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Het gaat niet goed met de wereld! De boeken die be-

nadrukken dat het twee voor twaalf is, dat de gevolgen 

van de klimaatcrisis bijna onomkeerbaar zijn en dat 

de economie nu écht de vorm van een donut aan moet 

nemen buitelen over elkaar heen.1 Roman Krznaric is 

de zoveelste die met De goede voorouder aan dit car-

naval meedoet.2 Ik heb het boek zojuist gelezen, opzij-

gelegd en de pen gepakt om er commentaar op te leve-

ren. Eerst bespreek ik het boek, dán geef ik commen-

taar vanaf de zijlijn. 

 

 

Keurig gesorteerde ideeën 

Laat ik met de recensie van Tanny Dobbelaar 

in Trouw van 20 januari 2021 beginnen.  Onder 

het kopje Redenen om dit boek niet te lezen 

opent ze de eerste alinea met ‘In De goede 

voorouder verzamelt Krznaric prachtige ideeën 

die hij keurig sorteert maar niet diepgaand ana-

lyseert’. Zij raakt de spijker op de kop. Iets 

verderop: ‘Het boek eindigt met een School of 

Life-achtige benadering van het urgentste pro-

bleem van de mensheid: praten over goed voor-

ouderschap. Een avondje kletsen zal gevoelens van wanhoop over de toekomst bij de 

gegoede middenklasse misschien wel dempen, maar de wereld verandert er natuurlijk 

niet door’. Deze observatie van Dobbelaar zou de mijne kunnen zijn. 

Natuurlijk geeft ze ook redenen om het boek wél te lezen: het is zeer leesbaar, bevat 

verhelderende diagrammen en tabellen, concrete verhalen en sprekende voorbeelden 

van langetermijndenken. ‘Het belangrijkste hoopgevende voorstel is ongetwijfeld dat 

van de donut-economie’, schrijft zij ter besluit van haar recensie, ‘ontwikkeld door 

econoom Kate Raworth (zij is ook Krznaric’ partner). Sociale en ecologische doelen 

vinden in dit model een balans en zouden bij alle politieke en economische beslissin-

gen doorslaggevend moeten zijn’. Zouden moeten zijn, dát is wensdenken. Je zou er 

ironisch van worden. Maar dat ligt niet in mijn aard. 

 

  

 
Zij raakt de spijker op de kop. 
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Wikipedia-adept? 

Krznaric geeft tal van pakkende voorbeelden van wat hij kortetermijn- en langeter-

mijndenken noemt. Op pagina 124 krijgen de Nederlanders een aai over hun ‘lange-

termijnbol’ vanwege hun voorbeeldig polderbeheer: ‘We zouden naar de Nederlan-

ders kunnen kijken, die hun polders al meer dan achthonderd jaar gemeenschappelijk 

beheren’. Daar is een reden voor: ‘Veel oudere Nederlanders herinneren zich de wa-

tersnoodramp van 1953, toen meer dan tweeduizend mensen verdronken, en Neder-

landse schoolkinderen leren over de Sint-Luciavloed, die in 1287 minstens 50.000 

dodelijke slachtoffers maakte’. Ineens valt het kwartje: Krznaric maakt veelvuldig 

gebruik van Wikipedia. Daar is niets mis mee als je dat zorgvuldig en kritisch doet. 

Maar controleer dan wel of die ‘meer dan achthonderd jaar’ met andere uitspraken in 

je betoog in overeenstemming zijn, zoals met dat ene zinnetje ‘De oudste polder da-

teert uit 1533’ bovenaan pagina 107. Het is peanuts, maar valt me wél op. Ik ben im-

mers gespitst op geschiedenis, de laatste tijd vooral in haar kosmologische gedaante. 

En juist dát drijft mij naar de zijlijn. Ik kom erop terug. 

 

Taalvirtuoos? 

Misschien is het spel, maar de schrijver grossiert in nieuw bedachte woorden. Wat er 

precies in het Engels staat, moet ik nog eens natrekken, maar dankzij vertaler Henk 

Moerdijk is er nú al veel nieuws te genieten. In heel wat gevallen werkt het simpel: je 

zet ‘diepe’ voor een zelfstandig naamwoord en klaar is Kees: diepe tijd, diepe demo-

cratie enzovoort (jammer voor Krznaric, maar deze toevoeging versluiert meer dan 

dat ze verheldert). Ik kon het niet nalaten al die nieuwkomers te verzamelen. Daaruit 

resulteert de volgende bloemlezing waarin ik vier toppers rood heb gemaakt: 

 

 

Instemming 

Met de eigenlijke boodschap van het boek stem ik volledig in: we moeten intergenera-

tioneel denkende en handelende mensen worden, ondanks de almaar breder wordende 

‘kegel van onzekerheid’ (pagina 128) en de S-curve die de ‘hoofdwet’ van de ge-

schiedenis lijkt te zijn (pagina 129). ‘De heersende cultuur van ideeën bepaalt in wel-

ke richting een samenleving beweegt, wat denkbaar en ondenkbaar is, wat mogelijk 

en onmogelijk’, schrijft Krznaric op pagina 19. Hij gelooft daar heilig in en ik onder-

streep dat. Neem feodaal denken en de daarbij behorende standen, het ís er niet meer. 

Of het geloof in superieure en inferieure rassen. Weg! Althans, het dénken erin, want 

er zijn nog steeds naweeën in de vorm van rassendiscriminatie of het nog praktisch 

functionerende kastenstelsel in India. Het zal nog wel even duren voordat de pijn vol-

ledig verdwenen is. En wie durft nog te beweren dat de vrouw een minder soort mens 

is dan de man? Vrijwel niemand. Maar de praktijk laat nog veel te wensen over, óók 

in het ‘geëmancipeerde’ westen. 

  

kortetermijnwereld intergenerationele diefstal   tijdrebellen 

kortetermijndenken intergenerationele rechtvaardigheid  kathedraaldenken 

langetermijndenken intergenerationele solidariteit  toekomsthouders 

marshmallowbrein zevende-generatiedenken   niemandstijd 

eikelbrein  zevende-generatiebesluitvorming  diepe tijd 

erflatersmentaliteit kolonisatie van de toekomst  ecocide 

holistisch voorspellen consumentenkapitalisme   riooldenken  
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Op grond van deze historische voorbeelden 

van paradigmawisselingen in het collectieve 

denken van mensen mag je aannemen dat ook 

intergenerationeel denken ooit gemeengoed 

zal zijn. Krznaric beschrijft in deel 2 van zijn 

boek zes manieren om zover te komen: een 

nederige houding ten aanzien van de diepe tijd 

ontwikkelen, denken als erflaters, komende 

generaties steeds meer gaan respecteren, zich 

de kunst van plannen in de verre toekomst ei-

gen maken (kathedraaldenken), zich steeds 

meer bewust worden dat alles met alles sa-

menhangt (holistisch denken of ‘netwerkden-

ken’) en zich een collectief transcendent doel 

stellen. Wat dit laatste betreft zet de auteur 

zijn kaarten zeker níet op de eeuwige vooruit-

gang van het neoliberalisme, níet op utopieën, 

wantrouwt hij de ‘technobevrijding’ en ver-

werpt hij de overlevingsmodus waarbij men-

sen zich aanpassen aan de vermeende onver-

mijdelijke neergang van de beschaving. Er is maar één transcendent doel waarop hij 

zich richt: gedijen op aarde.  

 

Tijdrebellen 

In deel 3 De tijdrebellie passeren tal van personen, instituties en bewegingen de revue 

die zich op dat ene transcendente doel ‘gedijen op aarde’ richten. Zo blijken er meer-

dere instellingen voor intergenerationele rechten te zijn. De wereld is ook al een Long 

Now Foundation rijk. Er zijn inmiddels talloze bewegingen actief: Our Children’s 

Trust maakt zich sterk voor de reductie van CO2, Extinction Rebellion (XR) breidt zich 

uit als een olievlek en overal ontstaan peer-to-peer energienetwerken. IJsland, Nieuw-

Zeeland en Schotland worden geprezen als Well-Being Economy Governments. Daar 

kunnen enkele zelfbesturende stadstaten aan worden toegevoegd. Bovendien biedt 

Krznaric tal van suggesties: hef belasting op aandelen en laat die belasting oplopen 

naarmate mensen ze korter in bezit hebben, als je ontwerpt doe dat dan regeneratief 

met een knipoog naar circulaire economie en … verwilder! Rewilding Britain is voor 

liefhebbers van verwildering een gids. En 

‘langetermijnrituelen’ kunnen zeker geen 

kwaad: Krznaric doet met overgave mee aan 

het periodiek krijten van het witte paard van 

Uffington. Er wordt zelfs een CEO gelauwerd: 

Paul Polman van Unilever! Wow! 

 

Religie 

Het is overduidelijk: Krznaric vereert Moeder Aarde! Ik zie hem zo maar één keer per 

maand op bedevaart gaan naar een oude, nog levende boom. Vooral bomen van meer 

dan duizend jaar oud, díe kunnen je intergenerationele verhalen vertellen! Dus ver-

wacht ik een geloofsbelijdenis in het boek. En, ja hoor, die staat op pagina 73: 

 

  

 
Amiens, model voor kathedraaldenken? 
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Misschien is er geen nobeler streven denkbaar dan te willen schenken aan de 

universele vreemden van morgen, een geschenk dat ons een plaats biedt in de 

grote processie van het leven, die ons verbindt met de eerste ééncellige orga-

nismen waaruit we zijn ontstaan én met datgene – wat het ook moge zijn – 

waarin we de komende millennia zullen evolueren. We hebben al buitengewo-

ne geschenken gekregen van levende wezens uit het verleden, waarvan de 

mooiste de planeet is waarop we kunnen leven, ademen en gedijen.  

 

Zeg maar dag met je handje 

Hier haak ik af. Moeder Aarde een geschenk? Wie is dan de 

schenker? Krznaric is geen theïst, dus God mag je doorstrepen. 

Wie of wat dan wel? Dat wordt niet duidelijk. Hij gelóóft het 

gewoon. Ik niet. Jawel, de evolutie fascineert me. Met wat 

Janine Benyus, biologe, op pagina 166 en 167 in een citaat 

mag zeggen, stem ik in: ‘Het leven heeft geleerd om omstan-

digheden te scheppen die bevorderlijk zijn voor het leven. Dat 

is de magische kern ervan’. Een statement om er vol bewondering over te reflecteren. 

Maar in wetenschappelijk opzicht heeft nog niemand overtuigend kunnen verhelderen 

welke krachten erachter schuilgaan. Is het leven een blind wordingsproces? Is het 

misschien toch doelgericht, maar ons verstand te klein om het waarvandaan en waar-

naartoe van dat proces te vatten?   

En dan nóg wat: als je in kosmische tijdseenheden denkt, zinken Moeder Aarde en de 

evolutie die zij baart daarbij in het niet! De ‘geboorte’ en het ‘eindpunt’ van het heelal 

zijn in nevelen gehuld. Van wat ertussen zit is nog maar een fractie geduid. De kans 

dat we ooit alles zullen doorgronden is nihil. Onze energiebron, Vader Zon, is al van 

middelbare leeftijd. Met zijn onherroepelijke verdwijnen sleurt hij Moeder Aarde mee 

zijn graf in. En met haar het leven dat menigeen zo liefheeft. Ooit zullen er geen men-

sen meer zijn. En geen haan die ernaar kraait!  

 

Gebrek aan geloof 

Krznaric stelt op pagina 65 en 66 de volgende vraag: ‘… waarom zou je je druk ma-

ken om de problemen in de wereld als het menselijk bestaan slechts een vluchtig mo-

ment is in de onmetelijke kosmische geschiedenis en we toch met z’n allen eindigen 

als weinig meer dan in het heelal rondzwervend sterrenstof?’ Die vraag is retorisch 

bedoeld, maar ik neem haar hoogst serieus. Inderdaad, ik maak me niet druk. Niet 

omdat ik mijn genen niet heb doorgegeven, niet omdat ik niet de hoop van Krznaric 

deel – ik zie niets liever dan het aanzwellen van het handjevol tijdrebellen van nu tot 

de kritische massa van morgen – maar omdat mijn geloof in verandering niet sterk 

genoeg is. Jawel, ideeën kúnnen de wereld veranderen. Maar ze groeien met de snel-

heid van hout. En áls ze er eenmaal zijn, duurt het tergend langzaam voordat er door 

een kritische massa naar gehandeld wordt. Hoeveel topconferenties over het klimaat 

zijn er al niet geweest? Het aantal gemaakte afspraken is legio. En wat is er inmiddels 

van gerealiseerd? En wat dragen al die eindtijdboeken aan de oplossing bij? Nou? Je 

zou er cynisch van worden. Maar dat ligt niet in mijn aard.   
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Carnem levare! 

En inmiddels buitelen de boeken van de eind-

tijdschrijvers over elkaar heen. De goede voor-

ouder is er één van. Het is twee voor twaalf, 

schrijven zij. Over twee minuten is het twaalf 

uur, voeg ik daar laconiek aan toe. Daarvoor 

heb ik mijn redenen: de klimaatramp voltrekt 

zich te langzaam om mensen daadwerkelijk in 

beweging te zetten, de kritische massa om haar 

te voorkomen laat te lang op zich wachten, em-

pathie voelen met generaties die nog geboren 

moeten worden is godsonmogelijk, de per defi-

nitie onzekere toekomst heeft lak aan voorspellers en andere wetenschappers en ik 

ben inmiddels méér dan verzadigd van al het moois dat toekomstschrijvers uit hun 

hoge hoed tevoorschijn toveren. Daarom – maar ook omdat mijn genen mij nauwe-

lijks een andere keuze laten – is tijdrebellie aan mij niet besteed, wél de zijlijn. Vanuit 

die diep gekoesterde positie geef ik graag commentaar op de bonte carnavalsstoet van 

eindtijdschrijvers die in hun kleurrijke uitdossingen voorbijkomen. Carnem levare! 

Hef óp het vlees zolang het nog niet definitief is opgeheven! 

 

 

Rijswijk, 

29 april 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Dit is een hint naar het boek Donuteconomie van Kate Raworth. Daarover schrijf ik lovende woorden in mijn opiniestuk Van 

vrije markt naar levenswebeconomie https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2020/09/67-levenswebeconomie.pdf 
2 Krznaric, Roman, De goede voorouder, Langetermijndenken voor een kortetermijnwereld (The Good Anchestor), Uitgeverij 

Ten Have, Utrecht, 20212, vertaler: Henk Moerdijk 

 
Niet alleen een carnavalsstoet zie ik graag aan mij 

voorbijtrekken. 


