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COLUMN – Zaterdag Live 1 april 2017 - Columnist: Gerard Verspuij 
 
Alles wat aandacht heeft leeft ! 
  
Onze technologie maakt de wereld kleiner. Je kunt met mensen over de gehele wereld communiceren via 
Facebook. Presidenten communiceren met de gehele wereld via twitterberichten. Als bewoner krijgt u nog 
zelden een telefoonnummer te zien. Veelal moet u het doen met een internetadres www en nog wat, gevolgd 
door nl of door com. De postbode komt nog maar drie keer per week langs. Met haast, want anders loopt hij in 
zijn eigen tijd. De gemeente Den Haag is nauwelijks nog direct bereikbaar. U krijgt een keuzemenu en als u niets 
intikt krijgt u het gehele menu nog een keer te horen. 
 
Wilt u iemand spreken dan moet u bij de gemeente uitleggen, waar u het over wilt hebben met de door u 
gekozen ambtenaar of medeweker. Meestal tevergeefs, want de meneer of mevrouw is even afwezig. U kunt 
natuurlijk een email sturen. Die komt altijd aan. Nog erger is het, als je een tekstcomputer aan de lijn krijgt.  
Die doet aan spraakherkenning en begrijpt dan bijna nooit wat u bedoelt. Of us het nog een ker wilt herhalen en 
nog een keer en nog een keer. Gewoon brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr inspreken, gegarandeerd dat u direct een medewerker 
aan de lijn krijgt. Kortom alles is er op gericht om u het zo moeilijk mogelijk te maken om uw verhaal te kunnen 
afsteken. Vreemd als er miljoenen in reclamecampagnes gestoken worden om de concurrentie voor te zijn.  
Iets klopt er niet. 
 
Voor wat het waard is gaat het economisch weer goed met Nederland. Het is een column waard om dat te 
bestrijden. De zendtijd is beperkt en dat komt een volgende keer dan wel. Wat wel duidelijk is, dat de inwoners 
van ons land steeds somberder worden over de toekomst. Ik noem u niet alle problemen en zorgen; feit is, dat er 
behoorlijk gepiekerd wordt en de mensen in de schaduw zitten. Natuurlijk doet de gemeente Den Haag 
onderzoek. Zo blijkt ruim 50 % van alle inwoners van 18 jaar en ouder regelmatig een gevoel van eenzaamheid 
te voelen. Met alle klachten van dien. Toch vreemd, want stil is het nergens in Den Haag en je komt mensen zat 
tegen. Alleen die hebben haast en zeggen niets. We zitten gelukkig weer in de periode dat de dagen gaan 
lengen. De bomen krijgen hun bladeren weer aan de bomen, het groen springt de grond uit en de narcissen, de 
krokussen en de hyacinten groeien en bloeien prachtig. De natuur heeft er weer zin in.  
 
In dit hele proces speelt de zon een onmisbare rol. Zonlicht doet wonderen. Kijk om je heen. Daar waar zonlicht 
komt, groeit en bloeit het. In de schaduw groeit er niets. Wat is dat toch. De zon geeft feitelijk aandacht en 
daarmee energie aan de natuur. Wij mensen zijn ook onderdeel van de natuur. Wij moeten natuurlijk letten op de 
kosten en schrappen taken en functies, die aandacht geven. Of we maken ze duur, zodat je er geen gebruik van 
maakt. 
 
De huisartsen krijgen een kwartier per consult. De wijkverpleegkundigen geven als ware het een rondje op de 
ijsbaan 29 seconden per taak en langer dan 18 minuten is niet de bedoeling. Tijd voor een praatje, dat kan niet 
hoor. Daar maakt de cliënt dan maar gebruik van zijn eigen netwerk. Afwentelen heet dat, want alleen als het 
goed gaat met je heb je veel vrienden, noem het kennissen; kom je in de problemen, dan heb je het goed 
gedaan als je een echte vriend hebt. Al die technologieën maken de behoefte van ons als mens aan aandacht 
verre van overbodig. Integendeel, het maakt de behoefte alleen maar groter. Onderzoek wijst uit dat mensen 
naar hun huisarts gaan als laatste mogelijkheid om enige vorm van aandacht te krijgen. Dat is altijd beter dan 
aandacht van de fles.  
 
Wij mensen zijn sociale wezens en we kunnen niet zonder aandacht. Hoe vreemd is het daarom dat we niet 
meer de tijd nemen voor elkaar. Om te vertellen wat je in jonge levensjaren voor vervelende en ook leuke dingen 
hebt meegemaakt. Om de vergelijking met de natuur maar te blijven maken. Je moet het uiten en geestelijk 
afbreken net zoals co2 wordt omgezet door de zon en de bomen in zuurstof. Om te kunnen leven. 
 
Daarom is het spreken over misstanden in de jeugd en ook bij andere leeftijden van groot belang. Hulde 
daarvoor. We hebben het over een klimaatakkoord. Goed natuurlijk. Het wordt ook de hoogste tijd voor een 
aandachts-akkoord. En het opnemen van het recht op aandacht in de grondrechten van een mens. 
Het maakt de mensen zonniger, ze komen uit de schaduw, krijgen energie en worden positiever en erg 
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belangrijk, ze staan open voor anderen en luisteren en geven aandacht. Eenvoudig toch! We worden allemaal 
een beetje de zon in onze eigen directe omgeving. Geven wat warmte en aandacht en we worden er zelf ook 
beter van, want zonder aandacht kan echt niemand. U niet en ik ook niet. We doen daarom mee aan het 
aandachts-akkoord. Het medicijn tegen ergernis, pessimisme en de garantie op het achter kunnen laten van 
vervelende en ernstige omstandigheden. Om de schaduw te verlaten en te genieten van de zon. 
  

 


