
Non Solus                                         13 november 2022 

De macht en onmacht van het grote en kleine getal. 

Wij worden in onze moderne nieuwe tijd overspoeld met informatie, data 
genoemd, mondeling als wel schriftelijk. De informatie gaat soms gepaard 
met veel cijfer materiaal dat sommige lezers de bladzijden liever sluiten.  
Een voorbeeld. 
De pers, kranten televisie en radio, mogen of moeten, doorgeven dat het 
inwonertal van Nederland de achttien miljoen inwoners inclusief 
vluchtelingen en asiel zoekers, zal overstijgen. In cijfers; 18.000.000. 
inwoners. Dit roept weerstanden op en eisen tot het stoppen van de 
immigrantenstroom. 
De wereldbevolking zal dit jaar stijgen tot meer dan acht miljard bewoners. 
In cijfers; 8.ooo.ooo.ooo.  aardbewoners. 
Bijna 8000 keer een miljoen meer aan wereld bevolking dan het aantal 
bewoners in ons eigen land. 
Gevolgd door een persverhaal over stedelijke agglomeratiesgroei. In 2030 
zullen er 110 wereldsteden zijn met meer dan 5 miljoen inwoners.  Ik laat u 
uit een lijst van 20 steden 5 steden in tabel zien. 
 
Stad Delhi Peking Cairo Sao Paulo Tokio 
Aant. 
1990 

9,4 6,8 9,9 14,8 32,5 

cijfers 9.400.000 6.000.000 9.900.000 14..800.000 25.500.000 
Aant.’ 
2030 

38,9 24,3 25,5 23,8 36,6 

cijfers 38,900.000 24.300.000 25.500.000 23.800.000 36.600.00 
   Bedragen in miljoenen    

Ik nodig u uit zorgvuldig naar de cijfer reeksen te kijken welke ik gebruik. 
 Geen 18 miljoen maar de reeks 18.000.000. De verontschuldiging dat 
Nederland op één na de meeste inwoners per vierkante km. in de wereld 
heeft gaat natuurlijk niet op. Er zullen, zoals al gezegd in 2030 110 steden in 
de wereld zijn in de orde van grootte als de 5 in de tabel. Wat denkt en vindt 
u?  
De wereld cijfer reeksen komen indringend en machtig over. 
De Nederland cijfer reeksen komen klein en onmachtig over.          
Nog een voorbeeld. 
Bij ons gehele leven en nog veel langer kunnen we bij heldere nacht één van 
de 8 Poolsterren aanschouwen. We kunnen de Poolster als grootste en 
helderste en altijd als stilstaand lijkende ster vinden en werd vroeger om 
die reden als belangrijke ster voor de scheepsnavigatie gebruikt. De ster 
geeft duizenden malen meer licht dan onze zon in ons zonnestelsel. 



Eén van de 8 stelt cijfermatig niet veel voor. We moeten ook op een andere 
wijze cijfers inbrengen om te duiden wat ik wil zeggen. 
De afstand tot de Poolster vanaf onze aarde is gelijk, 434 lichtjaren. 
Wat is de afstand van 1 lichtjaar? Door de ruimte kan licht reizen met een 
snelheid van bijna 300 000 kilometer per seconde. Een lichtjaar is de 
afstand dat licht in een jaar kan reizen –  
is ongeveer 9 460 000 000 000 kilometer!  
De afstand Aard tot aan de Poolster in km. is dus 434 maal =                                       
4.105.640.000.000.000. km. Ruim 4 Biljoen km. 
Afstand aarde  tot de zon = 149.900.000  km.              
Ruim 149 miljoen km. 
De genoemde enorme cijfer reeksen kunnen ons eenvoudige schepsels 
alleen maar met ontzag en met verbijstering het heelal doen ontwaren of 
toch niet zo indringend ervaren door het al weten van het nog grotere 
uitdijende heelal. 
De macht van de grote cijfer reeksen zijn voor mij afstandelijk en ver. Wel 
ontzag maar daardoor ook onmachtig. 
De cijfer reeksen genoemd in ons zonnestelsel zijn klein, wel voelbaar en 
direct door de opwarming en de ondoorzichtige klimaat discussie. 
De zon- wereld cijfer reeksen zijn derhalve voor mij klein en machtig. 
Nog een voorbeeld. 
Met achttien miljoen mensen, gedeeld over vele culturen gedeeld over 
politieke stromingen gedeeld over kerken en achttien miljoen identiteiten. 
Daar mee te communiceren is een haast onmogelijke opgaaf. 
Van 18.ooo.ooo naar 2 voor communicatie .  Van chaos naar orde. Van 
onmacht naar macht.  
Bij de kleine  communicatie  voor 2 tot 20 dat gerekend wordt tot kleine 
aantallen bestaat  de mogelijkheid tot invulling van elkaars rolverwachting 
en de af gesproken verwachtingen. Zoals vertrouwen, zorg en verdediging, 
richting en hoop, maar bovenal de liefde.  Dit alles voor uw partner, uw 
familie, uw vrienden, uw dicht nabije anderen.  
Bij de grote communicatie voor miljoenen  kijkers worden zij voor de 
televisie gerekruteerd om te kijken wat de pers, wat de overheid, wat 
enkele wetenschappers, wat enkele deskundigen de massa door de strot 
willen duwen.  
Het kleine getal bergt de werkers, de doeners, de echte weters, maar 
worden bewust onmachtig gehouden door de schreeuwende deelnemers 
binnen het grote getal. Zij grijpen de macht maar zijn in werkelijkheid de 
onmacht. 
Wij leven in een onzekere wereld wordt stelselmatig verkondigt. Door het 
woord onzeker te vervangen door mysterie. Omgaan met een onzekere 
wereld begint door naar jezelf te kijken hoe je daar mee om wil gaan. 



De enige zekerheid in ons leven is dat er ooit een einde aan zal komen. 
Bezie je leven als een mysterie dat kan en zal perspectieven geven. 
Beschouw alle keer op keer genoemde crisissen als mysterie. Je gaat ze 
oplossen je gaat er mee in het gevecht. Ondersteun de jonge starters. Zie het 
bedrijfsleven als het instituut waar onze welvaart, onze veiligheid, onze 
gezondheid , door gebouwd is en de overheid kan zijn die zij behoort te zijn.   
Zoek bij vraagstukken, de mysteries de alternatieven, analyseer naar cijfers 
en  ban de schreeuwers uit je huis en van de televisie. 
Ik denk toch niet alleen zo?  Non Solus  
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