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De media kennen geen 
twijfelruimte

Merlijn Twaalfhoven

Wilders
Mijn opinie na zorgvuldige be-
studering van de tv-beelden.
Misschien kun je het niet zeggen,
maar toch. Bekijk de beelden van
het debat dat voorafgaat aan de
val van de minister [BD 20
maart]. Zie hoe deze partijleider
alleen negatieve kritiek heeft en
en het beleid van de minister af-
kraakt. Bekijk de beelden en luis-
ter naar de intonatie en de mi-
miek van deze partijleider. Ze
spreken boekdelen. Hoor de
 vileine manier waarop de vragen
worden afgevuurd. ‘Er deugt
niets van dit beleid.’ Dan komt de
slotconclusie: ‘Zie, daar staat de
baas van het ministerie’. Hoon en
minachting spreken vanaf het ge-
zicht van deze partijleider. Ie-
mand die al wekenlang, 24/7, be-
zig is voor Nederland wordt
mentaal en emotioneel onderuit
gehaald. De tweede ronde volgt
en na de eerste vraag is het ge-
beurd. Overigens heb ik tot nu
toe geen enkel woord van waar-
dering over Bruno Bruins van
deze partijleider mogen verne-
men. Namens vele medelanders
daarom: Bruno, dank voor je 100
procent inzet voor ons allen.

Emile Wouters
Den Bosch

Participeren
Oproep aan onze regering!
Waarom zijn er toch niet vol-
doende coronatests voor de in-
woners van Nederland? Als er ge-
noeg tests voorradig zijn, kan er
veel beter geanticipeerd worden.
Mensen die het virus gehad heb-
ben zonder dit te weten of men-
sen die lichte verschijnselen had-
den, weten dan dat zij niet meer
besmet kunnen raken. Deze
mensen kunnen ingezet worden
om andere, kwetsbare mensen, te
helpen, zorgtaken op zich te ne-
men, andere mensen te ontlas-
ten. Mensen die door middel van
de test weten dat ze nog niet
 resistent zijn, blijven binnen! We
zijn toch een participatiemaat-
schappij? Zorg dan dat de Neder-
landers kunnen participeren! 

F. Snoeren
Tilburg

Winkeluurtje ouderen
Wat vriendelijk van de super-
markten dat ouderen een apart
uurtje krijgen om te winkelen.
Natuurlijk om hen te bescher-
men, maar is het nu echt nodig
om hen op een onmogelijk vroeg
tijdstip deze kans te geven?

Ronduit be-spot-te-lijk om hen
van 7 tot 8 uur in de morgen te la-
ten winkelen. Juist voor deze
mensen is een dagelijkse bood-
schap een onderbreking van de
dag en zeker nu velen van hen
verstoken blijven van bezoek, is
het fijn om even de deur uit te
gaan. Waarom niet gewoon op
het eind van de ochtend of begin
van de middag? Koffie staat er al
en als het duidelijk wordt aange-
kondigd, houdt iedereen hier ze-
ker rekening mee! Soms vraag ik
me af of de ‘managers’ zelf wel
ouders of grootouders hebben.

Maudy van der Tol
Den Bosch

‘15 miljoen mensen’
In de ons omringende landen
houden de inwoners zich kenne-
lijk beter aan de overheidsmaat-
regelen dan wij Nederlanders
[BD 23 maart]. Zou dit misschien
komen omdat zij het volgende
lied niet kennen: ‘15 (17) miljoen
mensen op dit hele kleine stukje
aarde, die schrijf je niet de wetten
voor, die laat je in hun waarde’.

Bert Nissingh
Rosmalen

Onkritisch volgen?
Sommigen vinden dat Forum
voor Democratie en de PVV in
deze coronacrisis onkritisch ach-
ter premier Rutte moeten gaan
staan. Juist in crisistijd is het be-
langrijk dat het parlement kri-
tisch blijft kijken naar de strate-
gie van het kabinet. In een demo-
cratie moet omwille van brede
meningsvorming en draagvlak
juist ook de stem van de opposi-
tie gehoord worden en meewe-
gen in de besluitvorming. Het
gaat immers om het meest doel-
treffende beleid in het belang van
de burger.

Paul Schermers
Apeldoorn

‘Ach man, lul niet’
Zaterdagochtend in een super-
markt in Boxtel vraag ik een
 (oudere) man achter mij om af-
stand te bewaren. Reactie: ‘Och
man, lul niet, er is hier toch niets
aan de hand’. En onze bestuur-
ders (zoals Femke Halsema in
Buitenhof) maar beweren, dat wij
het moeten overlaten aan het
gezond verstand van de burgers.
Als uitgangspunt vind ik dat
lovenswaardig, maar er zijn mo-
menten dat je als bestuurder
moet doorpakken.

E.J. Houx
Boxtel

Afstand bij erehaag
Ik wil graag reageren op uw arti-
kel ‘Nieuw begrafenisritueel in
coronatijd: de erehaag’ in het
 Brabants Dagblad van 25 maart.
Het gaat specifiek om wat de foto
laat zien: groepen mensen die
dicht bij elkaar staan. 
Toch niet allemaal familie van
 elkaar? 
Blijkbaar neemt men het in
 Venhorst niet zo nauw met het
voorschrift van 1,5 meter afstand!
Hoe dom kunnen mensen zijn. 

Joop Post
Loon op Zand
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We zullen niet
 terug kunnen in
de tijd. De inves-
tering die onze
regering doet,

komt sowieso ten goede aan de
toekomst. Maar welke toekomst is
wenselijk? We kunnen zonder
verder na te denken voluit aan de
slag met het herstellen van de
oude economie, de im-en export
en oude hoeveelheden productie
van alle oude zaken. Maar is het
ook niet het moment om elkaar te
vragen: in welke samenleving wil
jij leven? Weten we überhaupt wat
waardevol is? Het formuleren van
‘cruciale beroepen’ gaf ons al een
heel ander beeld van wat belang-
rijk is dan hoe we verschillende
beroepsgroepen doorgaans belo-
nen. Nu tegenstellingen wegval-
len en we ervaren hoezeer we af-
hankelijk zijn van elkaar, biedt dat
ons de kans om de samenleving
anders te bekijken. We weten
doorgaans allemaal wel waar we
tegen zijn. Maar weten we wat we
wél willen? Het zou kunnen dat
we het daar meer over eens zijn
dan het gebruikelijke mediakabaal
ons jarenlang deed geloven.

Ik zou deze vragen graag beant-
woorden. En er zijn ongetwijfeld
vele anderen met een sterke me-
ning hierover. Maar voordat ge-
bruikelijke stemmen zich opwer-
pen, is het allereerst belangrijk dat
de vraag écht gesteld wordt. En dat

we leren luisteren naar de ant-
woorden van jong en oud, van stad
en platteland, uit alle lagen, hoe-
ken en gaten van ons land. 

Bij een eerdere crisis, in 2008,
was alles erop gericht om terug te
keren tot de wereld van ervoor. De
mensen die daar zeggenschap over
hadden, waren volksvertegen-
woordigers. Zij spraken en han-
delden niet namens hunzelf of na-
mens grote bedrijven. Hoewel?
Wat zij deden was ingegeven door
een financiële, economische blik.
Wij, burgers, werd niets gevraagd.
De economie is natuurlijk enorm
relevant maar niet het enige dat
ertoe doet, zeker niet als de grote
bedrijven hun winsten naar aan-
deelhouders of via brievenbus -
firma’s in Panama aan ons land
onttrekken. 

Het onbekende
Is er, afgezien van het draaiend
krijgen van onze economie, nog
een groter verhaal, een beeld van
goed samenleven dat ons houvast
geeft als we denken aan de toe-
komst? Kunnen we ons voorberei-
den op het onbekende? Eeuwen-
lang gaven volksverhalen, reli -
gieuze rituelen en culturele tradi-
ties verband aan ons leven. Het
waren grote, allesomvattende
structuren die door generaties
voor ons waren uitgesleten en die
zoveel mogelijk van onze gedach-
ten en gevoelens een plek wisten
te geven. Maar éénrichtingverkeer
was het niet. Jij was het zelf die
meesprak, meezong, tradities

doorgaf en deelnam aan de
 rituelen.

Ook zaken die onbegrijpelijk
zijn, kregen hierin een plek. In de
moderne tijd laten we de dominee
ons niet meer vertellen waar we in
geloven moeten. Muziek en dans
hebben we in het theater gezet,
zingen doen we alleen nog in het
voetbalstadion en in plaats van
verhalen te vertellen rond het
haardvuur kruipen we ’s avonds
voor de televisie. Dit betekent dat
we ontwend zijn geraakt om met
het mysterie om te gaan, met het
ongrijpbare van ons bestaan. Nu
we te maken hebben met grote
onzekerheid volgen we het
nieuws dat live binnenstroomt.
De media kennen geen twijfel-
ruimte, voor net niet weten is er
geen plek. Deskundigen, specialis-
ten en de mensen van de overheid
werken hard om ons zekerheden
te geven. Zij zullen ons niet kun-
nen vertellen waar we in geloven
kunnen of welke toekomst goed
voor ons is. 

Sinds 2008 is er veel veranderd.
Het tekort van het gangbare eco-
nomische en financiële stelsel is
voelbaar geworden. We hebben
dit gevoeld in de huizenprijzen,
het lerarentekort, werkdruk in de
zorg en de problemen bij boeren-
bedrijven. We voelen het ook aan
de opwarming van de aarde, het
wantrouwen naar duurzaam-
heidsmaatregelen, de aardschok-
ken in Groningen en de vrees voor
wie dit alles moet gaan betalen.
We leven niet meer in 2008. Maar
gaan we miljarden investeren om
terug te keren naar 2019, of durven
we de vraag te stellen: wat is voor
jou een goede wereld?

! Merlijn Twaalfhoven is compo-
nist, oprichter van The Turn Club
en curator van het In Our Nature
Festival in Boxtel.

▲ ‘Gaan we miljarden investeren om terug te keren naar 2019?’ FOTO AXEL ZLOCH 

We ervaren meer dan ooit hoezeer we afhankelijk
zijn van een rechtvaardige en zorgzame overheid.
De grote vraag is echter: gaan we de oude status
quo herstellen of zetten we in op een
samenleving die anders mag zijn?

INGEZONDEN

▲ Bruins (r) geeft een elle-
booggroet aan Wilders. FOTO ANP

Welke toekomst
willen we eigenlijk?
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