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Mijn honderdste mini-blog van vijfhonderd woorden 
 

Sinds het verschijnen van mijn boek De mens als grens op 15 december 2022 heb ik honderd 

mini-blogs van ongeveer 500 woorden geschreven. Je leest nu de honderdste.  

 

Ieder blog kostte je maar iets van twee minuten om te lezen en toch is de kans groot dat de 

meeste daarvan dezelfde dag nog in de eindeloze tijdslijnen van je sociale-media-apps zijn 

verdwenen. Dat is heel begrijpelijk, maar ook best wel raar. Want wat zijn twee minuten nou 

op een mensenleven? Het probleem is natuurlijk dat heel veel keer twee minuten heel veel 

minuten samen zijn. En we hebben het al zo druk. FOMO regeert ons sentiment en we moeten 

ook nog eens al die ballen in de lucht houden. 

 

Een ander probleem is dat 500 woorden al snel een hele lap tekst lijkt te zijn. 

Smartphoneschermpjes zijn tenslotte maar smal. Geen nood! Ik heb al mijn mini-blogs van de 

vergetelheid gered door ze op mijn website te zetten. Daar vind je ze alle honderd terug als 

pdf’s waardoor het veel minder veel lijkt. Bovendien kun je nog eens rustig door de titels heen 

scrollen en bekijken welke je het meeste aanspreken. Dat geeft rust.  

 

Voor wie mij volgt en regelmatig mijn blogs leest — waarvoor dank! — zal het wellicht geleken 

hebben alsof mijn boek alleen maar gaat over de existentiële problemen der mensheid. Dat is 

een omissie. Want mijn boek ‘De mens als grens’ bestaat uit twee delen:  

 

1. Mens en organisatie.  

2. Mens en beschaving.  

 

Het eerste deel gaat over het individu (dat ben jij), de kleine groep (familie, gezin, vrienden, 

collega’s, teamgenoten) en de grote groep (onze organisaties). Het tweede deel gaat over de 

kleine samenleving (buurt, stad, provincie) de grote samenleving (land, staat continent) en het 

suprasysteem (Moeder Aarde met acht miljard individuen). 

 

Het eerste deel zou je als managementboek kunnen zien en het tweede deel als klimaatboek. 

Beide delen kun je heel goed separaat lezen, maar ze zijn uiteindelijk onlosmakelijk met elkaar 

verbonden, als een Siamese tweeling. Want alles wat jij als individu doet, echoot en rimpelt 

door van groep naar samenleving naar suprasysteem. En daar vormt het cumulatief van ons 

collectieve gedrag een groot probleem voor de overleving van de menselijke soort als geheel. 

Het komt me zo voor dat dat een onderwerp is dat ons allemáál aangaat.  



Hoe dan ook, met mijn honderd mini-blogs hoop ik jouw aandacht af en toe even af te leiden 

van je dagelijkse beslommeringen op supralokaal niveau, in het hier en nu. Want onze échte 

problemen liggen op suprasystemisch niveau en gaan over het daar en later. We zouden ons 

daar wat mij betreft allemaal véél meer zorgen over moeten maken.  

 

Meer weten?  

 

De honderd mini-blogs:  

 

https://www.demensalsgrens.nl/kort-en-krachtig/ 

 

Over deel 1 van De mens als grens:  

 

https://www.demensalsgrens.nl/mens-en-organisatie/ 

 

Over deel 2 van De mens als grens:  

 

https://www.demensalsgrens.nl/mens-en-beschaving/ 

 

Over het boek als geheel:  

 

https://www.demensalsgrens.nl/het-boek/  
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