
T I J D G E E S T

Van de pandemie tot discriminatie: we 
lijken overal een mening over te (moeten) 

hebben. VIVA’s Jessica mist de nuance in het 
debat en onderzoekt hoe je je staande houdt 

in onze meningenmaatschappij.
Tekst Jessica van Zanten

17 miljoen  
 meningen... 

op dat hele kleine stukje aarde
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Als Nederlanders staan we erom bekend  
dat we niet op ons mondje zijn gevallen, 
maar de afgelopen maanden hebben we het 
verkondigen van onze mening tot een kunst 
verheven. Eerst was daar de pandemie. 
Naast het feit dat iedereen z’n weg moest 
vinden in een nieuwe werkelijkheid, leverde 
dit in no time bijna zeventien miljoen 
zelfverklaarde virologen op die het beter 
wisten dan de echte experts. 
In praat- en showbizzprogramma’s, in 
kranten, op sociale media en in gesprekken 
met familie of vrienden: overal moest en zou 
de amateur viroloog zijn zegje doen en wist 
de een het nog beter dan de ander.  
En toen waren daar de dood van George 
Floyd en de daaropvolgende antiracisme-
demonstraties. Een heksenketel aan emoties 
overspoelde de (sociale) media, de discussie 
werd letterlijk zwart-wit en het elkaar de 
maat nemen, leek het nieuwe normaal. 
Want postte je niets over Floyd of zette je je 
profiel niet op zwart, dan was je racist. 
Postte je wel iets, dan moest je wél de juiste 
hashtag gebruiken. Stond je tussen de 
mensenmassa op de Dam dan had je schijt 
aan iedereen in de zorg. Stond je er niet, dan 
was je ‘white privileged ’. 
Was je pro-Akwasi, dan was je anti-Johan 
Derksen en ga zo maar door. Of het nou 
linksom of rechtsom is, je kunt het eigenlijk 
nooit goed doen. Je hoort bij kamp A of 
kamp B en iets ertussenin is nietsig en telt 
niet mee. 
Uitgesproken meningen vliegen over en weer 
en worden rondgestrooid alsof het niets is. 
Bij mij kwamen vooral in het racismedebat 
vragen op als: moet ik hier ook wat van 
vinden, en zo ja: moet ik dat dan online 
delen, wat als het niet goed is, als ik er niets 
over deel ben ik dan slecht? 

INTIMIDERENDE MENINGEN
Ik postte mijn dilemma op mijn InstaStories 
en merkte – gelukkig – dat veel mensen met 
hetzelfde worstelen. Zoals zorgmedewerker 
Lotte (25): ‘Het voelt bijna opgedrongen en 
verplicht om er iets van te vinden. Lees deze 
boeken, luister deze podcasts, posten veel 
influencers. Ik vind overal wel wat van, 
maar als iets me wordt opgelegd, dan haak 
ik af. En ik had ook het idee dat veel 
mensen meededen met een ‘hype’, maar 
werkelijk geïnteresseerd zijn, ho maar. 
Tuurlijk zou ik willen dat discriminatie niet 
zou voorkomen en ben ik voor verandering, 
maar ik weet er te weinig van af om mijn 
stem te laten horen. Ik vond het behoorlijk 
lastig en heb het er met mijn huisgenoten 
over gehad. De conclusie: als ik er iets over 
zou posten, zou het alleen voor de buiten-
wereld zijn en niet omdat het me zo nauw 
aan het hart ligt. Dus besloot ik het niet te 
doen.’ Journalist en schrijver Tatjana Almuli 
(29) deed dat wel. ‘In het begin was ik alleen 
aan het reposten. Ik zit in een feministische 
bubbel en merkte dat zij hele epistels 
schreven met scherpe en slimme meningen; 
dat vond ik intimiderend en ik wist niet wat 
mijn toevoegde waarde was. Ik had eerder 
antiracismeboeken gelezen en een stand-
punt innemen kan ik wel, maar toch vond ik 
dat ik er meer over moest leren om het op 
een gelaagde, intelligente manier te 
brengen. Niets posten was geen optie voor 
mij, juist omdat ik als dik persoon mijn hele 
leven met stigma’s en ongelijkheid te maken 
heb. Ik strijd daar in mijn werk- en privé-
leven tegen en vind het daarom niet kloppen 
als ik me dan niet verdiep in de pijn van 
zwarte mensen. Dus ging ik meer lezen en 
luisterde ik podcasts. Ik ontdekte dat ik 
eigenlijk al best veel weet over dit onderwerp, 

maar omdat het zo gevoelig ligt, is er best 
veel angst om iets verkeerds te zeggen.’ 
Tatjana en anderen raakte door hun 
antiracismeposts volgers kwijt, sommige 
influencers kregen haatmail of werden op 
het virtuele matje geroepen omdat ze stil 
waren of ‘te laat’ met hun mening kwamen. 

MAAK NUANCE WEER SEXY
Wat maakt onze mening toch zo belangrijk 
en waarom worden we steeds vaker 
overspoeld met een meningendiarree? Is er 
nog ruimte voor nuance of het niet weten? 
En hoe vorm je eigenlijk een mening? 
Volgens Ruben Mersch, filosoof en auteur 
van onder andere Van mening verschillen,  
is de mening een statussymbool geworden, 
zeker op sociale media. Mersch: ‘Je moet 
constant met je mening bewijzen dat je bij 
een groep hoort en een goed stamlid van  
die groep bent. Geen mening hebben, is 
daardoor bijna onmogelijk. Uitgesproken 
opinies scoren: ze leveren meer likes op, 
verkopen meer kranten en zorgen voor 
hogere kijkcijfers en dus hogere advertentie-
inkomsten. Jammer genoeg zijn weinig 
meningen echt goed gefundeerd en hoef je 
geen enkele vorm van kennis te bezitten  
om er een te vormen. Vroeger waren er 
poortwachters en werden opinies alleen  
in kranten geplaatst, nu mag iedereen op 
sociale media zijn zegje doen en belanden er 
dingen online die normaal nooit de krant 
zouden halen. In deze gepolariseerde tijd 
heeft nuance de uitstraling van een natte 
kartonnen doos, maar het is dringend tijd 
om nuance weer sexy te maken en het 
gesprek aan te gaan. Want met alleen  
maar je eigen mening of die van jouw  
groep verkondingen en denken dat die de 
enige juiste is, kom je niet verder in een 
democratische samenleving.’  

Eén probleem: we horen onszelf nogal  
graag praten. Uit onderzoek blijkt dat we  
het zestig procent van de tijd over onszelf 
hebben; online is dat zelfs tachtig procent. 
Praktisch filosoof Elke Wiss en auteur van 
Socrates op sneakers. Filosofische gids voor 
het stellen van goede vragen: ‘Uit onderzoek 
van Harvard blijkt dat bij praten over jezelf 
dezelfde beloningssystemen in de hersenen 
worden geactiveerd als bij seks, cocaïne en 
chocolade. Over jezelf praten is dus 
lekkerder. Je eigen mening uitbraken, geeft 
daarom veel meer beloning dan je mond 
houden en vragen stellen. We zijn letterlijk 
verslaafd aan ons ego. Daarnaast leven we 
in een ik-maatschappij en hangen we onze 
identiteit op aan onze mening. Dat zie je aan 
de taal: het is ‘mijn’ mening, hij is van ‘ jou’ 
en dat maakt dat je die mening moet 
beschermen. Daarom verdedigen sommigen 
tradities als Zwarte Piet met hand en tand, 
omdat het bevragen ervan iemands identi-
teit aan het wankelen brengt. Je mening kan 
daardoor ook een ballast zijn om met een 
open blik naar de wereld te kijken.’ Niet 
alleen is vragen stellen minder belonend, we 
zijn het ook gewoonweg verleerd. Als kind 
lopen we de eerste jaren van onze leven 
nieuwsgierig en vragend door het leven, tot 
het moment dat onze ouders in wanhoop 
uitroepen: ‘Ja, daarom!’ En op school leren 
we vooral kennis te reproduceren, voor 
vragen stellen en filosoferen is bijna geen 
ruimte. Wiss: ‘We hebben een maatschappij 
gecreëerd waarin je scoort met een visie  
of oneliners, je scoort niet door in een 
vergadering je hand op de kin te leggen en 
te zeggen: ik weet het nog niet en wil er 
even over nadenken. Dat is jammer, want 
alleen door elkaar vragen te stellen én beter 
te luisteren, komt er verdieping en is er 
ruimte voor wederzijds begrip.’ 

Je eigen mening 
uitbraken, geeft 
bewezen meer 
beloning dan je 
mond houden en 
vragen stellen

5x zo 
hou je je 

staande in de
 meningen- 

maatschappij

1. Laat je niet ophitsen

Heb je niet direct een mening 

klaar? Geef niet, neem je tijd en 

zeg: ‘Wacht even, ik ben mijn 

eigen gedachten aan het 

ordenen.’

2. Stel vragen 

Wees oprecht geïnteresseerd in 

de mening van een ander. 

Luister en vraag door, en 

probeer niet in valkuilen te 

stappen zoals het gesprek van 

een ander over te nemen, 

ongevraagd raad, hulp of 

advies te geven of je eigen 

mening door te drukken. 

3. Lees, luister en kijk 

Wil je meepraten over een 

onderwerp maar vind je dat je 

er te weinig van afweet? Lees 

boeken, luister podcasts of kijk 

documentaires. Juíst ook over 

het tegengeluid. 

4. Durf je mening te 

wijzigen

Je bent geen slappe hap als je 

je mening wijzigt. Een mening is 

namelijk niet voor eeuwig, door 

nieuwe informatie en kennis kan 

én mag die veranderen. Daar is 

niets mis mee. 

5. Niet alles hoeft online

Je hoéft bij maatschappelijke 

discussies niet mee te doen aan 

de online meningenbattle. 

Waarschijnlijk heeft het veel 

meer nut om er face to face of in 

een kleinere groep offline over 

te praten. 
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Wiss stelt dan dat er in tv-programma’s 
naast opiniemakers die standpunt A of  
het tegenovergestelde B verkondigen ook 
vragenmakers aanschuiven. ‘Mensen die  
het nog even niet weten, eerder vragen  
dan antwoorden. Vragenmakers die een 
denkbeweging inzetten en uitnodigen tot 
kalme beschouwing en reflectie. Dat zou 
mooi zijn.’

OP NAAR DE DIALOOG
Maar dat vragen stellen is nogal een kunst 
en in het boek van Wiss herken ik valkuilen 
waar ik ook weleens in trap tijdens een 
gesprek of die ik herken bij anderen. Zo is er 
de ‘help- en adviesreflex’ waarbij je op het 
probleem van een gesprekspartner antwoordt 
met raad, hulp en advies. Je bent bezig het 
probleem op te lossen in plaats van te 
luisteren. Nog zo een: ‘Dat heb ik ook!’ 
(maar dan erger). Terwijl jij enthousiast 
vertelt over je vakantie, kaapt de ander het 
gesprek weg door over haar eigen vakantie te 
vertellen. Het vergt dus oefening om onze 
van nature aangeboren nieuwsgierigheid 
weer te activeren. Wiss: ‘Ga bijvoorbeeld bij 
een familie-etentje het gesprek aan met die 
oom die de mening Zwarte Piet is toch ónze 
traditie!’ poneert of met je moeder die zegt: 
‘Ik geloof niets van al die #metoo-verhalen, 
die vrouwen lokken het uit.’ Doe dat níet 
vanuit de behoefte de ander te overtuigen 
van jouw mening, want dan krijg je twee 
monologen naast elkaar en geen dialoog. 
Stel vragen als: waar heb je de informatie 
vandaan, waar baseer je het op, wat voel je 
erbij? Wees écht nieuwsgierig en misschien 
komt er een moment waarop de ander zegt: 
goh, hoe zie jij dat dan? Maar ga niet met 
die gedachte of hoop het gesprek in.’ Vragen 
stellen, is dus een van de manieren om je 
mening te ontwikkelen. Wat nog meer? 
Filosoof Ruben Mersch: ‘Lees je zo veel 

mogelijk en divers in. Als mens hebben we 
de neiging om vooral te lezen wat bevestigt 
wat we toch al geloven, maar ga juist ook op 
zoek naar het tegengeluid. Zo lees ik elke 
dag het nieuws op een rechtse website, dat 
geeft mij het besef dat dat heus niet 
allemaal nazi’s zijn en wijst mij op mijn 
blinde vlekken in het debat. We vinden dat 
iemand met een andere mening heel 
eenzijdig naar de feiten kijkt, maar zelf doen 
we dat natuurlijk ook.’

LAAT JE N IET GEKMAKEN 
De sociale druk om bij elk maatschappelijk 
debat in no time een goed geformuleerde 
mening op te dissen, kunnen we van Wiss 
laten varen: ‘Laat je niet ophitsen omdat 
iedereen al een mening klaar heeft. Neem je 
ruimte en de tijd en zeg ook dat je je eigen 
gedachten aan het ordenen bent. Laat de 
roeptoeteraars voor wat ze zijn, daar zijn er 
al genoeg van. Laat je mening even sudderen 
en kom er dan mee, dat levert je meer op.  
Je bent niet verplicht je mening online te 
delen; hem voor je houden of met een 
kleinere groep in real life bespreken, heeft 
waarschijnlijk meer effect dan alle online 
discussies. Ook belangrijk: je mening kan  
in de loop der tijd veranderen door nieuwe 
informatie. Dat vinden we moeilijk en zwak, 
zeker als politici het doen. Maar het is juist 
heel sterk als je je eigen mening niet als 
heilig verklaart en je er probeert aan vast te 
klampen.’ 
Bemoedigende woorden in tijden waar 
online mijnenvelden dagelijks goed zijn. 
Gelukkig is er online ook plek voor humor 
zoals de meme die onlangs rondging: 
‘Check on your friends jumping from being 
pandemic experts to economic experts to civil 
rights experts. They haven’t had a day off in 
weeks!’ Hopelijk kunnen de roeptoeteraars 
er ook om lachen. 

We vinden dat 
iemand met 
een andere 

mening 
eenzijdig naar 
de feiten kijkt, 

maar zelf doen 
we dat ook

De cancelcultuur 
J.K.Rowling, Cross-Fit-eigenaar 

Greg Glassman en Johan Derksen: 

ze zijn slachtoffer van de cancel-

cultuur. Overgewaaid uit Amerika 

waar het ook ‘deplatforming’ of 

‘calling out’ wordt genoemd. Het 

betekent dat mensen of bedrijven 

iets zeggen, steunen of promoten 

waar anderen aanstoot aan 

nemen en ze daarom online 

worden verketterd en zo bijvoor-

beeld hun baan verliezen. Volgens 

voorstanders draagt dit ‘cancelen’ 

bij aan gelijkwaardigheid, 

tegenstanders vinden dat deze 

online schandpaal het debat en 

de vrije expressie verstikken.
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