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Ik vraag me af of het gemakzuchtig is van mezelf om liever geen mening te hebben. Als ik wil 
dan kan ik mezelf wel een mening toeschrijven, maar ik zou me eerst verplicht voelen om 
meer kennis op te doen over het betreffende onderwerp. Ik formuleer liever geen mening 
vanuit mijn buikgevoel. Zeker niet in deze tijd waarin er altijd wel iemand is die zich 
aangesproken of beledigd voelt. 
Indien ik mijn mening in de zee van andere meningen wil lozen, dan zou ik dus willen weten 
waarover ik spreek. Ik zou informatie moeten opdoen, noem gerust het research. De daaraan 
gekoppelde vraag is: waar haal ik de juiste informatie vandaan? 
We weten dat het internet onbetrouwbaar is en de boeken die geschreven worden over het 
onderwerp kunnen de snelheid van de actualiteit niet volgen. Een krant of een andere 
vluchtige vorm van informatieverstrekking is evenmin te betrouwen. Ze zijn vaak niet meer 
dan een bonte verzameling van animerende raaskallerij vol hiaten. En zelfs al zou ik de moed 
vinden om te duiken te midden van de massa informatie, zelf het kaf van het koren proberen 
te onderscheiden, dan zou mij dat heel wat tijd kosten. Ik zou alsnog op mijn instinctief 
buikgevoel moeten vertrouwen om de juiste van de valse informatie te scheiden. En dat is iets 
dat ik met het oog op een welgefundeerde mening niet tracht te doen. 
Waarschijnlijk is de enige manier om échte kennis van zaken op te doen, het aan de levende 
lijve ondervinden. Erop uit trekken en de comfortzone verlaten. Dat klinkt nobel, misschien 
zelfs ‘juist’. En dan zou ik pas echt begrijpen wat er speelt. Mijn mening over het onderwerp 
zou dan niet beter gefundeerd kunnen zijn. 
De context waarin ik me bevind, mijn positie in de westerse maatschappij, daar kan ik mij 
moeilijk van ontdoen. Site specifieke informatie zal altijd gelezen worden door de bril van mijn 
subjectieve context. Maar de informatie ervaren in plaats van deze extern te vernemen, lijkt 
hoe dan ook crucialer voor het vormen van een ‘zuivere’ mening. 
Maar wil ik dat doen? Mijn kostbare tijd spenderen aan veldonderzoek? Is mijn tijd kostbaar? 
En wat is de ‘juiste’ besteding? Richt ik mijn pijlen op zelfbehoud en zelfontwikkeling? Of kies 
ik beter voor het ‘risico’, dat dan een andere vorm van zelfontwikkeling met zich meebrengt? 
Ben ik een egoïst als ik voor het eerste kies? 
Ik vind het vanzelfsprekend dat ik ernaar tracht ‘een goed mens’ te zijn en verwacht dat, tot 
mijn regelmatige teleurstelling, ook van anderen. Maakt het mij een slechter mens als ik zeg 
dat ik het leven als zwaar en moeilijk ervaar en dat ik mij daarom de miserie van een ander (of 
vele anderen) niet aantrek? Dat ik wel bereid ben om te helpen als het ongeluk van een ander 
mijn pad kruist, maar dat ik er zelf niet naar op zoek ga? Ook al weet ik met zekerheid dat het 
bestaat, zelfs niet zo heel ver weg van mij verwijderd. 
Dat ‘goed’ en ‘slecht’ zeer subjectieve begrippen zijn die elkaar kunnen overlappen heb ik 
natuurlijk ook begrepen. Omdat de meerderheid rondom mij, althans in de virtuele wereld, 
een mening lijkt te hebben, kwam de vraag naar mijn mening als vanzelf. Mijn conclusie luidt 
dat ik geen mening wens te hebben over de actuele problematieken betreffende de niet zo 
naaste medemensen. Ik ben mij ervan bewust dat neutraliteit en onverschilligheid dicht tegen 
elkaar liggen. Maar geen mening hebben betekent ook geen afwijzing, geen tegenspraak, geen 
irritaties en geen verspilde energie. 
’Gewoon goed’ doen zonder mening blijkt onmogelijk. Elke daad verraad een keuze waarin 
een mening huist. 
 

Karolien Deman 


