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‘Gen Z’ gaat miljoenen jaren van evolutie niet veranderen  
 

Ik las een artikel van een auteur en ondernemer die zijn hoop op een betere toekomst voor de 

mensheid in ‘Gen Z’ had gelegd, mensen geboren tussen 1997 en 2012. Want zij zijn de ware 

revolutie, zij gaan het doen!  

 

Dit was mijn reactie: 

 

“De teneur van je bericht is vooral hoopvol, omdat het suggereert dat een nieuwe generatie een 

eind zal maken aan de grootste existentiële dreiging van onze tijd: overshoot of 

overconsumptie, wanneer een populatie de draagkracht van de leefomgeving overschrijdt. Ik 

begrijp alleen niet waarom evolutie en natuurlijke selectie hier volledig buiten het verhaal is 

gelaten. Zijn we ons gemeenschappelijk erfgoed dan nu al vergeten? 

 

Homo sapiens, de menselijke soort, is het resultaat van honderden miljoenen jaren evolutie en 

natuurlijke selectie.  Onze mindset is die van een sociale groepsprimaat, een jager-

verzamelaar. Homo sapiens loopt zo’n 300.000 jaar op de planeet rond, slechts 0,007% van 

het bestaan van de aarde. ‘De moderne tijd’ beslaat slechts 0,07% van die periode. 

 

Natuurlijk hebben we drastische veranderingen gezien in de culturele aspecten van menselijk 

gedrag. Opgroeien in 1823 of 1923 is significant anders dan in 2023. Maar vergis je niet: 

verslaafd zijn aan het internet en gekluisterd zijn aan een smartphone neemt niet weg dat ons 

brein nog steeds denkt en handelt als een jager-verzamelaar. Wij zijn nogal een schizofrene 

soort. Aan de ene kant zijn we groot geworden door internationale samenwerking en we 

domineren de gehele planeet. Maar we zijn ook, in het algemeen en gemiddeld genomen, 

eenkennig, kortzichtig en zelfzuchtig.  

 

Het duurt miljoenen jaren voordat de willekeurige mutaties in ons DNA ons gedrag als soort 

significant verandert. De moderne tijd is nog niet eens begónnen met het maken van een 

verschil. Elk van de 2 miljard individuen die tegen 2050 aan de huidige 8 miljard zijn 

toegevoegd, wil rijk, gezond, gelukkig en oud worden. Dat betekent streven naar een veilige 

omgeving, scholing, een partner, huis, land, nageslacht, vervoer, verwarming, koeling, een 

smartphone en nog veel meer.  Iedereen wil dat, overal. Want niemand wil krimpen. 

Als je dat al te somber of zelfs defaitistisch vindt, is er een eenvoudige manier om mijn ongelijk 

te bewijzen. Kijk maar eens naar de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Als al 



onze hoopvolle verhalen over een Brave New World waar zijn, zou je toch verwachten dat ze 

op een gegeven moment gaan dalen. 

 

Bekijk het gewoon op jaarbasis en falsifieer mijn hypothese. Want ik zou niets liever dan mijn 

hoofd buigen en zeggen: 'Het spijt me, ik had het mis. We doen wel degelijk wat om het 

uitsterven van de menselijke soort te voorkomen’.” 

 

Meer weten?  

 

https://www.demensalsgrens.nl (website, WordPress)  

 

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

 

https://www.managementboek.nl/boek/9789083207742/de-mens-als-grens-bart-flos (boek 

‘De mens als grens’ op Managementboek)  

 

https://www.demensalsgrens.nl/
https://www.managementboek.nl/boek/9789083207742/de-mens-als-grens-bart-flos

