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Het verschil tussen supralokaal en suprasystemisch 
 

Bijgaand bericht (zie de link helemaal onderaan) is zomaar een voorbeeld uit het nieuws van 

vandaag. Een ander voorbeeld: 

 

‘Britse economie krimpt verder, recessie tegen het einde van dit jaar’ 

 

https://www.nu.nl/economie/6241602/britse-economie-krimpt-verder-recessie-tegen-het-

einde-van-dit-jaar.html 

 

En deze dan: 

 

‘Productie Nederlandse industrie groeit met ruim 3 procent’ 

 

https://www.nu.nl/economie/6241119/productie-nederlandse-industrie-groeit-met-ruim-3-

procent.html 

 

Wat is het verband tussen deze nieuwsberichten? Laten we het eens bekijken vanuit de psyche 

van de individuele moderne mens, jij en ik.  

 

Dit bericht van mij bevat ongeveer 500 woorden. Dat kost je ongeveer 2 minuten om te lezen. 

Maar het is relatief lang, vergeleken bij andere berichten. De kans is dus groot dat ergens 

halverwege stopt met lezen. Dat is niet zozeer verbonden aan de inhoud, maar aan de 

beschikbare tijd van de moderne mens op een willekeurige dag. Zoveel te zien, zoveel te doen.  

Er is een causaal verband tussen de interesse die we hebben voor een gegeven nieuwsbericht 

en de ‘grootte’ ervan. Hoe ‘lokaler’ het bericht, dat wil zeggen, hoe persoonlijker en hoe dichter 

bij huis, hoe meer het wordt gelezen. 

 

We hebben dus meer belangstelling voor ‘supralokale onderwerpen’ (nieuws uit onze kleine 

groepen van gezin, familie, vrienden, collega’s, teamgenoten) dan voor ‘suprasystemische 

onderwerpen’ (nieuws over ongelijkheid, verdeeldheid, milieuvervuiling, vernietiging van de 

biodiversiteit, klimaatverandering). De nieuwsberichten die ik citeer zijn suprasystemisch. Ze 

zijn abstract in die zin dat we ze niet zo binnen ‘voelen’ komen als het nieuws van onze 

dierbaren dichtbij huis. 
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— De Europese bossen zuchten onder klimaatverandering, maar we moeten nog wel die 

spreadsheet maken.  

— De Britse economie krimpt, maar we moeten ook nog de kinderen naar school brengen.  

— De Nederlandse industrie groeit, maar we moeten de vuilniszakken nog buiten zetten.  

— Er is ergens een internationale conferentie over de biodiversiteit, maar we moeten onze 

volle mailbox nog bijwerken. 

 

Dat is allemaal heel begrijpelijk, heel menselijk ook. Maar daardoor missen we het grotere 

verband tussen die nieuwsberichten. 

 

— Krimp slecht? Nee, juist goed! 

— Industriële groei goed? Nee, juist slecht!  

 

Milieuvervuiling, vernietiging van de biodiversiteit en klimaatverandering zijn symptomen van 

een veel groter probleem: overshoot of overconsumptie, wanneer een populatie de draagkracht 

van haar leefomgeving overschrijdt.  

 

‘Als je maar lang genoeg naar je navel staart, wordt zelfs het navelpluis een probleem.’  

 

En terwijl wij druk zijn met navelplukken, groeien onze existentiële problemen ons boven het 

hoofd.  

 

Meer weten?  

 

https://www.managementboek.nl/boek/9789083207742/de-mens-als-grens-bart-flos 

 

De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan verschijnt op 15 

december 2022 als paperback en e-Book.  

 

https://www.nu.nl/klimaat/6241521/droogte-brand-en-keverplagen-europees-bos-zucht-

onder-klimaatverandering.html 
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