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Zorgen over de wereld 
 

Ik kwam een post tegen van een bezorgde wereldburger die, kort samengevat, de volgende 

oplossingen gaf voor onze wereldse problemen:  

 

1. De aarde, ‘onze aarde’ leeft. 

2. We zijn inherent aan deze levende wereld. 

3. We mogen onze pijn voor de wereld niet ontkennen of onderdrukken. 

4. We moeten onszelf toestaan onze gevoelens van pijn voor de wereld te ervaren. 

5. We moeten opnieuw contact maken met het leven. 

6. We moeten handelen namens de Aardse Gemeenschap. 

 

Allereerst: ja, dat klopt! Spot op.  Helemaal waar.  

 

[liftmuziek speelt ‘Girl From Ipanema’] 

 

Ja, deze zes mantra's bevatten de waarheid. Onze wereld sterft. De feiten zijn onmiskenbaar: 

ongelijkheid, verdeeldheid, intolerantie, polarisatie, milieuvervuiling, vernietiging van de 

biodiversiteit, klimaatverandering - het is heel erg. Maar we weten dit al lang. We hebben 

miljoenen boeken, wetenschappelijke studies, conferenties, documentaires, films, video's, 

gedichten en liedjes gedeeld over de wreedheden van de mensheid. 

 

Allemaal waar. Maar wat nu? 

 

Stel je voor, je pakt je smartphone op om door de eindeloze tijdlijnen van sociale media en 

nieuws-apps te scrollen. Het was een drukke dag met werk, hobby's, fitness, partner, familie, 

huishouden, vrienden, collega's, teamgenoten en zo. Worstelend met inkomen en schulden, 

gezondheidsproblemen, relaties, technologie en het weer, ja, je hebt het erg druk. En ja, af en 

toe maak je je best zorgen over het nieuws van de wereld. En dan lezen we dit bericht over ‘onze 

leefwereld’ en de pijn die we daar – blijkbaar – voor moeten voelen en dat we ons moeten 

verbinden en zo. 

 

Wat denk je dat er dan gebeurt? Een wonderbaarlijke persoonlijke transformatie? Dat we op 

onze knieën vallen in empathie en pijn over de toestand van de planeet? Dat we vanaf nu 

verbinding zullen maken en voelen en genezen en zo? Wat denk je dat het eerste is dat we doen 

na het lezen van zo’n bericht? We gaan meteen terug naar waar we mee bezig waren: ons 



inkomen verhogen, onze gezondheid verbeteren, proberen zo gelukkig mogelijk te zijn en zo 

lang mogelijk te leven. 

 

We moeten ophouden met het herhalen van de probleemstelling. Want geen enkel gedicht, 

esoterische verklaring, boek, rapport of conferentie in de geschiedenis van de mensheid, heeft 

óóit de machinerieën van onze groei-economie of de uitstoot van broeikasgassen gestopt. Dit 

is wat we écht moeten doen om overshoot of overconsumptie, ons reële existentiële probleem, 

aan te pakken: 

 

1. Alle arme mensen moeten arm blijven. 

2. Alle rijke mensen moeten hun rijkdom opgeven. 

3. Bevolkingsgroei moet bevolkingskrimp worden. 

4. Economische groei moet economische krimp worden. 

5. We moeten allemaal tien jaar in volledige lockdown. 

 

Dat is het energie-equivalent van de inspanning die we ons zullen moeten getroosten om onze 

potentiële uitsterving als soort te voorkomen. Nou vraag ik je: wat is het eerste dat je gaat doen 

nadat je mijn post hebt gelezen? 

 

Think about it!  

 

Meer weten? 

 

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