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    Het Gaat
Geweldig

100 feiten 
  die u een andere kijk 
  op de wereld geven

We hebben maar één planeet en we lijken 
er een puinhoop van te maken. Orkanen 
overspoelen New York, wanneer zijn wij 
aan de beurt? IJsberen worden bedreigd, 
de hele wereld wordt warmer, we vernieti-
gen onze bossen en vervuilen de oceanen. 
We zijn verslaafd aan energie en die raakt 
op, mensen blijven maar oorlog voeren, en 
de wereldbevolking groeit steeds sneller. 
De wereldeconomie zuigt onze banen weg 
en gooit de grenzen open voor immigran-
ten die de laatste baantjes inpikken.
Het is moeilijk de moed er in te houden als 
je de kranten leest – maar Michiel Bicker 
Caarten denkt dat er ook een andere kant 
aan het verhaal is. 

“Ik ben geen futuroloog,” zegt Michiel 
Bicker Caarten. “Ik kan de toekomst 
niet voorspellen dus daar begin ik niet 
aan. Ik ben ook niet een happiness-
coach, die u probeert vrolijk te maken. 
Ik ben een journalist. Ik wil weten hoe 
het zit. En u hopelijk ook.”

Aan ieder verhaal zitten twee of meer 
kanten. Nederlanders zijn door hun ge-
schiedenis en hun geografi sche ligging 
geneigd te denken in termen van schuld 
en boete en beperkte mogelijkheden. 
Maar er is enorm veel bewijsmateri-
aal voor iemand die het tegendeel wil 
beweren.

“Ik heb 100+ feiten die ik kan 
voorleggen aan doemdenkers, met 
de bijbehorende vraag: als je dit nou 
ook eens in overweging meeneemt, 
zou het dan allemaal niet vreselijk 
kunnen meevallen?”

Feit: er is minder oorlog dan ooit in 
de geschiedenis van deze mensaap. 
Feit: de groei van de wereldbevolking 
neemt af, piekt bij 9-10 miljard en dat 
kan deze planeet prima aan. Feit: om al 
die mensen te voeden hoeven we geen 
boom extra te kappen alle bestaande 
landbouwgrond is al genoeg. Feit: 
mensen worden steeds aardiger voor 
elkaar en democratie verspreidt zich 

als een besmettelijk virus over de wereld.
Klimaatverandering is minder erg dan het 
lijkt, als je de “ergheden” eens defi nieert 
en onder de microscoop legt. Onheil wordt 
telkens afgewend door ons vernuft.

michielbickercaarten@speakersacademy.nl

Koop het boek via www.hetgaatgeweldig.nl 
en lees daar ook het laatste nieuws over het boek en de auteur. 

Michiel Bicker Caarten, mede-oprichter van BNR Nieuwsradio, heeft 6 jaar ervaring 
als TV-presentator en 8 jaar als radio-presentator. Hij is mede daardoor een ontspan-
nen en onderhoudende spreker die met humor en een vaste hand zijn publiek veilig 
door het mijnenveld van de publieke opinie loodst. 

•‘Eengeloofwaardigenblijmoedigperspectiefoponzetoekomst.’
    Hans Wijers, oud-minister van Economische Zaken

•‘MichielBickerCaartenkijktnaarhetverleden,hedenendetoekomstmeteen
    rationeel-optimistische bril. Hij leert je verifocaal te kijken: naar het kleine feit 
binnenhetgrotegeheel.’

    Sywert van Lienden, oprichter G500
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