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Eindelijk een politicus die durft te zeggen waar het op staat 
 

Stel je voor dat er een Nederlands politicus uit de catacomben van de Tweed Kamer der Staten 

Generaal opstaat die het volgende beleid aankondigt: 

 

“Oké mensen, het is toch wel serieuze shit in de wereld met al die milieuvervuiling, de 

vernietiging van de biodiversiteit en klimaatverandering. Het lijken dan misschien wel grote 

problemen, maar wetenschappers hebben mij verteld dat het feitelijk symptomen zijn van 

een veel groter probleem: overshoot of overconsumptie, wanneer een populatie de 

draagkracht van haar leefomgeving overschrijdt. 

 

Wij maken ons daar in Nederland net zo goed schuldig aan en het maakt oud-economische 

problemen als koopkrachtverlies, pensioengerommel, woningtekorten en immigratie tot 

spettertjes op een gloeiende plaat. En daarom vind ik dat wij als moderne Westerse natie het 

goede voorbeeld moeten geven en kondig ik bij deze de volgende maatregelen aan voor een 

periode van 10 jaar: 

 

1. Ieders inkomen moet worden bevroren. 

2. Iedereen moet 20% van het spaargeld afstaan.  

3. Niemand mag meer verbouwen of een 2e huis kopen.  

4. Niemand mag meer investeren in aandelen. 

5. Alle ondernemingen moeten krimpen.  

6. Smartphones mogen nog maar eens in de 5 jaar vernieuwd worden.  

7. Iedereen mag nog maar één auto per huishouden hebben.  

8. Niemand mag nieuwe spullen kopen als de oude nog voldoen.  

9. Niemand mag meer met het vliegtuig op vakantie.  

10. Alles wat we doen moet bijdragen aan duurzaamheid.  

 

Ik weet het, dat is nogal wat om te vragen, maar het is het energie-equivalent van de 

collectieve inspanning die we ons zullen moeten getroosten om het échte kernprobleem aan 

te pakken. 

 

Mochten jullie nou massaal de straten en de sociale media op willen gaan om hier tegen te 

protesteren, dan is er ook een alternatief: allemaal nog eens 20 jaar in volledige lockdown 

gaan. Dat mag ook.” 

 



Applaus! Staande ovatie! <doek> 

 

Wat zou er dan gebeuren, denk jij? 

 

Lijkt dit vergezocht? Een stom gedachte-experiment? Een volledig onrealistisch scenario? Kijk 

dan maar eens wat we wereldwijd moeten doen om de gevolgen van overshoot te mitigeren:  

 

1. Alle armen moeten arm blijven.  

2. Alle rijken moeten hun vermogen afstaan.  

3. Bevolkingsgroei moet bevolkingskrimp worden.  

4. Economische groei moet economische krimp worden.  

5. We moeten allemaal, overal nog eens tien jaar in volledige lockdown. 

 

Ik denk niet dat we, gemiddeld genomen, goed begrijpen wat het betekent als een 

wetenschapper zegt dat we momenteel in de accelererende fase van overshoot zitten. Want 

zoiets leidt onvermijdelijk tot suprasystemische collaps. De eerste regionale collaps van onze 

infrastructuur is het komende decennium al ergens in de wereld te verwachten. Mondiale 

instorting is dan nog slechte enkele decennia verwijderd.  

 

Zoiets kan alleen maar goed tot je doorgingen als je even rustig de tijd neemt om daarover na 

te denken. Maar ja, we zijn zo superdruk met onze dagelijkse beslommeringen, hè?  

 

Meer weten?  

 

https://www.demensalsgrens.nl  

 

‘De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan’. 

 

https://www.demensalsgrens.nl/

