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Over het ene doen en het andere niet laten 
 

Zomaar wat feiten op een rijtje: 

 

— In 1896 merkte de Zweedse Wetenschapper Svante Arrhenius (1859-1927) voor het eerst 

op dat de verbranding van fossiele brandstoffen de opwarming van de aarde kan versterken.  

 

— Op 17 augustus 1967 zei er iemand ergens in de VS ‘make love, not war’.  

 

— In 1985 waarschuwde de astronoom, astrofysicus en kosmoloog Carl Sagan het 

Amerikaanse Congres voor de gevolgen van door mensen veroorzaakte klimaatverandering.  

 

— Op 9 mei 1992 was de eerste IPCC-klimaatconferentie in Rio de Janeiro. Sindsdien zijn er 

27 internationale klimaatconferenties geweest.  

 

— In 2006 bracht Al Gore zijn boek en documentaire ‘An Inconvenient Truth’ uit. In 2017 

bracht hij de ‘Inconvenient Sequal’ uit. In januari 2023 maakt hij zich op het World Economic 

Forum opnieuw kwaad over het klimaat.  

 

— Op 30 augustus 2013 schreef Thomas Piketty het boek ‘Kapitaal in de 21e eeuw’.  

 

— In september 2014 publiceerde Rutger Bregman zijn boek ‘Gratis geld voor iedereen’. In 

januari 2019 vertelde hij de superrijken op het World Economic Forum (WEF) dat het tijd 

werd dat ze hun ‘fair share of taxes’ eens gingen betalen.  

 

— In het najaar van 2018 organiseerde Greta Thunberg haar eerste klimaatdemonstraties. 

Tijdens de klimaatconferentie in september 2019 zei ze ‘How dare you?’ In januari 2023 werd 

ze gearresteerd tijdens de demonstraties bij de bruinkoolafgraving bij Lützerath in 

Duitsland.   

 

— In december 2022 vond de 15e Conference of Parties (COP) van de Verenigde Naties over 

de biodiversiteit plaats in Montréal.  

 

— De 28e klimaatconferentie die vanaf 30 november 2023 in Dubai plaatsvindt zal worden 

voorgezeten door Sultan Ahmed Al-Jaber, tevens bestuursvoorzitter van de oliegigant Abu 

Dhabi National Oil Company.  



Pak er nou eens bijgaande afbeelding bij en plot al deze gebeurtenissen in dezelfde tijdslijn. Zet 

pijlen op de curve die overeenkomen met bovenstaande datums en zet er een verkorte 

omschrijving van die gebeurtenissen bij. Kijk nu eens maar dat plaatje als geheel en laat het 

het even tot je doordringen. Beantwoord nu de volgende twee vragen:  

 

1. Welke conclusies trek jij hieruit?  

2. Wat is het eerstvolgende dat je gaat doen nadat je die conclusies hebt getrokken?  

 

Dank je.  

 

Meer weten?  

 

https://www.demensalsgrens.nl  

 

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

 

 
 

https://www.demensalsgrens.nl/

