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Bevolking en duurzame ontwikkeling in China 
Bevolkings- en huishoudensscenario's voor twee regio's 

SAMENVATTING 

Zich bewust zijnde van het belang van huishouden/gezin als eenheid van analyse, hebben 
demografen, beleidsmakers en anderen in toenemende mate aandacht besteed' aan de 
vooruitberekening en simulatie van huishoudens. Dit wordt weerspiegeld in de 
ontwikkeling van de gezinsdemografie in de afgelopen twee tot drie decennia. 
Tegelijkertijd ondervond ook de regionale demografie uitzonderlijke belangstelling en 
boekte wezenlijke vooruitgang, vanwege het feit dat er toenemende aandacht is gekomen 
voor regionale onderscheiden en het belang ervan voor theorie en praktijk. Meer in het 
bijzonder, is China een van de landen met de grootste regionale verschillen in fysisch-
geografische omstandigheden, menselijke hulpbronnen en economische en sociale 
ontwikkeling, zowel in historisch als in internationaal perspectief. En gezin en familie 
hebben in China altijd een belangrijke rol gespeeld, in alle aspecten van het economische 
en sociale leven. De groeiende bevolking heeft ernstige moeilijkheden opgeroepen, vooral 
met betrekking tot een toereikende voedselvoorziening, werkgelegenheid, huisvesting, en 
gezondheidszorg. Bovendien hebben economische ontwikkeling en modernisering 'een 
bedrieglijke en schadelijke uitwerking gehad op 's lands hulpbronnen en milieu. Met hun 
uiteenlopende bevolkingskenmerken en onderscheiden sociaal-economische activiteiten 
zien de regio's zich geplaatst voor specifieke problemen en uitdagingen betreffende 
werkgelegenheid, huisvesting, ouderenzorg, voedselvoorziening, grondgebruik, milieu
bescherming, etc. 

Onze onderzoeksdoelstellingen zijn daarom: 
(1) De historische patronen te onderzoeken van de interacties tussen bevol

kingsgroei, grondgebruik, en milieuproblemen in ontwikkelde en minder ontwikkelde 
regio's. Het plausibele ontwikkelingspad te behandelen voor ontwikkelingslanden met 
hoge economische groei en snelle bevolkingsverandering zoals China, door vragen te 
stellen als: "Dient ontwikkeling voort te schrijden ten koste van de rurale regio's, of ten 
koste van gerechtigheid voor alle regio's, often koste van hulpbronnen en milieu?" 

(2) Het verband na te gaan tussen sociaal-economische ontwikkeling, verstedelij
king en bevolkingsbeleid enerzijds, en demografische factoren (huwelijkssluiting, vrucht
baarheid, sterfte, en migratie) anderzijds, op regionaal niveau. 

(3) Een vooruitberekening te maken van de bevolkings- en huishoudensdynamiek 
wat betreft omvang, verdeling, samenstelling naar leeftijd, geslacht, etc, op regionaal 
niveau. De toepasbaarheid te behandelen (met betrekking tot reikwijdte en beperkingen) 
van een multi-dimensioneel gezinsvooruitberekeningsmodel toegepast in situaties waarin 
slechts onvolledige gegevens beschikbaar zijn. 

(4) Op basis van de resultaten van de regionale gezinsvooruitberekeningen de 
voortgaande invloed te bespreken van bevolkingsdynamiek en veranderingen in de 
gezinsstructuur op duurzame sociaal-economische ontwikkeling, en op de ontwikkeling 
van hulpbronnen en milieu in de regio's - theoretische gedachten en beleids
aanbevelingen. 

CONCEPTUEEL KADER 

In hoofdstuk 1 wordt een poging ondernomen om een conceptueel kader voor de 
regionale demografie te construeren. In ons onderzoek wordt een regio opgevat als een 
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'holon' - een regio in systeemtheoretische zin, kortweg 'systeemregio'. Een systeemregio 
wordt niet alleen gekenmerkt door bepaalde a priori gedefinieerde variabelen, maar ook 
door de totaliteit van het samenstel van variabelen in de regio en de interacties daartussen. 
Een regio is daarom een gebied met haar eigen uniciteit vanwege haar speciale locatie en 
haar specifieke gekwantificeerde karakteristieken, en geïdentificeerd door haar mentale 
en/of concrete begrenzingen. Haar uniciteit noodzaakt tot aandachtige bestudering van 
haar specificiteit. Anderzijds moet een regio worden behandeld als deel van een groter 
geheel. Binnen de diversiteit op het aardoppervlak kunnen regelmatigheden worden 
aangewezen tussen regio's, vanwege het feit dat zij gemeenschappelijke kenmerken 
hebben, gemeenschappelijke regels, gemeenschappelijke samenhangen. Op grond hiervan 
kan onderzoek lessen en conclusies van algemene waarde opleveren. 

Op grond van onze aanvaarding van het concept systeemregio bevelen wij een sys
teembenadering aan voor regionaal-demografisch onderzoek. Een systeembenadering is 
een benadering van verschijnselen niet als geïsoleerde zaken, maar als componenten van 
een geheel, waarbij de relevantie van de verbanden tussen de componenten en hun 
omgeving is verankerd in het handelingsproces. De linguïstische benadering is een zeer 
belangrijk instrument in een systeembenadering van regionaal-demografisch onderzoek. 
Daarmee overeenstemmend wordt een theoretisch kader voor een regionale systeem
benadering voorgesteld. Iedere regio moet beschouwd worden als een open systeem dat 
een van de subsystemen van het wereldwijde systeem is. Met haar eigen structuur, in een 
veranderingsproces vanwege invoer en uitvoer van materie, energie en informatie van en 
naar haar omgeving, en zelfregulerend in overeenstemming met de feedback van iedere 
verandering, beïnvloedt de regio andere regio's en het gehele systeem, en wordt 
tegelijkertijd door deze beïnvloed. Het regionaal systeemtheoretisch kader fungeert als 
richtlijn tijdens ons hele onderzoek. Alle regionaal-demografische en andere relevante 
verschijnselen worden bestudeerd op basis van ons begrip ervan en van de principes van 
de systeembenadering. Zo wordt bijvoorbeeld volgens de systeembenadering studie 
gemaakt van regionale gezins/huishoudensvorming en van interacties tussen bevolking, 
ontwikkeling en milieu, en worden dienovereenkomstig theoretische kaders voor 
subsystemen geconstrueerd. 

Ter bestudering van de regionale ongelijkheden in China worden twee typen regio's 
geconceptualiseerd en gecategoriseerd - ontwikkelde en onderontwikkelde regio's. Taihe 
in het Jitai Bekken is geselecteerd als zijnde representatief voor de onderontwikkelde 
regio's, terwijl Shenzhen in de Delta van de Parelrivier is gekozen als zijnde representa
tief voor de regio's met een snelle economische ontwikkeling. Zowel Shenzhen als Taihe 
worden beschouwd als een systeem. Gekenmerkt door hun geheel-zijn en compleet-zijn, 
bestaan zij uit subsystemen die verbonden zijn met en ingeperkt (geconditioneerd) door 
de toestand van de andere eenheden. Bovendien bestaan Shenzhen en Taihe evenzeer als 
componenten van bovengeschikte of hogere systemen, de Delta van de Parelrivier en de 
provincie Guangdong (Shenzhen), en het Jitai Bekken en de provincie Jiangxi (Taihe), 
plus (voor beide) China en het wereldsysteem. Iedere verandering in het ene subsysteem 
zal leiden tot veranderingen in andere subsystemen en in de hogere systemen. Anderzijds 
zijn veranderingen in het ene subsysteem gebaseerd op de interacties met de andere 
subsystemen en bovengeschikte systemen. 

De hoofdstukken 2 tot en met 7 hebben drie belangrijke academische bedoelingen. In de 
hoofdstukken 2 tot en met 5 bestuderen we de historische patronen van de regionale 
ontwikkeling inzake de interacties tussen geografische, sociaal-economische, politieke, 
bevolkings- en gezinsfactoren. Hoofdstuk 6 behandelt de vervaardiging van een con-
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sistente en simultane huishoudens- en bevolkingsvooruitberekening, die het begrip en de 
kennis die we verkregen in de eerdere hoofdstukken met elkaar verbindt. In hoofdstuk 7 
worden, op basis van de redeneringen en vooruitberekeningsresultaten uit de vooraf
gaande twee delen, de interacties tussen bevolking, ontwikkeling en milieu en de impli
caties daarvan voor duurzame ontwikkeling aangesneden. 

HISTORISCHE PATRONEN VAN REGIONALE ONTWIKKELING 

Hoofdstuk 2, waarin de regionale systeemprocessen van Taihe en Shenzhen worden 
beschreven, is bedoeld om de contexten te verschaffen waarin de demografische sub
systemen in de twee regio's opereren. Vanwege de combinatie van geografische, politie
ke, historische en culturele redenen hebben Shenzhen en Taihe nogal verschillende 
niveaus van economische ontwikkeling, industrialisatie, verstedelijking en levens
standaard. In de jongste decennia heeft politieke interventie door de centrale overheid een 
belangrijke rol gespeeld in de regionale ontwikkeling. Ofschoon zowel Taihe als Shen
zhen een geweldige sociaal-economische ontwikkeling hebben doorgemaakt sinds de 
invoering van de politiek van economische hervormingen en openstelling naar buiten, is 
de kloof in sociaal-economisch ontwikkelingsniveau tussen de twee regio's breder gewor
den, en het ziet er niet naar uit dat zij weer zal worden vernauwd in de nabije toekomst. 
Dit heeft een belangrijke rol gespeeld, en zal die rol blijven spelen, in de veranderingen 
van de regio's in natuurlijke bevolkingsgroei, migratie, huishoudensvorming en milieu-
omstandigheden. 

Bevolkingsveranderingen, en de interacties ervan met economische, politieke, culturele 
en milieufactoren in de geschiedenis van deze twee regio's, worden beschreven in 
hoofdstuk 3. 

Bevolkingsveranderingen in China als geheel en in de regio's Shenzhen en Taihe hebben 
in wezen eenzelfde patroon gevolgd in de afgelopen vier decennia. De gelijkaardigheid 
van de bevolkingsveranderingen in de regio's is in hoge mate gerelateerd aan de gelijk
soortigheid van hun sociaal-economische ontwikkeling. De bevolkingsveranderingen in 
Taihe en Shenzhen waren gelijkaardiger in de periode 1950-1979 dan in de jaren '80 en 
'90, vanwege de egalitaire ontwikkelingsstrategie die resulteerde in een afname in de 
regionale ongelijkheden in sociaal-economisch ontwikkelingsniveau. Na 1979 namen de 
verschillen in bevolkingsverandering tussen de regio's toe. Het locale niveau heeft zich 
veel meer laten horen in het proces van regionale besluitvorming. Daarom waren, toen de 
stringente geboortecontrolepolitiek in de jaren '80 werd uitgevaardigd door de centrale 
overheid, de locale gemeenschap, het gezin en het individu niet slechts in een positie van 
zich te moeten aanpassen. Feedback vanuit het locale niveau dreef de politiek in de 
richting van veranderingen, en flexibiliteit en variëteit konden worden waargenomen 
tussen de regio's. Een van de directe resultaten is dat in het onderontwikkelde Taihe de 
statistieken over vruchtbaarheid en migratie zoals gerapporteerd door de locale overheid 
aanzienlijk vertekend zijn en zorgvuldig moeten worden bijgeschat alvorens zij kunnen 
worden gebruikt op de manier zoals wij in ons onderzoek hebben gedaan. 

Behalve dat er een onderscheid is in niveau van sociaal-economische ontwikkeling tussen 
Shenzhen en Taihe, zijn er verschillen in vruchtbaarheid en sterfte tussen de twee regio's. 
In het algemeen zijn de bruto geboortecijfers en bruto sterftecijfers hoger in Taihe dan in 
Shenzhen. Binnen de regio's kan men verschillende niveaus van vruchtbaarheid waar
nemen in de rurale en de urbane delen. Gegeven haar hoge verstedelijkingsniveau en de 
speciale kenmerken van pas-aangekomen vestigers heeft Shenzhen een exceptioneel lage 
vruchtbaarheid. 
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Voor 1980 werd een beleid van strikte beheersing van de binnenlandse migratie geïm
plementeerd. Natuurlijke bevolkingstoename was de belangrijkste bron van de totale 
bevolkingsgroei in beide regio's. Na 1980 absorbeerden de ontwikkelde regio's van 
China grote aantallen migranten uit het achterland. Het vestigingsoverschot was goed 
voor 97,1 procent van de totale bevolkingsgroei van Shenzhen in 1979-1996, terwijl 
Taihe veranderde van een ontvanger in een zender van migranten. Verschillende vrucht-
baarheids- en migratiepatronen resulteerden in verschillende bevolkingssamenstellingen 
in de twee regio's en hun rurale en urbane subregio's. 

Vanwege China's opmerkelijke ruraal-urbane differentiatie is verstedelijking een erg 
belangrijk kenmerk dat bijdraagt tot de regionale verschillen. Tegelijk is migratie de 
belangrijkste demografische factor met betrekking tot regionale interacties. Bovendien 
vormt de zgn. tijdelijke bevolking de meerderheid van de binnenlandse migranten in het 
huidige China. Daarom bestuderen we specifiek de onderwerpen verstedelijking en 
tijdelijke bevolking in hoofdstuk 4. 

Binnenlandse migratie is een van de drijvende krachten achter China's verstedelijking. 
Administratieve veranderingen en veranderende begrenzingen van steden zijn andere 
belangrijke bronnen van verandering in verstedelijkingsniveau in de regio's van China. 
De snelle economische ontwikkeling sedert de jaren '80 heeft het proces van verstede
lijking in de ontwikkelde regio's, bijv. Shenzhen, aanmerkelijk versneld. 'Kleine steden 
ontwikkelingsstrategie' en 'omzetting ter plaatse' hebben de verstedelijking wezenlijk 
bevorderd en zullen een belangrijke rol blijven spelen in de verstedelijking van het 
Chinese platteland, m.n. in het onderontwikkelde binnenland. Ongeacht of de platte
landsbevolking in situ wordt omgevormd in niet-agrarische bevolking of daadwerkelijk 
verhuist naar urbane gebieden, zal het verstedelijkingsproces in China in de nabije 
toekomst een trend van acceleratie te zien geven. 

De politiek van 'omzetting ter plaatse' en de ontwikkeling of dorps- en 'township'-
ondernemingen ziet zich geplaatst voor problemen als geringe efficiëntie, overcon
sumptie van hulpbronnen, zware verontreiniging, en afnemend concurrentievermogen van 
dorps- en 'township'-ondernemingen. Als gevolg daarvan nemen steeds meer overtollige 
rurale arbeidskrachten de weg naar de stad en blijven daar voor langere tijd als tijdelijke 
bevolking. Rurale gebieden in het onderontwikkelde binnenland zoals Taihe zijn de 
voornaamste zenders van tijdelijke bevolking. Migratieselectiviteit ten voordele van 
jonger, beter opgeleid en hoger geschoold personeel veroorzaakt het probleem van de 
'brain drain' in de onderontwikkelde regio's, en toekomstige ontwikkelingen kunnen een 
vicieuze cirkel veroorzaken. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de daling van 
investeringen in arbeid en kapitaal in de agrarische productie, vooral de graanverbouw, 
wat de capaciteit van China om zijn enorme bevolking te voeden zal beïnvloeden. 

Dat de gesegmenteerde arbeidsmarkt ten nadele van de tijdelijke bevolking werkt kan 
men zien in Shenzhen's Speciale Economische Zone (SEZ) en in veel andere steden in 
China. Een van de grootste barrières voor leden van de tijdelijke bevolking om te inte
greren in de stedelijke gemeenschap is het huishoudensregistratiesysteem. De status van 
'tijdelijke bevolking' blokkeert hun toegang tot goedbetalende en meer prestigieuze 
banen, sociale zekerheidsuitkeringen, en openbare diensten, met als gevolg dat hun 
stabiliteit in de huidige woonplaats beïnvloed wordt, net als hun besluitvorming inzake 
huwelijk en gezinsuitbreiding. Desalniettemin vertoont de tijdelijke bevolking een 
gestage toename, zowel qua proportie vestigers voor langere tijd als qua gemiddelde 
verblijfsduur. Hervorming van het huishoudensregistratiesysteem zal onder leden van de 
tijdelijke bevolking de bereidheid en de praktijk versterken om voor altijd te blijven. 
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Familie en gezin in China tonen uitgesproken patronen van aanpassing aan de uit
eenlopende sociaal-economische, culturele, politieke, demografische en milieukenmer-
ken van de regio's. Hoofdstuk 5 laat zien dat, gereguleerd en ingeperkt door de sociaal-
economische, demografische en milieucondities, de traditionele voorkeur voor een groot 
en samengesteld meergezinshuishouden in het verleden nauwelijks verwerkelijkt kon 
worden. Voor het eind van de jaren '40 had een relatief rijke regio als Shenzhen grotere 
en complexere huishoudens dan een armere en meer afgelegen regio als Taihe. 

Chinese huishoudens kunnen heel goed de bedreigingen van de integriteit van hun 
basiscultuur tegemoet treden, en zijn zeer flexibel in hun antwoord op nieuwe economi
sche, politieke en sociale overgangen. Tegenover de substantiële uitdagingen van de 
economische en politieke veranderingen is China's huishoudenssamenstelling tamelijk 
stabiel gebleven, wat afwijkt van de 'convergentietheorie'. Politieke interventie en 
overheidsbeleid (bijv. geboortecontrolepolitiek en gezondheidspolitiek in het bijzonder) 
anders dan verstedelijking en industrialisatie hebben een grotere rol gespeeld in het 
substantieel veranderen van China's demografische condities, en hebben de belangrijkste 
drijvende krachten gevormd achter verschillen in huishoudensomvang en samenstelling 
tijdens de afgelopen decennia. 

Aan de andere kant leiden kenmerken van huishoudens tot belangrijke effecten op 
regionale sociaal-economische ontwikkeling. Onderzoekingen in de Delta van de 
Parelrivier geven aan dat het grote aantal overzeese verwanten van de locale inwoners een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de economische ontwikkeling van deze regio. 
Verwantschapsbetrekkingen en locale loyaliteiten zijn een centraal onderdeel geworden 
van locale ontwikkelingsinitiatieven. Om soortgelijke redenen wordt verwacht dat het 
grote aantal vertrekkers uit onderontwikkelde regio's als Taihe sinds het midden van de 
jaren '80 zal bijdragen aan de huidige en toekomstige sociaal-economische ontwikkeling 
van hun plaatsen van oorsprong. 

De grote omvang van de binnenlandse migratie sinds het midden van de jaren '80 heeft 
de huishoudensvorming in de plaatsen van oorsprong en bestemming aanzienlijk 
beïnvloed. Het vertrek van jongvolwassen migranten doet in Taihe de huishoudens-
omvang aanzienlijk verminderen en vereenvoudigt de huishoudensstructuur. Hun verhou
dingsgewijs onstabiele positie dwingt veel migranten om trouwen en kinderen krijgen uit 
te stellen. Vestigers in Shenzhen SEZ komen meestal alleen of met kleine gezinnen, wat 
bijdraagt aan de daling van de gemiddelde huishoudensgrootte en aan de simplificering 
van de huishoudensstructuur. Anderzijds voegen veel vestigers zich bij hun verwanten en 
vrienden, en sommigen van hen stichten gezamenlijk een groot huishouden om de kosten 
van levensonderhoud te drukken. Als we deze twee tegengestelde effecten bezien, lijkt 
het erop dat de eerstgenoemde factor een grotere invloed heeft uitgeoefend en een tame
lijk kleine gemiddelde huishoudensomvang in Shenzhen SEZ heeft veroorzaakt. 

Verhuizingen doen de aantallen mensen levend in collectieve huishoudens aanzienlijk 
toenemen, alsmede de aantallen mensen die als verwanten en niet-verwanten in private 
huishoudens leven, en de aantallen huishoudens met gescheiden levende partners. Deze 
verschijnselen zijn opvallender in Shenzhen SEZ dan in Taihe. In Shenzhen zijn de ge
scheiden levende echtparen, de 'verwanten en niet-verwanten' in de private huishoudens, 
en de meeste huurders in collectieve eenheden de onstabiele factoren in de huishoudens
samenstelling, nu en in de toekomst. 

De patronen van verandering in leeftijdspecifieke headship rates, gemiddelde huis
houdensomvang en leefvorm bekijkend, bestudeerden we de typische leeftijdspecifieke 
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gezinsgeschiedenis van mensen, die eenzelfde patroon blijkt te hebben in Taihe en 
Shenzhen SEZ: leven als kind in een gematigd groot en gecompliceerd huishouden, in 
een groot en complex huishouden in de late tienerjaren, in een klein en eenvoudig 
kerngezinshuishouden als jongvolwassene, in een groot en gecompliceerd huishouden op 
middelbare leeftijd, in een klein kerngezinshuishouden als jongere oudere, en in een 
betrekkelijk groot en complex huishouden op hoge leeftijd. Dit wijkt duidelijk af van het 
klassieke concept van de 'gezinsfasecyclus'. 

VOORUITBEREKENTNG VAN BEVOLKING EN HUISHOUDENS 

Voor de vooruitberekening van bevolking en huishoudens in Shenzhen SEZ en Taihe 
gebruikten wij het recent ontwikkelde ProFamy model. Het is een macro-dynamisch 
model, dat het mogelijk maakt om onze kennis van de causale verbanden tussen demo
grafische cijfers en sociaal-economische, politieke en culturele factoren te integreren in 
ons werk aan de vooruitberekening, door het maken van de nodige veronderstellingen 
aangaande toekomstige veranderingen in deze demografische cijfers. Bovendien was de 
keus voor ProFamy als vooruitberekeningsmiddel ook ingegeven door andere hogelijk 
gewaardeerde eigenschappen: het kan huishoudens en bevolking tegelijk en consistent 
vooruitberekenen; het maakt vooruitberekening van velerlei kenmerken van huishoudens 
en hun leden mogelijk door het gebruiken van gewone demografische data die gewoonlijk 
beschikbaar zijn uit conventionele databronnen; en het bestrijkt zowel kerngezinnen als 
drie-generatie huishoudens, wat nodig is bij de bestudering van huishoudens in regio's in 
ontwikkelingslanden zoals China. 

Bij het gereedmaken van de inputgegevens werden leeftijd-en-geslachtspecifieke 
projectieve kansen voor demografische gebeurtenissen zorgvuldig bestudeerd. Bij het 
construeren van de standaardprofielen probeerden we zo veel als mogelijk de beschikbare 
data te gebruiken, verkregen uit de onderzoeksgebieden zelf. Wegens databeperkingen 
moesten we soms echter 'lenen' van ander relevant onderzoek, en modelleerbenaderingen 
gebruiken bij het schatten van enkele projectieve kansen. Onze voorkeur hadden 
modellen en profielen die waren geconstrueerd met een directe referentie naar de Chinese 
setting. Zo gebruikten wij bijvoorbeeld sets van Chinese provinciale en regionale 
standaardprofielen van eerste huwelijkssluiting en pariteitspecifieke vruchtbaarheid, 
teneinde periode-effecten uit te sluiten, en pasten wij de waargenomen periodecijfers voor 
onze onderzoeksgebieden aan door het relationeel model van Brass en Zeng's eenvoudige 
methode voor de afleiding van cc en ß toe te passen. Yang's provinciale model voor 
migratieredenen werd toegepast ter schatting van de frequentieverdelingen van vestiging 
en vertrek. Teneinde problemen van datatekorten op te lossen werden ook enkele demo
grafische indirecte schattingsmethoden gebruikt. 

Na analyse en afweging van de gewoonlijk gebruikte vooruitberekeningsmethoden wezen 
wij de traditionele variantenbenadering en de probabilistische benadering af. In plaats 
daarvan gebruikten we de scenariobenadering voor het maken van de veronderstellingen 
omtrent het toekomstig verloop van de demografische parameters. Alle demografische 
gebeurtenissen die relevant zijn voor huishoudensvorming, -uitbreiding en -ontbinding 
werden behandeld in een systeemtheoretisch kader als 'proximate determinants', beïn
vloed door sociaal-economische, politieke en milieufactoren en hun invloed uitoefenend 
op huishoudens- en bevolkingskenmerken. Een set van parameters ten behoeve van een 
scenario wordt verkregen door het toekomstig verloop van sterfte, pariteitspecifieke 
vruchtbaarheid, huwelijkssluiting, echtscheiding, hertrouw, het verlaten van het ouderlijk 
huis, migratie, sex ratio bij de geboorte, enz. te veronderstellen. Sommige van de para
meters, zoals leeftijd bij huwelijk, leeftijdspecifieke vruchtbaarheid, migratie, sex ratio 
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bij de geboorte, en sterfte, werden rechtstreeks afgeleid van uitgebreide data en onder
zoekingen over de onderzoeksgebieden, terwijl andere, zoals echtscheiding, hertrouw, en 
het verlaten van het ouderlijk huis, langs indirecte weg moesten worden geschat op basis 
van relevante data beschikbaar voor vergelijkbare regio's, meestal voor China als geheel. 
Met betrekking tot verwachte toekomstige veranderingen stoelden wij op ervaringen in en 
kennis van vergelijkbare en ontwikkelde maatschappelijke settings. 

Omdat China dramatische sociaal-economische en demografische transities heeft 
ondergaan in de voorbije decennia, en omdat de veranderingen nog spectaculairder 
zouden kunnen zijn in de toekomst, kan het postulaat van 'stationariteit' voor de 
bevolkingsvooruitberekening ernstig in twijfel worden getrokken. Bovendien worden 
bijkomende moeilijkheden toegevoegd door het feit dat huishoudensvooruitberekening op 
lokaal niveau een uitgebreide hoeveelheid variabelen en werk met zich meebrengt omdat 
er een veel flexibeler en veranderlijker context mee gemoeid is. Gelukkig stelde een 
ruime hoeveelheid data ons in staat om aandachtige studie te maken van de parameters en 
de standaardprofielen voor leeftijdspecifieke vruchtbaarheid, sluiting van eerste 
huwelijken, en migratie, de determinanten die als de belangrijkste worden beschouwd bij 
het veroorzaken van voorspelfouten in huishoudensvooruitberekeningen op lokaal niveau. 
Andere parameters en standaardprofielen konden ook op redelijke wijze worden geschat 
en verondersteld. Ons volledig bewust zijnde van het feit dat we niet alle kleine en 
subtiele veranderingen in de huishoudens en bevolking van de onderzoeksgebieden 'voor
spellen', zijn we zeker niet teleurgesteld door het compromis dat we konden vinden 
tussen onze academische ambities en de beperkingen in de gegevens en de methodologie, 
en verkregen we resultaten die gelukkig tamelijk redelijk en verklaarbaar zijn. 

Onze vooruitberekening laat zien dat in de 50 jaar tussen 1990 en 2040 zowel Taihe als 
Shenzhen SEZ een voortdurende bevolkingsgroei zullen kennen, hoewel het groeitempo 
op de langere termijn zal afzwakken. In zekere zin was onze vergelijking er altijd een 
tussen een onderontwikkelde regio met hogere vruchtbaarheid maar met netto vertrek, en 
een ontwikkelde regio met lagere vruchtbaarheid maar met netto vestiging, terwijl beide 
een soort van demografisch evenwicht in hun bevolkingsomvang en -structuur zullen 
bereiken. Taihe en Shenzhen SEZ zullen allebei een versnellend verouderingsproces 
ondergaan, en met de afname van de vestiging in Shenzhen SEZ zal het tempo van dit 
bevolkingsverouderingsproces klaarblijkelijk worden opgevoerd na 2010. De toename in 
het aantal huishoudens zal duidelijk die van de bevolking in beide regio's overtreffen, 
vooral in het latere deel van onze vooruitberekeningsperiode. Een basale decompositie-
aanpak laat zien, dat in het begin demografische factoren een belangrijker rol zullen 
spelen in de huishoudens verandering, terwijl gedragsveranderingen inzake gezinsvorming 
en onafhankelijke leefstijl meer invloed zullen uitoefenen in het latere deel van onze 
vooruitberekeningsperiode. Vooral de effecten van veranderingen in de bevolkings
structuur op huishoudensveranderingen zullen een afname vertonen, terwijl de effecten 
van bevolkingsgroei stabieler zullen zijn. Demografische en niet-demografische factoren 
tezamen maken dat zowel Taihe als Shenzhen SEZ een trend van 'huishoudens-
verdunning' of 'huishoudensatomisering' zullen vertonen. Huishoudenstypen zullen 
worden vereenvoudigd, huishoudensomvang zal worden geminiaturiseerd in beide 
regio's. Echter, de verschillen tussen beide plaatsen in China en plaatsen in Westerse 
maatschappijen zullen blijven. 

BEVOLKING-MILIEU INTERACTIE EN DUURZAME ONTWIKKELING 

Binnen het brede spectrum van discussies over duurzame ontwikkeling zijn er twee 
belangrijke hete hangijzers die worden besproken in hoofdstuk 7: sociaal-ecologisch 
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draagvlak, en milieu-impacts veroorzaakt door bevolkingsgroei en economische 
ontwikkeling. 

China is bij uitstek het land van de wereld dat in zijn lange geschiedenis het meest 
intensief zijn land(schap) heeft veranderd. In de Chinese geschiedenis hebben ver
vangingen van keizerlijke dynastieën en veranderingen in grondgebruik duizenden jaren 
lang identieke circulaire patronen gevolgd. De enorme bevolkingsomvang en het hoge 
groeicijfer hebben een grote druk gelegd op het fragiele agro-ecosysteem. De grootste 
veranderingen in grondgebruik vonden plaats in de meest recente decennia, vooral in de 
ontwikkelde regio's zoals Shenzhen. Industrialisatie, verstedelijking en uitbreiding van 
woonbebouwing in de ontwikkelde regio's hebben China's meest vruchtbare en produc
tieve bebouwde grond aanzienlijk aangetast, en de bodembedekking en typen van grond
gebruik ingrijpend veranderd, wat resulteerde in een dramatische reductie van de graan-
productie aldaar. Om aan de groeiende behoefte aan graanconsumptie het hoofd te bieden, 
zijn sommige gebieden in onderontwikkelde regio's als Taihe door de centrale overheid 
aangewezen als nieuwe commerciële graanproductiebases, ter compensatie van de verlie
zen in de ontwikkelde regio's. Als een in wezen agrarisch gebied heeft Taihe nog geen 
significante veranderingen in de structuur van grondgebruik en bodembedekking gekend. 
Voor de komende jaren zijn inkrimping van het bebouwde land en vermindering van de 
verbouw in Taihe echter zeer plausibel. 

Sociaal-ecologisch draagvlak is een allesomvattende indicator. Er zijn ten minste drie 
bundels van perspectieven op dit begrip. Ten eerste, het bieden van bestaansmiddelen 
voor de bevolking om te overleven; ten tweede, de bevolking te voorzien van voldoende 
hulpbronnen die mensen kunnen gebruiken om een bepaalde productiviteit te bereiken en 
er een verbeterende levensstandaard op na te houden; ten derde, werkgelegenheid voort te 
brengen voor de economisch actieve bevolking. In een primitieve en gesloten gemeen
schap vormt uitbreiding van de landbouw de voornaamste menselijke aantasting van het 
natuurlijk landschap; bevolkingsgroei is gekoppeld aan verandering in grondgebruik. In 
een moderne samenleving en in een open regionaal systeem echter neemt het belang van 
agrarisch ingrijpen af, en zijn commercialisering, veranderingen in het beheer van de 
hulpbronnen, migratie van de bevolking, en politieke interventie door de centrale 
overheid een belangrijke rol gaan spelen in het ontkoppelde regime in termen van de 
verbanden tussen bevolkingsgroei en grondgebruik. Shenzhen heeft ongeveer 90 procent 
van zijn bebouwde land omgezet in niet-agrarisch gebruik. Intussen is de intensiteit van 
het grondgebruik aanzienlijk vergroot, zodat de toegenomen bevolking kan worden 
voorzien van de blijktekenen van een toenemende welvaart. Een groot aantal banen is 
gegenereerd op het dichtbevolkte land, wat niet alleen aan de eisen van de lokale 
bevolking beantwoordt, maar ook aan die van een grote hoeveelheid tijdelijke bevolking 
die zich heeft gevestigd vanuit andere regio's. De intensiteit van het grondgebruik in 
Taihe is veel lager dan in Shenzhen, terwijl Taihe voor het ernstige probleem van 
degradatie van zijn ecosysteem staat, veroorzaakt door irrationeel grondgebruik en over-
onttrekking van natuurlijke hulpbronnen. Met voortgaande bevolkingsgroei in het alge
meen, en een dramatische toename van zijn bevolking in de economisch actieve leeftijds
klassen in het bijzonder, staat Taihe voor de grote uitdaging om voldoende banen te 
scheppen. 

Bevolkingsgroei en economische ontwikkeling hebben aanleiding gegeven tot geweldige 
milieu-impacts op de regio's van China. Terwijl het milieu-issue dat het meest zorgen 
baart in de onderontwikkelde regio's de degradatie van het land is, is milieuvervuiling de 
ernstigste uitdaging in de ontwikkelde regio's geworden. Vervuiling van water en lucht 
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zijn daar de ernstigste milieuproblemen. Shenzhen kent een opmerkelijke toename van 
afvalemissies sinds de jaren '80. Bevolkingstoename en inkomensgroei zijn de belang
rijkste bronnen van de toegenomen emissies van afvalwater en vast afval in Shenzhen, 
terwijl industrialisatie de belangrijkste veroorzaker van de emissie van afvalgas is. De 
snelle groei van de afvalemissies en de achterstand in afvalbehandeling veroorzaken 
achteruitgang van het milieu. Hoewel milieuvervuiling nog geen serieus probleem is 
geweest in het onderontwikkelde Taihe, kunnen in de toekomst extensieve manieren van 
extractie van hulpbronnen en afvalemissie een ernstiger situatie van milieuvervuiling 
veroorzaken. Snelle economische ontwikkeling, industrialisatie en verstedelijking zullen 
opmerkelijke impacts op het milieu hebben. Ernstige milieuvervuiling kan echter worden 
vermeden door het rationeel kiezen voor een milieuvriendelijke ontwikkelingsstrategie. 

Bij het bestuderen van regionaal grondgebruik en milieu-impacts moeten samenhangen en 
interacties tussen regio's in de beschouwing worden betrokken. Regio's maken deel uit 
van een competitief en complementair systeem. Veranderingen in de ene regio kunnen 
belangrijke impacts genereren op andere regio's. De geschiedenis van de watervervuiling 
in Shenzhen en Hong Kong en andere steden in de Delta zijn een voorbeeld van het feit 
dat milieuvervuiling grensoverschrijdend is. Bestrijding van vervuiling moet worden 
uitgevoerd in samenwerking tussen regio's. 

Gebaseerd op de resultaten van onze bevolkings- en huishoudensvooruitberekening en op 
scenario's van verdere sociaal-economische ontwikkeling en verstedelijking, hebben we 
de plausibele veranderingen in grondgebruik en water- en energieconsumptie in Shenzhen 
en Taihe gesimuleerd. Ons onderzoek doet ons de volgende conclusies ingeven. 

Ten eerste: de klassieke I = PAT vergelijking reikt ons zowel een nuttige manier van 
denken aan als een belangrijk hulpmiddel ter bestudering van de bevolking-ontwik
keling-milieu interacties, hoewel door veel auteurs op de beperkingen ervan is gewezen. 
Echter, het is niet genoeg om slechts de bevolkingsomvang voor de analyse te gebruiken. 
Ook de differentiatie van productie- en consumptiegedrag tussen verschillende groepen 
en instituties in de bevolking moet in aanmerking worden genomen. De selectie van de 
eenheid van analyse hangt af van hoe significant de verschillen binnen de bevolking zijn, 
en welke aspecten van milieu-impact worden bestudeerd. Wanneer de impact van huis-
houdensverandering op het milieu wordt bestudeerd, is het beschouwen van alleen maar 
het totaal aantal huishoudens niet genoeg. Vanwege de processen van gezinsnucleari-
sering en huishoudensverdunning zal een groot aandeel kleine huishoudens ontstaan; de 
schaal van hun impact (consumptie) is verhoudingsgewijs klein. Aldus zal het uitsluitend 
in de beschouwing betrekken van de huishoudensaantallen de omvang van de milieu-
impact overdrijven. Daarom is de verandering in huishoudenssamenstelling zeer belang
rijk en moet in de beschouwing worden betrokken. Onze bevolkings- en huishoudens
vooruitberekening verschaft ons veel details over veranderingen in bevolkings
samenstelling, en stelt ons in staat om zo'n allesomvattende en systematische studie uit te 
voeren. 

Ten tweede: veranderingen in leefstijl spelen een even belangrijke rol als bevolkingsgroei 
en economische ontwikkeling als het gaat om de milieu-impact. Veranderingen in om
vang en soort van consumptie van hulpbronnen zullen een belangrijke rol spelen bij het 
grondgebruik en de water- en energieconsumptie. 

Ten derde: verstedelijking kan verschillende impacts op milieuverandering hebben. Ver
stedelijking zal bijvoorbeeld het bebouwde land aantasten door de bouw van woonwijken, 
industriële en commerciële centra, wegen, etc. Echter, verstedelijking zal de intensiteit 
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van het grondgebruik aanzienlijk doen toenemen, en de uitputting van de grond doen ver
minderen. 

Tenslotte: effectieve vruchtbaarheidscontrole in China heeft significant de bevolkings
druk op het milieu verlicht, de afhankelijkheidsgraad doen dalen, en de proportie produc
tieve bevolking doen toenemen, dit alles ten faveure van de economische ontwikkeling en 
de milieubescherming. Echter, het negatieve effect ervan op de bevolkingsveroudering, 
gecombineerd met veranderingen in het gedrag met betrekking tot huishoudensvorming, 
zal een ernstige uitdaging vormen in het licht van de Chinese traditie van ouderenzorg 
door de familie. De situatie in de ontwikkelde regio's zal het meest kritiek zijn, terwijl het 
in de onderontwikkelde regio's mogelijk zal zijn om de ouderenzorg door de familie 
voort te zetten. Niettemin moet dit worden beschouwd als een belangrijk issue van 
duurzame ontwikkeling in China, dat de aandacht van de samenleving opeist voor het 
probleem van het voorzien in voldoende sociale ondersteuning voor de ouderen. 
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