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De verkeerde wereld 
 

Als we de tijdslijnen doorlopen van onze nieuws-apps dan zien we ze echt wel voorbij komen: 

berichten over milieuvervuiling, vernietiging van de biodiversiteit en klimaatverandering. Het 

zijn grote zware onderwerpen. Dit ecologisch nieuws wordt voortdurend afgewisseld met 

berichten over economie, sport, tech, media, cultuur, achterklap en gezondheid, maar alles 

verdwijnt als één pot nat in de eindeloze diepten van de tijdslijnen. 

 

Maar al deze berichten zijn fout, verkeerd, incorrect. Kijk maar eens naar deze alternatieve, 

gespiegelde tijdslijn: 

 

— Alle internationale vliegvelden hebben hun capaciteit inmiddels succesvol teruggebracht 

naar de helft. Meer dan 16.000 (55%) van de passagiersvliegtuigen zijn gesloopt en 

gerecycled. 

 

— De capaciteitsproblemen voor de sloop en recycling van luxe plezierjachten is opgelost na 

bemiddeling door een internationaal bewindvoerder. Wereldwijd is nu 30% van de 

pleziervloot geëlimineerd. 

 

— De mondiale economische krimp (Global Economic Decline of EGD) is het afgelopen 

kwartaal gestegen naar 37%. Het wereldwijde doel van 50% krimp komt nu in zicht.  

 

— De commissie die gaat over de programmering van praatprogramma’s bij de nationale 

omroepen heeft de definitieve lijst van verplichte gespreksonderwerpen bekend gemaakt. De 

top-3: milieuvervuiling, vernietiging van de biodiversiteit en klimaatverandering.  

 

— Het internationale verbod op recreatieve vliegreizen is nu definitief geaccepteerd door alle 

tweehonderd landen van de wereld.  

 

— Alle fabrikanten van elektronische apparaten (smartphones, tablets, laptops, pc’s, gaming 

consoles etc.) zijn wereldwijd overeengekomen hun modellen nog slechts eens per vijf jaar te 

vernieuwen. 

 

— De bevolkingskrimp is al twee decennia stabiel op 1,1%. In dit tempo zal de wereldbevolking 

in 2050 uit 6 miljard zielen bestaan in plaats van de eerder voorspelde 8 miljard. 

 



—  Alle armen in de wereld hebben aangegeven arm te willen blijven om de wereld te redden. 

Alle rijken zijn tegelijkertijd overeengekomen hun complete vermogen af te staan. 

 

— Alle landen van de wereld hebben zich aangesloten bij de grootste inspanning ooit om de 

beschaving te redden: we gaan met zijn allen vrijwillig tien jaar in volledige lockdown. 

 

Overdreven? Oh ja? 

 

Bovenstaande fictieve nieuwsberichten zijn het energie-equivalent van de gezamenlijke 

inspanning die de menselijke soort zich zal moeten getroosten om de schadelijke effecten van 

overshoot (overconsumptie) te mitigeren. Denk daaraan de eerstvolgende keer als iemand 

beweert dat we nog onder de 1,5 graden opwarming kunnen blijven, of dat de klimaatplannen 

van de tweehonderd landen van de wereld nu wél gerealiseerd gaan worden, of dat het nog niet 

te laat is en we nog steeds wat kunnen doen.  

 

Meer weten?  

 

Lees De mens als grens - Over de onbuigzame barrières van ons bestaan 

 

Website:  

 

https://www.demensalsgrens.nl 

 

Paperback en e-Book:  

 

https://www.managementboek.nl/boek/9789083207742/de-mens-als-grens-bart-flos 
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