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Ik hoor steeds vaker en mogelijk u ook: “In wat voor tijd leven we en waar gaat dit heen?” Sla de krant maar 

open, kijk naar de tv, luister naar de radio of spreek met de mensen in de straat; je hoort dit steeds vaker en de 

oplossing hebben we niet. 

Heeft het te maken met gelijk krijgen of gelijk hebben? Dit speelde vroeger natuurlijk ook al, maar mogelijk 

kon men zich er gemakkelijker bij neerleggen dat je dus niet altijd gelijk kreeg.  

Natuurlijk is dit van alle tijden en verzet hiertegen hoort hierbij, maar de manier waarop je gelijk wilt krijgen 

tegenwoordig, verloopt helaas steeds gewelddadiger en tart elke regel van fatsoen! 

 

In mijn vorige column sprak ik over de waarde van een mensenleven en dat dit soms niet zoveel waard is. Als 

je vandaag de dag hoort en ziet hoe we ons gedragen tegenover elkaar, dan is de waarde van een mensenleven 

bijna niets meer waard. Waar komt dit vandaan; dit niet tolerant zijn, niet meer naar elkaar willen luisteren of 

samenwerken? Dit gebeurt trouwens overal. Op alle niveaus hebben we hier mee te maken; in de politiek (ook 

lokaal), sport, werk en ook bij allerlei maatschappelijke instanties. Dit alles wordt wel, denk ik, versterkt door 

corona en haar gevolgen! 

“We pikken het niet langer, maar om dit op mensen c.q. zaken af te reageren, ik weet niet of dit de juiste weg 

is”. Soms pikken we het niet meer, omdat de instantie iets beweert dat niet klopt, maar vasthoudt aan haar 

gelijk of soms zijn we zo overtuigd van ons eigen gelijk, dat we de instantie bedreigen. 

 

Het blijft hoe dan ook belangrijk dat we ons met elkaar op een fatsoenlijke manier blijven bemoeien. Aandacht 

schenken aan gebeurtenissen, die zich afspelen binnen je buurt of wijk. Het gewone leven gaat door en vanuit 

het College van B&W komen er nog steeds plannen op ons af. Het is belangrijk,dat we dit blijven volgen en 

proberen in te schatten wat eventueel de gevolgen zijn voor je buurt of wijk. 

Als iets gepland staat voor uw buurt, bijvoorbeeld het plaatsen van een gebouw, is het belangrijk om uit te 

vinden hoe, wat en wanneer. Sterker sta je als je je verenigt en probeert gebruik te maken van alle inspraak-

mogelijkheden die je als burger geboden worden. 

Burgerparticipatie in de meest brede zin van het woord is nog steeds een machtig middel!  

 

Gebruik maken hiervan betekent echter niet dat je altijd je gelijk krijgt. Gelijk hebben is toch iets anders dan 

gelijk krijgen, maar je kunt wel de argumenten meegeven om eventueel de andere partijen te overtuigen van 

je gelijk. Lukt dit niet; neen is ook een antwoord. Blijf in gesprek. Grijpen naar andere machtsmiddelen om je 

gelijk te krijgen werken uiteindelijk averechts en de schade is groter dan jouw gelijk. 

 

Bevraag de politiek, zeker in het licht van de aankomende verkiezingen en als je merkt dat er zaken geregeld 

worden die volgens jou niet kloppen, kaart dit aan. Zoek steun bij anderen; lees eventueel de nieuw opgestelde 

partijprogramma’s en kijk of Loosduinen en haar wijken hier duidelijk in voorkomen. Uiteindelijk maken we 

samen de stad en deze stad maken we toch niet samen kapot? Dit laatste gebeurt helaas door een klein groepje 

ontevredenen, die persé hun gelijk willen halen of is het meer om te kunnen rellen. Het heeft niets meer te 

maken met gelijk hebben of krijgen en “zij weten niet beter”, is wat je vaak hoort, maar dat is schijn. Natuurlijk 

weten ze beter en ik heb gelijk! Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg is misschien hierop meer van 

toepassing.  

 

Zelfs het ‘nieuwe normaal’ kan niet voorbij gaan aan: “Ik heb altijd gelijk en als ik dit niet heb of krijg, dan 

haal’ ik dit gelijk wel op mijn manier”. Anno 2021 is dat toch geen manier van doen.  

Doe normaal! 
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