BOEKRECENSIE

Met ‘De Verborgen Impact’ doet schrijver en vormgever
Babette Porcelijn letterlijk een boekje open over de onzichtbare
gevolgen van onze Westerse leefstijl. Want terwijl wij ons
opwinden over de toename van fijnstof in onze binnensteden
en rondslingerend zwerfafval is de impact van ons
consumptiepatroon aan de andere kant van de wereld niet
te overzien.

De Verborgen Impact
van Babette Porcelijn
Uit cijfers van onderzoeksbureau CE Delft
blijkt dat maar liefst vier vijfde van de
‘milieurekening’ wordt betaald door landen
die de grondstoffen leveren voor onze
laptops, hamburgers en spijkerbroeken.
En ook dat als we zo doorgaan er in 2050
vier aardes nodig zijn om te kunnen
beantwoorden aan onze behoeften. Een
deprimerend vooruitzicht, maar Porcelijn
biedt de lezer gelukkig wel perspectief en
een belangrijk inzicht: we kunnen veel aan
het milieu doen door de meest vervuilende
dingen simpelweg te laten.
Handig hulpmiddel daarbij is een grafiek
met de top 10 van grootste impactveroorzakers. Minder spullen kopen (1)
en minder vlees eten (2) blijken veel
effectiever dan afval scheiden of stekkers
uit het stopcontact trekken. Vliegen staat
verrassend genoeg pas op de zesde plaats,
maar die uitkomst is gebaseerd op een
jaarlijks citytripje naar Porto. Een retourtje
Bali is een heel ander verhaal en gelijk goed
voor een plek in de top drie. Omdat de
uitlaatgassen op 10 kilometer hoogte 2,7x
schadelijker zijn dan op de grond is de
impact van deze vliegreis te vergelijken
met 4 jaar autorijden. En ja, dat kun je
compenseren door het aanplanten van
bomen, zo’n 1000 stuks per persoon!
Porcelijns betoog is doorspekt met dit soort
feitjes, mooi gevisualiseerd in grafieken,
cirkeldiagrammen en infographics.
Dat maakt wel dat het boek ruim 200
bladzijden beslaat en vooral de toch al
bewuste lezer zal aanspreken. Voor wie
inzicht wil krijgen in zijn eigen verborgen
impact is een online test beschikbaar op
www.mijnverborgenimpact.nl n

!

Je kun het boek De Verborgen Impact
winnen door mee te doen met onze
TRINL quiz, zie pagina 26.
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