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Fons Jena stelt de vraag of we niet beter af zouden zijn
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Van groei naar krimp
Nu we al enige tijd tegen wil en dank vertrouwd zijn met de
betekenis van stijgende curves, al dan niet exponentieel, is
de tijd misschien wel rijp om de curve van de explosieve
bevolkingsgroei op de planeet eens tegen het licht te houden. Hoe verder je in de tijd terug gaat, hoe schrikbarender
die wordt. Vandaag zijn we met een slordige 7,8 miljard en
per uur komen er gemiddeld zo’n 9 000 mensen bij. Volgens
de meeste voorspellingen stevenen we tegen 2050 af op
een kloeke 9 miljard. Dat zijn een heleboel mensen om te
voeden, te huisvesten en liefst een minimum aan comfort te
bieden. Ter vergelijking: in 1950 waren we nog maar met 2,5
miljard. Het spreekt voor zich dat zo’n snelle groei ten koste
gaat van andere soorten. Je kunt vooruitgangsoptimist zijn
en geloven dat de technologie dat allemaal wel zal oplossen.
De geschiedenis leert helaas dat veel technologische vernieuwingen ook forse schaduwzijden hebben die hun eigen
problemen creëren. Een ander argument dat veel terugkomt
om de boel te sussen is de overconsumptie als schuldige aanwijzen. Als we die aanpakken, dan blijft de draagkracht van
de planeet op termijn behouden. Fons Jena, oprichter van

de vzw MinderMensen, wijst erop dat de rijke landen daarvoor
hun huidige consumptie met ongeveer driekwart moeten verminderen, als we iedereen een gelijk aandeel gunnen. Dat zal
nog enige overtuigingskracht vragen.
Gooi bij dat delicaat onderwerp nog het dogma van de
economische groei en je krijgt een gevaarlijke cocktail.
Economisch antropoloog Jason Hickel schetst in zijn boek
Minder is meer de contouren van een mogelijke toekomst
waarin die economische groei de wereld niet langer in een
wurggreep houdt. Meer mensen werken er in de zorg en
het onderwijs, doen aan ecologisch herstel, ontwikkelen
hernieuwbare energiesystemen en voltrekken de transitie
in de landbouw. Massa’s nieuwe jobs die voldoening geven
omdat ze bijdragen aan de noodzakelijke omwenteling.
Gecombineerd met een kortere werkweek kan dat een collectieve sprong vooruit betekenen. Dat soort ontwikkeling zien
wij graag in het nieuwe jaar.
Geert Van Geeteruyen

34 Perziken uit eigen tuin

48 Jason Hickel: Minder is meer

De krulziekte buitenhouden is één van de
grootste uitdagingen voor de lokale perzikkweker. Biotuinier Alexander Kerbusch
ondernam een reis naar Rusland en vond er
meer uitleg en inspiratie.

Economische krimp is de dada van economisch antropoloog Jason Hickel. We hebben geen groei nodig om welvarend te blijven, wel integendeel. “Mensen zitten gevangen
in een systeem. Daarom erger ik me aan al die
pleidooien voor consuminderen en anders
gaan leven.”
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Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Met 7,8 miljard zielen bijeen op onze aardkloot loert er dan wel
een feestje om de hoek, zou je verwachten. De realiteit oogt minder rooskleurig. Een voortdurend
groeiende wereldbevolking eist haar plek op ten nadele van de natuurlijke rijkdom en creëert problemen die de mensheid ternauwernood de baas kan. Om die discussie aan te wakkeren richtte milieuambtenaar Fons Jena de vzw MinderMensen op. Daar komt nu een eerste boek ‘We zijn met te veel’
bovenop. Aan de hand van enkele veel voorkomende reacties op het controversiële thema weerlegt
hij hieronder een aantal misvattingen.
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Pleidooi voor een
herbergzame wereld
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Geen enkel onderwerp waarover we vandaag zouden
moeten spreken wordt zo misbegrepen als overbevolking. Het aantal mensen dat op onze planeet rondloopt
is een fundamentele bepalende factor in zowat alles
wat we doen en zijn, maar krijgt zelden enige aandacht.
En van zodra het onderwerp een beetje aandacht krijgt,
wordt het meteen de grond in geboord door ‘experten’.
“Het probleem is overconsumptie”, is de meest voorkomende
reactie, en dat geeft meteen aan dat zelfs experten geen
goed begrip hebben van het onderwerp.

Weerstand
Van waar komt die weerstand tegen het onderwerp
van overbevolking?
Grotendeels door een slecht begrip van het concept

van overbevolking. Vooraleer je over iets praat, moet je
weten waarover je praat. Het boek begint dan ook met
het formuleren van een volledige definitie van overbevolking. En die bevat drie elementen: duurzaamheid,
natuurruimte en levenskwaliteit. Overbevolking gaat
om veel meer dan kilo’s co2 en hectaren voetafdruk. Het
gaat ook om het beperken van individuele vrijheid en
de algemene levenskwaliteit. Het gaat ook om hoeveel
natuurruimte we willen en kunnen overhouden voor
echte natuur. Het is wel begrijpelijk dat mensen overbevolking voornamelijk associëren met duurzaamheid, het
is tenslotte de belangrijkste factor omdat het geen zin
heeft om een mooie wereld te maken voor mens en dier
die maar enkele generaties mee gaat. Maar om een meer
herbergzame wereld te bekomen, zal er gewerkt moeten

winter 2021 de koevoet 197 29

worden rond een kleinere bevolkingsgrootte.
En belangrijk om te beseffen is dat overbevolking een
relatief concept is. Iemand die tevreden is met een containerwoning, massamobiliteit en industriële voeding
zal nooit zagen over overbevolking. Maar iemand die
droomt van een wereld waar iedereen in het groen kan
wonen en gezonde en lokaal geproduceerde voeding kan
kopen, zal al sneller een ander gedacht hebben. Of we
van overbevolking kunnen spreken of niet, hangt af van
hoe hoog je de morele lat legt voor de mens.
Daarnaast moet je verschillende heilige huisjes aanpakken om het onderwerp bespreekbaar te maken. Kritiek
op onze menselijke natuur vinden we ongemakkelijk en
reproductieve vrijheid is heilig. Je moet ook economische groei en onbeperkte migratie ter sprake brengen.
Wat er in de tweede helft van de 20ste eeuw gebeurde,
kan dienen als illustratie. Het onderwerp kon op steeds
meer aandacht rekenen vanaf de jaren ‘50 maar door
misverstanden en druk van allerlei belangengroepen
werd het onderwerp een mijnenveld in de jaren ‘90. Als
je over overbevolking sprak was je ofwel een racist,
vrouwenhater, technologiehater, doemdenker of – in het
beste geval – een naïeve idealist. En dat is de derde reden
waarom het onderwerp zo veel weerstand oproept: het
kreeg onterecht een slecht imago. De realiteit is helemaal anders: mensen die overbevolking bespreekbaar
willen maken zijn filantropen en natuurvrienden, mensen die een betere wereld willen voor iedereen. Zo kreeg
bijvoorbeeld de Britse demograaf en predikant Thomas
Malthus die in de 18e eeuw waarschuwde voor de gevaren van overbevolking een slecht imago, terwijl hij voorstander was van onder anderen universeel onderwijs en
meer rechten voor de landloze.
Zal het taboe rond overbevolking doorbroken worden?
Soms heb ik de indruk dat het onderwerp steeds meer
opduikt en dat steeds meer mensen er voor open
staan, dat merk je wanneer je de kans krijgt om er over
te praten. Dat zou ook logisch zijn: het wordt steeds
duidelijker dat de kloof tussen wat de mensheid nodig
heeft en wat de aarde kan voorzien groter wordt, en de
verschillende oplossingen die aangeboden worden zijn
ofwel onvoldoende of oppervlakkig. Veel mensen zien
ook dat we steeds maar allerlei regeltjes en beperkingen
aan het uitvinden zijn om alles draaiende te houden en
die toenemende massa mensen bezig te houden.
Maar telkens je hoopgevende signalen ziet worden ze in
de kiem gesmoord door media en bekende figuren, en
dat is nefast voor een deftig debat over het onderwerp. Ik
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herinner me nog dat regisseur en activist Nic Balthazar
in zijn klimaatbetoog zei dat overbevolking aanpakken
geen oplossing is omdat je mensen niet kan ‘uitfaseren’.
En mede-initiatiefnemer van de Klimaatzaak Ignace
Schops suggereerde op een symposium over meer
natuur in Vlaanderen om jezelf van kant te maken om de

Fons Jena: “Om overbevolking bespreekbaar te maken moet je verschillende heilige huisjes aanpakken. Kritiek op onze menselijke natuur vinden
we ongemakkelijk en reproductieve vrijheid is heilig.”

planeet te redden. Als zelfmoord en ‘uitfaseren’ de enige
oplossingen zijn voor het probleem van overbevolking,
dan is het logisch dat het onbespreekbaar blijft. Maar
zo’n reacties zijn tekens van ontwijkingsgedrag. Ze
beseffen dat ze geen deftige argumenten hebben maar
om het toch niet te moeten bespreken maken ze het
onderwerp zwart. Daar bestaat een term voor: ‘overpopulation denial syndrome’, of ods.
Journaliste Tine Hens heeft het ‘debat’ rond overbevolking ook geen goed gedaan. In haar recente boek ‘Het

is de schuld van de Chinezen’ stelt ze mensen die overbevolking wel degelijk een groot probleem vinden gelijk
aan domme extremisten. Dat is een andere strategie:
de mensen verder polariseren in twee kampen (goed en
slecht). Polariseren lijkt wel de nationale sport geworden (met dank aan sociale media) en dat is enorm beperkend en frustrerend. Met dit boek wil ik die polarisering
tegengaan met een wetenschappelijke en filosofische
benadering van het onderwerp. Spijtig dat Etienne
Vermeersch het niet meer kan lezen, hij zou het volgens
mij echt goed gevonden hebben.

Misverstanden
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Welke misverstanden doen de ronde?
Er zijn een tiental misverstanden die de ronde doen,
maar het misverstand dat ik het meest tegen kom is dat
we denken dat er enkel een probleem is van overcon-

sumptie en niet van overbevolking. De eerste fout hierbij
is dat je overbevolking weer beperkt tot het duurzaamheidsaspect. Deze uitspraak gaat ook voorbij aan het feit
dat de impact van de mens op zijn omgeving het product
is van zowel het aantal consumenten als de individuele
consumptie. Beide factoren zijn dus even cruciaal maar
omdat de consumptiefactor wordt toegepast op het aantal consumenten (en niet omgekeerd), is de bevolkingsfactor wel de meer fundamentele factor waarvan de consumptie een eigenschap is. Niemand is duurzamer dan
iemand die niet bestaat en je eigen consumptie bestaat
ook uit de consumptie van je kinderen. Voor velen is

het omgekeerd: die zouden liever de levensstijl en consumptie van iedereen willen beperken in plaats van de
gezinsgrootte. Dus liever een volle wereld met elk een
klein stukje taart in plaats van een minder volle wereld
waar iedereen mag genieten van een groter stuk taart.
In de bevolkingsethiek is dat een immorele redenering.
Het is duidelijk dat we zowel werk moeten maken van
een duurzamere bevolkingsgrootte als van een duurzamer consumptiepatroon. Een kleine bevolking die nog
steeds plastiek in de oceaan gooit en fossiele brandstoffen verbrandt is niet duurzaam bezig.
Een ander veel voorkomend misverstand in onze technofiele maatschappij is dat vooruitgang alle problemen
wel zal oplossen (of al heeft opgelost). Filosoof Maarten
Boudry is een voorbeeldfiguur van dit denken en hij verwijst hierbij graag naar het vooruitgangsoptimisme van
statisticus Hans Rosling en econoom Julian Simon. De
bevolkingsgroei is al aan het
stilvallen, iedereen heeft het
steeds beter en door de technologische vooruitgang kunnen
we steeds meer produceren met
minder vervuiling. Waarom
dan nog zorgen maken over
overbevolking? Om te beginnen maken we hier opnieuw
dezelfde fout: we beperken ons
tot het duurzaamheidsaspect
van het probleem. We stellen ons de vraag met hoeveel
mensen we hier kunnen leven,
terwijl we ons moeten afvragen
met hoeveel mensen we hier
willen zijn. Met wat technologisch optimisme kunnen we
waarschijnlijk met 11 miljard
overleven op de aarde, maar
willen we wel zo’n wereld? Zal zo’n wereld herbergzamer en duurzamer zijn dan een wereld met pakweg
2 miljard mensen? Zal de natuur meer plaats hebben
in een wereld met 11 miljard of 2 miljard mensen?
Bevolkingskrimp gaat om het maximaliseren van duurzaamheid, levenskwaliteit en natuurruimte. Dus zelfs in
een hoog technologische wereld met 11 miljard mensen
waar alles zeer ‘duurzaam’ en ‘eco’ is, zal elk pleidooi
voor minder mensen nog steeds relevant zijn.
Dat wil niet zeggen dat verdere technologische vooruitgang niet wenselijk is, integendeel. Maar we moeten
ons er ook bewust van zijn dat die vooruitgang allerlei
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Bevolkingskrimp moet je zien als een universele vereenvoudiger
van problemen met allerlei voordelen.

beperkingen en nadelen heeft. Steeds complexere technologie vraagt meer energie en grondstoffen om te produceren, onderhouden en recycleren. Het maakt ons ook
afhankelijk van meer complexe en kapitaalintensieve
processen en investeringen. En om steeds meer mensen
te doen samenleven zullen er steeds meer regeltjes en
beperkingen opgelegd moeten worden. Technologie kan
die beperkingen wat camoufleren, maar soms ook versterken (denk maar aan de deelauto en industriële landbouw). En veel technologie is trouwens niet duurzaam,
maar enkel draagkrachtverhogend. Een oude wagen op
biodiesel en een houtkachel zijn duurzamere technologieën dan een Tesla en een warmtepomp, maar omdat we
met zo veel mensen zijn worden we verplicht om steeds
complexere en intensievere technologieën toe te passen.

Bevolkingskrimp
Je pleit dus ook voor andere oplossingen en maatregelen?
Uiteraard. Dat zwart-wit denken is zo schadelijk voor
het debat. Wanneer je over overbevolking begint is het
alsof je dat ziet als de heilige graal van alle problemen,
maar dat is niet zo. Het is een fundamentele factor,
maar waarom zouden vele complexe problemen maar

Door de industriële revolutie nam de wereldbevolking toe van 680
miljoen in 1700 tot 7,8 miljard in 2020.
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één oplossing hebben? Systeemverandering, verstandiger produceren en consumeren, huizen isoleren,
hernieuwbare energie, circulaire economie en dergelijke
zijn allemaal noodzakelijke maatregelen. De ‘ipat’
vergelijking (Impact = Population x Aff luence x Technology)
zegt het al: om je impact te beperken kan je inspelen
op het aantal consumenten, de individuele consumptie
en de duurzaamheid van de technologie die je gebruikt.
Maar om één of andere reden houden we ons enkel
bezig met de A-factor (lagere individuele consumptie) en
T-factor (duurzamere technologie) en blijven we blind
voor de P-factor (het aantal consumenten). Als we werk
maken van de drie factoren, dan zal het resultaat veel
beter zijn en sneller bereikt worden. Daarbij heeft de
P-factor allerlei voordelen die de andere factoren niet
hebben, denk maar aan meer rust, ruimte, individuele
waarde, vrijheid en democratie. Bevolkingskrimp moet
je eigenlijk zien als een universele vereenvoudiger van
problemen met allerlei mooie voordelen.
Zou bevolkingskrimp ook niet voor problemen zorgen?
Als we ons vastklampen aan ons huidig groeiverslaafde
sociaal-economisch systeem dan wel, dat is logisch.
Maar met enkele aanpassingen aan ons huidig systeem

De invloed van de bevolkingsgrootte (x-as) op de levenskwaliteit
(linkse y-as), natuurruimte en duurzaamheid (rechtse y-as) van een
maatschappij. We bevinden ons momenteel in situatie C, terwijl
een daling van de bevolkingsgrootte zowel voor een toenemende
levenskwaliteit zou zorgen, als voor meer duurzaamheid en meer
natuurruimte (situatie B en bij voorkeur situatie A).

kunnen we perfect functioneren met een omgekeerde
bevolkingspiramide. Als bijvoorbeeld elke generatie
haar eigen pensioen betaalt, dan is heel het ‘pensioenenprobleem’ (ook één van die misverstanden) van de baan.
En ja, er gaan iets meer mensen in de ‘grijze’ sector
werken, maar minder in onderwijs. En groei is helemaal
niet nodig, daarvan zijn de meeste mensen stilletjes aan
wel overtuigd. Kiezen voor een kleiner gezin is eigenlijk
de beste vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen
het huidige economische systeem. Bevolkingsgroei is de
brandstof van het systeem, dus als we die brandstoftoevoer beperken zal het systeem zich moeten aanpassen en
zuiniger draaien.
Een ander gevoelig onderwerp dat vaak met overbevolking ter sprake komt is migratie.
Inderdaad, en niet onterecht. Om de overbevolking
van bijvoorbeeld Europa aan te pakken moet je aan
migratiebeperking doen. Maar het debat is ook sterk
gepolariseerd en je wordt snel in een hoekje geplaatst.
Aan de rechterzijde heb je de gedachte dat migratie
met gesloten deuren moet opgelost worden of dat het
zo georganiseerd moet worden dat het economisch
nut voor de rijke landen maximaliseert. Dat is zeer
egoïstisch en arrogant. Aan het andere uiteinde van het
spectrum heb je diegenen die geloven dat alle grenzen
best moeten verdwijnen. Dat is ook geen realistische en
wenselijke oplossing.
Het migratieprobleem kent maar één logische aanpak:
de bronaanpak. We moeten veel meer investeren in ontwikkelingshulp en ons buitenlands beleid moet gericht
zijn op de economische ontwikkeling van de armste
landen, niet op de verrijking van de al rijke landen. Dat
is een win-win voor iedereen: mensen zullen minder
geneigd zijn om te migreren en de rijke landen moeten
dan niet meer vrezen voor hun bestaansrecht. Maar
neen, we spenderen liever miljarden in oorlogsmateriaal
en om ons geweten te sussen vangen we dan migranten
op.
Hoe moeten we het probleem van overbevolking dan
aanpakken?
Met een duurzaam en menswaardig bevolkingsbeleid,
daar gaat het laatste deel van het boek over. In arme landen bestaat zo’n beleid vooral uit intensieve gezinsplanning, onderwijs en vrouwenrechten, en daarvoor zouden
ze meer en betere hulp moeten krijgen van de rijkere
landen. Gezinsplanning en onderwijs zijn trouwens de
manieren om economische ontwikkeling te realiseren,

een win-win situatie dus.
In de rijkere landen moeten we meer inzetten op
bewustmaking. We moeten duidelijk maken dat bevolkingskrimp geen ramp is en dat migratie niet noodzakelijk is om een land te doen draaien. Zolang we zelf nog
verslaafd zijn aan groei en goedkope arbeid kunnen we
met onze beschuldigende vinger niet naar andere landen
wijzen. Het is trouwens een groot misverstand dat overbevolking enkel een probleem zou zijn van arme landen.
Rijke landen zijn overbevolkt omdat ze welvarend zijn,
arme landen zijn overbevolkt omdat ze hopen ooit welvarend te zijn.
En velen denken dat zo’n aanpak van het probleem veel
te traag is, maar dat is nog zo’n misverstand. Door
het sneeuwbaleffect van exponentiële krimp ga je snel
resultaat boeken, al moet je eerst een beetje geduld oefenen. En als we blijven zeggen dat we overbevolking niet
moeten aanpakken, dan zal bevolkingskrimp altijd te
traag zijn. Als we 60 jaar geleden het probleem echt aangepakt hadden, dan zou het nieuws vandaag er helemaal
anders uitzien (in de goede zin). De vraag is ook hoe
snel de andere maatregelen effect zullen hebben. Als we
inzetten op maatregelen van de drie ipat-factoren, dan
gaan we het snelst resultaat boeken en een betere wereld
overhouden. En wie kan daar tegen zijn? Dus in plaats
van het pleidooi voor minder mensen steeds aan te vallen, zouden alle mensen die aan een betere wereld willen werken het pleidooi beter ondersteunen. Het is geen
‘wij-zij’ verhaal of een ‘of-of’ verhaal, het wordt steeds
duidelijker dat we echt alles uit de kast moeten halen en
moeten samenwerken.
Fons Jena
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