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‘De ergste economische ellende lijkt achter de rug’. 
 

‘Dit jaar bracht ons een hoop economische malaise. Wordt die lijn komend jaar doorgetrokken? 

Of zijn er lichtpuntjes aan te wijzen? Ja, is daarop het antwoord’. (Artikel in het ED van 31 

december 2022).  

 

Laat ik, als StarWars fan, Luke Skywalker maar eens citeren: 

 

‘Amazing. Every word of what you just said was wrong’. 

 

Elke woord in de titel en subtitel in bijgaand artikel is fout. Dat mag ik natuurlijk niet zomaar 

zeggen. Dat zal ik moeten uitleggen. En daarbij heb ik een tweetal keuzes: 

 

1. Ik kan er suprasystemisch existentieel over gaan doen en een preek houden over de 

teloorgang van milieu, biodiversiteit en klimaat. 

2. Ik kan het supralokaal voelbaar maken en het eens heel concreet dicht bij jou thuis brengen. 

 

Laten we het eerst eens omdraaien om een punt te maken: 

 

1. De ergste economische ellende moet nog komen. 

2. Het jaar 2022 bracht helemaal geen economische malaise (het was peanuts). 

3. Er zijn geen lichtpuntjes aan te wijzen. 

4. De koopkracht moet omlaag.  

5. De rente moet dalen. 

6. De huizenprijzen moeten worden bevroren. 

7. De recessie moet ontwrichtend zijn.  

 

We hebben geen idee wat we moeten doen om de gevolgen van overshoot of overconsumptie 

(wanneer een populatie de draagkracht van de leefomgeving overschrijdt) te mitigeren. Laat ik 

dat eens heel concreet voelbaar maken voor jou en je kleine sociale groepen van familie, gezin, 

vrienden, collega’s en teamgenoten: 

 

1. Jouw inkomen moet voor tien jaar worden bevroren. 

2. Je moet 20% van je spaargeld afstaan.  

3. Je mag niet meer verbouwen of een tweede huis kopen.  

4. Je mag niet meer investeren in aandelen. 



5. De groei van je onderneming moet stoppen: je moet krimpen.  

6. Je mag nog maar eens in de vijf jaar een nieuwe smartphone kopen.  

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

8. Je mag geen nieuwe spullen kopen als de oude nog voldoen.  

9. Je mag niet meer vliegen voor je vakantie.  

10. Alles wat je doet moet bijdragen aan duurzaamheid. 

 

Sta jij al in de rij om je als vrijwilliger aan te melden? En wat dacht je hiervan dan: 

 

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. 

 

Dát is het energie-equivalent van de moeite die we ons als menselijke soort zullen moeten 

getroosten om onze economische gewoontes te doorbreken en het welzijn van toekomstige 

generaties zeker te stellen. Wat voelde je bij die frontaal confronterende opsommingen? 

Verontwaardiging? Irritatie? Ben je in de lach geschoten? Maar waarom dan? We hebben geen 

idee wat ons te wachten staat de komende decennia. Onze mondiale infrastructuur verkruimelt 

onder onze voeten en we staan erbij en kijken er naar. 

 

Als wij persoonlijk al niet bereid zijn om substantieel in te leveren, wat kunnen we dan nog 

verwachten van de grote groep, de samenleving of het suprasysteem? Als wij niet bereid zijn 

om onze luxe leventjes af te toppen, hoe kunnen we dat dan wel van anderen verwachten?  

 

Meer weten?  
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