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Anders doet 75
Het jaar 2021 was alweer het tweede Corona jaar, maar daar zullen
we het maar niet over hebben, want daar ging het dit jaar elke dag al
over. En “Er zijn ergere dingen”. Dat is een uitdrukking waarmee mijn
moeder schouderophalend vrijwel al onze zorgen wegwuifde of tot
flauwe kul bestempelde. Maar ze had gelijk. Er zijn altijd veel ergere
dingen. Maar het wegwuiven van alles wat we liever niet onder ogen
zien omdat er ergere dingen zijn, is een kwalijke trend geworden. Dat
vind ik niet juist of erger, ik vind dat wegkijken zelf soms nog erger
dan de dingen waarvoor we wegkijken. Als u me nog kunt volgen.
Dit jaar werd door mij de leeftijd van 75 jaar bereikt en hoewel ik niet
aan dit soort getallen hecht en überhaupt niks heb met verjaardagen,
bleek het een keerpunt in mijn leven. Door een plotseling incident
besefte ik dat de aftakeling was ingezet. Bij mezelf nog niet zo erg
maar wel veel erger bij de mensen in mijn omgeving.
Mijn geloof in louter toeval ofwel mijn ongeloof in goden en engeltjes
werd dit jaar op de proef gesteld door een wonderlijke ervaring en dat
deed weer een sprankje hoop ontstaan op nog meer en grotere
wonderen. Dat was ook wel erg hard nodig, want er staan nog veel
ergere dingen in de wachtrij. De opwarming van het klimaat en het
verlies van biodiversiteit raakten dit jaar in een stroomversnelling en
als je daar tenminste niet voor wegkijkt wordt je al gauw wanhopig.
Maar zowel de razendsnelle ontwikkeling van nieuwe technologie als
een aantal spectaculaire maatschappelijke omwentelingen zijn
veelbelovend. Daardoor werd het jaar gekenmerkt door zweven
tussen hoop en wanhoop
Dat is overigens een bijzondere ervaring die ik dit jaar met velen
gedeeld heb. Het is niet echt leuk. Door dit jaarboekje te lezen bezorg
ik u misschien wel herkenning maar geen plezier. Het is misschien te
veel een meeslepende klaagzang en te weinig hoopgevend, maar kijk
niet weg, want er zijn geen ergere dingen.
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Het komt zoals het gaat en gaat zoals het komt
Afgezien van een stukje taart en de vele hartelijke felicitaties, was het
bereiken van de 75- jarige leeftijd geen onverdeeld genoegen. Uiteraard
komen er net als bij iedereen ook bij mij met het stijgen der jaren meerdere
kleine kwaaltjes tot wasdom. Een beetje stijf wordt iedereen op z’n tijd,
maar als je zo stram wordt dat het knopen van de veters nog slechts met
uiterste inspanning en veel gehijg verloopt, is dat lastig. Er zijn ergere
dingen. Het vergeten van namen wordt bij een ontmoeting dikwijls
buitengewoon gênant, terwijl het vergeten van getallen, wachtwoorden en
inlogcodes waarvan er dagelijks weer nieuwe nodig zijn, zelfs verdomd
lastig en irritant wordt. En dan het gehoor. ‘t Is al vervelend genoeg dat de
hele hoge tonen nog maar half binnenkomen, maar met een hand achter
het oor is dat probleem nog enigszins oplosbaar. Soms benijd ik de ezels
en de hazen die dat structureel opgelost hebben en vraag me af of het
groter worden van onze eigen menselijke oren op oudere leeftijd het prille
maar hoopvolle begin is van een dergelijke aanpassing. Maar aan de
andere kant moet ik er toch ook niet aan denken wat ik allemaal aan lawaai
te verwerken zou krijgen met acht van die enorme oren.
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Het vooruitzicht op de omgeving
De meeste 75 plussers hebben niet alleen last van doofheid maar lijden
eronder dat de omgeving niet naar ons wil luisteren. Om uit twee praters
alleen die ene te selecteren, lukt ons zelfs met beide handen achter de
oren niet meer. Dat ligt niet aan onze oren. De oorzaak zit in de
toenemende onhebbelijkheid van mensen om door elkaar heen te praten.
Redacteuren van radio- en TV uitzendingen letten er soms wel op maar
ze zouden eens moeten weten hoe irritant het voor ons ouderen is als er
een muziekje achter een spreekstem wordt gezet. En dan zal ik maar
zwijgen over vertaalde teksten die op uiterst storende wijze door de
oorspronkelijke stem heen ingesproken worden. Bar wah.
Maar er zijn wel ergere dingen en die voltrekken zich bij deze leeftijd nog
niet eens in het eigen lijf. De grijze generatie waar ik sinds dit jaar zelf toe
behoor, wordt aan alle kanten aangevallen door Corona en diverse
soorten kanker zodat de één na de ander gaat hemelen. We snotteren en
snikken wat af tijdens de herdenkingen. Menigeen raakt echter al lang
voor die tijd aan het sukkelen, hetzij met Alzheimer, te veel drank, te veel
gewicht of met hart- en vaatziektes. Het lijkt wel of het hele cohort van 75
plus bestaat bij de gratie van de cholesterol regulerende statines,
bloedverdunners en andere pillen. Toen ik me jaren terug bij het clubje
gepensioneerde senioren aansloot om een potje te biljarten, begon ik als
jongste, maar intussen zijn er al zes afgehaakt en schuif ik op naar voren.
Meestal begon het met een enkele keer de verkeerde kleur bal te spelen
en dat werd dan elke week ietsje vaker. Ook bij de zwemclub verloopt het
aantal leden ondanks extra gymnastische oefeningen voor de
alleroudsten en ondanks iemand langs de kant die oplet dat er niemand
onder water blijft, net zo.
Het komt ook steeds dichterbij bij kennissen en in de buurt. De een
kwakkelt met de darmen, de ander is vrijwel doof of zit met een hopeloze
rug in een rolstoel. En het kan nog erger zoals met een raar vlekje dat bij
elke scan groter wordt. Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar ik zal het
u besparen. Het is niet leuk. Toen ik een jaar of tien geleden de
gesprekken voerde met de bijna 90-jarige Rosa voor het boekje “Nooit gin
eiges” klaagde zij erover dat oud zijn, zelfs al je zelf nog gezond bent,
helemaal niet leuk is vanwege al die anderen die er niet meer zijn. Dus ik
wist dat het zou komen, en toch lijkt het alsof het je vanaf 75 overvalt.
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De Afhakers
Het besef ouder te worden blijft ook niet beperkt tot lichamelijke kwalen
van jezelf en de anderen, maar het breidt zich uit naar een haperend
contact met de samenleving. Dat begint met toenemend onbegrip voor
bepaalde kleine minderheden. In Maas en Waal is een
carnavalsvereniging met de naam “De Afhakers”. Ik heb, ondanks te zijn
geboren als protestantse Schiedammer, ervaren dat Carnaval best leuk
kan zijn als je met de buurt samen aan een act werkt en als je met een
creatieve spreuk en uitdossing meeloopt in de optocht van je eigen dorp.
Daarmee heb ik zelfs een hele serie prijzen in de wacht gesleept.

Langs de kant bij de grote Maas- en Waal-reut zie je ook de fraaiste,
kleurrijkste en leukste creaties. De “buutreedners” en “tonpraoters” op de
elfde van de elfde werden voor ons steeds leuker naarmate we het Maas
en Waals beter gingen verstaan en de mensen die op de hak genomen
werden beter kenden. Maar wat groepen zoals de Afhakers doen is echt
vreselijk. Ze komen gelukkig meestal pas achteraan in de optocht. De
stakkertjes lopen met hun zatte koppen een paar dagen lang achter hun
wagen met oorverdovend lawaai te deinen, waarbij het hele publiek langs
de kant vol afschuw met de vingers in de oren toekijkt. Gelukkig vormen
ze een kleine minderheid.
Mijn afhaken beperkt zich echter niet tot één klein clubje jongeren met
Carnaval. Bij een andere kleine minderheid, die naar mijn stellige indruk
steeds groter wordt, komen oeroude Neanderthaler genen tot expressie
en slaat men elkaar na een ongelukkig verlopen wedstrijd van hun
favoriete voetbalclub bijkans met knuppels de hersens in. En weer een
andere kleine minderheid vertoont agressief gedrag tegenover ambulance
personeel, politie, treinconducteurs en buschauffeurs. Stuitend is ook het
massale gebruik van mobieltjes waarbij een kleine minderheid op Twitter
en anoniem de vreselijkste taal met scheldwoorden en verwensingen
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meent te moeten plaatsen. Elke politicus of wetenschapper die een keer
op TV verschijnt om een mening te geven, wordt in de dagen daarna
bedolven door een bombardement van grove doodsbedreigingen. Een
kleine minderheid corona-wappies en anti-vaxxers verpest het voor de rest
en veroorzaakt overbelaste ziekenhuizen. Een andere kleine minderheid
speelt het klaar om door eindeloos te procederen tegen windturbines en
zonneparken de energietransitie ernstig te vertragen. Al dit gedrag van al
die kleine minderheden is voor de media verrukkelijke sensatie en krijgt
veel aandacht zodat de indruk ontstaat dat ze met elkaar een meerderheid
zijn. Het vindt daardoor ook veel navolging van jongeren, want zij zijn juist
op dat gebied heel volgzaam. Maar oudere mensen gaan daarentegen
juist met “ ‘t is toch niet meer normaal tegenwoordig” wegkijken. Natuurlijk
ben je vergeten wat je zelf deed toen je jong was, maar vanaf 75 begin je
toch serieus te denken dat “wij” vroeger anders waren.
Wij haken niet alleen af bij een aantal kleine minderheden die zich
misdragen of die overal tegen zijn, maar ook bij hele grote groepen. Toen
er nog geen corona was, vonden er in ons kikkerlandje per jaar meer dan
1200 massale evenementen met enkele duizenden bezoekers plaats,
waarbij dopjes in de oren en illegale pilletjes om de geest te bedwelmen
een voorwaarde zijn om het te overleven. Voor het Amsterdam Dance
Event waren zelfs 300.000 kaartjes verkocht. Het lijkt mij de hel op aarde
om daar tussen te moeten staan. Het wordt bij zo veel evenementen en
zo veel bezoekers wel erg moeilijk dit gedrag nog toe te schrijven aan een
kleine minderheid die van het padje af is. Als EHBO-er die soms wordt
opgeroepen om met een doosje pleisters bij zo’n evenement langs de
zijlijn plaats te nemen voor het geval dat, heb ik er moeite mee om de
volkomen geflipte drugsslachtoffers liefdevol op te vangen.
Wij zijn ook afgehaakt van de steeds grotere groep vliegende Hollanders.
Tegenwoordig gaat men alleen maar voor de fun en voor een habbekrats
zonder enige vorm van vliegschaamte even met het vliegtuig op vakantie.
Alleen vanuit de Nederlandse luchthavens gaat het om zo’n 500.000
vliegtuigen en 64 miljoen vakantievluchten, waarvan de helft naar
bestemmingen binnen Europa. Tegen deze aantallen kunnen een paar
duizend protesterende jongeren bij een klimaatmars niet op.
Dat verhindert ons overigens niet om aan de mars mee te doen, want ook
al helpt het niet, het aanhaken bij zoveel gelijkgestemden voelt als een
warm bad.
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Tegelijkertijd zien we ook steeds
meer “afhakers” die stilletjes
wegkwijnen in eenzaamheid en
toe-nemende
afhankelijkheid
van een onbetaalbaar zorgstelsel of welwillende mantelzorgers. Ook zij krijgen veel
aandacht van de media en waarschijnlijk meer dan van hun
dierbaren, voor zover die er nog
zijn. Ook daarbij krijg ik de
stellige indruk dat het geen
kleine minderheid meer is en dat
de voorbeelden ook steeds dichterbij komen. Daar kun je dan ook niet
voor wegkijken of er hoofdschuddend op afgeven. Integendeel, je probeert
met een beetje mantelzorg hier en daar wat ongemakken weg te nemen.
Je rijdt ze naar de prikpost en je leidt ze door het doolhof van keuzemenu’s
in het gevecht met de oprukkende digitalisering, of het zoeken naar de bril
die ze gisteren nog op hadden. Maar intussen is het een naderend
doembeeld waar je zelf ook zo zuutjes an naar toe afglijdt.
Een toenemend gebrek aan actieve herinnering zoals dat bij Mark Rutte
is gaan heten, in combinatie met het afhaken van de samenleving op weg
naar eenzaamheid is eigenlijk een soort van voortijdig doodgaan. Maar
omdat je het in levende lijve ervaart en het tergend lang kan voortduren,
is het vele malen erger dan de fysieke dood, waar je immers naar het
schijnt tijdens het hemelen niets van merkt.
Dit jaar mocht ik weer een aantal keren optreden met mijn lezing over de
vraag “Hoe ver mogen we gaan met het behoud van een menselijk leven?”
naar aanleiding van mijn in 2011 bekroonde essay1. Dit aspect van
voortijdig doodgaan had ik me op 65 jarige leeftijd echter nog niet
gerealiseerd. Ik ben overigens niet de enige die zich afvraagt waarom we
in Gods naam allemaal ouder willen worden, terwijl oud zijn helemaal niet
leuk is. In “Leve het welwezen” doorspekt Kees van Kooten dit thema met
de broodnodige humor, maar dat kan hij alleen als geen ander.

1

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen Bekroond essay NRC, 2011
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Alternatieve werkelijkheid
Gelukkig hebben we er iets op gevonden. Ik bedoel dan niet het “inhaken”
bij een polonaise of bij een meezinger tijdens de pronkzitting van het
Carnaval als de stemming er een beetje in zit. Nee, de moderne media
bieden ons in plaats van een vertrouwde sociale kring van familie,
vrienden, buren of collega’s een kleurrijke variatie aan “belevenissen”.
Mobieltje, radio en TV bepalen onze nieuwe sociale omgeving. Voor veel
ouderen verloopt het contact met de wereld na het pensioen steeds meer
vanuit een luie stoel voor de TV. In steeds meer woningen staat hij al vanaf
de vroege ochtend tot in de late avond aan. Er is keus uit tientallen zenders
en honderden programma’s. De prachtigste natuurfilms en de
interessantste documentaires voor de één, en muziek, amusement en
praatprogramma’s naar keuze voor de ander, het is fantastisch. In de
avond schuiven velen in gedachten aan bij de populaire praattafels of
talkshows, maar hoewel talloze eenzamen daar hardop en soms boos
doorheen praten, wordt hun stem nooit gehoord. Ik zou ook de
medeburgers die elke voetbalwedstrijd met een zak chips en een potje
bier op de bank “actief” meespelen niet graag de kost geven. Anderen zijn
net als de jeugd continue online en volledig verslaafd aan hun mobiel. Het
is niet echt, maar beter dan niets en er zijn ergere dingen, zoals ernstige
gokverslaving wat voor zover we het weten, bij minstens 80.000 mensen
in ons land voorkomt. Ook erg is het als het contact met de buitenwereld
louter nog bestaat uit fictieve beelden die worden gespeeld en in scène
gezet alsof het echt is, maar die in werkelijkheid verre van echt zijn. Ze
zijn opgeklopt, geromantiseerd of extra spannend of gruwelijk gemaakt
zodat men er emotioneel in wordt meegezogen en er uiteindelijk in
verdrinkt. Velen verkeren op die manier via het bijna onbeperkte aanbod
alleen nog in de virtuele werelden van hun keuze. Het speelt zich af in hun
verbeelding en in de schijnwerelden die de auteurs voor ons bedenken.
De grens tussen de wereld van de fictie en de realiteit is overigens minder
scherp dan je zou denken. De serieuze nieuwsberichten worden namelijk
samengesteld via een buitengewoon eenzijdige selectie. Alleen de ergste
dingen halen het nieuws. Nog erger is het dat de overtrokken aandacht
voor geweld, sensatie, drama, verschrikking, maatschappelijke
wantoestanden en misdaad er toe leidt dat ook serieuze mensen die niet
aan de fictie verslaafd zijn, van de werkelijkheid vervreemd raken.
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Groepsimmuniteit
De verslaving aan fictie, de vervreemding van de werkelijkheid en de
selectieve berichtgeving voor wat betreft het hele erge, monden
gezamenlijk uit in een paar merkwaardige soorten groepsimmuniteit. Een
woord dat tegenwoordig iedereen kent, omdat we het voor Corona niet
kregen.
Bij velen ontstaat wegens de overmaat aan ellende onverschilligheid en
het idee dat gebruik van geweld normaal is. Gewelddadige opstanden en
aanslagen zijn ook inspiratie voor talloze idioten om aan de lopende band
te worden geïmiteerd. Voor anderen ontstaat juist een neiging om zich
terug te trekken in een cocon, de deuren na zonsondergang op slot
houdend en alleen naar buiten kijkend via het scherm, dat in veel
huiskamers de grootte van een bioscoopdoek begint te benaderen. Een
gevolg is ook dat de reële bedreigingen in de grote boze wereld niet meer
echt bij de massa binnenkomen. De berichten dat er miljoenen mensen
op de vlucht zijn, dat er schrijnende tekorten zijn, dat er ver weg een
bloedige oorlog woedt en dat het klimaat ons de das om gaat doen, maken
geen indruk meer. Dergelijke berichten moeten het door middel van de
meest afschrikwekkende beelden en meest aangrijpende emoties
opnemen tegen een
overvoed
aan
onnozel amusement
en al dat andere
ellendige
nieuws.
Dat
is
allemaal
teveel
van
het
slechte
en
de
natuurlijke reactie is
dat we afstompen
en wegkijken of dat
we gaan twijfelen
aan de echtheid en
kiezen voor nog meer alternatieve waarheden. Een kleine groep mensen,
die overigens ook steeds groter wordt, raakt er depressief van.
Klimaatdepressie grijpt om zich heen, dus daar moeten we het maar niet
over hebben, toch?
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Druk, druk, druk
Ik hoor u denken: ”Hij overdrijft schromelijk met de bekende Blokfactor
(=4). Het betreft immers slechts kleine minderheden, terwijl volgens
Rutger Bregman de meeste mensen deugen. Laat de jeugd lekker dollen
zolang ze nog niet de volwassen zorgen en plichten hebben en laat de
ouderen van hun welverdiende rust genieten. Laat de anderen de grote
problemen in de wereld maar oplossen.“
Maar volgens mij is er met die anderen ook iets niet helemaal pluis. Het
werk, de zorgen, verplichtingen, verantwoordelijkheden en de moordende
concurrentiestrijd groeien hen steeds vaker boven het hoofd. De
spanningen hopen zich op zodat de één na de ander uitgeteld raakt en
moet afhaken. We horen het nu even vooral over de zorgverleners in de
ziekenhuizen maar het probleem is veel breder. Het geldt voor de
pakjesbezorgers, de onderwijzers, de installateurs en reparateurs, de
zzp’ers en al wat produceert, administreert en amuseert. Het moeten
behalen van de omzetquota en wel vóór de deadline is als een moderne
versie van de vroegere ‘zweep d’r over’.
De actieven schaken meerdere partijen tegelijk op verschillende borden
en dat vergt al hun energie en aandacht. Maar ze houden wel de wereld
draaiende en zorgen voor brood op de plank en verdienen met elkaar het
geld dat de vele niet actieven, de jeugd, de AOW-ers en de WAO- ers, de
bijstandstrekkers, de statushouders en de WW-ers mogen
opmaken.
“We mogen toch ook wel eens wat leuks
doen”, hoor ik ze vaak verzuchten. Als
compensatie voor de stress besteedt men het zuur
verdiende geld aan overmatige luxe die hen door een lawine
van reclames wordt opgedrongen. Ze pakken graag een
terrasje onder een straalkachel, maken verre vliegreizen
en houden zich fit met sport of andere vormen van
inspannende ontspanning. Op die manier zorgen ze voor
de economische groei waaraan we met z’n
allen verslaafd zijn. Ze hebben geen tijd om
zich druk te maken om de wassende stroom vluchtelingen,
dak- en thuislozen of over de toeslagenaffaire of het klimaat.
Ze moeten door en morgen weer vroeg op.
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Deze 75-jarige heeft die groep al lang achter zich gelaten. Na 37 jaar
zwoegen onder minstens tien bazen, enkele honderden geslaagde en
minder geslaagde projecten binnen of buiten het budget, een stuk of vijf
drastische bedrijfsreorganisaties, tien verhuizingen en een digitale
revolutie met sinds Commodore 64 minstens tien keer een nieuw
tekstverwerkend programma, was hij er helemaal klaar mee. Maar ik kan
me de spanningen nog goed herinneren en het schijnt dat het nog veel
drukker op de werkvloeren is geworden. De cijfers liegen er in ieder geval
ook niet om. Ziekteverzuim wegens stress rijst de pan uit en elk jaar
vertonen 1,5 miljoen werkende Nederlanders burn-out klachten.
Daarom verwacht ik voor het oplossen van de grote wereldproblemen ook
geen heil van deze groep hard werkende Nederlanders. Integendeel, de
economische groei die zij collectief en blindelings nastreven via hun
hyperconsumptie is nu juist waar de mensheid aan ten onder gaat. De
opwarming van het klimaat, de toenemende ongelijkheid, de ruzies om
olie, gas, de ontbossing en het dramatische verlies van natuurlijke
waarden en biodiversiteit worden met elk procentje economische groei
erger.
Economische groei is een absurde obsessie die in strijd is met alle
natuurwetten. In mijn werkzame leven heb ik duizenden flesjes gevuld om
er bacteriën in te laten groeien en de groeicurve te analyseren. Nog nooit
heb ik gezien dat die onbeperkt doorgaat. Microben en bacillen hebben
geen hersens en stoppen bijtijds als de koek op is maar desondanks
weten ze zich al meer dan 500 miljoen jaar op aarde te handhaven. De
“intelligente mens” daarentegen denkt wel onbeperkt door te kunnen
blijven groeien, maar na een bescheiden bestaan van 0,1 miljoen jaar is
hij aan een absurde onbescheiden eindsprint bezig. Homo sapiens is zelfs
in de laatste 0,0001 miljoen jaar bezig, alle leven om zich heen
meesleurend, zichzelf als soort van de
aardbodem te doen verdwijnen. In mijn boekje
van 2011 over “De Meerziekte” heb ik
geprobeerd deze idiote suïcidale zelfdestructie
vanuit de evolutiepsychologie te verklaren,
maar het werd geen bestseller. De Meerziekte
is nog niet als pandemie erkent, en ook nog niet
door de farmaceutische industrie ontdekt. We
kunnen nog even wegkijken.
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Van leuke dingen die verdwijnen
Ik hoor u denken: “Ziet deze zwartkijker dan helemaal geen leuke of mooie
dingen om van te genieten?”
Dat is een zeer terechte vraag en het antwoord is niet moeilijk. Want als
ik ze niet zou zien, waarom zou ik me dan zorgen maken? Ik zie ze wel,
maar ik zie ze vooral verdwijnen.
Toen ik 17 jaar was leerde ik in de heemtuin van het Schiedamse
Groenoord gewapend met de spiegelreflexcamera die mijn vader had
afgedankt, alle bloemen en planten van de Nederlandse flora kennen. De
doos met meer dan duizend dia’s staat nog op zolder, maar op het internet
staan tegenwoordig betere foto’s.
Ik ging biologie studeren vanwege de vele
uitdagende raadsels die nog niet opgelost
waren. Ik zwierf door de bossen en plukte elk
najaar zonder moeite een portie Cantharellen
om van te smullen. Raakte gefascineerd door
boomkikkers en de prachtige ogen van dikke
padden en ik schreef 52 jaar geleden mijn
eerste boekje dat ging over de mysteries
rondom kameleons die ik als huisdier probeerde te houden. Ik werd als
docent IVN natuurgids een volgeling van Hein Schimmel, een vermaard
en bevlogen autodidactisch veldbioloog die bij elke steen of grasspriet een
spannend verhaal had. Jaren later haalde ik mijn duikbrevet in Manilla en
daalde ik met lokale vissers op Cebu af naar de koraalriffen. Daarna
maakte ik samen met Froukje nog duikreizen naar Bonaire, de Rode Zee
en Indonesië, maakten we lange wandeltochten door de oerbossen van
Indonesië en trokken we over de Europese gebergtes. Het was één en al
geluk en genot. Vliegschaamte bestond nog niet.
Maar helaas, de Cantharellen zijn in ons land nagenoeg uitgestorven, de
wilde bloemrijke flora van Nederland is vervangen door maisplantages en
de slootkanten met kikkers zijn veranderd in ruigtes met alleen nog
brandnetels. De koralen zijn half dood door klimaatverandering, de
kameleons van Madagaskar zijn er niet meer en een groot deel van de
oerbossen is gekapt om plaats te maken voor Soya of Palmolie. Alleen als
we eerst 1200 km reizen valt er nog te genieten van kleine stukjes
alpenweide met duizenden bloemen en vlinders, besneeuwde bergtoppen
en heldere beekjes.
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Maar ook daar rukt de
“beschaving” van
de
intensieve landbouw op.
De beekjes vallen droog,
de gletsjers trekken zich
terug en de sneeuwtoppen
zijn
steeds
vroeger in het jaar al weg.
Luxueuze
ski-oorden
verrezen op de plaats van
kleine pittoreske dorpjes
met keuterboertjes en de
groene weiden werden modderpoelen. Juist door mijn interesse in alles
wat groeit en bloeit zie ik dat al het moois in razend tempo verdwijnt.
Behalve natuurschoon kan ik ook genieten van de gezellige sociale sfeer
in ons dorpje tussen Maas en Waal. Met enorm plezier werkte ik 15 jaar
lang mee aan de huttenbouw-week voor de kinderen. Nog steeds leef ik
me elk jaar uit in een creatie voor de
carnavalsoptocht zoals deze laatste over
een afgezet staatshoofd.
In 2012 maakte ik met filmer Sjaak de
documentaire “Horssen, Wa’n durp wah”
Daarin lieten we zien hoe een klein dorp
met slechts 650 woningen meer dan 45
bloeiende verenigingen telt. Ik zorg nog
steeds samen met een tiental vrijwilligers
dat onze Dorpskrant De Klep blijft bestaan.
We wonen in een mooi huis met een mooie
grote tuin en ik geniet van de bloemen, de
ezels en de kippen. Iedereen in het dorp
kent ons en wij kennen een groot deel van
het dorp. De jeugd die intussen al weer
groot is, noemt mij nog steeds “Han van de
Huttenbouw” en van de Carnavalsvereniging ontving ik “De grôtste streuper”
een soort lokale Nobelprijs voor iemand die zich voor het dorp bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt. Ik ben er trots op en heb geen klagen. En
toch…
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Toeval of noodlot
Helaas wordt het ook in sociaal opzicht allemaal wat minder. De Fanfare
krijgt geen jonge muzikanten meer, het kerkkoor, het ouderenkoor en het
mannenkoor Cantabilé zijn gestopt bij gebrek aan leden en de grijze
“trekkers” van diverse verenigingen sterven uit terwijl de jeugd met geen
mogelijkheid voor een functie in een bestuur is te porren. Ons dorp was in
sociaal opzicht een monument want in de grote steden kent men een
dergelijk hechte gemeenschap helemaal niet. In de twee grote
flatgebouwen aan de ingang van Delft wonen net zoveel mensen als in
ons hele dorp, maar het enige wat hen bindt is de kille groet in de lift en
de bijdrage aan de servicekosten. Horssen is één van de laatste mooie
dorpjes in ons land en zelfs dit kleine kostbare sociale monument wordt
bedreigd door de “vooruitgang”.
Het getal 75 is niet bijzonder. Het betekent helemaal niets. Het geeft geen
nieuwe rechten zoals bij 16, 18 en 21 jaar. Het wordt niet gevierd zoals
121/2, 25 en 50 jaar. Al die getallen zijn volstrekt kunstmatige markeringen
op een glijdende overgang naar een volgende levensfase. Ze zijn niets
anders dan een alom geaccepteerd excuus om een feestje te vieren. Maar
in mijn geval viel het bereiken van die betekenisloze “mijlpaal” toevallig
samen met een wereldwijde Corona pandemie. De meeste slachtoffers
vielen trouwens onder die van boven de 75. Toevallig viel het ook samen
met een dramatische versnelling van de klimaatverandering en toevallig
viel het samen met een schrikbarend begin van de zesde massale
uitstervingsgolf op deze aarde. Dat stemt niet echt vrolijk.
Maar eigenlijk is dat allemaal niet toevallig. Hoewel de industriële revolutie
al 150 jaar eerder met stoommachines en steenkool is ingezet, is het vanaf
mijn geboortejaar pas echt snel gegaan. Sindsdien is de wereldbevolking
verdrievoudigd en is de wereldeconomie dank zij de moderne technologie
exponentieel toegenomen. Het gebruik van fossiele brandstoffen is
sindsdien verachtvoudigd en de wereldvleesconsumptie ruim
vervijfvoudigd. De concentratie broeikasgassen CO2, methaan en N2O
samen is (omgerekend naar totale CO2-equivalenten) gestegen van 525
naar 700 ppm. Alles wijst er op dat deze 75-jarige babyboomer getuige
gaat worden van een kantelpunt, waarna een scherpe daling zal inzetten,
precies zoals de bacteriën in de flesjes mij steeds lieten zien.
Mijn zorgen over de toekomst zijn overigens niet uit de lucht gegrepen. Ze
zitten ook niet in mijn genen als een mutatie voor zwartgalligheid. Het is
ook geen trauma als gevolg van een gereformeerde jeugd in de geest van
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Abraham Kuyper en Groen van Prinsteren. Ik ben trouwens helemaal niet
de enige die ernstig bezorgd is. Volgens een recent onderzoek door het
CBS zou 75% van de Nederlanders zeer bezorgd zijn om het klimaat. De
kleine Greta Thunberg heeft zelfs een hele beweging “Friday for future”
van bezorgde scholieren op elke vrijdag aan het staken gekregen. De vele
bezorgde mensen beroepen zich ook niet op een vaag onderbuikgevoel
maar op de wetenschap en die liegt er niet om.
De klimaatwetenschap heeft zich sinds 1988 met
duizenden experts verenigd via de IPCC van de VN en
is, voor zo’n grote groep, verrassend eenduidig in hun
oordeel over de recente veranderingen van het klimaat.
Er verschenen intussen zes hoofdrapporten en
tientallen deelrapporten met steeds duidelijker
conclusies. Dit jaar vond in Glasgow al de 26e wereldtop
plaats over het klimaat. Dat het klimaat op hol slaat weten we dus al lang,
maar dit jaar lijkt het klimaatbewustzijn opeens aangewakkerd.
De voorspelling van de toekomst heeft echter nog wel een ruime
onzekerheidsmarge. Het is misschien nog niet te laat. Maar er zijn ook een
tiental natuurlijke processen die de klimaatopwarming kunnen versnellen.
Die processen zorgen ervoor dat de toename van de temperatuur via
terugkoppeling niet lineair verloopt maar exponentieel, dus steeds sneller.
De afloop van exponentiële processen is voor het menselijk verstand niet
gemakkelijk te voorspellen. Het jaarboekje van Doctoranders in 2020
“Anders ziet veel exponentieel” was geheel geweid aan dit zwakke plekje
in het menselijk brein. De verschillende klimaatversnellers zijn weliswaar
in beeld maar gecompliceerd en nog omgeven met veel onzekerheden.
Daardoor is het gemakkelijk ervoor weg te kijken, maar met elkaar kunnen
ze een enorm verschil maken omtrent de afloop.
Mijn therapie tegen klimaatdepressie is om als een soort Don Quichot ten
strijde te trekken tegen het kwaad. Ik doe dat onder andere door er over
te schrijven in de hoop dat er ook bij anderen verzet gaat groeien. Ik heb
me er in de afgelopen jaren grondig in verdiept, hield er lezingen over en
schreef een serie over een tiental kantelpunten die elk op een andere
manier de snelheid van de opwarming kunnen beïnvloeden.
Geïnteresseerden kunnen naar Duurzaamnieuws.nl voor de complete
zevendelige serie. In dit jaarboekje volsta ik met een beknopte
samenvatting.
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De kantelpunten van het klimaat
Er zijn tientallen ingewikkelde natuurkundige mechanismen bekend die
met elkaar invloed kunnen hebben op het klimaat 2. Dat we de laatste
10.000 jaar slechts kleine schommelingen hebben meegemaakt doordat
er min of meer evenwicht bestond tussen al die processen is niet meer
dan een toevallige samenloop van omstandigheden.
Recente kennis over de ijstijden voorafgaande aan die laatste 10.000 jaar
leert ons echter dat het klimaat op aarde helemaal geen stabiel systeem
is en door een combinatie van de diverse natuurlijke mechanismen zeer
sterk kan schommelen. Dat zijn onder andere schommelingen van de
aardas en de excentriciteit van de baan om de zon, waardoor de
hoeveelheid ingestraalde zonne-energie varieert. Daar los van kennen we
de zonnevlekken en de periodieke omkering van zeestromingen tussen
de continenten. Mensen hebben ook geen enkele invloed op de
verschuiving van de continenten over de aardbol of op vulkanische
activiteit en aardbevingen die daardoor worden veroorzaakt. Ook aan de
inslag van meteoren kunnen we helemaal niets doen. Deze factoren
kunnen elkaar versterken of verzwakken als ze toevallig wel of juist niet
samenvallen. Daardoor laat de geologische geschiedenis van het klimaat
over de laatste miljoen jaar grote schommelingen van zes graden warmer
of zes graden kouder zien. Gaan we nog veel verder terug in de oertijd
dan zien we sporen van nog veel sterkere klimaatveranderingen.
Omstreeks 445 miljoen jaar geleden zou de aarde zelfs zo sterk afgekoeld
zijn dat 85 % van alle levende soorten daardoor is uitgestorven. En 56
miljoen jaar geleden was het gemiddeld nog 14 graden warmer dan in de
laatste decennia 3

2
3

https://www.duurzaamnieuws.nl/kantelpunten-in-klimaat-en-samenleving/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatverandering
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Klimaatontkenners voeren dit aan om te zeggen dat we helemaal geen
invloed hebben en sommigen menen zelfs dat het dan ook vanzelf wel
weer over zal gaan. De instabiliteit van het systeem is echter juist een
reden om extra voorzichtig te zijn omdat we het systeem door menselijke
invloeden betrekkelijk gemakkelijk uit balans kunnen brengen.
Uit de wetenschap rond de ijstijden kunnen we echter wel de
geruststellende conclusie trekken dat de omstandigheden die tot de
ijstijden en de daartussen liggende warme perioden hebben geleid niet
hetzelfde zijn als de omstandigheden die tot de huidige opwarming leiden.
Laten we die ijstijden dus maar even vergeten en er geen hoop of
wanhoop aan ontlenen.
Een andere geruststellende conclusie is dat we ons geen grote zorgen
hoeven te maken dat al het landijs op de beide polen op afzienbare termijn
zal verdwijnen. Zolang er veel ijs is, kan er ook nog veel ijs smelten en dit
heeft een enorm bufferend effect op de temperatuur op aarde. Met de
hoeveelheid warmte die 1 kg ijs laat smelten, zou je een liter water 80
graden kunnen opwarmen. Zolang er smeltend ijs is, verandert de
temperatuur echter niet. Als al het ijs op aarde zou zijn gesmolten, zou de
temperatuur enorm stijgen. Maar de hoeveelheid landijs op de wereld is
zo groot dat dit de komende duizenden jaren niet volledig zal verdwijnen.
Wel kunnen er binnen enkele tientallen jaren op lokale schaal zoals bij
hooggebergten waar de gletsjers en de ijsbedekking geheel zullen
verdwijnen en in zeegebieden waar het zee-ijs verdwijnt processen op
gang komen waardoor de opwarming nog sneller gaat verlopen..
Ook is geruststellend dat de toenemende kracht van de orkanen een
negatief effect hebben op de opwarming doordat ze op grote hoogte veel
energie de ruimte in sturen. Dat neemt niet weg dat de schade die ze
aanrichten wel steeds groter wordt.
Zeer verontrustend daarentegen is de relatief snelle opwarming van het
hele gebied boven de poolcirkel, inclusief de Arctische oceaan en delen
van Alaska en Siberië. Dit is overduidelijk al enige tientallen jaren aan de
gang en lijkt zich te versnellen. Tot nu toe verloopt de opwarming in dat
gebied 2 à 3 keer zo snel als aan de evenaar. In dit gebied spelen zich
minstens 9 processen af die een versnelling van de opwarming tot gevolg
hebben.
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Allereerst leidt het verdwijnen van zee-ijs tot een vermindering van de
hoeveelheid teruggekaatst zonlicht, het Albedo effect (1).

Het donkere zeewater neemt veel
meer warmte op en zonder zee-ijs
wordt deze energie bovendien in
veel mindere mate opgenomen als
smeltwarmte (2). Het water van de
Noordelijke ijszee wordt daardoor
snel warmer.
Doordat het temperatuurverschil tussen evenaar en polen kleiner wordt,
vermindert de intensiteit en dus ook de snelheid van de straalstromen op
10 tot 4 km hoogte in de atmosfeer. Deze stromingen gaan sterker
meanderen en daardoor verdwijnt de polaire vortex die polaire lucht min
of meer afsloot van sub-polaire lucht. Daardoor komt regelmatig meer
warme lucht in het polaire gebied en dit vormt een positieve
terugkoppeling van de opwarming (3).
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De meanderende straalstromen veroorzaken ook veel langere en
warmere zomers in Siberië, Alaska, Californië, zuid Europa en Australië
en daarmee een sterke toename van bosbranden en veenbranden met
veel roet en CO2-emissie (4).
Het smelten van zee-ijs en landijs wordt vervolgens weer versneld door
de neerslag van fijnstof en roet (5) en aan de randen van de
smeltgebieden bovendien door groei van algen op het ijs (6).
De opwarming van de uitgestrekte gebieden met permafrost in Siberië en
Alaska leidt er toe dat de zomerse dooi van de toplaag zich steeds verder
naar het noorden verspreidt en ook tot steeds grotere diepte gaat.
Hierdoor neemt het Albedo effect door grote sneeuwvlaktes af (7).
Door het smelten van de bovenste laag van de permafrost kan er methaan
vrijkomen dat voordien was gevormd en vastgelegd (8).
Ook kunnen bacteriën de ontdooide laag organische materiaal versneld
gaan verteren en daarbij alsnog CO2 en methaan vormen (9).
De hoeveelheid methaan kan gestaag toenemen omdat dit proces vele
jaren door kan gaan voordat alle organische stof op is. Via de verhoging
van de methaanuitstoot en het broeikaseffect geeft dit weer een sterke
versnelling van de opwarming.
Deze negen processen
zijn niet hypothetisch maar
reeds aantoonbaar aan de
gang. Het kwantificeren
van de totale impact blijft
echter moeilijk. Alleen de
afname van Albedo (1 +7)
kan een versterkingsfactor
van 1,25 à 1,5 betekenen.
Alleen het ontdooien van
de permafrost (8+9) kan
een versterking met een factor 1,2 geven. Het is niet duidelijk of er sprake
zal zijn van een kettingreactie of van een ander samenspel van factoren.
Een versnelling van de opwarming zal ook al optreden omdat de mens
niet onmiddellijk kan stoppen met de uitstoot van broeikasgassen4

4

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/emissions_scenarios-1.pdf
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waardoor de concentraties in de atmosfeer nog zeker 30 tot 40 jaar zullen
blijven toenemen.
Bij combinatie van alle factoren kan de opwarming in de komende
tientallen jaren gemakkelijk met een factor 2 à 2,5 versnellen. Dat zou
betekenen dat er per 10 jaar 0,5 graad bij komt, zodat we over 40 jaar op
3 graden verhoging ten opzichte van 1900 uitkomen.
Dat de bovengenoemde negen processen nu al plaatsvinden is zeker,
maar we weten niet zeker hoe snel en hoe sterk alles zal versnellen.
Wachten totdat we het zeker weten is onverantwoord omdat een
verhoging van de gemiddelde temperatuur met meer dan 3 graden
catastrofale gevolgen zal hebben. Dit betekent dat er voor de grote
transitie naar een klimaatneutrale samenleving haast geboden is.
Maar er zijn ergere dingen want door het samenspel van al deze positieve
terugkoppelingen kunnen er ook een paar hele grote veranderingen
optreden.
Als een deel van de Noord Atlantische golfstroming haar warmte niet
langer kan afstaan aan smeltend zee ijs, maar gaat overdragen naar
onderzeese kustgebieden ten Noorden van Siberië, hebben we de poppen
aan het dansen. Op een diepte van enkele honderden meters zouden daar
vervolgens lagen met methaan-ijs kunnen gaan ontdooien, waardoor er in
korte tijd relatief veel methaan kan vrijkomen. Vele kleine gasbellen
kunnen de laag verder destabiliseren en voor onderzeese
aardverschuivingen zorgen, zodat er nog meer gas vrij komt. Dit laatste
proces kan volgens de clathrate gun hypothese in theorie een heel sterke
positieve terugkoppeling geven, die sterker kan zijn dan alle andere
effecten samen.
Het is nog omstreden of, en wanneer, dit zal gebeuren en hoeveel dit dan
zal bijdragen. Het zou een voorbeeld zijn van een dramatische
kettingreactie die zich gaat voordoen als de combinatie van de andere
factoren nog enige jaren doorzet. Indien dit proces op gang komt, zal het
klimaat kantelen en zal de aarde gemiddeld meer dan tien graden warmer
worden. Wij zullen dat niet overleven en het zal ook vele duizenden jaren
duren voordat het systeem zich daarna weer heeft hersteld.
Een ander proces dat een grote bedreiging inhoudt, is een gestage
toename van de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer. Ondanks het
grote effect van waterdamp als broeikasgas heeft dit proces tot nu toe
weinig publieke aandacht gekregen en is het vanwege de grote dynamiek
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van water in de atmosfeer ook uitermate moeilijk te kwantificeren. Behalve
waterdamp levert een sterkere bewolking eventueel ook nog een positieve
terugkoppeling. Tegenover deze positieve terugkoppelingen staat dat een
toename van de hoeveelheid laaghangende bewolking ook een negatieve
terugkoppeling kan geven via reflectie van zonlicht. Het is niet duidelijk of
de totale oppervlakte met lage bewolking toeneemt.
Slechts enkele recente studies
wijzen erop dat hier sprake kan
zijn
van
een
haast
onvoorspelbare kettingreactie
met zeer sterke positieve
terugkoppeling.
Indien een hogere luchtvochtigheid en meer wolkenbedekking zich inderdaad op
grote schaal gaan voordoen
zou dit van alle processen de
sterkste terugkoppeling kunnen geven en zou het klimaat ongetwijfeld
over een kantelpunt heen kunnen schieten. Tegelijkertijd is de
onzekerheid over de effecten van luchtvochtigheid en wolkenvorming juist
het grootst. We kunnen er nog voor wegkijken.
De term kantelpunt is overigens enigszins misleidend. Kantelen kennen
we van de kano die pas omslaat als je te veel overhelt. Het beeld klopt
voor wat betreft de laatste twee processen (methaan-ijs en
luchtvochtigheid plus bewolking) omdat de opwarming dan op eigen houtje
doorschiet en we er niets meer aan kunnen doen.
Het suggereert echter ook dat er tot aan dat punt weinig aan de hand is
en dat we veilig zijn zolang we er maar voor blijven. In werkelijkheid gaat
het bij het klimaat om een aantal zeer verschillende processen met
positieve terugkoppelingen die voor een deel al aan de gang zijn. Door
een positieve terugkoppeling verandert een rechtlijnige trend in een
exponentiële toename. Als de terugkoppeling door de negen processen
die nu al aan de gang zijn met elkaar een versterking geven van
bijvoorbeeld 40% in 10 jaar, zal dat na 30 jaar 1,4 x 1,4 x 1,4 = 2,75 zijn.
Over 60 jaar gaat het dan al 7,5 keer zo hard en stijgt de temperatuur
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binnen de volgende
tien jaar al met nog 3
graden extra. Dit is
slechts een willekeurig rekenvoor-beeld.
Niemand weet hoe
het precies zal gaan.
De
onderstaande
figuur van WMO5
laat zien dat de
opwarming sinds het
jaar 2000 al 1,25 keer sneller verloopt dan in de dertig jaar daarvoor. Hoe
groot de gezamenlijke versterking van alle negen reeds begonnen
processen met een positieve terugkoppeling in de komende 30 jaar tot
2050 zal zijn, valt niet te zeggen en ook het IPCC waagt zich daar niet
aan. Wellicht kan dat op termijn wel door de wetenschappelijke experts
aan de hand van metingen en computermodellen worden bepaald. Het lijkt
me verstandig daar niet op te wachten.

5

https://blog.aspb.org/plants-in-the-news-18-december-2015-the-paris-climate-talkscop21/
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Het scenario dat niet genoemd mag worden
Als de verandering van het klimaat in een stroomversnelling geraakt,
kunnen we dan het tij nog keren? Je moet er toch niet aan denken dat het
niet lukt. Doe je dat wel, dan raak je depressief of apathisch of ga je juist
nu het nog kan, de bloemetjes nog even buiten zetten. In alle gevallen
helpt dat geen fluit. Voor het bestrijden van somberheid kun je maar het
beste ten strijde trekken. Vechtend ten ondergaan is altijd nog beter dan
moedeloos bij de pakken neer te gaan zitten. Daarom is het wel goed om
ons te realiseren waartegen we ten strijde trekken. Wat is het doembeeld
dat we kost wat kost willen zien te vermijden?
Het wordt vaak vergeten dat grote omwentelingen in de
wereldgeschiedenis meestal worden voorafgegaan door een hele lange
aanloop. Het verloop in de tijd volgt een exponentiele curve die in de
beginfase meestal niet als zodanig herkend wordt. Langzame
veranderingen kunnen wij meestal nog wel aan. Ze doen geen pijn en
verlopen zonder al te grote wrijving. Een klein beetje warmer is soms best
lekker. Onze bereidheid om in actie te komen is dan ook nog niet erg groot.
Vervolgens ontstaat er nog voordat er een kantelpunt wordt bereikt eerst
nog een stroomversnelling. Tijdens de fase van de versnelling zouden we
eigenlijk wakker moeten worden en in actie moeten komen. Helaas zit er
een grote traagheid in het globale maatschappelijke en politieke systeem
en ontstaat er eerst toenemende weerstand en verdeeldheid. De
tegenstellingen werken verlammend en terwijl de dreiging op een
kanteling van het klimaat toeneemt, lopen de tegenstellingen uit in
conflicten. Op het gebied van klimaat bevindt de wereld zich in de fase
van de stroomversnelling en gezien de enorme tegengestelde belangen
naderen we het conflict. In de diverse toekomstvisioenen en scenario’s
van het IPCC blijft het conflict echter volledig onderbelicht.
De verschillende rapporten van het IPCC beschrijven de klimaatveranderingen bij uiteenlopende scenario’s. Het is een hele reeks
modelberekeningen onder de noemer: “Wat als…” Door combinatie van
verschillende uitgangspunten en veronderstellingen ontstaan enkele
tientallen sub-scenario’s. De voorspelde effecten tonen daardoor alles bij
elkaar een flinke bandbreedte, een spreiding die in de richting van 2100
ook steeds groter wordt. Het kan heel slecht aflopen, een beetje meevallen
of toch nog goed komen als we heel erg ons best doen.
Ondanks de enorme berg werk die door duizenden wetenschappers is
verzet om alle scenario’s door te rekenen, staan de bedachte scenario’s

22

op gespannen voet met de realiteit. De wereldwijde emissie van
broeikasgassen neemt in werkelijkheid nog nauwelijks af en is sinds het
jaar 2000 bijna verdubbeld. Volgens het slechtste IPCC scenario SSP 58,5 zal de emissie rond 2050 weer verdubbeld zijn en omstreeks 2080
verdrievoudigd. Dat scenario is fysiek niet eens mogelijk omdat de
mensheid bij de daarbij optredende opwarming nauwelijks nog kans op
overleven heeft. In het gunstigste geval daarentegen, zijn de emissies in
het jaar 2060 tot 0 gedaald. Ook dit scenario is twijfelachtig gezien de
traagheid waarmee de transitie tot nu toe verloopt en de enorme
weerstand vanuit diverse kanten. In een recente studie van het
gerenommeerde Noorse bureau DNV (Det Norske Veritas) wordt
verwacht dat omstreeks 2050 wereldwijd nog vrijwel net zo veel fossiele
energie wordt verbruikt als in 1990. De opkomst van duurzame energie
zal dan hooguit de groei van het verbruik compenseren6.
Rampenscenario’s, zware tegenvallers en andere verrassingen
bewust niet meegenomen. Ook is geen rekening gehouden met
combinatie van kantelpunten in het klimaatsysteem of
maatschappelijke kantelpunten zoals een economische crisis of
pandemie. Het conflict als een scenario is zelfs niet eens genoemd.

zijn
een
met
een

Dat is begrijpelijk en logisch omdat dergelijke scenario’s te onzeker zijn en
te weinig wetenschappelijk onderbouwd. Ze zouden maar paniek zaaien
of als ongefundeerde doembeelden worden afgedaan.
Het IPCC acht het niet haar taak om een oordeel te geven over de
waarschijnlijkheid van het ene of het andere scenario. Het beperkt zich tot
wetenschappelijke modelberekeningen met zware computerprogramma’s
die uitgaan van de gekozen aannames en onthoudt zich van politieke of
economische gevolgen. Ook dat is alleszins begrijpelijk en redelijk. Als ze
wel kansen zouden toekennen aan de scenario’s en de politiek erbij
zouden betrekken, zou er bij zoveel mede auteurs namelijk nooit een
eensgezind rapport verschijnen. Bovendien zouden wereldleiders over
elkaar buitelen om een en ander te weerspreken, zoals min of meer is
gebeurd na de onheilspellende rapporten Limits to Growth door de Club
van Rome in 1972.

6

https://cleantechnica.com/2021/09/03/the-world-needs-vastly-more-green-electricity/
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Doordat het hele erge, in de vorm van een gigantisch conflict niet
genoemd mag worden, wordt door velen gezegd dat het IPCC te
optimistisch is 7,8.
Toch bestaan er ondanks gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing
wel degelijk een paar rampscenario’s die, tenzij er een wonder gebeurt,
zeer waarschijnlijk zijn omdat die juist alles met politiek en economie te
maken hebben. Politiek en economie zijn niet wetenschappelijk te
voorspellen en zeker niet in computermodellen te vatten. Maar ze bestaan
wel degelijk en de kans op politieke en economische conflicten is zelfs erg
groot.

Naar mijn inschatting is het heel goed mogelijk:…..
... dat ondanks alle inspanningen de emissie van broeikasgassen niet snel
genoeg zal dalen, waardoor de klimaatverandering over een kantelpunt
heen geraakt, doorschiet en dan niet meer valt te stoppen. Iets dergelijks
volgt uit het zogenaamde Run-away scenario dat al enige jaren door de
auteurs van Arctic News wordt voorspeld 7.
… dat de gevolgen daarvan een economische crisis zullen veroorzaken
die zijn weerga niet kent. Die ontstaat doordat twee kostenposten gruwelijk
uit de hand lopen. Enerzijds door de enorme klimaatschade als gevolg van
overstromingen, modderlawines, orkanen, droogte periodes en
hittegolven met bosbranden. Daardoor zal de mensheid alsnog
gedwongen worden tot rigoureuze maatregelen zoals een abrupt einde
aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Daarmee ontstaat de tweede
kostenpost omdat een abrupt einde aan de fossiele energie een enorme
economische aderlating zal zijn die nog nooit vertoond is.
… dat er een enorme geopolitieke crisis zal ontstaan doordat een groot
aantal landen die tot dan toe grotendeels van fossiele energie afhankelijk
waren, hun inkomsten verliezen, waarmee de kans op gewelddadige
conflicten enorm zal toenemen.
… dat er bovendien een demografische en humanitaire crisis zal
ontstaan doordat veel steden door de hitte of door overstroming
onbewoonbaar worden en doordat er in veel landen gebrek aan voedsel
http://arctic-news.blogspot.com/.
https://www.duurzaamnieuws.nl/ipcc-ontwijkt-de-echte-ongemakkelijke-waarheidwe-redden-het-niet/
7
8
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zal ontstaan. Dit zal gepaard gaan aan sterfte door honger, uitbraak van
epidemieën en enorme migratiegolven. De massa’s klimaatvluchtelingen
zullen de hekken en muren die de rijken om zich heen hebben
opgetrokken, omver duwen.
Deze vier te verwachten crises staan niet los van elkaar maar vormen één
samenhangend geheel waarvan de afloop vrijwel zeker dramatisch tot
catastrofaal zal zijn. De wereldbevolking zal dan niet meer groeien tot 9
miljard zielen zoals in alle scenario’s van het IPCC nog is aangenomen
maar zal drastisch afnemen tot hooguit 1 à 2 miljard. Dat is overigens al
in 1972 door Wouter van Dieren en de Club van Rome voorspeld, toen er
nog nauwelijks over klimaatopwarming werd gesproken, laat staan over
kantelpunten van klimaatverandering 9.
Het is een situatie waar de op groei gebaseerde wereldeconomie geen
raad mee weet. Het volledig stilvallen van de wereldeconomie en dus ook
het stoppen van de emissies, zal dan echter geen invloed meer hebben
op het klimaat. Omdat het kantelpunt van het klimaatsysteem zal zijn
overschreden, kan het duizenden jaren duren voordat het klimaat zich
herstelt.
Is dit een doemscenario? Een onrealistisch angstvisioen? Iets om alleen
wakker van te liggen zolang de waan van de dag de aandacht nog niet
heeft afgeleid? Iets waarvoor je maar beter kunt wegkijken? Ja het is
hartstikke rampzalig, maar geen doem in de zin dat het overdreven of
onrealistisch is. Volgens het idee van een beschikbaar koolstofbudget
voordat de twee graden opwarming bereikt is, zullen we dat moment met
de huidige emissies al binnen acht jaar bereikt hebben 10.
De waarschijnlijkheid volgt echter vooral uit de onwaarschijnlijkheid dat we
dit nog zouden kunnen voorkomen. Een kans die met de dag kleiner wordt.
Dit zou immers een volledige globale politieke eensgezindheid vereisen
en ook een enorme solidariteit van rijk met arm. Gezien de hopeloze
polarisatie in de huidige politiek en de enorme tegenstand vanuit tal van
sectoren is er weinig hoop dat er voldoende zal gebeuren voordat de nood
extreem hoog is. De resultaten van COP 26 in Glasgow vormen het bewijs
dat die eensgezindheid nog ver te zoeken is of in ieder geval beperkt tot
mooie woorden zonder harde afspraken. Als het dan uiteindelijk gebeurt,
zal het waarschijnlijk te laat zijn. De in 2009 gedane belofte van de rijke
9

https://www.trouw.nl/nieuws/waarom-zijn-we-al-veertig-jaar-bang-voorklimaatrampen~ba91eca1/
10
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatmitigatie
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landen om jaarlijks 100 miljard US $ schadevergoeding te betalen aan de
ontwikkelingslanden die het meeste onder de klimaatopwarming hebben
te lijden, maar er zelf niet aan hebben bijgedragen, is na 12 jaar nog niet
nagekomen. Symptomatisch voor het gebrek aan eenheid is ook dat zowel
Bolsonaro als Putin en Xi Jinping niet in Galsgow aanwezig waren.
Maar zelfs bij politieke eensgezindheid zou er op korte termijn een
razendsnelle technische en economische omschakeling moeten
plaatsvinden van de op fossiele energie gebaseerde industrie inclusief alle
mobiliteit over de weg, door de lucht en over water. Het zou ook een totale
omschakeling vergen van de staalindustrie, de cementindustrie, de
kunstmestindustrie en de chemische industrie. Dat zou in technisch
opzicht wellicht nog mogelijk zijn. Er zou echter ook een radicale
verandering van de hele voedselindustrie en landbouw nodig zijn, zonder
de veeteelt voor productie van vlees en zuivel. Afhankelijk van de
berekeningsmethode wordt de vlees- en zuivelproductie wereldwijd
verantwoordelijk gesteld voor 20-30% van de klimaatopwarming.
Daarmee stoppen vergt een gedragsverandering van mensen die zich,
zelfs als er vegetarische zuivel en kweekvlees beschikbaar zou zijn, niet
zomaar laat afdwingen. In vrijwel alle geïndustrialiseerde landen zal een
drastische aanpassing van de infrastructuur nodig zijn met enorme
uitbreiding en aanpassing van de netwerken en opbouw van buffers. Dat
zal, zelfs als er voldoende geld beschikbaar is, allemaal heel moeilijk
voldoende snel te bereiken zijn. Ook zal het een razendsnelle
omschakeling vergen naar andere inkomstenbronnen voor landen die nu
van fossiel afhankelijk zijn. Sinds 1980 is de klimaatschade wereldwijd al
opgelopen tot bijna 2000 miljard US Dollar 11. Die klimaatschade zal in de
komende 10 à 20 jaar nog veel sterker toenemen zonder dat het nog valt
te voorkomen. Zelfs als we nu onmiddellijk de emissie van alle
broeikasgassen zouden stoppen, dendert de klimaatopwarming nog
tientallen jaren door. Het geld om de schade te betalen is dan niet meer
beschikbaar voor de transitie. Bovendien is het gigantische
vluchtelingenprobleem nu al vrijwel onoplosbaar. Er moeten kortom een
paar hele grote wonderen gebeuren om nog te voorkomen dat het
bovenstaande rampenscenario uitkomt.
En toch……
Dat wonder bestaat, maar is ook helemaal geen blijde boodschap. Er is
volgens mij nog één ander scenario denkbaar dat het verloop richting
11

https://www.ncdc.noaa.gov/billions
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volledige catastrofe nog kan vertragen en wellicht het ergste nog kan
voorkomen. Dat kan als de rigoureuze stop van alle broeikasgasemissies
al plaatsvindt voordat het kantelpunt bereikt is. Een dergelijke rigoureuze
maatschappelijke kanteling kan eigenlijk alleen nog plaatsvinden als er
complete chaos en paniek ontstaat ten gevolge van een enorme financiële
crisis. Dus als alle financiële ballonnen tegelijk klappen. De kans daarop
is reëel. Het financiële systeem van de wereld kan plotseling instorten. Dat
kan immers spontaan gebeuren zonder dat hiervoor overeenstemming
van regeringsleiders nodig is of enige ander collectieve besluitvorming. De
grote geldstromen in de kapitalistische wereld zijn namelijk vrijwel
onbeheersbaar. Massale paniek is niet te beteugelen en een run op de
banken, een beurscrash en een enorme kapitaalvlucht kunnen binnen een
jaar of nog kortere tijd plaatsvinden. Pensioenfondsen en aandelen
kunnen ineens geen rendement meer hebben en banken kunnen
plotseling failliet gaan. Zijn deze processen eenmaal op gang, houdt
niemand de vrije val van het hele kapitalistische systeem nog tegen. De
hypotheek- en bankencrisis van 2008 en de Covid crisis van 2020 zijn
daarbij vergeleken slechts kleine rimpeltjes in het systeem. Ook dit
scenario is een rampzalig scenario want de wereldeconomie zal dan door
een diep dal gaan en een groot deel van de wereldbevolking zal het niet
overleven.
De twee hier beschreven rampenscenario’s zijn als Yin en Yang. De angst
voor het tweede leidt onherroepelijk naar het eerste en andersom. Worden
we niet door de hond, dan toch wel door de kat gebeten. Maar er is bij het
tweede scenario één lichtpuntje want als daarmee de waanzinnige
suïcidale emissie van broeikasgassen stil valt vóórdat de sterkste
kantelpunten voor het klimaat zijn overschreden, kan de mensheid het nog
wel overleven.
We staan dus voor de vraag die ik me
herinner van toen ik nog met een
zelfgemaakt
houten
geweertje
cowboytje op straat speelde: “Je geld
of je leven”. Alleen is het nu wèl
menes.
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Klimaatdepressie
Het inzicht in de verschillende mechanismen die als kantelpunten de
klimaatverandering kunnen versnellen helpt niet echt tegen
klimaatdepressie. Om die gemoedstoestand te bestrijden lees ik zelf
diverse digitale nieuwsbrieven met positief nieuws over duurzame
technologie. Die technologie ontwikkelt zich razendsnel en spectaculair en
met die ontwikkeling verandert ook de situatie in de wereld. Het heeft er
zelfs veel van weg dat ook de maatschappelijke verhoudingen mede door
de technologische ontwikkelingen aan het kantelen zijn. Dat boeide mij in
hoge mate omdat het hoopgevend is en in 2021 schreef ik voor

Duurzaamnieuws een serie van negen columns over die grote
maatschappelijke veranderingen in de wereld. De grote vraag daarbij is of
deze processen met elkaar sterk genoeg zijn om de klimaatverandering
nog te kunnen afremmen of zelfs te stoppen. In dit jaarboekje beperk ik
me weer tot een beknopte samenvatting. Voor de volledige serie kan
iedereen naar Duurzaamnieuws.nl/kantelingen 2.
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Maatschappelijke kantelingen
De macht van wapens raakt uitgespeeld
Hoewel we met grote snelheid afkoersen op drie of meer graden is het
theoretisch mogelijk dat we de twee graden opwarming nog kunnen
voorkomen. De technologie is daarvoor niet meer de beperkende factor.
Daar zijn echter wel rigoureuze maatschappelijke omwentelingen voor
nodig. Of die zullen plaatsvinden hangt niet af van de natuurkundige
wetten en de technologie maar van de machtsverhoudingen in de wereld
Gelukkig zijn er inderdaad meerdere processen aan de gang die duiden
op grote maatschappelijke veranderingen en drastische verschuivingen
van de machtsverhoudingen.
In het verleden, en in ieder geval sinds de afgelopen 75 jaar, werden de
machtsverhoudingen in de wereld bepaald door de militaire, economische
en technologische dominantie van Amerika. Geopolitieke conflicten
ontstonden behalve door imperialistische neigingen en ideologische
verschillen vooral vanwege de groeiende afhankelijkheid van olie en gas.
De macht van wapens is echter niet meer wat het geweest is en de
klassieke noch de moderne vernietigingswapens zijn nog in staat de
moderne gevaren het hoofd te bieden. Guerrillabewegingen en terrorisme
waren al onoverwinnelijk voor tanks en bommenwerpers, maar
handelsoorlogen en boycots worden ook nu niet met wapens beslecht.
Geen enkele oorlog in de afgelopen 75 jaar heeft de ideologische
meningsverschillen doen verdwijnen of de vijandschappen bijgelegd.
Cybercrime, massaprotesten en verspreiding van fake-nieuws via sociale
media worden al helemaal niet met wapens verdreven. Militaire middelen
kunnen het klimaatprobleem, het watertekort en daarmee samenhangend
voedselprobleem niet oplossen en het verlies van biodiversiteit niet
voorkomen. Ook de toenemende bedreiging door zoönosen (ziektes die
van dier op mens worden overgedragen) kan volstrekt niet door wapens
worden tegengegaan. De macht van wapens is eigenlijk achterhaald.
Een blik op de wereld levert echter nog een heel ander beeld. Onderlinge
vijandschap heeft ertoe geleid dat er elk jaar door alle landen bij elkaar
bijna 2 trillion US$ (=2000 miljard) aan wapens en andere militaire zaken
wordt uitgegeven. Dat is 2,5 % van het globale bruto product. De totale
wereldhandel in wapens naar landen buiten de NAVO bedraagt met 200
miljard US$ per jaar een tiende deel daarvan.
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Indien deze hoeveelheid geld gedurende 75 jaar besteed was aan
verduurzaming van de energievoorziening in plaats van in de fossiele
industrie, was het klimaatprobleem al lang en breed opgelost. Inmiddels
worden de noodzakelijke uitgaven voor bestrijding van klimaatopwarming
geschat op $ 4000-6000 miljard per jaar 12.
Wat hebben de militaire uitgaven opgeleverd? Alleen al sinds 9/11 zijn er
door de oorlogen in Afghanistan, Pakistan, Irak en Syrië bij elkaar 1
miljoen slachtoffers gevallen 13. De oorlogen in Korea en Vietnam samen
gingen gepaard met ruim 2 miljoen slachtoffers 14. De oorlogen in Korea,
Vietnam, Afghanistan en Irak hebben bij elkaar 3000 miljard US$
gekost15.

De totale materiële schade door oorlogen wordt geschat op circa 10
milliard US$ per jaar 16. Het aantal mensen dat op de vlucht is voor
oorlogsgeweld is tussen 1990 en 2019 toegenomen van 40 tot 70 miljoen
(ongeveer 1 % van de wereldbevolking) 17. .

12

https://www.duurzaamnieuws.nl/klimaatfinanciering-nog-altijd-fors-onder-de-maat/
https://watson.brown.edu/costsofwar/
14 https://ourworldindata.org/war-and-peace
13

15https://eu.usatoday.com/story/money/2019/06/13/cost-of-war-13-most-expensive-wars-in-

us-history/39556983/
16
17

https://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_war
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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Er is kortom een enorme materiële schade aangericht en ongelofelijk veel
menselijk leed veroorzaakt dat slechts heeft geleid tot meer haat en
wraakgevoelens en miljoenen vluchtelingen. Het idee dat de wereld te
redden is met militair geweld is nog steeds een buitengewoon kostbare
illusie. Misschien komt er een tijd dat men de onzinnigheid van oorlogen
gaat inzien en tot de conclusie komt dat al dat geld beter besteed kan
worden aan het leefbaar houden van de aarde.
De opwarming van de aarde door het klimaat is geen bedreiging van één
land door een ander land maar een bedreiging voor alle landen van de
wereld en die kunnen we alleen gezamenlijk oplossen. Hoopvol is wel dat
de twee grote tegenpolen die samen het leeuwendeel van de
broeikasgassen uitstoten tijdens de COP26 hebben afgesproken om meer
samen te werken. Een klein lichtpuntje waar klimaatpessimisten al blij mee
zijn.
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Nieuwe technologie en kanteling van economische machten
In plaats van olie en gas, zal nieuwe technologie bepalend worden voor
de wereldhandel en de machtsverhoudingen.
De ontwikkeling van clean tech verloopt niet alleen sneller dan iedereen
enige jaren geleden nog verwacht had, maar intussen is groene energie
uit duurzame bronnen ook goedkoper. De over een langere periode
uitgesmeerde kosten van duurzame energie (LCOE) zijn in de afgelopen
10 jaar met 50 tot 90 % gedaald.
Energie uit wind en zon, elektrisch vervoer en andere warmtebronnen
zullen na steenkool uiteindelijk ook olie en gas volledig uit de markt
drukken 18.
Daardoor verloopt de
transitie om louter economische reden en dus
zonder wettelijke dwang,
belasting of subsidie. Er is
een beweging op gang
gekomen waardoor bedrijven
en
investeerders
eieren voor hun geld
kiezen. Wie niet meegaat
in de technologische transitie wordt op termijn uit de
markt gedrukt. Nieuwe
uitdagingen zijn daarentegen zeer verleidelijk voor
investeerders.
Het fabriceren van steeds betere zonnepanelen, windturbines en accu’s is
nu al booming business.
Het wegverkeer kan al binnen 15 jaar geheel op duurzame energie rijden.
Conventionele autofabrikanten gaan over op productie van elektrische
auto’s en fabrikanten van explosiemotoren gaan over in producenten van
accu’s. Nieuwe types accu’s zullen binnen tien jaar voor de helft van de
prijs dubbel zoveel presteren.

https://greentechlead.com/renewable-energy/cost-for-onshore-wind-solar-andbattery-storage-dipped-bnef-35985
18
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De grootste industriële CO2-uitstoot door de kunstmestproductie, de
staalindustrie en de cementindustrie kan binnen een tiental jaren geheel
verdwijnen door overgang op groene waterstof.
Betere isolatie van gebouwen en alternatieve warmtebronnen kunnen de
vraag naar gas binnen 30 jaar doen verdwijnen.
Het gebruik van nieuwe chips-typen die bij hogere temperatuur kunnen
werken kan op termijn het enorme stroomverbruik voor koeling van
datacenters sterk verlagen.
Voor het leggen van pijpleidingen voor gas en olie komt het leggen van
dikke stroomkabels in de plaats. Voor het bouwen van boorplatforms op
zee komt het aanleggen van windparken op zee in de plaats. De olie- en
gastransporten via de vloot van zeetankers wordt vervangen door een
vloot tankers met vloeibaar ammoniak dat gemaakt is in landen met een
overschot aan groene stroom. Zonovergoten woestijnen en winderige
vlaktes gaan geld opbrengen door groene waterstof te produceren voor
de export. Olieraffinaderijen en olieterminals maken plaats voor
elektrolysefabrieken voor productie van groene waterstof en opslag van
waterstof in ondergrondse zoutkoepels. Ook komt er bedrijvigheid door
omzetting van waterstof in ammoniak dat kan worden opgeslagen in
opslagtanks en in schepen kan worden vervoerd.
In de plaats van slachterijen en vleesverwerkende bedrijven komen
fabrieken voor vega-vleesvervangers, insectenkweek en kunstvleesproductie.
Onder aanvoering van China is de economische ontwikkeling en
concurrentie veel sterker gaan draaien om clean tech en high tech. De
concurrentie zal voor een groot deel bepaald worden door de mate waarin
de landen met nieuwe duurzame technologie voorop lopen en veel minder
door wapenhandel, verouderde technologie, handelsbarrières en lage
lonen. De huidige voorsprong van China op het gebied van batterijen,
elektrische auto’s, zonnepanelen en windturbines zal voor de andere
landen een uitdaging en een noodzaak vormen om ook mee te gaan met
deze nieuwe technologie, zodat ze niet volledig van China afhankelijk
worden. Nieuwe uitdagingen zoals duurzame brandstof voor schepen en
vliegtuigen, grootschalige energie-opslag voor de lange termijn,
waterstoftechnologie en energie-management kunnen als kansen gezien
worden waarbij niet het wapenarsenaal of de diplomatieke intriges maar
technisch onderwijs, creativiteit en ruimte voor starters de concurrentie
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tussen landen gaat bepalen. Alles bij elkaar betekent dit een enorme
maatschappelijke kanteling.
De VS zijn niet langer onbetwist dominant en leidend voor de
wereldhandel en voor de ontwikkeling van nieuwe wetenschap en
technologie. Zij zijn al, of worden binnenkort ingehaald door China.
Daarnaast vormen Zuid-Korea, Japan, Indonesië en India sterk
opkomende economische partijen. Samen met China is het BNP van deze
landen in totaal 25 trillion US$ tegenover 20 trillion in de VS en 14 trillion
van de 27 EU landen plus Groot-Brittanië. De economische krachtsverhoudingen tussen de werelddelen zijn daardoor meer in evenwicht.
De conclusies zijn duidelijk: De macht verschuift van onderlinge oorlogen
naar een gezamenlijke strijd tegen klimaatopwarming, van olie naar clean
tech, van Amerika naar China, en van eenzijdige leveranciers en
producenten naar een netwerk van wederzijdse betrekkingen en lokaal
opgewekte duurzame energie. Bovendien zal er een transitie plaatsvinden
naar duurzame vleesvervangers met een complete verandering van de
landbouw en de gehele voedings- en voederindustrie.
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Het naderend einde van de tegendruk
De bovenstaande kantelingen zijn nog in een beginfase. Ze zullen straks
vanzelf versnellen maar worden nu nog sterk beïnvloed door politieke en
maatschappelijke druk en tegendruk. Enerzijds druk vanuit
klimaatalarmisten en doordat de klimaatschade steeds duidelijker en
groter wordt. Ook de wetenschappelijke voorspellingen worden steeds
overtuigender en die wetenschap voorspelt bovendien een versnelling van
de opwarming. Maar er wordt ook tegendruk uitgeoefend vanwege
gevestigde belangen bij de landen die voor hun economie afhankelijk zijn
van fossiele brandstoffen en de machtige fossiele bedrijven.
Doodlopende vertragingstactieken
De olie- en gassector, de kolenindustrie en de auto-industrie hebben
decennia lang twijfel gezaaid omtrent de klimaatopwarming en deze
tegenpropaganda vormt nog steeds een remmende factor voor de
snelheid van de transitie. Hun enorme macht is echter bezig te worden
gebroken doordat duurzame energie goedkoper is geworden. Ook is er
een wereldwijde beweging gaande bij investeerders op de financiële markt
om kapitaal uit de fossiele sector terug te trekken.
Opheffen van het ongelijke speelveld
Misschien wel de belangrijkste remmende factor op de transitie naar een
duurzame samenleving is de grote ongelijkheid van het speelveld.
Vervuilende industrieën vrezen voor
oneerlijke concurrentie als de
vervuiling in andere landen niet op
gelijke wijze aan banden wordt
gelegd. De grootste vervuilers van
de wereld Europa, China en de VS
willen niet met wetgeving over de
brug komen zolang de ander niet
tegelijk ook meegaat. Dit argument van een ongelijk speelveld is
hardnekkig. Rechtse politici gebruiken het met succes en krijgen veel
kiezers daarin mee. Het wordt door de grote bedrijven als een excuus
gebruikt om niks te doen en met het dreigement dat ze naar andere landen
zullen verhuizen, worden de regeringen gechanteerd. Internationale
afspraken over een gelijk speelveld d.m.v. hogere CO2-belasting worden
ook tegengehouden, omdat daarmee het excuus om niets te doen zou
vervallen.
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Ongelijkheid zien we ook bij de verdeling van het resterende koolstof
budget. 1 % van de rijksten gebruikt bij elkaar twee keer zoveel als de 50%
minst betaalden van de wereldbevolking. Daarmee ontnemen de rijken de
armere landen de kans om zich te ontwikkelen tot een niveau van
basisbehoeften.
De kapitaalvlucht
De verschuivingen in de richting van nieuwe technologie bieden niet alleen
spannende kansen maar ook meer financiële zekerheid op lange termijn
en meer uitzicht op een mooi rendement en meer werkgelegenheid dan
de op fossiel gebaseerde economie. Naarmate de wereldeconomie
instabieler wordt, zal de behoefte aan meer zekerheid toenemen.
Duurzame technologie trekt daardoor zelfs bij een wat lager rendement
kapitaal aan van investeerders. Dit kapitaal vloeit weg uit de sectoren big
fossil en wapens die geen toekomst meer bieden of als maatschappelijk
onverantwoord worden beschouwd.
De vlucht van kapitaal die al op morele of ideologische gronden is ingezet
door de wereldwijde divestment beweging 350.org, wordt intussen
overgenomen vanuit puur economische overwegingen. Over het
algemeen verlopen verschuivingen van het grote kapitaal niet geleidelijk
en langzaam, maar door een sneeuwbaleffect, steeds sneller. Bovendien
is het beleggen van kapitaal niet gebonden aan wetgeving en trekt het zich
niets aan van nationale grenzen. Nationale subsidies en belastingen
kunnen dit proces hoogstens marginaal beïnvloeden.
De CO2-belasting
Een belasting op de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen die recht
doet aan de enorme externe kosten vanwege milieuschade,
klimaatschade en gezondheidsschade zou de transitie naar schone
energie enorm kunnen versnellen. Alleen al de aankondiging dat er een
progressieve belasting zal komen die binnen 10 jaar zal oplopen tot €100
per ton CO2 zal genoeg zijn om de transitie te versnellen om deze
lastenverzwaring voor te blijven. Dit middel kan echter alleen effectief
ingezet worden bij een gelijk speelveld. Bindende afspraken tussen de
belangrijkste wereldeconomieën en de producenten van fossiele energie
over een uniforme stapsgewijze ophoging van CO2-belasting en tevens
afschaffing van subsidies en belastingvrijstellingen voor fossiele energie
kunnen in combinatie met de kapitaalvlucht de transitie in de gewenste
stroomversnelling brengen.
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De kanteling door de macht van sociale media en de jonge
generatie
De kans is groot dat er toch nog een andere sterke macht moet opstaan
die een grotere snelheid en een radicalere koersveranderingen afdwingt.
Een kracht die als hefboom werkt om de sneeuwbal aan het rollen te
krijgen.
Deze macht bestaat eigenlijk al in de vorm van een jonge generatie, maar
ook die sluimert nog en er zijn nog te grote verschillen tussen de landen,
waardoor deze generatie nog geen wereldwijde eenheid vormt die als een
gesloten front veel kan uitrichten.
Een deel van deze jonge generatie met name in de welvarende landen is
nog erg gehecht aan de zorgeloze luxe met betaalbaar en goed onderwijs,
uitzicht op een baan en een woning zodat er een gezin gesticht kan
worden. Een deel van hen leeft betrekkelijk oppervlakkig, drinkt in het
weekend een flinke slok, bezoekt grote evenementen of gaat met elkaar
chillen in een buurthonk. Ze eten meer hamburgers dan groente, hebben
vanaf 18 jaar een eigen auto en boeken verre vliegvakanties voor een
habbekrats. Vaak leven zij in hun eigen bubbel zonder kranten, zonder het
officiële radio- en TV-nieuws, zonder boeken of tijdschriften en zonder
lidmaatschap van een politieke partij. Ze leven vrijwel constant online met
muziek en films van Spotify of Netflix, wisselen foto’s en filmpjes uit via
Instagram en staan met elkaar in contact via Snapchat, Twitter, Facebook
en dergelijke. Het aantal apps waarover men kan beschikken is vrijwel
onbeperkt. In deze parallelle wereld dringt het nieuws over het klimaat
maar mondjesmaat door. Of men laat zich wijsmaken dat het
klimaatprobleem niet bestaat, of pas veel later speelt. Ze zijn er niet mee
bezig.
In alle rijke landen is er ook altijd een deel jongeren die het minder goed
vergaat. Studenten die moeten bijverdienen en nauwelijks de huur van
een kamer kunnen opbrengen, jonge boeren die voor hun bedrijf geen
toekomst meer zien, of jongeren die geen huurhuis of koopwoning kunnen
betalen of die om diverse redenen geen werk kunnen vinden. Zij hebben
wel iets anders aan hun hoofd dan meehuilen met de “klimaatgekkies”.
Een ander deel van de jonge generatie maakt zich wel degelijk zorgen
over de toekomst. Zij lopen mee in klimaatmarsen en worden politiek
geëngageerd of worden zelfs lid van de jongerenafdeling van progressieve
politieke partijen. Dit deel neemt in omvang sterk toe. De klimaatmarsen
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worden wereldwijd gehouden en trekken massa’s protesterende en
bezorgde of boze jonge mensen.
De getalsmatige verhouding tussen deze drie groepen verschilt sterk per
land. Het zal vooralsnog niet eenvoudig zijn om die verschillende groepen
op één lijn te krijgen om voor het klimaat te gaan strijden en er offers voor
te brengen.
In de minder ontwikkelde landen is de gemiddelde leeftijd meestal veel
lager en is de jonge generatie in de meerderheid. Veelal is daar geen,
slecht of onbetaalbaar onderwijs en geen uitzicht op werk. Daaronder zijn
veel jongeren uit agrarische gebieden die door een combinatie van
geboorteoverschot en gevolgen van klimaatverandering geen uitzicht op
een redelijk inkomen hebben. Zij trekken op goed geluk naar de grote
steden om te schnabbelen en als dat niets oplost proberen ze de rijke
landen binnen te komen. Het grootste aantal economische vluchtelingen
krijgt geen toelating tot rijkere landen en belandt samen met vluchtelingen
uit oorlogsgebieden in kampen. Volgens de UNHCR zijn zo’n 80 miljoen
mensen waarvan de helft onder de 18 jaar hun geluk elders aan het
zoeken. Deze grote groep heeft meer zorgen op de korte termijn dan over
het klimaat en ook geen middelen om veel macht uit te kunnen uitoefenen.
Our house is on fire
Er bestaat een grote kans dat maatregelen om het klimaat te redden in
eerste instantie ten koste zullen gaan van het luxe leven in de rijke landen
en dat deze beperkingen sterke protesten zullen oproepen. De ervaring
met de lockdown voor corona heeft dit laten zien. Nu was het gevaar van
corona voor de jongeren niet zo erg groot en werd er hoogstens wat
soberheid in de contacten gevraagd uit solidariteit met de ouderen en het
zorgpersoneel.
Bij klimaatverandering voorbij de twee graden wordt het een heel ander
verhaal. Die zal juist de gehele jonge generatie gaan treffen en bovendien
veel ernstiger en zonder licht aan het einde van de tunnel vanwege een
vaccin. Het verlies van een toekomstperspectief is een veel ernstiger
bedreiging dan een tijdelijke avondklok.
De ernst van uitzichtloosheid blijkt ook uit de opofferingen die vluchtelingen zich getroosten om zich te kunnen voegen bij het stuwmeer van
kansloze vluchtelingen langs de grenzen tussen rijke en arme landen.
Naarmate droogte, sprinkhanenplagen, overstromingen en bosbranden
toenemen zal ook het aantal klimaatvluchtelingen toenemen. Het aantal
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vluchtelingen zal nog sterker toenemen als de inkomsten uit export van
olie en gas verdwijnen.
Zodra de studenten van nu zich gaan realiseren dat zij het passeren van
die twee-graden-grens zelf gaan meemaken en dat het de scholieren van
nu duidelijk wordt dat zij geen toekomst meer hebben omdat de aarde
onleefbaar wordt gemaakt door gebruik van fossiele energie,
vleesconsumptie en ontbossing zullen zij ook in verzet komen. De
beweging Friday for Future van Greta Thunberg is daarvan nog maar een
eerste uiting.
Er zal echter meer moeten gebeuren dan af en toe een protestmars of een
schoolstaking.
Allereerst is van belang dat er één grote beweging ontstaat met een
massa die niet meer gebagatelliseerd kan worden. Daartoe zullen alle
jongeren over de hele wereld zich moeten verenigen.
Ten tweede is het van belang dat er een beweging ontstaat die niet
eenvoudig met politieknuppels en waterkanonnen te verdrijven is.
Relschoppen of plunderingen en zelfs verkeersopstoppingen zijn daarom
minder geschikt en werken zelfs averechts. De beweging Extinction
Rebellion kiest wel voor rebellie maar roept daarmee ook tegenstand op.
Ten derde is het van groot belang dat het ongelijke speelveld wordt
aangepakt. Door de acties moet worden afgedwongen dat er zo snel
mogelijk één uniforme progressieve en voldoende hoge CO2-belasting in
de hele wereld wordt ingevoerd en dat alle directe en indirecte subsidies
voor fossiele energie gestopt worden. Landen en bedrijven kunnen dan
niet meer blijven afwachten wat de ander doet. Wie niet snel duurzaam
wordt, heeft geen markt. Het zal tot gevolg hebben dat het grote kapitaal
razendsnel overgaat naar duurzame investeringen.
Deze derde voorwaarde kan niet worden afgedwongen via protestmarsen,
maar wel via de macht van de sociale media. De jonge generatie beheerst
deze media als beste.
Met behulp van online petities op de populaire platforms, Podcasts, Vlogs,
en advertenties kan het verzet gericht worden op instanties zoals OECD,
EU, Europees parlement, VN, G8, World Economic Forum. Daarnaast
kunnen banken, pensioenfondsen, energiemaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen, olie- en gasbedrijven, kolencentrales, slachterijen en
vee-vervoerders, landbouworganisaties en supermarkt- ketens
aangevallen worden door hun doen en laten publiekelijk aan de kaak te
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stellen en door aandeelhouders en masse met berichten te bestoken. Al
deze targets bevinden zich niet op straat en zijn ook niet gevoelig voor
spandoeken.
Gaat dit ook echt gebeuren of is het een droom?
Het is geen droom. Grote veranderingen op economisch, technologisch
en geopolitiek vlak staan al op het punt een gezamenlijke kanteling te
veroorzaken. Er is nog maar een betrekkelijk kleine zet nodig. De omvang
en kracht van protestbewegingen tegen tal van soorten onrecht is
wereldwijd sterk toegenomen. De verandering van het klimaat zal zelf
zorgen voor een toenemende en eenduidige motivatie voor nog meer
protest. De sociale media die de verbinding kunnen maken en de eenheid
scheppen tussen verschillende groepen bestaan al. Het begin is er.
Diverse bewegingen zoals Youth4Climate Action vanuit Zuid Korea en
Indonesië, K-pop Fans, Climatechange/youth in action en de Friday for
Future beweging die is ingezet door Greta Thunberg toont al hoe dit
ongeveer zal gaan 19 20 21 22 .

Ik denk dat het moment er rijp voor is dat de jonge generatie massaal
opstaat en de “wapens” gebruikt waarin ze oppermachtig is. Het is maar
een idee, maar volgens Victor Hugo is er geen beter idee dan een idee
waar de tijd rijp voor is.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-youth-climate-action_en.pdf
https://www.duurzaamnieuws.nl/k-pop-fans-ontpoppen-zich-als-nieuweklimaatactivisten/
21 https://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=194645
22 https://www.un.org/youthenvoy/youth4climate-driving-ambition/
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En gelukkig bestaan er nog meer wonderen
Eind juni waren we al weer bijna twee weken thuis na onze tocht over de
dure Franse tolwegen naar de Alpen. Daar bevinden zich op ongeveer
2000 meter hoogte nog stukjes weiland waar nooit kunstmest is gestrooid.
De bloemenpracht en soortenrijkdom is er zo fantastisch en zo
wonderbaarlijk dat we aan dit gebied een beetje verslaafd zijn geraakt. Dit
jaar wilden we wat vroeger om de massale voorjaarsbloei van o.a
Narcissus poëticus te beleven.
Hoewel
we
hadden
besloten niet meer te
vliegen werd de vakantie
onvoorzien onderbroken
door een vliegreisje per
traumaheli naar Grenoble,
waar op wonderbaarlijke
wijze in een mum van tijd
een stent in mijn kransslagader werd geplaatst.
‘t Is een wonder dat ik dit
kan schrijven, hetgeen
door sommigen aan een
paar
engeltjes
wordt
toegeschreven.
Sindsdien is alles een
beetje anders. Wat kortademig, maar dat gaat
over en volgens de cardioloog kan ik weer 15 jaar mee.
De rekening van Hospitaal La Belladonna in Grenoble was overigens vele
malen hoger dan de prijs van de tolwegen, dus die hebben we maar naar
de verzekering doorgestuurd. De thuiskomst in Horssen was warm,
waarbij sommigen, die het nieuws niet helemaal goed doorgeklept hadden
gekregen, keken alsof ze een geestverschijning zagen. Verder in
Nederland overal feestende jongeren, sommigen met vervalste QR codes,
oplopende discussie over stikstof, boze boeren, een stagnerende
coalitievorming, een moordaanslag in Amsterdam en heel veel voetbal.
Alsof er in drie weken niets bijzonders gebeurd was.
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Maar behalve in mijn kransslagader
had zich bovenin de nok van onze
open kapschuur nog een heel ander
wonder voltrokken. Vanaf 21 mei tot
3 juni werden er om de twee à drie
dagen eieren gelegd. Het echtpaar
kerkuil had een voorbeeldige
rolverdeling. Hij zorgde voor “brood
op de plank” en zij broedde, keerde
de eieren elke twintig minuten en inspecteerde ze met een onvoorstelbaar
geduld. Steeds als hij een muis bracht, volgde een contante afrekening
door middel van een intensieve paring. Aanvankelijk was zij opvallend
gedwee en passief, later ontstond een amoureuze band met innig
wederzijds gesnavelkroel. Een maand later verscheen het eerste
kuikentje, kaal en mager en kleiner dan een vingerkootje. Op 4 juli is het
gezin compleet met zes kuikens van zeer uiteenlopende grootte. Hij komt
dan minder vaak, de paring blijft meestal achterwege en het snavelkroelen
wordt ook minder. Zij is druk met muizen in kleine stukjes plukken en die
te verdelen over het krioelende grut. Nummer zes is nauwelijks te zien
onder de veel grotere broertjes en zusjes. Het is heel normaal bij kerkuilen
dat de nummer vijf en zes het uiteindelijk niet halen. Een soort ingebouwde
reserve voor als er weinig muizen zijn of als pa niet meer komt opdagen.
Op 5 juli ziet de oudste,
dan slechts twee weken
oud, al kans om een hele
spitsmuis in één keer
door te slikken. We zien
de man haast nooit meer
en de vrouw gaat steeds
langer weg om zelf
muizen te vangen. De
camera zit nu zo vol met
spinrag dat we besluiten
met hulp van de buurman
op de ladder te klimmen
en de lens schoon te
maken. Alsof het een uittredende geest is, zien we de vrouw als een schim
wegvliegen zonder ook maar het geringste geluid van de enorme vleugels.
Pas acht uur later, wij waren al hevig bezorgd dat ze niet meer terug zou
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komen of van schrik de geest had gegeven en hadden al bijna een
adoptiegezin georganiseerd, verscheen ze weer. Die nacht bracht ze nog
vier muizen binnen en werd er ook nog één door de man gebracht. Geen
geknuffel of gesnavelkroel, laat staan iets anders en binnen twee
seconden was hij weer vertrokken.

Ik zag overeenkomsten met ons gezin. Ik was ook een nummer zes, klein,
mager en ziekelijk. Een typisch voorbeeld van de nasleep van de
hongerwinter voorafgaande aan mijn vroegste ontwikkeling. Ons moeder
maakte zich grote zorgen. Ik werd verwend, kreeg extra havermoutse pap
en levertraan, ging voor zes weken naar een gezondheidskolonie in
Nunspeet en naar heilgymnastiek en toen dat niet hielp, dagelijks naar het
Schiedamse Sportfondsenbad. De amandelen werden weggehaald om
beter te kunnen slikken en uiteindelijk ging ik op 14-jarige leeftijd naar
Judo bij Chris de Korte. Chris werd later een fenomenale coach van
diverse zwaargewicht wereldkampioenen. Ik bleef echter een
lichtgewichtje van onder de 63 kg en moest het hebben van zonder al te
veel kracht snel diep onder m’n tegenstander draaien voor een snelle
schouderworp: Seoi-Nage en Ippon. Daarmee haalde ik na 4 jaar de
zwarte band en werd kampioen van Zuid Holland en een paar jaar later
Nederlands studenten-kampioen.
Door geldgebrek en een niet al te intensief studentenleven was ik een
snelle student en haalde de doctorandus-bul na 5 jaar. Echter pas na 40
jaar voor diverse bazen te hebben gestreden tegen vervuiling door afval
en vergif, kon ik eindelijk mijn studie afronden met een doctorstitel. Als
Doctor Anders kon ik daarna heel wat grieven spuien in onze
toonaangevende dorpskrant en daarbuiten. Nog weer twintig jaar later was
het leven zo goed in Horssens luilekkerland dat ik het had geschopt tot 79
kilogram. Behalve m’n ouders waren twee broers en één zus al overleden,
maar bij mij was nog maar één vitaal orgaan verwijderd en met wat
hocuspocus kan ik een kunstheup en kunstknieën nog steeds buiten de
deur houden. Het beklimmen van bergtoppen op weg naar onze geliefde
Alpenweiden werd wel steeds lastiger en er kwam een luxe fiets met
trapondersteuning aan te pas. Door een onooglijk klein maar
wonderbaarlijk sterk Bosch-motortje werden hellingen van 15 % een
peulenschilletje. Maar bij een temperatuur van bijna 30 graden op grote
hoogte kost dat ondanks het motortje nog wel wat moeite en ontstaat soms
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een sterke behoefte om even uit te puffen op een stenen trapje in de
schaduw aan het einde van een piepklein dorpje.
Toen kwam het moment dat een van de hoofdtoevoerleidingen naar het
hart verstopt raakte. Hevige pijn, angstzweet en doodsangst. Engeltjes op
mijn schouder? Nee, maar wel een hevig geschrokken Froukje en nog
twee onbekende lieve
vrouwen die me bij de les
hielden. “Nee! je gaat niet
dood, blijf ademen, de
hulp is onderweg, hele
knappe dokters, kijk me
aan, hoor je me?”
Desondanks ging ik wel
“hemelen”.
Het oorverdovende geluid
van de trauma heli - er valt
nog veel te leren van de
geluidloze slag van de
uilenvleugel - was het
enige dat nog maar net tot
me door drong. Tijdens de
vlucht onder het verblindende licht van de
hemelpoort trok dit hele verhaal over mijn fysieke levensloop aan mijn
reeds min of meer afwezige geest voorbij.
Gelukkig stond er geen strenge Petrus aan het eind want ik was niet trouw
gebleven aan zijn partij. Er stond wel een heel ander soort tovenaar die,
zo is mij achteraf verteld, zonder moeilijke gewetensvragen te stellen snel
een gaatje in mijn pols boorde en zonder dat ik er erg in had een slangetje
naar binnen schoof en floep, alles weer normaal. Als dat geen wonder is?
Alsof er niets gebeurd is, ging ik rustig aan doen om te revalideren. Het
volledige herstel kan wel een jaar gaan duren en dit keer moet ik zonder
chirurgische ingreep alleen wat kilo’s buikvet inleveren. Geen probleem.
Ik dood de tijd door via de camera te kijken naar het gezin met zes jonge
uilskuikens. De vrouw moet nog een aantal weken muizen aanvoeren en
verdelen en als de man niet meewerkt, zullen er wellicht maar drie kuikens
overblijven. De jongste is er al niet meer. Nummer vijf blijft ook achter en
wordt een dag later door moeder opgegeten. Op 8 juli zie ik tot mijn grote
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vreugde en verbazing dat nummer vier van elf dagen oud, terwijl de veel
grotere broers en zussen zitten te suffen, ook al een hele spitsmuis naar
binnen werkt.
Een maand later
konden we vier
forse uilskuikens
een ring om de
poot schuiven. Het
kon nu niet meer
fout gaan en Ik
haalde opgelucht
adem. Er bestaan
immers
geen
gezondheidskolonies voor uilen,
geen uilendokters,
geen uilen-infuus en geen uilen-stents. De natuur regelt alles, mooi maar
ook bikkelhard. Gelukkig verliep het in het nest van deze Doctor Anders
anders.
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Lees de digitale uitgave van dit boekje in kleur en met actieve links op:
www.oermenselijk.nl

