Geef uw mening
Het allereerste Hersenspinsel van 1 augustus 2008 noemde ik: Een eigen
mening. En, heel toevallig, doopte ik deze honderd en vijftigste Spinsel
(eigenlijk 151ste) als titel : Geef uw mening. Niet bewust dus, maar gewoon
vanwege het onderwerp dat ik mijn spinselruimte had zitten.
Kranten en omroepen wringen zich tegenwoordig in allerlei bochten om
toch vooral maar aan ons diets te maken dat zij prijs stellen op onze mening
op welk gebied dan ook. Denk aan de lezersbrieven in de diverse kranten en
een programma als ‘Zegt u het maar’ bij Omroep Zeeland. Luid en duidelijk geven daar veelal
dezelfde lieden, vaak op niet al te positieve manier, hun mening over willekeurig welk onderwerp,
maar af en toe zit er wel eens een blijde boodschap tussen. Van de taal die de meeste schrijvers of
sprekers bezigen wordt je meestal niet blij, om het met hardloper Churendy Martina te zeggen.
De media willen onze mening horen. Liever of helemaal niet over hun functioneren of inhoud van het
nieuws of de programma’s, want daarin beschouwen ze ons, kleine luiden, als leken,maar we mogen
wel onze mening geven over politieke kwesties of de dijkbewaking, de vestiging van een
winkelcentrum of het functioneren van hen, die menen dat zij boven ons gesteld zijn, n.l. de overheid.
Om dichtbij huis te blijven. De Walcherse Courant voor Zeeland ( roepnaam PZC) en Omroep
Zeeland doen dat via ‘De Stelling’ op de voorpagina of ‘De Stemming’ tijdens het nieuws en op de
website. Maar er zijn ook andere landelijke of regionale kranten en omroepen, die om de mening van
lezers of luisteraars vragen.
En je kunt geen onderwerp zo gek bedenken of het komt wel aan bod. Ik ben dat te weten gekomen
door mijn zeilplank onder te binden en eens over het net te surfen. Hier een kleine bloemlezing vanuit
het hele land.‘Ik check al mijn bankbiljetten’, ‘Ik wantrouw bestuurders die achter gesloten deuren
vergaderen’, ‘Ik ben graag op het strand’, ‘Uit humanitair oogpunt moet het kinderpardon voor alle
kinderen gelden’, ‘De komst van megastores als H&M en Primarkt is een aanwinst voor Eindhoven’,
Reclameacties rond het WK verhogen de sfeer’, ‘Koning W-A zou zich religieuzer moeten opstellen’
en vooruit nog één dan : ‘Zes weken schoolvakantie is te lang’.
Let wel dit is een bloemlezing vanuit het hele land. En er zitten best
wel goede tussen, zoals die over het kinderpardon of de Primarkt in
Eindhoven. Daar kun je duidelijk Ja of Nee tegen zeggen. Maar wat
moet je nu zeggen over die gesloten deur van sommige politici? We
weten vaak niet waarover ze dan klessebessen en waarom ze die deur
dicht doen. Het kan best wel eens nodig zijn en dus is wantrouwen
overbodig. En waarom moet een redactie weten of u en ik onze
bankbiljetten wel altijd ..ff.. checken? En wat reclameacties nu met de
sfeer rond een voetbalwedstrijd te maken hebben, snap ik niet. Die sfeer ontstaat pas als aan het
supporter- en kijkerdom een goede en spannende wedstrijd voor- geschoteld wordt met of zonder
koekhappende Suaressen.
En dan onze koning W-A en zijn religieuziteit. Wat verstaan de vragenstellers daaronder en hoe
zouden hij en zijn schone gemalin die moeten tonen? Het koninkrijk der Nederlanden herbergt zo’n 17
miljoen ingezetenen en daar zitten diep gelovigen, gewone gelovigen, licht gelovigen, licht ongelovige
en zwaar ongelovige lieden tussen. En W-A wordt geacht koning te zijn van allen die in ons land hun
stekkie hebben gevonden. Moet hij dan religieuzer zijn op protestantse, roomse, boeddhistische of
mohammedaanse manier of als een kameleon van geloof verschieten? Moet hij zijn toespraken dan
openen met een stichtelijk woord of zich daarvan niet al te veel bedienen? Ik heb de grote vreze dat we
dan weer in de tijd van de middeleeuwse geloofsvervolgingen en de uitwassen daarvan tot in de vorige
eeuw.
Leuk hoor, dat ik mijn mening aan de redacties kenbaar mag maken,
maar veelal is de kwaliteit van de vragen mij machtig onmachtig en dan
vooral omdat mij nooit om de reden van mijn Ja of Nee wordt gevraagd
en ik kan in mijn antwoorden ook nooit middenweg bewandelen. En
vaak sluit ik me dan maar aan bij de zwijgende meerderheid. Die heeft
wel een mening, maar uit die vaak op andere wijze uit of doet er altijd
het zwijgen toe, omdat hij of zij vindt dat ‘zwijgen goud is’ en dan de
raad opvolg van Mijnheer de Uil van ‘oogjes dicht en snaveltjes toe’.
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