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De rijen waar we niét als vrijwilliger in gaan staan 
 

Als je door de tijdlijnen van onze sociale media en nieuwsplatforms scrolt en probeert de 

triviale berichten te negeren over grappige katten en honden, poserende beroemdheden, 

corrupte politici, de talloze advertenties van alle dingen die we moeten kopen en alle dingen 

die we moeten doen, dan zou je de groeiende bezorgdheid kunnen opmerken over de richting 

die wij als menselijke soort opgaan.  

 

Afhankelijk van iemands expertise of interessegebied zie je specifieke economische, 

ecologische of existentiële thema's uitgelicht, benadrukt en uitvergroot worden. De 

hoeveelheid details is verbluffend en je merkt dat je gemakkelijk wordt overspoeld met kennis 

en informatie. 

 

Hoewel elk van deze zware onderwerpen gemakkelijk een stapel boeken kan bevatten, heeft 

het de neiging ons te overweldigen. Wanneer dat gebeurt, wijken we uit, haken we af en trekken 

we ons terug in onze dagelijkse beslommeringen.  Want dat is waar we bekend mee zijn, dat is 

waar we ons veilig en vertrouwd voelen. Maar het is even verkeerd om de specifieke aandacht 

te vestigen op het ene of op het andere onderwerp. Ze zijn in zichzelf even onbelangrijk als ze 

als geheel belangrijk zijn. 

 

Milieuvervuiling, vernietiging van de biodiversiteit, opwarming van de aarde, verdeeldheid, 

ongelijkheid en onverdraagzaamheid zijn slechts symptomen van overshoot of 

overconsumptie, wanneer een bevolking de draagkracht van haar leefgebied overschrijdt. 

Overshoot is niet net pas begonnen. Het is al meer dan een halve eeuw aan de gang en bevindt 

zich momenteel in de acceleratiefase. Klimaatverandering is slechts het symptoom dat zich 

explicieter manifesteert dan de anderen, dagelijks te merken aan de steeds extremer wordende 

weersomstandigheden en de klimaatrampen die steeds frequenter over onze planeet spoelen. 

 

De beste manier om de enormiteit  van overshoot te begrijpen, is door te kijken naar wat we 

daadwerkelijk moeten doen om dit existentiële probleem aan te pakken:  

 

1 — Alle arme mensen moeten arm blijven. 

2 — Alle rijke mensen moeten hun vermogen afstaan.  

3 — Bevolkingsgroei moet bevolkingskrimp worden. 

4 — Economische groei moet economische krimp worden. 

5 — We moeten allemaal ons inkomen met 20% verminderen.  



6 — We moeten allemaal 50% van ons spaargeld inleveren. 

7 — We moeten allemaal nog tien eens jaar in volledige lockdown. 

 

Dat is het energie-equivalent van onze gezamenlijke inspanning om overshoot aan te pakken. 

We zijn inmiddels met 8 miljard mensen op deze planeet, groeiend naar 10 miljard in 2050. 

Wie houdt ons tegen? 

 

Meer weten? 

 

https://www.demensalsgrens.nl 

 

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

 

https://www.demensalsgrens.nl/

