
The Writing’s on the Wall 

 

 

We zijn een mijnenveld van keerpunten binnengegaan dat de status van menselijke beschaving 

zoals we die kennen In dodelijk gevaar brengt. Ondanks decennia van wetenschappelijke 

helderheid over de situatie, ondanks moeder natuur die haar formidabele 

waarschuwingsschoten voor de boeg van ons fragiel scheepje schiet, gedragen we ons nog 

altijd niet alsof deze situatie is wat het is: en crisis van de hoogste orde. ‘The Writing’s on the 

wall’, het geschrift is op de muur, en toch blijft de mensheid verschanst in een pad van 

uitstoot dat ons zal leiden naar verschillende instortingen van het systeem. 

Verlammende taal? Te veel realiteit? De pure grootte en omvang van deze crisis kan een 

‘locked-in syndrome’ veroorzaken- waar al onze creatieve en constructieve instincten 

geparalyseerd worden. Of, meer waarschijnlijk, negeren we de feiten. Het is waar dat een 

echte klimaatcrisis eist dat we onze verbeelding tot haar conceptuele en emotionele limieten 

rekken, gewoon om het probleem te begrijpen. Maar mensen hebben in het verleden al 

monumentale gevaren overwonnen, dus is er nu geen reden om nu weg te keren naar 

pessimisme of ontkenning. 

Inderdaad, er blijft nog een smal pad uit deze crisis. Hoe mobiliseren we dus onze artistieke 

instincten terwijl we de keiharde wetenschap ferm in het vizier houden? Hoe houden we de realiteit 

in heldere focus als achtergrond voor onze creativiteit? Het antwoord is ‘the writing on the wall’ te 

plaatsen.  

De ‘wall’ representeert de realiteit van onze situatie. 

Niet alleen de niet onderhandelbare grenzen van 

natuurkunde en chemie, maar ook de realiteit van de 

toekomst voor al die mensen, wier rechten en 

ambities zo hevig gecompromitteerd worden. De 

gezichten op de muur, die naar buiten kijken, zijn een 

echo van het schilderij van Norman Rockwell, ‘The Right to Know’, de recht om te weten(1968). Zijn 

Krachtig beeld, geschilderd in de context van de burgerrectenbweging en de oorlog in Vietnam, 

legde de veratwoordelijkheid vast van de machthebbers om rechtvaardig en doorzichtig voor 

Iedereen te zijn. 

Heden ten dage, al hebben we een heel duidelijk begrip van het 

resterende koolstofbudget, hebben we slechts een mist van 

toezeggingen die niet overeenkomen met de wetenschappelijke 

realiteit. Waarom kunnen we een dashboard voor Covid-19 creëren in 

amper weken, maar kunnen we al decennia lang geen index voor het 

koolstofbudget creëren?  

De muur nodigt mensen uit om ervoor te staan met duidelijke, ondubbelzinnige, wetenschappelijke 

conclusies over wat elk land moet doen, om onder het 1.5°C en 2°C gemiddelde 

temperatuurdrempels te blijven. Het is zo simpel als een telefoonfoto met een nummer 

voor de camera vastgehouden -bv. “Zweden, cut 6.3% procent per jaar – Nu.” (De cijfers 

voor elk land van de wereld en de minimum wetenschappelijke basis erachter kan gevonden 

worden op www.cut11percent.org.) 

http://www.cut11percent.org/


Elk getal is voor elk land is berekend uit de gekende koolstofbudgets voor 1.5°C en 2°C 

Gebruikmakend van de meest recente beschikbare gegevens. De cijfers worden elk jaar 

geupdate. Elk cijfer is wat je krijgt je je gezond verstand toepast op dat koolstofbudget. Het 

budget word bijvoorbeeld per hoofd van de becolking verdeeld, de reducties beginnen 

vandaag en ze omvatten geen onbewezen technologieen voor het afvangen van koolstof. De 

betrokken berekeningen zijn op feiten gecontroleerd door professor Kevin Anderson, de 

grootste autoriteit ter wereld op het gebied vna het koolstofbudget: en door mijn vele 

andere vooranstaande wetenschappers van vooraanstaande instellingen. 

Deze getallen aan de wereld toonis maar het begin. De muur schept een achtergrond voor 

allerlei soorten van media, sociale media en artistieke initiatieven. De studenten kunnen de 

muur gebruiken om politici, zakenleiders, hun vrienden, of om het even welke bezoeker aan 

de school te interviewen. Ze kunnen voor de muur staan en uitleggen hoe belangrijk 

keerpunten zijn, of de systemische gevaren van de 

opwarming en stijging van oceanen. Ze kunnen hun eigen 

stemmen laten horen over hun hopen, hun bedenkingen 

over rechtvaardigheid, met de realiteit van de wetenschap 

om hen te steunen, op de achtergrond.  

Scholen, ondernemingen, Instellingen… ze hebben allemaal muren.  

Vind een muur. Verf jouw wandtekening in de stijl vna Norman Rockwell’s “Right to know”. 

Schrijf de woorden: “Save our future – Cut 11% now”. 

En laat je inbeelding en moed stromen.  

 

trans. Sarnath Gesquiere (s3nea) 

 


