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'De rijken moeten veel meer verantwoordelijkheid nemen voor het aanpakken van de 

grote problemen in de wereld. Als je het jongste rapport van de Club van Rome leest, dan 

weet je dat het absoluut niet goed gaat met onze aardbol. Ze waarschuwen zelfs dat de 

mensheid niet zal overleven als we niet snel in actie komen. 

 

We zitten gevangen in korte termijn denken en willen altijd maar meer, meer, meer. Dat 

moet veranderen, want de aarde warmt op en raakt uitgeput. Intussen zijn we vooral 

met onszelf bezig, kijken vooral zakelijk naar de dingen. Daar erger ik met groen en geel 

aan, zeker omdat we heel veel kunnen doen om een klimaatramp te voorkomen. Het lijkt 

soms wel alsof we niet geloven, wat we al weten. 

 

Het is ons ook gelukt om iets te doen aan de zure regen, dus waarom zou het ons niet 

lukken om het klimaatprobleem in de greep te krijgen? Je ziet steeds meer windmolens, 

zonne-energie komt op. Maar we kunnen daar veel meer mee doen. Er zijn allerlei 

mogelijkheden, we moeten alleen het lef hebben om er echt voor te kiezen en jonge 

wetenschappers aan de slag te laten gaan. 

 

De mensen die over een vermogen beschikken kunnen daarbij het verschil maken. Er is 

zo onvoorstelbaar veel geld, dat je er de wereld mee kunt redden. Maar het moet wel op 

de goede plaats terecht komen. 

 

We moeten oplossingsgericht zijn en creatief, we moeten experimenten niet uit de weg 

gaan bij het zoeken naar alternatieven. De mensen die out of the box kunnen denken, 

moet de ruimte krijgen om hun ideeën te ontwikkelen en uit te werken. Waarom zouden 

vermogende particulieren bijvoorbeeld niet een deel van hun geld in denktanks 

stoppen? 

 

Ik heb hierover veel met private bankers gesproken die rijke mensen adviseren over 

hun beleggingen. Zij zijn hier wel enthousiast over, maar ze worden afgerekend op het 

rendement dat ze halen. Terwijl we van dat eenzijdige rendementsdenken juist af 

moeten. Het gaat niet alleen om financieel rendement, maar vooral ook om ecologisch en 

sociaal- maatschappelijk rendement! 

 

Hoeveel geld heeft een mens nodig? Uit onderzoek blijkt steeds weer dat boven een 

bepaald bedrag meer geld niet gelukkiger maakt. Er zijn zeker in Nederland vermogende 

mensen die een deel van hun geld weggeven, maar er is nog zo veel meer mogelijk. Als 

zij dat doen, heeft dat een positief effect op onze leefomgeving en zet het politici en 

bedrijven aan om in actie te komen. 

 

Onder jonge mensen groeit gelukkig een nieuw bewustzijn dat zich via de sociale media 

snel kan verspreiden. Maar de tijd dringt.' 
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