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Mag het iets minder zijn, werd mij gevraagd. We kennen wel déze uitspraak: ”Mag het iets meer 

zijn” en dan mag u tegelijkertijd uw portemonnee trekken. 

 

Mag het iets minder zijn; waar heeft dit betrekking op? 

Wordt er misschien bedoeld het aantal bezoekers thuis en bij een bepaalde gebeurtenis i.v.m. 

Corona of mag het iets minder zijn, als we veel herrie maken en de buren klagen hierover. 

Mag het iets minder zijn als we op school spreken met leerlingen en zij vertellen dat ze te veel 

huiswerk hebben gekregen. De vraag is altijd of dit terecht is en in hoeverre word je er slechter van. 

Zeker nu we minder naar school kunnen is (t)huiswerk niet slecht, zolang er wel enige vorm van 

begeleiding en aanwezigheidscontrole is. Het legt trouwens wel méér druk op de ouders. 

 

Mag het iets minder zijn, waar laten we dit dan op slaan? Volgens de overheid betrekken zij deze 

uitdrukking figuurlijk op iets letterlijks; namelijk met steeds minder mensen op bezoek gaan en 

minder bezoekers thuis ontvangen. 

Hoe vervelend dit ook is, deze vermindering is hopelijk de oplossing voor het overwinnen van een 

virus waarvan we sowieso zeggen: mag het iets minder zijn! 

Wel meer mensen vaccineren en liefst zo snel mogelijk. 

 

Ik hoop niet dat het slaat op het verstrekken van informatie. Het lijkt soms dat we steeds minder 

informatie krijgen, soms teruggebracht tot ‘nul-komma-nul’ en achteraf gebeurt er van alles. Helaas 

ben je dan te laat om bezwaar te maken, omdat de bezwaartermijn verlopen is.  

Vaak wordt dan gezegd dat je het hebt kunnen opzoeken, maar, omdat men minder kosten wil 

maken of het mailverkeer wil reduceren, hebben we u ‘helaas overgeslagen’! Daar sta je met je 

mooie gedrag; je had zo graag iets zinvols willen zeggen, maar helaas: het loket is gesloten en jij 

hebt de brief niet mogen ontvangen. 

Met een regelmaat lezen we in de landelijke, regionale en plaatselijke kranten artikelen dat 

bewoners klagen over kennisachterstand en dat inspraak vermindert. De participatie zou nu juist 

niet mogen verminderen, maar deze zou aanmerkelijk moeten verbeteren. Juist meer mogelijkheden 

zouden gecreëerd moeten worden. 

Helaas merk ik maar al te vaak dat dit laatste, schijnbaar, erg moeilijk is!  

 

Waar we meer dan genoeg van hebben, zijn complottheorieën. Dit kan wel iets-veel minder worden. 

We weten op een gegeven moment niet meer, door de hoeveelheid pulp, wat nog waar is, wie en 

wat je kunt vertrouwen, wanneer je erin wordt geluisd, welke sites nog te vertrouwen zijn, etc. etc. 

Trouwens, als u een site niet vertrouwt, kunt u hiervan schriftelijk aangifte doen bij de politie. 

Landelijk wordt dit bekeken en eventueel aangepakt. Weer een site uit de lucht, weer één minder. 

 

Neen, in dit geval “mag het iets minder zijn”, slaat op het gebruik van het aantal woorden in mijn 

column. Als het te véél woorden zijn, neemt het te veel ruimte in, vindt de uitgever dit minder en 

wordt het waarschijnlijk minder gelezen. Dat laatste weet ik trouwens niet en verzin ik zelf. 
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