
Wereldbevolking 

Dr. J.K.S. van Ginneken 

Vooruitzichten tot 
beperking van de groei 
van de wereldbevolking 

Bevolkingsprognoses van de Verenigde 
Naties wijzen erop dat de wereldbevolking 
nog 50 tot 60 jaar in hoog tempo zal groei
en. Daling van de vruchtbaarheid in ontwik
kelingslanden kan alleen slagen als met 
name wordt gestreefd naar verbetering van 
de positie van de vrouwen naar meer 
democratisch georiënteerde politieke syste
men. 

Vanaf het begin van de jaartelling tot 1900 
groeide de wereldbevolking geleidelijk van 
ongeveer 300 miljoen tot zo'n 2 miljard. 
Sinds 1900 en vooral na 1950 nam de 
groei aanzienlijk toe. In de eerste helft van 
deze eeuw kwam er een half miljard men
sen bij en tussen 1950 en 1990 nog eens 
2,8 miljard zodat in 1990 een omvang was 
bereikt van ongeveer 5,3 miljard. In dit 
artikel zal kort worden ingegaan op wat we 
van de toekomst mogen verwachten, wat 
de oorzaken en de gevolgen zijn en welke 
mogelijkheden ons ter beschikking staan 
om de groei zoveel mogelijk te beperken. 

De meest recente bevolkingsprognose 
van de Verenigde Naties wijst erop dat de 
wereldbevolking nog 50 tot 60 jaar in hoog 
tempo zal groeien (zie figuur 1). Bij de 
berekening van de toekomstige bevolkings
groei maakt de VN gebruik van de varian
ten hoog, midden en laag. Aan deze drie 
varianten liggen verschillende veronderstel-
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lingen ten aanzien van de te verwachten 
trends in de vruchtbaarheid ten grondslag, 
terwijl van eenzelfde geleidelijke daling van 
de sterfte wordt uitgegaan. De hoge variant 
is gebaseerd op een langzame daling van 
de vruchtbaarheid terwijl bij de lage variant 
wordt uitgegaan van de grootste daling van 
de vruchtbaarheid, die zich bovendien in 
het meest snelle tempo zal voltrekken. 

Figuur 1 toont dat volgens de hoge vari
ant de wereldbevolking zal toenemen tot 
9,4 miljard in 2025 en zelfs tot 19,1 miljard 
in 2100. Volgens de lage variant daarente
gen zal de bevolking tot 2025 nog aanzien
lijk en in de 25 jaar daarna minder toene
men terwijl na 2050 sprake zal zijn van een 
geleidelijke daling van de omvang van de 
wereldbevolking. De midden variant wordt 
de meest waarschijnlijke geacht en toont 
bijna een verdubbeling van de wereldbe
volking van 5,3 miljard in 1990 tot 10 mil
jard in 2050. 

Figuur 2 laat zien dat de wereldbevolking 
niet in alle werelddelen evenveel zal groei
en. De bevolking van de ontwikkelde lan
den zal in de komende 35 jaar relatief 
weinig toenemen van 1,2 miljard tot 1,35 
miljard. Verreweg het grootste gedeelte 

Dr. J.K.S. van Ginneken (1939) is coördinator Internationa
le activiteiten bij het Nederlands Interdisciplinair Demogra
fisch Instituut in Den Haag. 

Christen Democratische Verkenningen 617/92 



Wereldbevolking 

Dr. J.K.S. van Ginneken 

Vooruitzichten tot 
beperking van de groei 
van de wereldbevolking 

Bevolkingsprognoses van de Verenigde 
Naties wijzen erop dat de wereldbevolking 
nog 50 tot 60 jaar in hoog tempo zal groei
en. Daling van de vruchtbaarheid in ontwik
kelingslanden kan alleen slagen als met 
name wordt gestreefd naar verbetering van 
de positie van de vrouw en naar meer 
democratisch georiënteerde politieke syste
men. 

Vanaf het begin van de jaartelling tot 1900 
groeide de wereldbevolking geleidelijk van 
ongeveer 300 miljoen tot zo'n 2 miljard. 
Sinds 1900 en vooral na 1950 nam de 
groei aanzienlijk toe. In de eerste helft van 
deze eeuw kwam er een half miljard men
sen bij en tussen 1950 en 1990 nog eens 
2,8 miljard zodat in 1990 een omvang was 
bereikt van ongeveer 5,3 miljard. In dit 
artikel zal kort worden ingegaan op wat we 
van de toekomst mogen verwachten, wat 
de oorzaken en de gevolgen zijn en welke 
mogelijkheden ons ter beschikking staan 
om de groei zoveel mogelijk te beperken. 

De meest recente bevolkingsprognose 
van de Verenigde Naties wijst erop dat de 
wereldbevolking nog 50 tot 60 jaar in hoog 
tempo zal groeien (zie figuur 1 ). Bij de 
berekening van de toekomstige bevolkings
groei maakt de VN gebruik van de varian
ten hoog, midden en laag. Aan deze drie 
varianten liggen verschillende veronderstel-

302 

lingen ten aanzien van de te verwachten 
trends in de vruchtbaarheid ten grondslag, 
terwijl van eenzelfde geleidelijke daling van 
de sterfte wordt uitgegaan. De hoge variant 
is gebaseerd op een langzame daling van 
de vruchtbaarheid terwijl bij de lage variant 
wordt uitgegaan van de grootste daling van 
de vruchtbaarheid, die zich bovendien in 
het meest snelle tempo zal voltrekken . 

Figuur 1 toont dat volgens de hoge vari
ant de wereldbevolking zal toenemen tot 
9,4 miljard in 2025 en zelfs tot 19,1 miljard 
in 2100. Volgens de lage variant daarente
gen zal de bevolking tot 2025 nog aanzien
lijk en in de 25 jaar daarna minder toene
men terwijl na 2050 sprake zal zijn van een 
geleidelijke daling van de omvang van de 
wereldbevolking . De midden variant wordt 
de meest waarschijnlijke geacht en toont 
bijna een verdubbeling van de wereldbe
volking van 5,3 miljard in 1990 tot 1 0 mil
jard in 2050. 

Figuur 21aat zien dat de wereldbevolking 
niet in alle werelddelen evenveel zal groei
en . De bevolking van de ontwikkelde lan
den zal in de komende 35 jaar relatief 
weinig toenemen van 1 ,2 miljard tot 1 ,35 
miljard . Verreweg het grootste gedeelte 

Dr. J.K.S. van Ginneken (1939) is coördinator Internationa
le activiteiten bij het Nederlands Interdisciplinair Demogra
fisch Instituut in Den Haag. 

Christen Democratische Verkenningen 6/7/92 

Wereldbevolking 

Figuur 1. Ontwikkeling van de wereldbevolking 1950-2100 
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van de groei zal plaatsvinden in ontwikke
lingslanden. Volgens de midden variant 
van de VN-prognose is in de Derde Wereld 
in de komende 60 jaar een enorme toena
me van de bevolking te verwachten: van 
4,1 miljard in 1990 tot 8,7 miljard in 2050. 
Het groeitempo zal echter per regio ver
schil/en. De bevolking zal het snelst groei
en in Afrika en minder snel in Zuid-Azië 
(India, Pakistan, Bangladesh en Sri Lanka), 
maar omdat het daar om relatief grote 
aantal/en gaat, zal dit laatste continent een 
grote bijdrage leveren aan de toename van 
de bevolking in al/e ontwikkelingslanden 
gezamenlijk. 

Een belangrijke oorzaak van de te ver
wachten bevolkingsgroei in de ontwikke
lingslanden is de gemiddeld jonge bevol
king wat betekent dat grote aantal/en kin
deren en jongeren beneden de 15 jaar nog 
kinderen zul/en gaan voortbrengen. Ook al 
zouden we uitgaan van slechts twee kinde
ren per gezin, dan nog zou dit tot een 
aanzienlijke bevolkingsgroei in die landen 
leiden. 

Oorzaken en gevolgen 
De processen die hebben geleid tot de 
plotselinge bevolkingsgroei kunnen als 
volgt schematisch worden samengevat. 
Veel ontwikkelingslanden werden gekarak
teriseerd door zowel hoge geboorte- als 
hoge sterftecijfers met als gevolg geen of 
zeer langzame groei van de bevolking. In 
deze situatie kwam zeer langzaam veran
dering met het binnendringen van al of niet 
koloniale Westerse invloeden met als ge
volg een daling van het sterftecijfer met 
name onder zuigelingen en kinderen. In de 
loop van de afgelopen 30 tot 40 jaar is 
deze daling al/engs groter geworden, terwijl 
gedurende deze gehele periode het ge
boortecijfer op hetzelfde hoge niveau bleef 
of pas in een veel later stadium ging dalen. 
Veel landen verkeren nog steeds in de 
overgangsfase van hoge vruchtbaarheid en 
(relatief) lage sterfte en het is juist gedu
rende deze fase dat de bevolkingsgroei het 
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grootst is. Inmiddels is de vruchtbaarheid 
in veel landen gaan dalen en de verwach
ting is dat deze daling verder zal doorzet
ten zodat over enige tijd een nieuwe fase 
zal aanbreken met lage geboortecijfers en 
lage sterftecijfers. Dit proces van verande
ring van een situatie met hoge vruchtbaar
heid en sterfte naar een situatie met lage 
vruchtbaarheid en sterfte wordt de demo
grafische transitie genoemd. Een dergelijke 
transitie heeft ook in de geïndustrialiseerde 
landen plaats gevonden maar er zijn twee 
verschil/en. In de eerste plaats waren in de 
beginfase zowel de geboorte- als de sterf
tecijfers in al/e ontwikkelingslanden geza
menlijk hoger dan in de geïndustrialiseerde 
landen. In de tweede plaats verloopt het 
tempo van de sterftedaling in ontwikke
lingslanden veel snel/er dan in de geïndus
trialiseerde landen het geval was. 

Het is te simplistisch om 
te stellen dat de milieu
problemen veroorzaakt 
worden door de snelle 
bevolkingsgroei 

Oorzaken van de daling van de sterfte in 
de ontwikkelingslanden zijn de invoering en 
verspreiding van moderne vormen van ge
zondheidszorg, met name van immunisatie
programma's en gebruik van antibiotica, en 
het op gang komen van een proces van 
sociaal-economische ontwikkeling in het 
algemeen, waarbij aspecten als verbetering 
van onderwijs, voedingstoestand en com
municatie met de buitenwereld (transport, 
radio, enzovoort) van belang zijn. 

De min of meer abrupte verbreking van 
het demografisch evenwicht in de ontwik-
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In Zuid-Azië zal de bevolking In absolute aantal/en sterk groeien (foto Ontwikkelingssamenwerking). 

kelingslanden heeft ertoe geleid dat in veel 
landen de bevolkingsgroei 2 tot 3 procent 
per jaar bedraagt. Dit lijkt weinig, maar een 
jaarlijkse bevolkingsgroei van 2 procent 
betekent een verdubbeling van de bevol
king in 35 jaar en een jaarlijkse groei van 
3 procent een verdubbeling in 24 jaar. 

Deze snelle toename van de bevolking 
heeft grote gevolgen voor veel sectoren 
van het maatschappelijk leven. Zo moet op 
korte termijn de landbouwproduktie en de 
werkgelegenheid aanzienlijk worden uitge
breid en de capaciteit van onderwijs en 
gezondheidszorg drastisch worden ver
groot. De bevolkingsgroei heeft daarnaast 
allerlei indirecte en moeilijker vast te stellen 
gevolgen voor bij voorbeeld de politieke 
stabiliteit in een land. Hoewel de bevol
kingsgroei bijna nooit oorzaak is van het 
bestaan van de diverse economische en 
sociale problemen in ontwikkelingslanden 
worden deze er wel door verergerd. De 
snelle bevolkingsgroei in veel landen 
draagt in hoge mate bij aan de verslechte
ring van het milieu, maar het is simplistisch 
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om te stellen dat de milieuproblemen er
door veroorzaakt zouden worden. 

Oplossingen 
We hebben reeds gezien dat volgens de 
midden variant van de bevolkingsprognose 
van de Verenigde Naties de wereldbevol
king bijna zal verdubbelen in de periode 
1990-2050. Aangezien een dergelijke ont
wikkeling door velen niet wenselijk wordt 
geacht zullen we ons meer moeten richten 
op het bereiken van de lage variant waarbij 
we toch nog uitkomen op een bevolking 
van 7,8 miljard in 2050, een toename van 
2,5 miljard vergeleken met nu. Om deze 
lage variant te realiseren moet het vrucht
baarheidscijfer van bijna vier kinderen per 
gezin nu in een periode van 35 jaar om
laag naar het niveau van de geïndustriali
seerde landen (dat wil zeggen iets minder 
dan 2 kinderen per gezin). 

Op het eerste gezicht lijkt dit niet zo 
veel, maar de ervaring leert dat een enor
me inspanning geleverd zal moeten wor
den om een dergelijke halvering van de 
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vruchtbaarheid te bewerkstelligen. In Afri
ka, met een gemiddeld kindertal van onge
veer zes per gezin, is een nog grotere 
inspanning gewenst. De vraag waarvoor 
we ons nu gesteld zien is dan ook of en 
hoe een dergelijke daling gerealiseerd kan 
worden. 

Het ligt voor de hand te denken dat de 
oplossing kan worden gevonden in het 
voorrang geven aan onmiddellijke conse
quent doorgevoerde gezinsplanning voor 
iedereen in de ontwikkelingslanden. Uitvoe
ring van een dergelijk plan leidt echter niet 
tot het beoogde resultaat omdat gezins
planningsprogramma's zijn bedoeld om 
(echt)paren te helpen het door hun ge
wenste kindertal te realiseren. Het gewens
te kindertal ligt in veel landen echter nog 
op het niveau van 4 tot 5 kinderen. Op 
grote schaal uit te voeren gezinsplannings
programma's zullen weliswaar leiden tot 
een beperkte daling van de vruchtbaarheid, 
maar er zijn duidelijk grenzen aan wat 
bereikt kan worden. De ervaring leert ook 
dat plannen om deze programma's uit te 
breiden met grote propagandacampagnes 
die erop gericht zijn de bevolking ervan te 
overtuigen dat men moet streven naar niet 
meer dan twee kinderen per gezin, ge
doemd zijn te mislukken. Dergelijke plan
nen houden immers geen rekening met het 
feit dat de betrokken echtparen zeer goede 
redenen hebben om 4 tot 5 kinderen te 
wensen. Daarbij bestaat gevaar dat echt
paren op enigerlei wijze gedwongen zullen 
worden om het kindertal tot 2 of 3 te be
perken. Behalve dat dergelijke praktijken 
als onethisch moeten worden beschouwd 
leert de ervaring dat zij een averechtse 
uitwerking hebben. 

Gezinsplanning alleen is dus niet vol
doende. Het is veel beter om tegelijkertijd 
toe te werken naar uitbreiding en verbete
ring van onderwijs met name van meisjes 
en vrouwen, van gezondheidszorg met 
name voor moeder en kind en van gezins
planning. Daarbij wordt ervan uitgegaan 
dat er niet één maar drie belangrijke deter
minanten van vruchtbaarheid zijn: het on
derwijsniveau van (echt)paren en met na
me van de vrouw, het niveau van de zuige
lingen- en kindersterfte en de beschikbaar
heid van anticonceptiemiddelen. Bovendien 
wordt op deze wijze rekening gehouden 
met het bestaan van allerlei interacties 
tussen deze drie factoren, waardoor de 
effecten van gezamenlijke invoering op 
grote schaal niet alleen additief, maar ook 
multiplicatief zijn. 

Gelijktijdige uitbreiding en verbetering 
van onderwijs met name van meisjes en 
vrouwen, uitbreiding en verbetering van de 
gezondheidszorg met name voor moeder 
en kind en uitbreiding en verbetering van 
gezinsplanning geeft aan wat er minimaal 
dient te gebeuren om een substantiële 
reductie in de vruchtbaarheid te realiseren. 
Daarbij wordt echter onvoldoende rekening 
gehouden met de achtergestelde positie 
van bepaalde groepen in de samenleving 
en met het gebrekkig functioneren van een 
aantal belangrijke maatschappelijke instan
ties. Met name zijn hier van belang: de 
inferieure positie van de vrouw, het be
staan van een sociale klasse beneden het 
bestaansminimum, geen of niet voldoende 
inspraak van de bevolking in de politieke 
besluitvorming op nationaal en lokaal ni
veau en geen of onvoldoende uitgebouwde 
systemen van sociale zekerheid. Verbete-

'Internationale verdragen zullen de uitgewerkte doelstellingen voor het 
behoud van de schepping en de daarbij passende instrumenten moeten 
vastleggen. De Verenigde Naties is uiteindelijk het aangewezen orgaan om 
toe te zien op de naleving van internationale milieubepalingen.' 
(uit: Ontwerp-Program van Uitgangspunten, pagina 60) 
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ringen van de marginale positie van vrou
wen, van de economische positie van de 
groep die in armoede leeft en van de wer
king van politieke en andere systemen 
hebben een meer indirecte en moeilijker 
vast te stellen invloed op vruchtbaarheid 
dan onderwijs en gezondheidszorg. Op 
lange termijn is de invloed van het functio
neren van dit soort sociale, economische 
en politieke instituties op vruchtbaarheid 
zeer aanzienlijk. Daarom heeft daling van 
de vruchtbaarheid in ontwikkelingslanden 
de beste kans van slagen wanneer naast 
uitbreiding en verbetering van onderwijs, 
gezondheidszorg en gezinsplanning ook 
wordt gestreefd naar verbetering van de 
positie van de vrouwen naar meer demo
cratisch georiënteerde politieke systemen, 
enzovoort. Het moge dus duidelijk zijn dat 
een adequaat bevolkingsbeleid niet alleen 
een kwestie is van uitvoering van gezins
planningsprogramma's, maar eveneens 
van het treffen van een aantal andere 
sociale voorzieningen en van veranderin
gen in maatschappelijke instituties. 

Een dergelijke visie zal naar mijn mening 
de basis moeten zijn van de positie van het 
CDA ten opzichte van het bevolkingsbeleid 
in ontwikkelingslanden. 

Ofschoon het gaat om zeer ambitieuze 
plannen, is uitvoering ervan mogelijk. Dat 
blijkt uit het feit dat enkele landen met 
behulp van een aantal van de hierboven 
beschreven programma's en maatschappe
lijke veranderingen een zeer aanzienlijke 
daling van de vruchtbaarheid hebben be
reikt in een periode van slechts 20 jaar. 
Deze landen zijn China, Zuid-Korea, Thai
land, Sri Lanka, Cuba, Jamaica, Mexico en 
Brazilië. 

Ten slotte nog twee opmerkingen tot be
sluit van dit deel van dit artikel. Ten eerste, 
hoe langer er gewacht wordt met het ten 
uitvoer brengen van een adequaat bevol
kingsbeleid in ontwikkelingslanden, des te 
langer blijft de vruchtbaarheid op een te 
hoog niveau en blijft de wereldbevolking in 
een te hoog tempo groeien. Ieder jaar 
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uitstel betekent dus vergroting van de pro
blemen in de nabije toekomst, maar ook op 
lange termijn. 

Ten tweede moet er nog op gewezen 
worden dat als gevolg van het niet tijdig 
uitvoeren van een adequaat bevolkingsbe
leid er een moment komt dat het bevol
kingsprobleem zich vanzelf gaat 'oplossen' 
door verhoging van de sterfte. Niemand 
kan nog zeggen of dit moment dichtbij is of 
veraf. 

De geur van groei 
Het grootste gedeelte van het artikel van 
dr. A.J. Vermaat is een pleidooi om hogere 
prioriteit te geven dan nu het geval is aan 
oplossing van milieuproblemen in Neder
land. Aan het einde van zijn artikel schenkt 
hij aandacht aan de internationale dimen
sies van het milieubeleid. Hierbij gaat hij er 
van uit dat een welvaartstransfer van de 
rijke naar de arme landen noodzakelijk is. 
Hieraan dienen echter twee voorwaarden 
verbonden te worden: het daadwerkelijk 
voeren van een doelmatig milieubeleid en 
het stoppen van de bevolkingsgroei. Over 
dit laatste aspect wil ik twee opmerkingen 
maken. 

De welvaartstransfer is te 
beschouwen als een 
voorwaarde tot het 
stoppen van de 
bevolkingsgroei 

Het stoppen van de bevolkingsgroei of de 
indamming daarvan in ontwikkelingslanden 
is in de komende 40 tot 50 jaar slechts in 
beperkte mate mogelijk. Stel dat vanaf 
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1993 alle (echt)paren in ontwikkelingslan
den niet meer dan 2,1 kinderen zouden 
krijgen (2,1 komt overeen met het vervan
gingsniveau), dan nog zou de wereldbevol
king blijven stijgen tot 7,1 miljard in 2025: 
een stijging met 1,8 miljard in vergelijking 
met nu. (Bij deze vooruitberekeningen 
wordt wel uitgegaan van een voortdurende 
en geleidelijke daling van de zuigelingen
en kindersterfte). De reden van deze toe
name is het nu reeds aanwezig zijn van 
grote aantallen kinderen en jongeren in 
ontwikkelingslanden. Zij zullen allemaal 
nog gemiddeld iets meer dan 2 kinderen 
gaan krijgen en dit zal tot de hierboven 
genoemde bevolkingsgroei leiden. In de 
tweede plaats denk ik niet dat het mogelijk 
is om het stoppen van de bevolkingsgroei 
als voorwaarde te stellen voor de wel
vaartstransfer van rijke naar arme landen. 
Zoals ik hierboven heb trachten duidelijk te 
maken is een adequaat bevolkingsbeleid 
geen autonoom proces. Het omvat concen
tratie op verschillende sociale voorzienin
gen, maatschappelijke instituties en gezins
planning tegelijk. 
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Er is geen eenvoudige, voor de hand lig
gende oplossing die op korte termijn tot 
resultaten zal leiden. Het is zeer waar
schijnlijk dat een gedeelte van de wel
vaartstransfer van rijke naar arme landen 
gebruikt zal moeten worden om deze soci
ale en andere voorzieningen te treffen. In 
die zin is de welvaartstransfer te beschou
wen als een voorwaarde tot het stoppen 
van de bevolkingsgroei. 
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