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Omdraaien van de beloningspolariteit 
  

Is het jou ook opgevallen in de nieuwsapps? Tussen berichten over beroemde voetballers, 

culinaire curiositeiten, lieve kattenfilmpjes, valse achterklap en politieke intriges staan twee 

soorten informatie die elkaar achteloos afwisselen: economisch nieuws en ecologisch nieuws. 

  

—  Berichten over dreigende recessie in Engeland, maar ook over plasticvervuiling die nu ook 

de polen heeft bereikt. 

— Nieuws over de groei van de industrie, maar ook over de catastrofale teruggang van 

insectenpopulaties. 

— Informatie over de ‘wereldeconomie die afkoelt’ (!) en ‘maatregelen nodig heeft’, maar ook 

over de versnelling van klimaatverandering.  

  

De rillingen zouden ervan over je rug moeten lopen, want nergens wordt een causaal verband 

aangelegd. Het staat als hapklare brokken door elkaar geschud in eindeloze tijdslijnen, waar 

we welhaast achteloos doorheen scrollen. 

  

Ik citeer uit eigen werk: 

  

‘In een omgedraaide wereld, een wereld die we wat mij betreft allemaal zouden moeten 

nastreven, zou een heel ánder soort berichten [voorbijkomen]: 

  

“Goed nieuws! De verwachte economische krimp voor het 3e kwartaal van dit jaar is met 7 

procent groter dan eerst was gedacht. In het huidige tempo zal de totale krimp voor dit jaar 

uitkomen  op net iets minder dan 5 procent. Voor volgend jaar wordt een economische krimp 

verwacht van 7 tot 8 procent, waarmee de totale krimp van de afgelopen tien jaar op 55 

procent zal uitkomen, iets lager dan verwacht. 

  

Al met al mag de mondiale gemeenschap tevreden zijn met deze collectieve inspanning. We 

zullen  nog enkele decennia met een ontwricht klimaat en extreem weer te maken krijgen, 

maar de  generaties daarna zullen de eerste voorzichtige tekenen gaan bespeuren van een 

betere wereld voor ns allemaal. Laat het Mondiaal Maatschappelijke Motto doorklinken tot 

in elke hoek en kier van individu, groep, samenleving en suprasysteem: krimp is goed, minder 

is beter en kleiner is best!” 

  



In een dergelijke “omdraaiing van de beloningsspolariteit” wisselen de percepties van “goed” 

en slecht” van plaats. Het is als het ware een herijking van de definitie van een “goede” en een 

“slechte” samenleving, beredeneerd vanuit het overlevingsperspectief van de menselijke soort 

op de lange termijn: 

  

Groei is slecht 

Groei van economie, vervoer, luchtvaart, toerisme en consumentisme is slecht. Internationale 

handel, opschaling en uitvergroting is slecht. Vermenigvuldigen en optellen is slecht. 

ProGrowth is slecht. 

  

Krimp is goed 

Minder handel, minder verplaatsing, minder kopen en minder genot is goed. Lokale en 

regionale handel is goed, klein denken en klein doen is goed. Delen en aftrekken is goed. 

DeGrowth is goed.’ 

  

(Bron: De mens als grens, hoofdstuk 8, pagina 305/306) 

 

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

