Ze doen maar wat
Ongetwijfeld hebt u, beste lezer of lezeres,
deze kreet vaak gehoord. Bijvoorbeeld op
Omroep Zeeland in de rubriek “Zegt u het
maar”. Daar mogen wij als Zeeuwse
burgers onze mening geven over allerlei zaken die zich binnen of buiten onze provincie
afspelen. Ik luister regelmatig naar deze rubriek, want er komen best wel eens verstandige
opmerkingen naar ons welwillend luisterende oor toegewaaid. Een heleboel Zeeuwen hebben
wel een mening, maar uiten die niet. Ze “zouten hem” zogezegd “op” doen ons er geen kond
van. Er zijn ook luisteraars, die af en toe reageren en er zijn er die dat regelmatig of zeer
regelmatig doen. Laat ik er een paar noemen, die nu zo in mijn grijze cellen, om het met
Hercule Poirot te zeggen, opduiken. Een mevrouw uit Walsoorden heeft overal verstand van,
ene Eric uit Vogelwaarde is van hetzelfde laken een pak. Dan hebben we nog Middelburgse
mijnheer G. en de zure meneer J. uit Vlissingen. In Arnemuiden resideert ene heer K. die niets
van kernenergie wil weten en de gemeenteraad van Middelburg allemaal knoeiers vindt, en
om te eindigen laat uit Oost Souburg, of is het West Souburg?, de oud voetbalscheidsrechter
W.S. ons vaak luid en duidelijk zijn mening weten. Oh ja, nog één uitsmijter éh, die mag ik
niet vergeten. Ene mijnheer H. uit Sliedrecht is een soort wereldwonder, want als oud
(binnen)schipper heeft ook hij ook overal verstand van, éh. En hij is rechtlijnig in
geloofzaken, dat hij nog “roomser is dan de paus” als heeft die man niet zijn voorkeur.
En vaak gaan al die meningen over geld. Over plannen die veel geld kosten, over financiële
vergoedingen voor parlements- of raadsleden, wat allemaal zakkenvullers zijn en dat van deze
verkwistingen de “gewone man”, ook wel “Jan met de pet” genoemd het slachtoffer wordt en
dat dit geld beter aan de minima kan worden besteed. En die prutsers in de Kamers en
Provinciale Staten, Gemeenteraden, Algemene Vergaderingen van de Waterschappen en
allerlei Adviesraden hebben gewoon nergens verstand van. Ze doen maar wat en dat geldt ook
voor ministers, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders, dijkgraven, gezworenen en
hoofdingelanden. Niks deugt ervan, ze luisteren niet naar ons, het volk en dus “weg ermee!“
en “de macht aan het volk”.
Voer voor onderzoekers om te onderzoeken hoe en wat het volk
denkt en ons daarom per website of telefoon lastig vallen om
onze meningen te peilen en dat allemaal vast te leggen in
(dikke) rapporten, die met veel bla bla aan een minister,
commissaris van de koning of burgemeester worden
overhandigd. Die meningen worden dus vooral via de digitale
weg gevraagd via www.weetikveel.nl, www.zegmaarwat.nl of
www.allemaalkletskoek.nl. Er zijn er natuurlijk nog meer, maar ik noem nu maar de drie
meest bekende. En dan de kranten of lokale omroepen met hun dagelijkse stelling. Zoals in de
PZC op een willekeurige dag gevraagd werd of wij het eens of oneens waren met de stelling
“ik hoef niet te weten wat ik allemaal onder de leden heb” of Omroep Zeeland die onze
mening vraagt over “Op overheidsgebouwen moet het hele jaar de Nederlandse vlag
wapperen”. En aan de hand van een paar honderd antwoorden wordt dan vaak een opiniestuk
geschreven of reportage gemaakt alsof er geen gewichtigere onderwerpen zijn. En met al die
rapporten en aanbevelingen wordt dan weinig of niets gedaan ofwel “ze verdwijnen in de
bekende lade”.
Ze doen maar wat……………. Soms wel, maar toch grotendeels niet. Want al die soorten
volksvertegenwoordigers krijgen zoveel voorstellen tot veranderingen en nieuwe maatregelen
over hun hoofd uitgestort dat ze soms door de bomen het bos niet meer zien. En dan krijgen
ze inderdaad de neiging om “maar wat te doen”. Maar ho ho, dat gebeurt niet. Ze doen juist
hun stinkende best om zich door die rijstebrij van vaak moeilijk leesbare stukken te werken en

daar ook nog verstandig op te reageren. Want ambtelijk Nederland kan
zo moeilijk begrijpelijk schrijven, dat je zou denken die die maar wat
doen.
Ze doen maar wat …………de stuurlui aan de wal “roepen maar wat”
en die aan de knoppen doen hun best en niet zo maar wat.
Augustinus

