
‘We kunnen beter kevers 
 eten dan een kippetje’

7.000.0000.000 mensen, maar Revu redt de planeet...

dooR matthijs meeuwsen 
beeld getty images

Nog dit jaar wordt de 7 miljardste wereldburger geboren. Veel te veel, 
zeggen sceptici. En om het vol te houden op aarde moeten er dus grote 
politieke keuzes gemaakt worden. Maar welke? Revu’s panel van vrolijke 
experts doet een voorzet. 

STELLING 1 NEdERlaNd MoEt dE ééNkiNdpolitiEk 
iNVoEREN
Adjiedj Bakas: ‘Dat is helemaal niet nodig. Nederlandse vrouwen zijn al in baarstaking. 
Ze maken nauwelijks baby’s meer.’
Diederik Samsom: ‘Nee, de explosieve wereldwijde bevolkingsgroei ligt niet aan de 
Nederlanders. Wij zitten rond de 1,75 kinderen. Sterker nog, we bereiken binnen een 
aantal jaren mogelijk al een bevolkingskrimp.’
Bakas: ‘Dan moet je straks tegen alle 63-jarige vrouwen gaan zeggen dat ze verplicht 
nog een keertje zwanger moeten worden.’
Samsom: ‘Maar los daarvan heeft één-, twee- of tienkinderenpolitiek maar een zeer 
marginaal effect. In China heeft het heus verschil gemaakt, maar verstedelijking was 
belangrijker voor de bevolkingsdaling. En ook onderwijs kan onze human time bomb 
ontmantelen. Ik heb ooit de ijzeren natuurwet geleerd dat een vrouw één kind minder 
krijgt voor elk jaar dat ze naar de middelbare school gaat. ’
Henk Keilman: ‘Hier hadden we vroeger standaard ook een kind of zes. Voor arme 
ouders zijn kinderen nou eenmaal een verzekeringspolis voor de oude dag. Maar 
naarmate de welvaart groeit, verdwijnt dat.’
Ruud Koornstra: ‘Je moet geen dingen gaan opleggen, maar je kunt wel uitleggen 
waarom minder kinderen beter is. Ik heb drie kinderen en kan er niet één missen, maar 
als ik twintig jaar geleden had beseft hoe de wereld eraan toe is, had ik misschien een 
andere afweging gemaakt.’
Bakas: ‘Wat we ons ook kunnen afvragen, is of we met z’n allen wel ongelimiteerd 
zo oud mogelijk moeten willen worden in Nederland. De laatste vijf jaar van je leven 
kost je evenveel aan zorg als de tachtig jaar daarvoor. Het burgerinitiatief Uit Vrije 
Wil heeft al 110.000 handtekeningen opgehaald van 70-plussers die vrijwillig uit het 
leven willen stappen op het moment dat ze hun bestaan wel compleet vinden. Dat 
vind ik een hartstikke mooie – en goedkope – oplossing voor die drukke aarde. Maar 
als ik zoiets roep, word ik meteen uitgemaakt voor huisfascist.’
Wubbo Ockels: ‘Persoonlijk wil ik de mogelijkheid hebben om eruit te stappen 
 wanneer ik het genoeg vind. Het is een schrijnende gedachte dat je tegen je wil in een 
of ander verzorgingstehuis kunt belanden. Zo oud mogelijk worden is volgens mij 
helemaal niet het beste.’
Bakas: ‘Concreet zou dat kunnen betekenen dat je mensen voor hun eigen ziekte-
kosten laat opdraaien als ze in de laatste levensfase meer kosten dan 80.000 euro per 
jaar. Dan zul je zien dat ze sneller zullen hemelen.’

STELLING 2 Stop MEt oNtwikkEliNgShulp. dE 
aRMoEdE iN afRika iS EEN zEgEN VooR dE plaNEEt
Bakas: ‘Helemaal mee eens. Of nog beter: geef alleen nog ontwikkelingshulp aan 
landen die wel een éénkindpolitiek invoeren. Want in Afrika en het Midden-Oosten 
hebben vrouwen soms wel negen kids, voor generaties lang. Ze neuken maar rond, want 
ze hoeven geen verantwoordelijkheid te nemen omdat ze toch wel ontwikkelingshulp 
krijgen. De wereldbevolking groeit netto met 300.000 mensen per dag! Al dat gefok 
is funest voor de aarde.’
Koornstra: ‘Ik vind het een heel asociaal en übermensch-achtig uitgangspunt dat ze in 
Afrika niet mogen bereiken wat wij hebben. De vraag moet niet zijn of we  stoppen met 
ontwikkelingshulp, maar of we stoppen met het leegroven van deze landen.  Afrikanen 
leven qua grondstoffen op het rijkste continent. Als wij ze fair betalen voor wat we daar 
wegslepen, zou er niet elke 6 seconden een kind doodgaan van de honger.’
Samsom: ‘En armoede leidt juist tot bevolkingsgroei, dus alleen door ook in Afrika 
te investeren in onderwijs en ontwikkeling houd je het aantal wereldburgers binnen 
een houdbare grens.’
Maar het bruto binnenlands product van de Nederlander is 282 keer zo hoog als 
dat van de Congolees. Als al die Congolezen op ons welvaartsniveau komen, is het 
toch onhoudbaar voor de planeet?
Bakas: ‘Ja, voor het milieu is het zonder meer beter om duizend Amerikanen dood 
te schieten dan duizend Afrikanen. De ecologische voetafdruk van een westerling is 
veel groter en het is inderdaad de vraag of de wereld het aankan als ook de Afrikaanse 
middenklasse zo enorm zal groeien.’34 35



Samsom: ‘Volgens onderzoek eindig je juist met de meeste mensen, de grootste 
 welvaartsverschillen en de snelst oprakende planeet door níet internationaal samen 
te werken. Als je dat wel doet, krijg je rond 2100 al een scenario met 9 in plaats van 
12 miljard mensen. De hamvraag is dan alleen: kun je met 9 miljard mensen in onze 
huidige welvaart bestaan op spaceship earth? Ja, dat kan.’
Ockels: ‘Het hangt er volledig vanaf hoe die Congolezen zich ontwikkelen. Als ze 
voor duurzame groei kiezen, is het helemaal niet erg als ze ons welvaartsniveau krijgen.’

STELLING 3 dE MENShEid iS iNVENtiEf. zElfS MEt  
10 MiljaRd MENSEN ViNdEN wE wEl iEtS oM hEt 
Vol tE houdEN
Keilman: ‘Absoluut. Er zijn drie zaken waarin schaarste kan ontstaan: voedsel,  energie 
en grondstoffen. Maar die problemen zijn allemaal heel oplosbaar. Grondstoffen 
kun je volledig recyclen. En het voedselprobleem: we hoeven alleen maar wat vaker 
 vegetarisch te eten.’
Samsom: ‘Het is een rekensommetje. Kunnen wij 10 miljard mensen dagelijks van 
ongeveer 1800 calorieën voorzien? Absoluut, inclusief de hele schijf van vijf. En hebben 
we genoeg vruchtbare grond? Jazeker. Maar er is één randvoorwaarde: het huidige 
vleesmenu van de gemiddelde Amerikaan is niet langer houdbaar.’
Bakas: ‘De Universiteit van Wageningen zegt al dat we beter torren, kevers en 
 sprinkhanen kunnen eten in plaats van een kippetje. Ze groeien snel, ze doen een 
kleine aanslag op het milieu, hebben genoeg vitamientjes en je kunt ze ook heerlijk 
marineren. Ik heb laatst in Colombia zo’n insect gegeten en dat smaakte prima. Stop 
met de dikbilkoe en kies voor de dikbilmier.’
Koornstra: ‘De grote weeffout van ons economisch systeem is verspilling. De helft 
van alle graanoogsten ter wereld wordt gebruikt om ons vee te voeren, en slechts  
10 procent daarvan zorgt efficiënt voor dat biefstukje op je bord. De rest is poep, zweet 
en warmte. Ik zei laatst tegen wat medewerkers uit de vleesindustrie: jullie zijn zó goed, 
dat kunnen jullie ook met plantaardige eiwitten. Gadverdamme, zei er dan eentje, een 
worst van planten. Ja hallo, die is nu van gemalen koeienoren.’
Samsom: ‘Voor de energievoorziening geldt ook een som. We gebruiken nu met  
7 miljard mensen jaarlijks 400 exajoule: een 4 met 20 nullen. Als je het welvaartsniveau 
van al die wereldburgers optilt naar Europees niveau, kom je op 800 exajoule; goed, 
maak er 1000 van. De zon geeft ons die energie in slechts drie uurtjes tijd.’
Ockels: ‘Zonne-energie gaat een revolutie veroorzaken, maar we kunnen ook al met 
zeewier kerosine maken voor vliegtuigen. Er is zo ongelooflijk veel mogelijk.’
Keilman: ‘Als je het voedsel-, energie- en grondstoffenvraagstuk oplost, dan ben je er. 
Dan is er echt nog wel ruimte voor miljarden mensen meer. Maar de overheid heeft 
daar ook een rol in. Een zonnepaneel op je dak levert nu al een fantastische besparing 
op, maar het probleem zit hem in de kosten van de installatie. Als je daar een garantie 
voor zou krijgen die je in zes of zeven jaar moet terugbetalen, dan komen we ergens.’

HET REVU-PANEL

AdjIEdj BAkAS 
trendwatcher, futuroloog, zwarte 
zakenman van 2008 en volgens 
Management Team één van de 
25 meest creatieve Nederlandse 
denkers. Schreef onder meer  
de boeken Leven zonder olie (over 
het energievraagstuk) en De toe-
komst van gezondheid (over de 
zorgsector).

HENk kEILmAN 
Spiritueel miljonair die zaken doet 
met boeddhistische blik, maar 
‘geen  geitenwollensok-idealist’. 
investeert als  directeur-eigenaar 
van Rig investments aan 
de lopende band in groene 
 ondernemingen zoals windmolen-
producent Ewt, en is daarnaast 
voorzitter van de Nederlandse 
Vegetariërsbond. 

Ruud kooRNSTRA 
als eigenaar van tendris een 
 succesvol duurzaam ondernemer 
en een enthousiast voorvechter 
van de ledlamp en de elektrische 
auto. probeert momenteel met 
een blanco lijst in de Eerste 
kamer te komen als ‘stem voor 
duurzaamheid’. 

WuBBo ockELS 
Natuurkundige, piloot en 
 voormalig ruimtevaarder. als 
hoogleraar duurzame energie aan 
de tu delft betrokken bij groene 
 projecten als de zonneauto 
Nuna, het zero-emission zeilschip 
 Ecolution en de Superbus die 
met 250 kilometer per uur een 
alternatief moet bieden voor de 
zuiderzeelijn.

dIEdERIk SAmSom 
Voormalig greenpeace-activist 
en directeur van groene stroom-
leverancier Echte Energie (in 
2008 overgenomen door Eneco). 
de zelfverklaarde ‘andersglobalist’ 
is sinds 2003 tweede  kamerlid 
voor de pvda en weigert op 
 vakantie te gaan met het vliegtuig.
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3jS
te gróót voor Volendam, te klein voor Europa. 
ook de 3jS struikelden in de halve finale van de 
grote nichten zangcompetitie die bijna altijd wordt 
 gewonnen door een Balkan-staat. Smaak is niet te 
koop,  wansmaak wél. de 3jS zijn ten onder gegaan 
aan ‘iets te veel inhoud’. je zou het een compliment 
 kunnen noemen of een verlate vorm van erkenning, 
maar zakelijk is het natuurlijk allerminst.
de producten uit de hitsupermarkt van jaap Buijs 
doen het goed in de lage landen, waar we gek zijn 
op zorgeloze meezingjolijt, maar steken bleek af bij 
de decadente gekkigheid van het songfestival. de 
Volendamse school is als een C&a-collectie. het 
ziet er verzorgd uit, maar het zal nooit te opzichtig 
zijn, want o wee, er mag niemand aanstoot nemen 
aan de liedjes. 
het bedienen van het risicoloze middensegment 
 levert vaak de meeste centen op. jaap Buijs is de 
onderkoning van de Nederlandse muziekindustrie, 
en daarmee de smaakthermometer van ons land. 
hij transformeerde jantje Smit in een zingende 
hunk, hij ontdekte Nick & Simon, lanceerde zusje 
Smit en duwde de 3jS het ijsselmeer over, Europa 
in. daar stonden ze dan te heupwiegen met gitaren, 
maar niemand zag dat het goed was. Volendam 
is de  metafoor voor de Nederlandse volksaard 
 geworden. we willen worden toegejuicht, maar 
hebben net te weinig lef en authenticiteit om inter-
nationaal respect af te dingen. 
Never Alone had hier en daar een vleugje Robbie 
 williams, maar was vooral ook tergend netjes. drie 
keer j is als vier keer een volkorenboterham met 
kaas. je hebt een dag geen honger meer, maar 
houdt zin om ’s nachts dronken een rijtje febo- 
kroketten weg te schrokken.
MaRk koStER
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Koornstra: ‘Naast mijn huis worden nu zonnepanelen neergelegd waarmee 
 achthonderd gezinnen zichzelf van energie kunnen voorzien. Maar je hebt ook een 
soort windmolentjes die als een buis op de nok van je dak liggen; je ziet ze niet eens. We 
hoeven helemaal niet in te boeten op de kwaliteit van leven. We moeten niet minder, 
we moeten anders. Mijn elektrische auto is sneller dan een Porsche, veel beter voor 
het milieu en per kilometer goedkoper.’
Allemaal leuk en aardig, die technische mogelijkheden, maar waarom zien we ze 
dan nergens?
Ockels: ‘Wat ons nu tegenhoudt zijn de monopolistische machten die alles bij het 
oude willen laten en de kapitalistische kortetermijnvisie om zo snel mogelijk zo veel 
mogelijk geld te verdienen.’ 
Koornstra: ‘De gevestigde orde houdt de verandering tegen met hun grootste show-
stopper: verwarring zaaien. De slager gaat natuurlijk geen vegetarisch eten promoten, 
dat kun je niet van hem verwachten. Energiebedrijven gaan niet zeggen dat ze overbodig 
zijn, maar die mensen krijgen van de overheid wel topfuncties om na te denken over 
onze energievoorziening. Nederland heeft een veel te groot belang bij de oude fossiele 
brandstoffen. We wonen op gas. De olie van de NAM en Shell loopt door onze aderen.’
Samsom: ‘Het gaat helaas nog op honderden manieren mis. Het gevoel van urgentie 
ontbreekt. Kijk, de uitvinding van dynamiet of kunstmest kon in één dag het verschil 
maken, maar de energierevolutie kost misschien wel twee generaties. We moeten ons 
niet pas in 2099 realiseren: shit, we hadden nog even dat duurzame energieding voor 
elkaar moeten boksen. Dan zijn we te laat.’

STELLING 4 dE gEMiddEldE CoNSuMENt gEEft 
gEEN REEt oM toEkoMStigE gENERatiES
Bakas: ‘Klopt, de gemiddelde consument wil alleen maar nog een auto, nog een 
flatscreen en nog eens met de Kipcaravan naar het vakantiehuisje in Frankrijk.’
Keilman: ‘Nee. De mens is zelfzuchtig, maar dat wordt ook vaak gestimuleerd door 
schaarste. We handelen naar acute behoeften: als je tijdens de oorlog in een greppel 
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aan het overleven bent, denk je niet aan de huurfilm voor het weekend. 
Kortetermijnbehoeften moeten eerst worden ingevuld voordat we aan 
de toekomst denken. Dus als je meer welvaart creëert, krijg je de vrijheid 
om je bezig te houden met nieuwe generaties.’
Ockels: ‘Toen ik op de Huishoudbeurs stond met mijn stand over Happy 
Energy (een initiatief voor een schone en duurzame samenleving, red.) 
ben ik wel heel erg geschrokken hoe weinig dit leeft. Aan de andere kant 
ben ik optimistisch: als de consument echt kan kiezen voor biologisch 
eten of rommel, dan kiezen ze voor het eerste.’
Koornstra: ‘De consument moet handelingsperspectief krijgen. We 
 krijgen alleen maar enge films voorgeschoteld als An Inconvenient Truth, 
maar niemand geeft oplossingen. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt: 
jongens, dan weet ik het ook niet, hoor.’
Samsom: ‘We moeten niet schromen om vlees of vliegreizen  zwaarder 
te belasten als dat nodig is, maar het precieze gereedschapkistje van 
 maat regelen is niet zo interessant. Het is altijd een combinatie van 
 voorlichting, verboden en fiscale stimulans.’

Ockels: ‘De overheid moet gewoon eens uitkomen voor haar beleid. Nederland is 
het slechtste jongetje van de klas in Europa. We staan ergens op nummer achttien in 
de rangorde van duurzaamheid en qua CO2-uitstoot per persoon zijn we de vierde 
slechtste van de wereld. Maak maar eens duidelijk hoeveel belastinggeld precies naar 
duurzame ontwikkeling gaat. Ik durf wel te stellen dat er meer in de conventionele 
energiesector wordt gepompt.’
Koornstra: ‘Nederland gaat zo ongelooflijk achteruit. We hebben hier een beleid van 
huisregels op een zinkend cruiseschip. De overheid zegt: je mag hier niet op je hakken 
lopen, hoor. Man, we zinken. Stop met dat geneuzel; pompen moeten we!’

STELLING 5 dE politiEk MoEt StoppEN MEt dE foCuS 
op hEt BEhalEN VaN ECoNoMiSChE gRoEi. 2010 waS 
Nou NiEt BEpaald EEN hoNgERwiNtER
Samsom: ‘Het is een misvatting dat het omgekeerde van het probleem meteen de 
 oplossing is. Te grote groei is een probleem, maar economische krimp net zo. Het 
leidt tot een in zichzelf gerichte samenleving zonder geld om de duurzaamheids-
vraagstukken vorm te geven. Gematigde groei moeten we hebben.’
Keilman: ‘Het is ontzettend krom en achterhaald om te denken dat alles slecht is voor 
het milieu als het goed is voor de economie, en andersom. Economische groei is nodig 
om te investeren in een schone, efficiënte en leefbare maatschappij.’
Ockels: ‘Economische groei is niet per se nadelig. Groei via de kennis- en diensten-
economie levert geen vervuiling op. Maar we roepen al dertig jaar dat we een kennis-
economie willen zijn en ondertussen wordt er nog steeds geknabbeld aan het onderwijs.’ 
Bakas: ‘Voor de individuele burger is het helemaal niet erg als ze er een jaartje niet op 
vooruitgaan. Alleen: we zitten niet in Noord-Korea; politici zijn overgeleverd aan de 
grillen van de kiezer. Het volk is gewend geraakt aan een bepaalde levensstandaard en je 
moet eens kijken hoeveel stront je over je heen krijgt als je die spulletjes wilt afpakken. 
We hebben leiders nodig die zeggen: helaas, de cadeautjes zijn voorbij. Jongens, jullie 
geloven in sprookjes.’  
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ALTIJD EN OVERAL DE JUISTE KEUZE.
                               OP JE MOBIEL. 
Met de Productchecker heb je de productinformatie van 
Kieskeurig.nl altijd bij de hand, ook in de winkel! Je vindt 
eenvoudig de benodigde productinformatie en de meningen 
van andere gebruikers van het product. Ook de verkoopprijzen 
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op een rij. Of je nu thuis bent of onderweg, met Kieskeurig.nl 
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voor de iPhone direct te downloaden.
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WIECKSE WITTE 0.0%!
De zomer komt eraan en het terras lonkt, in de horeca of 
gewoon thuis. Tijd voor Wieckse! Wieckse Witte is een lekker 
en dorstlessend witbier. Vanaf nu is er ook Wieckse 
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7 MiLJARD, DE CiJFERS
Er is 200 jaar voor nodig om hardop tot 7 miljard te tellen.  
7 miljard voetstappen brengen je 133 keer rond de aarde. in 
1800 was de wereldbevolking nog 1 miljard, in 1930 2 miljard 
en in 1987 5 miljard. Elke seconde worden 5 mensen geboren 
en sterven er 2. de gemiddelde levensverwachting ter wereld 
is 69 jaar, in 1960 was dat nog 53. 
in 1975 waren er 3 steden met meer dan 10 miljoen inwoners, 
nu 21. in 2050 woont 70 procent van de wereld in de stad, 
maar schouder aan schouder zouden we met 7 miljard in de 
stad los angeles passen.  
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