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Die donkere, zware schaduw 
 

Elke keer als ik deze afbeeldingen zie, of het nu een golf is die over een kleinere rolt of een 

piranha die een kleinere opslokt, ik zie altijd die donkere, zware schaduw over het geheel 

hangen.  

 

Want ik zie nog een andere golf, de golf der golven, een supragolf als je wilt, die elke andere 

golf overspoelt. Ja, ik zie een andere piranha, de piranha aller piranha's, een meester-piranha 

als je wilt, die alle andere piranha's opslokt als ware het guppy's. Zelfs de ineenstorting van de 

biodiversiteit of de potentiële uitsterving van de menselijke soort verbleken in vergelijking met 

deze existentiële dreiging der existentiële dreigingen. 

 

(even geduld nog) 

 

Ten eerste: we weten precies wat we het grootste deel van de afgelopen eeuw hebben 

uitgespookt. 

 

— We hebben al onze existentiële problemen allang tot op het bot geanalyseerd. 

— We hebben wetenschappelijke studies gedaan, duizenden rapporten geschreven, de ene nog 

verontrustender dan de andere. 

— We hebben conferenties en summits georganiseerd, TED(x)-talks en podcasts opgenomen. 

 

We hebben iedere steen omgekeerd, iedere i van een punt voorzien en iedere t van een streepje.  

 

Pandemie? 

Recessie? 

Hulpbronnencrisis? 

Milieuvervuiling? 

Aantasting van de biodiversiteit? 

Opwarming van de aarde? 

Overconsumptie? 

Het uitsterven van de mens? 

 

— Geanalyseerd! 

 

Root cause analyse, mogelijke mitigaties en risico's? 



 

 - Onder controle!  

 

Plannen, acties, schema's, methoden, processen, procedures, protocollen, calamiteiten, 

projecten en programma's? 

 

 - Vastgelegd!  

 

Maar dat doet er allemaal niet toe. Want geen van deze briljante studies, geen van de 

wetenschappelijke studies naar de toestand van de wereld en geen van de hartstochtelijke 

debatten die we erover voerden, maakte ook maar het geringste verschil voor de uitstoot van 

broeikasgassen, de opeenhoping van giftig afval of de groei van de wereld bevolking. Geen! 

 

En als we dan waarschuwingen afgeven over onze hachelijke situatie, waarbij we de ernstige 

gevaren van bijvoorbeeld klimaatverandering benadrukken, wijzend op alle extreme 

weersomstandigheden en klimaatrampen die onze planeet overspoelen en als we dan de de 

duizenden klimaatrapporten aanhalen die zo zorgvuldig zijn samengesteld door honderden 

hoogopgeleide klimaatwetenschappers, dan zegt er plotseling iemand: 

 

‘In 1976 was het óók heel warm’. 

‘In de middeleeuwen was het heel erg koud’ 

'De ijsberen komen terug' 

‘Het is maar een klein graadje opwarming’ 

'Klimaatverandering is er altijd geweest' 

'De ijskappen groeien alweer aan' 

‘Kijk, een sneeuwbal!  Waar is die opwarming van de aarde gebleven?' 

‘Er zit maar 0,04% CO2 in de atmosfeer’ 

‘Het is een hoax, een hobby van de linkse elite’ 

‘Wetenschap is ook maar een mening’ 

 

BAM! 

 

En dan trekken we ons terug naar waar we ons het veiligst en vertrouwdst voelen: onze 

supralokale beslommeringen binnen onze kleine sociale groepen van familie, gezin, vrienden, 

collega's en teamgenoten. We gaan weer naar huis, naar werk, naar school of naar de 

sportschool en gaan door als of er niets aan de hand is.  

 



Inmiddels zul je wel nieuwsgierig zijn geworden naar waar ik het in vredesnaam over heb. En 

terecht. Daar gaat-ie dan: 

 

Ik zweer het, als puntje bij paaltje komt zijn het onze onbegrensde  stupiditeit, eindeloze 

onwetendheid en verbijsterende kortzichtigheid die ons de das om zullen doen. Let maar eens 

op.  

 

Meer weten? 

 

https://www.demensalsgrens.nl  

 

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

 

 

 

https://www.demensalsgrens.nl/

