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Waarom ik toch de hele tijd aan de kooi zit te rammelen 
 

Ik heb veel mensen de stuipen op het lijf gejaagd met mijn ‘lijst van 7’ dingen die we moeten 

doen om de gevolgen van overshoot aan te pakken. Overshoot of overconsumptie is wanneer 

een populatie de draagkracht van haar leefomgeving overschrijdt. 

 

Dit zijn ze:  

 

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 opgeven. 

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

 

Dat is het energie-equivalent van onze collectieve inspanning om daadwerkelijk iets aan 

overshoot te doen. Milieuvervuiling, vernietiging van de biodiversiteit en klimaatverandering 

zijn overigens slechts symptomen van overshoot. 

 

Waarom raken mensen zo in paniek over deze lijst? Omdat ze niet begrijpen wat ik bedoel met 

‘energie-equivalent’. Het is namelijk een frontaal confronterende manier om onze existentiële 

problemen te adresseren. Toch hoor ik je roepen: ‘Dat is toch compleet onacceptabel!’ Alsof we 

willen zeggen ‘Er móet een andere manier zijn!’ Ik denk echter dat mijn ‘lijst van 7’ voor ons 

onaanvaardbaar is, omdat het veel te confronterend, veel te eerlijk is. 

 

Als je het hier niet mee eens bent, wat natuurlijk prima is, dan zou ik je willen vragen om eens 

op het volgende te reageren: 

 

1 — Ondanks alle inspanningen op lokaal, regionaal en zelfs nationaal niveau, om een 

duurzame samenleving voor de gehele mensheid te ontwikkelen, heeft dit niets veranderd aan 

de toename van (1) het GWP, (2) de wereldbevolking, (3) de uitstoot van broeikasgassen, (4) 

het CO2-gehalte in de atmosfeer en (5) de gemiddelde mondiale oppervlaktetemperatuur. 

 



 2 — Geen van de 27 (!) klimaatconferenties heeft ook maar iets veranderd aan deze 

versnellende aspecten van menselijke groei.  Er zijn geen echte toezeggingen gedaan, geen 

sancties toegepast. De 28e klimaatconferentie wordt voorgezeten door een oliesjeik.  

 

3 — Talloze rapporten over milieuvervuiling, vernietiging van de biodiversiteit en 

klimaatverandering hebben op wereldschaal geen enkele verbetering laten zien. In feite is elk 

rapport nog erger dan het vorige. 

 

4 — Als al die lokale, regionale, nationale en internationale inspanningen om te streven naar 

een duurzame, groene en duurzame wereld ook maar énige verdienste hadden gehad, zou je 

toch verwachten dat het beter wordt. Maar het wordt alleen maar slechter. Het enige dat een 

tijdelijke daling van de uitstoot van broeikasgassen heeft veroorzaakt, was wereldwijde 

financiële crisis en de coronapandemie. 

 

Al deze feiten staan buiten kijf.  Wil je me dat eens uitleggen alsjeblieft? 

 

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

