BOEKEN
Engelse expansie naar NoordAmerika, Azië en Oceanië voedde en
hen in staat stelde deze gebieden
met hun eigen burgers te bevolken.
Het demografisch getij had de
Engelsen daarmee volgens Morland
werelddominantie gebracht.
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H

et menselijk getij is een vertaling
van The Human Tide. How
Population Shaped the Modern World,
het boek van schrijver Paul Morland
dat een bestseller werd. Morland
geeft een overzicht van demografi
sche ontwikkelingen van 1800 tot
heden en toont hoe beslissingen in
de politiek, het militaire domein en
de geopolitiek worden beïnvloed
door demografische veranderingen.
De eerste demografische golf
Morland begint met de beschrijving
van Engeland dat zojuist de eerste
stappen richting industrialisatie
heeft gezet. Het leven in het
Engeland van de 18e eeuw was, zoals
Morland schrijft, ‘akelig, bruut en
kort’. Aan de hand van concrete
voorbeelden, zoals het verhaal van
de alleenstaande moeder Joan
Rumbold, schetst Morland een beeld
van deze vroeg-industriële periode.
Het verliezen van een kind, een
gebeurtenis die wij in de westerse
wereld in de 21e eeuw als zeldzaam
beschouwen, kwam destijds vaak
voor. De hoge kindersterfte vertaalde
zich in hoge geboortecijfers omdat
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gezinnen, om de kans op nazaten te
vergroten, kinderrijk waren. Het
Malthusiaans plafond bleek een
onweerlegbaar feit waaraan de
onderklasse nooit zou kunnen
ontsnappen.1
In de 19e eeuw wist de Engelse
bevolking zich te ontworstelen aan
deze limieten en brak de demo
grafische tijd aan waaraan het boek
zijn naam ontleent. Morland schrijft
hoe de Engelse bevolking door een
reeks ingrijpende veranderingen in
de samenleving het plafond wist te
doorbreken. De aanleg van riolering,
de verbetering van de hygiëne en de
economische kracht van de indus
triële revolutie leidden tot aanzien
lijk betere leefomstandigheden en
stelden de Engelsen in staat grote
hoeveelheden voedsel te importeren.
De kindersterfte daalde en de
levensverwachting maakte grote
stappen voorwaarts. Het besef dat
men niet langer hoefde te compen
seren voor kindersterfte veranderde
echter niet in hetzelfde tempo als de
samenleving. Dit resulteerde in een
demografische vloedgolf die de

Het Malthusiaans plafond verwijst naar het hoogtepunt tot waar een bevolking zich kan uitbreiden,
alvorens door voedseltekort en ziekte te worden teruggedrongen.
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De vloed wordt uiteraard gevolgd
door eb en zo ondervond ook de
Engelse bevolking een afname in
groei. Naarmate het besef doordrong
dat het krijgen van meerdere kinde
ren om de kindersterfte te compen
seren onnodig was geworden,
krompen de gezinnen en keerde
het demografische getij. Vrouwen,
die steeds meer toegang hadden
verkregen tot onderwijs en carrières
wisten op te bouwen, huwden op
steeds latere leeftijd en namen
minder kinderen. Deze trend van
afremmende demografische groei
zette gedurende de 20e eeuw door
en demografische overvloed maakte
plaats voor vergrijzing en kleinere
gezinnen.
Het militaire domein
De demografische groei en daarop
volgende afremming verspreidde
zich over de rest van de wereld als
een rimpel op het wateroppervlak.
Morland laat aan de hand van oude
bevolkingsregisters zien hoe de
demografische bloei in de verschei
dene Europese staten ontsproot.
Landen als Duitsland en Rusland
ondergingen al snel dezelfde
explosieve groei als Engeland en
veranderden daarmee de machts
balans in Europa. Staten met een
grotere en vruchtbaardere bevolking
zouden in het militaire domein de
overhand hebben. Een numeriek
grote en vruchtbare bevolking zou
namelijk een onuitputtelijke poule
van mankracht bieden in tijd van
conf lict en de fabrieken kunnen
vullen met arbeiders. Zo keken de
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Fransen met grote argwaan naar
Duitsland, dat na zijn eenwording
één van de meest vruchtbare
bevolkingen had in Europa met een
groei tussen de 2 en 3 procent. De
Duitsers vreesden daarentegen voor
de Russen, die met een groei 3,4
procent per jaar zelfs hen over
stegen. Regeringen probeerden
daarom met subsidies en andere
tegemoetkomingen hun bevolking
aan te sporen zoveel mogelijk
kinderen te krijgen.
Morlands vele opsommingen van
geboorte- en sterftecijfers kunnen
voor de lezer wat repetitief lijken,
maar hij wisselt ze af met anekdotes
voordat ze storend worden. Door
deze combinatie van concrete cijfers
en politieke handelingen laat hij
zien hoe het begrip demografie
leefde in de tijdgeest van de Euro
pese bevolkingen aan de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog.
De islamitische uitzondering
In Afrika en het Midden-Oosten
verliep de demografische groei in
een vergelijkbaar patroon, maar dan
wel met unieke karakteristieken.
Vooral voor de late 20e en het begin
van de 21e eeuw laat Morland
interessante demografische ont
wikkelingen zien. Net als in Europa
en Azië nam ook in deze landen de

van bevolkingsgroei en -krimp ook
door te trekken naar recente
ontwikkelingen.

demografische groei geleidelijk af.
Maar waar dit in Europa en Azië al
snel terugliep tot slechts 1,5-2,0
kinderen per gezin, bleef het in het
islamitische Midden-Oosten en
Afrika aanzienlijk hoger. Volgens
Morland komt dit door de ‘pronatale boodschap’ die diep in de
islam geworteld is. Waar men in
West-Europa en Oost-Azië onder het
vervangingsniveau dreigt te vallen
– er is een lager aantal geboortes dan
sterftegevallen – blijven samen
levingen waar de islam nog diep in
de cultuur zit gestaag doorgroeien.

De toekomst
Morland eindigt zijn boek met een
toekomstvoorspelling, waarin hij
rond 2100 een vergrijsde wereld
schetst. De bevolkingsgroei zal
stagneren en het leeftijdsgemiddelde
zal vrijwel overal ter wereld de
vijftig overstijgen. Toch heeft dit
volgens Morland grote voordelen.
Oorlogen zullen zeldzamer worden
naarmate bevolkingen verouderen
en het aantal kinderen per gezin
daalt. De wereld wordt daarmee een
vredigere plaats, is zijn verwachting.
Het menselijk getij is daarmee een
boek dat de effecten van demo
grafische groei en afname van
enkele eeuwen omvat en de lezer
aan het denken zet over de toe
komst. Morland laat zien hoe demo
grafie een leidende factor kan zijn in
de meest ingrijpende gebeurtenissen
die de mensheid heeft gekend. Het
boek is een aanrader voor wie de
onderliggende demografische in
vloeden wil begrijpen op conf licten,
samenlevingen en culturele
ontwikkelingen.

De relatief hoge groei binnen
islamitische samenlevingen gaat
gepaard met een relatief lage
mediane leeftijd. Morland maakt
hierbij een interessant punt. Hij stelt
namelijk dat juist hierin de kern ligt
van alle onrust in het Midden-Oosten
en Afrika. Jongeren zijn impulsiever
en meer geneigd om over te gaan tot
gewapende strijd dan ouderen.
Morlands zicht biedt een extra
perspectief op de oorsprong van de
Arabische Lente van het afgelopen
decennium in het Midden-Oosten en
de landen aan de Noord-Afrikaanse
kust. De auteur slaagt er daardoor
niet alleen in om een uitstekend
demografisch overzicht te creëren
van het verleden, maar de gevolgen
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De redactie van de Militaire Spectator biedt lezers de mogelijkheid een
gastcolumn te schrijven van maximaal duizend woorden. Het thema is vrij,
maar moet passen in de formule van het tijdschrift. Een gastcolumn bevat een
relevante boodschap voor de lezers, een gefundeerde eigen mening en juiste en
verifieerbare feiten in een logisch opgebouwd betoog. U kunt uw gastcolumn
sturen naar de bureauredactie (zie colofon) of aanbieden via de website. De
redactie wacht uw bijdrage met belangstelling af.

Op 7 oktober 1944
begon de Canadese
Infanteriedivisie
2e
Programma en
vanuit Ossendrec
tijden:
ht aan de
opmars richting
9.00-9.20 uur Bus
Hoogerheide om
op NS-station Bergen
Walcheren
en Zuid-Beveland
(wacht aankomst
op Zoom
af te snijden, als
trein van 9.15
opmaat naar
de Slag om de
vanuit Roosenda
Schelde. De Duitse
al af)
verdedigers
maakten gebruik
9.30-10.15 uur
van het terrein
Ontvangst en inleiding
en inundeerden
meerdere polders.
Woensdrecht
in
In Hoogerheide
liep de opmars vast, waarna
Duitse parachuti
sten een
tegenaanval uitvoerde
10.15-16.30 uur
n. Een Canadese
Per
bus langs diverse
aanval richting
nevenbespreekpunten
in Hoogerheide
de Kreekrakdam
en Bergen op Zoom
mislukte.
Een nieuwe aanval
16.30 uur Retour
richting Woensdre
naar locatie inleiding,
niet en uiteindeli
cht slaagde
voor een drankje
jk was de massale
mogelijkheid
inzet van
Canadese en Britse
artillerie nodig
om een
ingezette Duitse
17.00 uur Bus retour
tegenaanval te
stoppen.
naar NS-station
oktober, met het
Bergen op Zoom
innemen van Bergen Pas eind
door de Canadese
op Zoom
Aanmelden kan
4e Pantserdivisie,
door het sturen
werden de
Duitse troepen
van een e-mail
d.boissevain.01@mind
op Walcheren
naar
en Zuid-Beveland
ef.nl. KVBK-leden
afgesneden. De
nemen gratis
deel aan de battlefield
strijd om die eilanden
tour, niet-leden
opening van de
en de
betalen 20 euro.
Deelnemers krijgen
Schelde kon toen
pas beginnen.
medio augustus
een bevestiging
brief of e-mail
smet meer details.
Inleider bij deze
Bij overtekening
maximum aantal
battefield tour
van het
deelnemers hebben
is militair
historicus Johan
leden van de KVBK
voorrang op niet-leden.
van Doorn.
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