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Milieu en duurzaamheid
Als er iets is wat de continuïteit van Moeder Aarde niet Siberisch koud zal laten dan is
dat wel de allesbehalve scrupuleuze bejegening van de eenentwintigste-eeuwers. De
pejoratieve attitude die zij tentoonspreiden zal ontegenzeglijk leiden tot een cataclysme
van ongeëvenaarde omvang.
De westerse mens heeft zich – hoe godvrezend en Bijbelvast hij ook was – met
een jantje-van-leiden afgemaakt van het hem van Godswege verordonneerde
rentmeesterschap over deze planeet. Deze geduchte zonde heeft een dieptrieste impact
op het milieu bewerkstelligd, die anno Domini tweeduizend negentien de aarde in haar
voegen doet kraken.
Neem nu het kortetermijndenken van een CEO die als heuse trafikant inzonderheid
gefocust is op het snelle goudgeld, als gevolg waarvan zijn bedrijf met een
ongebreidelde nonchalance omspringt met Moeder Natuur, het dierenwelzijn en
de mens. Zo’n habitus deelt een flinke knauw uit aan de vereiste draagwijdte voor
klimaatvriendelijk beleid.
Ook de doorsneeconsument – op een enkele GroenLinkser na – collideert meermalen
met het milieu, maar echt hachelijk wordt het wanneer diezelfde consument met
gratuite argumenten hardmaakt dat het veranderende klimaat niet zijn pakkie-an is en
duizend-en-een redenen poneert om zijn milieuonvriendelijkheid te billijken. Is dit een
voorbeeld van cognitieve dissonantie of komt het voort uit klimaatangst?
Oké, laten we niet langer jeremiëren, meeblèren of achteroverleunen, maar – hetzij
communaal, hetzij individueel – duurzaamheid in onze directe contreien gaan
favoriseren door zoetjesaan af te kicken van luxe en comfort, hetgeen niet betekent dat
wij moeten gaan leven als de contemplatieve cisterciënzers of de orthodoxe amish.
Een eerste stap zou kunnen zijn het bacchanale Beierse Oktoberfest in lederhose en in
dirndl hier in Castricum te vieren in plaats van op een alpenweide, en dan met potten
earlgreythee in plaats van karaffen bockbier. Dat heeft als voordeel dat onze ecologische
voetafdruk, mede door een reductie van Alpenritten en dientengevolge van
CO2-uitstoot, aanmerkelijk zal slinken.

