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De valse hoop van goede bedoelingen 
 

Ik kom op de sociale media regelmatig opsommingen tegen van een variëteit aan positieve 

ontwikkelingen in de wereld. Het zijn pogingen om al dat negatieve nieuws te pareren. Het is 

logisch dat het gebeurt en ik waardeer deze inspanningen.  

 

Het zijn de onverbeterlijke optimisten die dit doen. Ik was er zelf een, zeven jaar geleden, toen 

ik mijn vijfde boek schreef ‘Vooruitkijken voor gevorderden — Hoop voor de toekomst van 

mensaap en moederplaneet’. Sindsdien ben ik echter veranderd in een zelfverklaarde 

confrontealist. Want alleen een frontale confrontatie met de realiteit kan onze ogen openen 

voor de werkelijke toestand in de wereld. 

 

Ik wil beslist geen party pooper zijn, maar ik zou graag iets van die realiteit met je willen delen. 

 

De uitstoot van CO2 voor industrie en fossiele brandstoffen bereikt in 2022 zo’n 37 gigaton, 

oplopend tot 43 gigaton in 2050. Het CO2-gehalte is gestegen tot 418 ppm en zal verder 

oplopen tot 500 ppm in 2050. De gemiddelde oppervlaktetemperatuur is nu 1,2 graden Celsius 

boven pre-industrieel niveau en zal stijgen tot 2,5 graden in 2050. 

 

In de afgelopen halve eeuw heeft geen enkel boek, onderzoek, rapport, initiatief, analyse, 

presentatie, workshop, seminar, conferentie of hoopvolle verbetering van welvaart, 

gezondheid en levensverwachting de machinerie van de groei-economie en de uitstoot van 

broeikasgassen gestopt. Geen enkele. We zijn met 8 miljard mensen op deze planeet, groeiend 

naar 10 miljard in 2050. Al deze individuen willen rijk, gezond, gelukkig en oud worden. 

 

Maar kijk nu eens wat er overal om ons heen gebeurt. Milieuvervuiling, vernietiging van de 

biodiversiteit en klimaatverandering, het zijn symptomen van een veel groter existentieel 

probleem: overshoot of overconsumptie, wanneer een populatie de draagkracht van de 

leefomgeving overschrijdt. 

 

Overshoot is niet net pas begonnen. Het is al meer dan een halve eeuw aan de gang en het 

bevindt zich momenteel in de acceleratiefase. Het tast onze infrastructuur aan tot op het punt 

van instorten. We hebben die infrastructuur keihard nodig om al de vooruitgang die zo 

hartstochtelijk wordt omarmd, te borgen. Zonder een stabiele infrastructuur zijn al deze 

hoopvolle ontwikkelingen betekenisloos.  

 



Ik ben stellig van mening dat we op moeten passen met de valse hoop van goede bedoelingen. 

Want het geeft een vals gevoel van veiligheid. Mensen zullen denken 'het komt allemaal goed, 

want technologie gaat ons redden'. En vervolgens wordt het alleen maar erger. Al die positieve 

verhalen hebben alleen maar toegevoegde waarde als ze een duurzaam effect hebben op de 

uitstoot van broeikasgassen in het algemeen en CO2 in het bijzonder. Geen enkel initiatief is 

van enige betekenis als we die stijgende curve niet naar beneden krijgen. Ik noem dat in mijn 

boek ‘das Gesamtergebnis’ en het is het enige dat telt. De rest is borrelpraat.  

 

Iets om eens rustig over na te denken.  

 

Meer weten? 

 

https://www.demensalsgrens.nl 
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