
Allemaal samen op de Titanic?     

  * Behalve wie niet op de aarde woont   

Pas hoorde ik een bericht op het radionieuws over het VN rapport over de klimaatverandering 

waarin ze grote droogte en overstromingen  voorspellen voor onze kinderen.  Een seconde daarna 

doet de radiojournalist vrolijk met de weerman over het heerlijke lente-zomerweer in maart met 

temperaturen tot 20 graden.  Vind je dat ook niet raar en toch ook weer niet?   Want als je 

doordenkt, betekent het  VN rapport toch honger door droogte, en gebied dat onder water staat, en 

oorlog om het overblijvende eten en gebied dat leefbaar is, want we zijn met 7 miljard.  Dat wens je 

toch niet voor je kinderen en erger nog: je durft je kinderen dan toch niet meer in de ogen kijken als 

je er iets hebt kunnen aan doen?  

Maar anderzijds voel ik het ook in mezelf, die  gevoelens van verdringing.  Ach, ’ t is zo leuk, het 

lenteweer, graag vergeten wat op ons afkomt.  Of, dat kan toch niet als het zo’n ramp zou zijn, dat 

iedereen, burgers en politici, zo mak reageert en maar voortdoet.  Zij zouden dan toch meer doen. 

Maar ja zij, dat ben jij en ik dus ook.  Of nog, wij in Europa kunnen toch niets doen, want de rest van 

de wereld wil niet mee.  En we gaan in Europa toch niet als een of andere onnozelaar alléén meer 

doen.  Of als ík die laatste olie niet opmaak met bvb. mijn vliegtuigreis, doet iemand anders het wel.  

Alsof we op de Titanic zitten en samen op de ijsschots afvaren.  We kunnen het grote schip nog 

draaien  maar we willen liever ons leventje voortzetten, dus varen we er recht op af. 

Nee, denk ik dan, dat kan toch niet.  Ik wil zo graag op deze aarde blijven wandelen en fietsen en 

leven terwijl ik ervan geniet, niet in die vreselijke toestand belanden waarin we elkaar naar het leven 

gaan staan en waarin de aarde ook niet aangenaam zal zijn. 

 

Daarom doe ik een oproep aan iedereen om bewust mee te werken in een laatste poging om  

het schip te draaien.       

 

Wil je dan niet weten  hoeveel je kan verbruiken per jaar om het voor de aarde draagbaar te 

houden met ons 7 miljard?  : hoeveel  olie, elektriciteit, gas  voor je mobiliteit (vliegtuig, auto, 

brommer, bus, trein, elektrische fiets), verwarming, aankopen van voedsel en kleding, TV, 

computer(spelletjes) ,I-pads, I-phones, …  Volgens de ecologische voetafdrukberekening 1is dat 1,8 

hectare  terwijl de gemiddelde Belg op 7,1 zit Het laatste advies van het klimaatpanel is om tegen 

2050 de CO2 uitstoot  met 80 tot 95% te verminderen.  Dit betekent dat het verbruik van sommigen 

met drie vierde of meer naar beneden moet.    Misschien is dat hard.  Maar daarom wil je het toch 

niet niét weten, als de ramp zo erg is.  Of denk je dat jij misschien niet mee op het schip zit?   



Wil je alstublieft nu al op 1 of andere manier een persoonlijk actieplan2 opstellen om te zien hoe je 

deze vermindering van energiegebruik in jouw leven kan realiseren?  En waarin je zelf bewust kiest 

welke  energie-uitspattingen  je misschien toch nog wil doen maar die elders compenseert.  

En hopelijk kunnen en willen  de politici ons daarbij helpen: om diensten op te richten die weten hoe 

we die grote vermindering in energieverbruik in ons persoonlijk leven al kunnen realiseren en ons 

daarbij hulp geven waar mogelijk.  Maar waarschijnlijk is er meer nodig, dus vraag ik ook dat ze de 

samenleving zo organiseren dat die daling in energieverbruik op een leefbare manier kan gebeuren, 

samen en niet alleen op ons eentje.  Probeer maar eens met de bus in Mechelen terug naar huis te 

geraken na 21u30.  Of als alleenstaande moeder, zonder veel technisch inzicht, tijd en geld, je huis te 

isoleren of een ecologische verwarmingsketel te installeren.  

Als je ook deze bezorgdheden deelt en niet wil wegdommelen tot het te laat is, praat erover met  

iedereen.  En  er zijn verkiezingen, als je vindt dat dit het meest prangende probleem is, vraag dan 

aan jouw of elke politieke partij wat zij gaan doen om het schip nog  proberen te draaien en de 

samenleving zo te organiseren dat we naast de ijsschots varen.   Om het even wat om de daling in 

energieverbruik te halen.  Want we gaan binnenkort naar ‘t stemhokje en ik hoor alleen discussies 

over de economische crisis, jongerenwerkloosheid, te veel migranten en te veel discriminatie, GAS 

boetes, falend justitiesysteem …   Natuurlijk ook allemaal heel belangrijk, maar dat valt in het niets 

met wat de klimaatverandering op ons afstuurt.  Het lijkt me cruciaal ons nu vooral daar op te 

concentreren.  En samen te zoeken hoe het anders kan.  Met iedereen, en niet alleen mensen die al 

hun best doen om ecologisch te leven, zoals ik al jaren, want wij kunnen de aarde  niet leefbaar 

houden  zonder jullie.  Het is iedereens’ beurt nu  

 

Van een bezorgde aardebewoner.    

  

PS En vraag misschien ook iets over peak oil
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, misschien  kunnen ze  in 2015 al niet meer genoeg olie oppompen om te 

voldoen aan wat er gevraagd wordt door iedereen.  Want ook de Chinezen, Indiërs en Brazilianen en de rest van de 

wereldbevolking willen evenveel verbruiken als wij.  Wie gaat de olie dan krijgen, en wat betekent dat voor België zonder 

olie. Lijkt positief, alle auto’s aan de kant, maar hoe geraakt het eten tot in de supermarkt?  En efkens snel allemaal 

elektrisch rijden, hoe kunnen we dan nog die auto’s produceren?  En snel snel overschakelen op ecologische of 

atoomcentrales?  Dat duurt tientallen  jaren om dat te kunnen.  Als dit klopt  is het probleem dus nog wat dringender. 

PS En aan de migranten onder jullie( uit landen waar het verbruik ook al hoog is), willen jullie deze oproep misschien 

aanpassen en vertalen en naar jullie families in jullie thuislanden sturen?  Dan doen ze daar misschien ook mee.  Er is een 

wereldklimaatconferentie volgend jaar.  En dan kan die vertaling misschien ook dienen voor de migranten hier die nog 

Nederlands aan het leren zijn. 

PS Zonder reactie zal ik gewoon verder genieten van de laatste aangename decennia op aarde.  Wil geen verzuurde 

onheilsprofeet worden.  Zal af en toe wenen over die aarde die me afgenomen wordt en me verbazen in zoveel menselijke 

on-verantwoordelijkheid. En groenlachen als iemand over van alles echt bezorgd is voor zijn (klein)kind maar ondertussen  

die hel op iets langere termijn zelf mee creëert voor zijn (klein)kind.  

Deze oproep en beschikbare vertalingen vind je op www.turnthetitanic.be              

                                                           
1
   www.wwf-footprint.be/nl/ Bereken je ecologische voetafdruk  al op de site. Misschien geen perfecte tool, maar een begin.  Van mij 

mogen trouwens rolstoelgebruikers e.d.  of mensen met familie in een ver land af en toe wat meer energie verbruiken voor hun mobiliteit 
of zo, het moet toch zo menselijk mogelijk blijven.  En iedereen in zijn leven mag toch wel eens een (paar keer) een energie-uitspatting 
doen zoals een vliegtuigreis bvb.  Maar ja, dat is een persoonlijke mening. 
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 Als je al wil beginnen:  www.energiesparen.be, www.delijn.be www.mivb.be   www.nmbs.be (als jullie allemaal bus en trein beginnen 

nemen, kunnen ze meer en vlotter en later rijden), www.velotarier.be/antwerpen/fietsschool-waar-grote-mensen-leren-fietsen/ vraag je 

buur/vriend(in) om het te leren: oefeningen op http://www.fietsersbond.be/fietsacademie  : Nog  meer nuttige links op  

www.turnthetitanic.be 
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 Lees Jeremy Leggett, geoloog, “Uit de olie”, januari 2014 
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