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I
n de jaren ’90 werd in een experi-
ment onderzocht hoe de produc-
tie van eieren bij kippen opge-
voerd zou kunnen worden.[1] 
Daarvoor werd een groep 

samengesteld uit kippen die 
individueel de meeste eieren 
produceerden. De contro-
legroep bestond uit kippen 
die als groep gemiddeld 
de meeste eieren produ-
ceerden. Het bleek dat in de 
eerste groep de gemiddelde 
eierproductie sterk afnam 
door de agressie en de compe-
titie die ontstonden, tot aan het 
elkaar doodpikken toe. Bij de tweede 
groep ging de eierproductie juist sterk 
omhoog en overtrof zelfs die van de 
eerste groep, waarbij tevens alle kippen 
het overleefden. Dit geeft het verschil 
aan tussen het recht van de sterkste en 
het resultaat van als groep opereren, 
het onderzoeksterrein van de evolutie-
biologie.[2] Helaas vertrekt ons denken 
nog steeds vaak vanuit deze overleving 
als individu, daarbij sterk beïnvloed 
door de evolutietheorie van Charles 
Darwin, ‘the survival of the fittest’, en 
de economische theorie van Adam 
Smith, de ‘homo economicus’, waarbij 
het individu alleen uit is op eigen gewin 
en behoeftebevrediging. We hebben 
de neoliberale samenleving zodanig 
volgens dit denken georganiseerd, het 
eerste kippenhok, dat er een ‘selffulling 
prophecy’ ontstaat. Zoals Margareth 
Thatcher het ooit formuleerde: ‘Er 
bestaat niet zoiets als een samenleving, 
er zijn mannen, vrouwen en gezinnen.’

Als maatstaf voor hoe het gaat met 
de samenleving wordt sinds de Twee-
de Wereldoorlog het bruto nationaal 
product genomen. Daarmee is hoe de 
economie ervoor staat al decennialang 
leidend, wat uitgedrukt wordt in de 
jaarlijkse groei van het bruto nationaal 

Groei of vooruitgang?

armoede, geen honger, gezondheids-
zorg en onderwijs voor iedereen. Daar-

mee werden mondiaal nieuwe maat-
staven geformuleerd voor groei en 

vooruitgang, hoewel we daar nog 
weinig resultaten van zien.

Een van de nieuwe econo-
mische theorieën die naadloos 
aansluit bij de geschetste uit-
dagingen is de donuteconomie 
van Kate Raworth, ook omdat 

deze praktisch heel toepasbaar 
is op kleinere schaal.[3] Zo heeft 

Amsterdam als stad dit econo-
misch model geadopteerd.[4,5] De 

donut staat hierbij voor de grenzen 
van leefbaarheid waartussen we ons 
kunnen bewegen. De binnengrens gaat 
om het sociale fundament, zoals het 
recht op voedsel, gezondheid en edu-
catie. De buitengrens gaat over het eco-
logisch plafond, met name het klimaat. 
Binnen deze twee kritische grenzen 
kunnen we bestaan in voldoende voor-
uitgang, welvaart en voorspoed. Zoals 
het tweede kippenhok liet zien. a
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product. Als we er even over nadenken 
realiseren we ons dat voortdurende 
groei logisch gesproken onmogelijk is. 
Het uiteindelijke gevolg is dat we onze 
bronnen uitputten. Maar hoe rationeel 
de economische wetenschap ook zegt 
te zijn, hier laat de ratio haar in de steek. 
In de laatste decennia begint het besef 
door te dringen dat ongebreidelde groei 
simpelweg onmogelijk is zonder op een 
catastrofe af te stevenen.

Tegelijkertijd investeren we, als de 
jaarlijkse groei van de economie cen-
traal staat, minder in andere sectoren 
van de maatschappij, waarmee deze in 
plaats van te groeien achteruitgaan. In 
de gezondheidszorg en het onderwijs 
zien we dit terug. Dit terwijl in 2015 al 
door 193 landen de Sustainable Deve-
lopment Goals werden ondertekend. 
De eerste drie doelen daarin zijn: geen 

‘de donut staat voor de 
grenzen van leefbaarheid 

waartussen we ons  
kunnen bewegen’
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Groei wordt in onze westerse cultuur beschouwd als een centrale waarde. We passen deze overal op toe, van 
algemeen maatschappelijk tot zeer persoonlijk. Maar wat bedoelen we nu precies als we het over ‘groei’ hebben? 
Groei blijkt niet altijd samen te gaan met vooruitgang in de zin van een grotere welvaart en geluksbeleving.

januari/februari 2022 | VAKBLAD NATUURLIJKE & INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG

ENVIRONMENTAL CEILING

TEKORT

TEVEEL

klimaatverandering

oz

onla
ag

lu
c
h

tv
e
rv

u
il
in

g

v
e
rm

in
d
e
rin

g

v
e
rv

u
ilin

g

oceanen

c
h

e
m

is
c
h

e
 

verzuring van de 

aa

nta
stin

g

b
io

d
iv

e
rsiteit

grondconversie zoetwateronttre
kkin

g

st
ik

s
to

f-
 e

n
 

fo
sf

o
rv

e
rz

a
d

ig
in

g

ECOLOGISCH PLAFOND

SOCIAAL FUNDAMENT

water voedsel

en
er

gie

  
n

e
tw

e
rk

e
n

vre
de 

en
 

gere
ch

ti
g
h
e
id

inspraak gelijkheid

g
elijkheid

politie
ke sociale

sekse-

h
u

is
v

e
s
tin

g

o
n
d

e
rw

ijs

gezondheid

in
k
o

m
e

n
  
e
n

 w
e

rk

Overschrijding van de sociale en  
planetaire grenzen van de donut[5]




