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Wij mensen maken de
aarde oneindig veel rijker

OPINIE Ralf Bodelier, filosoof en schrijver
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L
orem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipisicing elit, sed do eius-
mod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ul-
lamco laboris nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia dese-
runt mollit anim id est laborum. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-
sicing elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
occaecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in
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,,Juist in een tijd van
enorme bevolkingstoena-
me groeide onze welvaart,
vrede en goede gezond-
heid als nooit tevoren”,
stelt Ralf Bodelier.
FOTO 123RF

Geen krant of journaal zonder berichtge-
ving over crises en catastrofes, veroor-
zaakt door de mens die de aarde uitholt,
verontreinigt en overbevolkt. Ralf Bode-

lier schetst een perspectief dat afwijkt
van de mistroostigheid. ,,Ons vermogen
om problemen op te lossen, is enorm.”

H
et wordt tijd om
een populaire
overtuiging tegen
het licht te hou-
den. Het is de ge-

dachte dat onze planeet
overbevolkt is. Dat we met
véél te véél mensen zijn. Dat
het een ramp is wanneer we
doorgroeien tot bijna 10 mil-
jard. En dat we er goed aan
doen om de huidige 7,9 mil-
jard fors terug te dringen.
We beroven onze planeet
immers van haar grondstof-
fen. We verontreinigen de
grond, het water en de
lucht. We zetten de biodi-
versiteit onder druk en ver-
oorzaken ook nog eens kli-
maatverandering. Vijftig
jaar geleden constateerde
de Club van Rome dat onze
snelle bevolkingsgroei een
dodelijke ziekte is. De ‘aarde
heeft kanker en die kanker
is de mens’, aldus de Club.

Ander perspectief
Het klopt natuurlijk dat

deze problemen er zijn. Het
klopt ook dat wij, mensen
deze problemen veroorza-
ken. Ook is het duidelijk dat
een aantal regio’s op aarde
overvol zijn. De Randstad is
er een van. Maar je kunt ook
vanuit een heel ander per-
spectief naar de bevolkings-
groei kijken. En dan zie je
dat wij, mensen de aarde on-
eindig veel rijker maken.
Dat wij een zegen zijn voor
de aarde. En dat meer men-
sen onze welvaart, gezond-

heid, levensverwachting al-
leen nog maar toeneemt.
Wij mensen ontwerpen ste-
den, maken films en compo-
neren muziek. Jazeker, we
roeiden de dodo en de trek-
duif uit. Maar we bouwden
ook het internet, legden
parken aan en halen ver-
dwenen soorten als de be-
ver, de otter en de wolf weer
terug.

Onze bevolkingsgroei
hoeft geen probleem te zijn.
Dat beseffen we door hon-
derd jaar terug te gaan in de
geschiedenis. In 1922 waren
we nog maar met 1,9 miljard
mensen. Sindsdien groeide
de wereldbevolking dus met
zes miljard mensen. Zo’n
snelle groei maakte de we-
reldbevolking nog nooit
mee. Je zou verwachten dat
vervolgens slecht ging met
ons. Maar niets is minder
waar.

Vooruitgang
In die afgelopen

honderd jaar steeg

onze levensverwachting
met meer dan 30 jaar. In
1922 mocht een gemiddelde
wereldburger hopen 40 jaar
te worden, vandaag is dat 72
jaar. Dat is fantastisch voor
iedereen die van het leven
houdt. 

En dat was niet
de enige voor-
uitgang. In
1922 stierf
nog de hélft
van alle kinde-
ren die we-
reldwijd gebo-
ren werden.
Vandaag is kin-
dersterfte
een

zeldzaamheid. 
In diezelfde honderd jaar

zakte het aantal mensen dat
extreem arm is van zeven op
de tien naar één op de tien.
Zelfs het aantal mensen dat
omkwam door natuurram-
pen daalde fors: met meer
dan 95 procent.

Oplossen
Ik weet, dit zijn getallen

die we bijna niet kunnen ge-
loven. Toch zijn ze waar.
Juist in een tijd van enorme
bevolkingstoename groeide
onze welvaart, vrede en goe-
de gezondheid als nooit te-
voren. 

Om het nog fascinerender
te maken: nooit eerder in de
geschiedenis bekommer-
den we ons zo intensief om
de natuur en het milieu. Ja,
problemen als klimaatver-
andering of het verlies aan
biodiversiteit zijn enorm.
Gelukkig geldt dit ook voor
ons vermogen om deze pro-
blemen weer op te lossen.

Dr. Ralf Bodelier is filosoof en
auteur van het pas versche-

nen boek Lang Leve
de Mens. Redden

we het ook
met 10

miljard?
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