 

vernietiging van de biodiversiteit en klimaatverandering, is dat die symptomen overal om ons 

heen te zien zijn in het extremere weer en de toename van klimaatrampen overal op onze 

planeet, maar dat we er desondanks in slagen om twijfel te zaaien over de gevestigde 

wetenschap achter dit complexe verschijnsel. Zo moet het voelen als je een kikker bent in een 

pan met water op het vuur, vlak voordat je binnenstebuiten keert. 

 

https://countercurrents.org/2022/10/planet-doomed-no-decrease-in-record-ghgs-gas-oil-

coal-cattle-cement-steel-production/ 

 

(*) Overshoot: overconsumptie, wanneer een populatie de draagkracht van de leefomgeving 

overschrijdt.  

 

 

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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