Ontvolkend Onderbanken
Van de week waren op “Eén Vandaag” onthullingen van sir David
Attenborough, ex-diplomaat Roger Martin en trend-watcher Adjiedj Bakas
over de grootste bedreiging van de mensheid, n.l. de explosieve
bevolkingsgroei van de laatste 85 jaar. Zeg maar over een mensenleven. In
die korte periode is de wereldbevolking gegroeid van 2 miljard naar nu bijna
7 miljard aardbewoners. Een vermeerdering met de factor 3½!!!!!
Niet de CO2 uitstoot, niet de opwarming van de aarde, maar de mateloze
groei van het mensdom zal er toe leiden dat over – pakweg – 25 jaar 9
miljard mensen op onze aardbol moeten eten, drinken en wonen. Tenzij, met
als voorbeeld de Chinezen, het roer drastisch omgaat en men wereldwijd
gaat beseffen wat dat eigenlijk betekent!!! De één kind politiek in China heeft
er toe geleid dat daar sinds de invoering van die maatregel 300 miljoen
minder mensen op deze wereld zijn gezet.
Wat heeft dat met Onderbanken te maken?
Welnu, sinds het ontstaan van de industriële revolutie, zo’n twee eeuwen
geleden, zijn bijna alle economische modellen gebaseerd op groei en nog
eens groei. Wie nog geen tien jaar geleden het woordje “krimp” in de mond
durfde te nemen werd beschouwd als een gevaarlijke en wereldvreemde
volidioot.
Nu, aan het begin van de internet revolutie, durven mensen héél
voorzichtig te spreken over krimp. Net door de geweldige wereldwijde
communicatie kunnen de mensen zelf zien wat wij mensen de wereld
aandoen in onze ongebreidelde zucht naar steeds meer.
Ook wordt de uitleg van de gevestigde orde, als het gaat over milieu en
leefbaarheid, niet zo maar meer klakkeloos aangenomen. De mensen zijn
kritischer en vooral mondiger geworden.
Zo ook in Onderbanken.
De bevolkingsgroei is hier nagenoeg tot stilstand gekomen. De oude
regenten spreken ook nu nog in koor over een bedreiging. Want krimp is
immers bedreigend, zo is ons generaties lang in gehamerd. Deze mening zit
a.h.w. in onze genen, maar zoals bekend ook die kunnen op lange termijn
veranderen.
Onderbanken zit – misschien wel ongewild – in het voorfront van de
geweldigste omwenteling die de mensheid ooit heeft gekend. Hét kantelpunt
van de menselijke beschaving ligt in Onderbanken. Geweldig toch?
U proeft een licht cynische toon? Ja, maar alle gekheid op een stokje, het is
toch wel zinvol om na te denken waar wij in onze eigen leefomgeving mee
bezig zijn.
Met de trendwatchers meekijkend is het toch te zot voor woorden dat wij zo
maar toelaten dat onze prachtige dorpen worden opgeofferd aan zinloze
groei, aan steeds meer winstbejag, aan ongewenste urbanisatie en
verminking van ons dierbare landschap.
Volgens één van de zieners zal het niet zover komen, dat de mensheid het
getal van 9 miljard bereikt en zal er in de nabije toekomst een geweldige
collaps plaats vinden, waarna er nog maar met 2 miljard wereldburgers

wordt verder geleefd. Ik hoop niet dat hij gelijk krijgt, dat wij zelf op een
menselijke manier kunnen bijsturen en niet blijven wachten totdat de
groeiramp onontkoombaar is geworden. Voorlopig zitten wij dus nog goed
met een “Ontvolkend Onderbanken”
Pierre Lindner

