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Carpe diem! 

1. Een hypothese: als de versterkte klimaatverandering doorzet – en een aantal 

imponderabiliën wijst ondanks flinke aberraties in die richting – dan moet Café Persee, 

hoewel volgestouwd met spaarlampen en energiebesparende dj’s, zich op termijn 

omtoveren tot een lascieve strandtent in het pittoreske Deventer aan Zee. 

 

2. Elkaar nabauwende, ideeëloze politici – lurkend aan exorbitant grote havanna’s en zich 

vergastend aan gruyère met maderasaus – lijden aan münchhausen by proxy omdat ze 

middels douceurs aan dubieuze Dow-Jonesspeculanten eerst het milieu versjteren, daarna 

om het hardst exclameren dat het misgaat om zich vervolgens haastig terug te trekken uit de 

equatie. 

 

3. Dankzij het cinematografische hoogstandje van would-bepresident Al Gore – die ons hink-

stap-sprong de apocalyps voorhoudt – zijn wij allen op de hoogte van wat recalcitrante 

milieuactivisten al decennialang roepen; hun werd echter verweten dat zij door middel van 

spreadsheetfundamentalisme een jihad tegen het kapitalisme wilden ontketenen en aldus 

werden zij uitgemaakt voor scabreus falderappes. 

 

4. Het is aan het eenentwintigste-eeuwse electoraat om zich niet achter metaforische 

bosschages te verschuilen maar om zich faliekant te verzetten tegen deze rampspoed: het 

geschetste scenario is nog geen fait accompli en individuen kunnen hun calimerocomplex 

nog bijtijds overkomen, wat er hopelijk in resulteert dat men niet over zes en een half jaar 

onder toezicht van de UNHCR hoeft te vluchten naar een West-Zwitserse alp om aldaar te 

moeten wachten op de ommezwaai in deze potentiële regurgitatie van Moeder Aarde. 

 

5. Eén alternatief is de inperking van de overpopulatie door het aanrichten van grootse 

bacchanalen; het bestrijden van een teveel aan mensen door het onbeschroomd en 

kosteloos uitreiken van gratis whisky’tjes, fiolen met absint en flûtes met champagne klinkt 

als een hommage aan de destructieve kant van het mens-zijn, met een enorme reikwijdte. 

Dus barman, laat het vocht rijkelijk vloeien, er is al genoeg geohaad! 


