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Alweer een conferentie afgerond 
 

‘Wereldwijd akkoord over biodiversiteit: 30 procent aarde moet beschermd zijn’ — Bericht 

op NU-nl 

 

Alweer een conferentie afgerond. Alweer een ‘groot succes geboekt’. Want net als met de 

klimaatconferenties in Schotland en Egypte gaan we alles netjes in orde maken in 2030, 2040, 

2050, 2060, 2070… Als het maar mooi op een heel decennium afgerond kan worden.  

 

Zal ik meneer Luis eens aan het woord laten? In mijn nieuwe boek De mens als grens laat ik 

hem in discussie gaan met professor Pels, een wetenschapper in hart en nieren en voorstander 

van het rationeel discours. Meneer Luis laat echter vooral zijn onderbuikgevoelens spreken en 

zegt het zoals het is, recht uit het hard en recht voor zijn raap. Terwijl professor Pels hem 

probeert te sussen, zegt meneer Luis het volgende:  

 

Dhr. Luis: ‘Zal ik jou eens vertellen wat er uit al die boeken, rapporten en conferenties is 

gekomen? HEMMENEKS! We worden hier gruwelijk voor de gek gehouden! Het is puur voor 

de bühne, allemaal window dressing en mooipraten’.  

 

Prof. Pels: ‘Nou ja, helemaal niets wil ik niet zeggen…’ 

 

Dhr. Luis: ‘Ach, schei nou toch uit, man! De klimaatconferenties in Schotland en Egypte zijn 

faliekant mislukt. De conferentie over de biodiversiteit is mislukt. Alle conferenties de 

afgelopen halve eeuw zijn een regelrechte aanfluiting!’  

 

Prof. Pels: ‘Nou, zo zou ik het niet direct willen noemen, maar het is wel wat zorgelijk…’ 

 

Dhr. Luis: ‘Zorgelijk? ZORGELIJK?!! De tijd van zorgen maken is allang voorbij. Want geen 

énkel klimaatboek, -rapport of -conferentie heeft óóit ook maar een klein deukje geslagen in 

de groei-economische machinerieën en de uitstoot van broeikasgassen. En de 

plasticvervuiling. En de uitstervingsgolven in de natuur. Geen énkele! Kansloos zijn we. We 

worden hier compleet voor de gek gehouden!’  

 

Prof. Pels: ‘Ik denk niet dat ze dat bewust doen…’ 

 



Dhr. Luis: ‘Doet er niet toe, man! Het verbruik van kolen, gas en olie neemt toe. De uitstoot 

van CO2 van fossiele brandstoffen en industrie is 37 gigaton per jaar en neemt toe naar 43 

gigaton in 2050. Het CO2-gehalte is 418 ppm en neemt toe tot 500 ppm in 2050. En dan gaan 

wij de aarde beschermen? Hoe dan? Hekjes plaatsen? Waarschuwingsborden? Laat me niet 

lachen!’  

 

Prof. Pels: ‘Heb je het soms over het verschijnsel overshoot, als een populatie de draagkracht 

van de leefomgeving overschrijdt? Dat milieuvervuiling, vernietiging van de biodiversiteit en 

klimaatverandering symptomen zijn van een veel groter probleem? Dat we de natuur op aarde 

niet separaat kunnen ‘redden’, als we niets doen aan onze overconsumptie?’  

 

Dhr. Luis: ‘Ik zeg dat niet, JIJ zegt dat de hele tijd! Ik ben het gewoon met je eens. Kansloos 

zijn we. Gedoemd om ten onder te gaan!’  

 

Prof. Pels: ‘Toch denk ik dat het nog niet te laat is…’ 

 

Wil je weten hoe de discussie verder gaat?  

 

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

 

https://www.nu.nl/klimaat/6242984/wereldwijd-akkoord-over-biodiversiteit-30-procent-

aarde-moet-beschermd-zijn.html 
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