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Alwéér een TED(x)-talk erbij 
 

Dit is een briljante TED-talk. Super uitgevoerd, geheel en al volgens de TED-talk-formule. 

 

https://youtu.be/eH5zJxQETl4 

 

Inderdaad, we moeten ‘de natuur aanboren en ons erop afstemmen’ en we ‘mogen geen dieren 

en planten in kooien stoppen’.  We moeten 'niet-mensgerichte systemen creëren’ en 

'ontwerpen voor de eeuwigheid'. Maar wat nu? Wat gaan we nu dóen na die welbestede 14 

minuten? Hoe zal het onze gewoontes veranderen? 

 

Begrijp me niet verkeerd. Het is niet Lyla June en het is ook niet de TED-community waar ik 

het hier over heb. Ik heb zelf een TED(x)-talk gedaan. Laat me proberen mezelf uit te leggen 

door de TED-organisatie zélf te citeren: 

 

“De eerste TED-talks werden online gezet op 27 juni 2006. In september van dat jaar waren 

ze al meer dan een miljoen keer bekeken. TED-talks bleken zo populair dat in 2007 de 

bijbehorende TED-website  opnieuw werd gelanceerd, waardoor een wereldwijd publiek 

gratis toegang kreeg tot enkele van 's werelds grootste denkers, leiders en docenten […]. 

 

Tot op heden zijn er meer dan 13.000 [TED(x)-events] gehouden in 150 landen.” 

 

Dat is indrukwekkend. Maar laat ik jou eens mijn punt maken door je het ultieme 

helikopterbeeld te geven: 

 

 — Sinds 2006, het jaar waarin TED zijn talks begon, hebben we bijna 600 gigaton CO2 in de 

atmosfeer gebracht  

 — Sinds 2006 is het CO2-gehalte gestegen van 381 ppm naar 418 ppm 

 — De mondiale CO2-uitstoot zit alweer op 37 gigaton per jaar 

 — Het CO2-gehalte stijgt volgens verwachting naar 500 ppm in 2050 

 — De mondiale CO2-uitstoot stijgt volgens verwachting naar 43 gigaton in 2050 

 — De gemiddelde oppervlaktetemperatuur is gestegen tot 1,2 graden Celsius boven pre-

industrieel niveau, oplopend tot 2,5 graden in 2050 

 — De olieproductie loopt op tot 100 miljoen vaten per dag 

 — De productie van steenkool en gas gaat omhoog, niet omlaag  

https://youtu.be/eH5zJxQETl4


 — De plannen van de wereldgemeenschap om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 

terug te brengen tot 0 (nul), zijn in werkelijkheid plannen om de uitstoot minstens 20% te 

laten toenemen.  

 — De huidige wereldbevolking is 8 miljard mensen, groeiend naar 10 miljard in 2050. Stuk 

voor stuk willen al die individuen rijk, gezond, gelukkig en oud worden. 

 

Geen enkel boek, artikel, studie, blog, conferentie of TED(x)-talk heeft ooit het minste verschil 

gemaakt. Geen enkel van die hoopvolle initiatieven heeft de groei-economische machinerieën 

of de uitstoot van broeikasgassen ooit gestopt. We zullen ons perspectief moeten veranderen 

en ons veel meer moeten gaan richten op de collectieve gevolgen van ons gedrag voor onze 

leefomgeving. En met wij bedoel ik ‘wij allemaal, overal op deze planeet’. 

 

Wat we niet nodig hebben is nog meer TED-talks, meer theorieën of meer internationale 

conferenties. Wat we wel nodig hebben is de erkenning dat geen enkele ecologische onthulling, 

geen enkele innovatieve oplossing, geen enkele briljante hypothese ooit nog ik maar het minste 

verschil heeft gemaakt in onze lotsbestemming: het onleefbaar maken van onze eigen habitat. 

 

Voordat we met nieuwe ideeën komen over hoe we van de wereld een betere plek (en van de 

mens een betere soort) kunnen maken, moeten we onszelf drie fundamentele vragen stellen: 

 

1. Wat gaan we deze keer anders doen? 

2. Kunnen we het opschalen naar mondiaal niveau?  

3. Maakt het ook maar íets uit?  

 

Het zijn onze hardnekkige  gewoontes die ons zullen de das om doen, niet onze ideeën. Iets om 

eens rustig over na te denken.  

 

Meer weten? 

 

https://www.demensalsgrens.nl 

 

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

 


