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Doeslief
Eén van de grootste irritaties in Nederland komt voort uit overlast die
anderen veroorzaken," zegt Paul van Lange, hoogleraar sociale
psychologie aan de VU Amsterdam. Volgens van Lange geeft 87 procent
van de Nederlanders aan dat we wel wat aardiger kunnen zijn voor
elkaar. "Velen willen zich daar best voor inzetten als anderen dat ook
doen."
Je zou denken dat dan 13 procent de anderen en dus veroorzakers zijn van de
onhebbelijkheden die zich vooral voordoen in de top 5 van onaardig gedrag.
1) in het verkeer
2) in de sociaal media
3) in het openbaar vervoer
4) in de politiek
5) in de supermarkt
Dat is natuurlijk niet zo, als optel sommetje, te definiëren.
Gewezen wordt op de morele superioriteit dat een groot struikelblok is.
Mensen zoals ik en misschien ook u, vinden dat die ander of de anderen
zich meer asociaal en onaardig gedragen dan ikzelf en u.
Dit alles naar aanleiding van de actie “Doeslief “ van Sire.
Onaardig wil ik verduidelijken met twee voorbeelden; “U heeft haast en loopt
sneller dan u gewend ben naar de uitgang van een theater”. Velen willen er ook
uit en vinden uw gedrag storend en opdringerig.
Bumperkleven is bij onze haast voor onszelf soms begrijpelijk, kan voor een
ander levensbedreigend voelen. Dan is het opsteken van de middelvinger door
die ander toch ook begrijpelijk, of niet?
Mensen die anderen bespuwen of uit vloeken wil ikzelf buiten de actie
van Sire houden want deze mensen zijn niet door de actie doeslief te
beïnvloeden. Zij behoeven een opvoedingsgesticht.
Donderdag 7 maart heeft Sire de gehele dag, via radio en tv, aandacht
gegeven aan hun sympathieke actie.
Opgeslokt in onze huidige, haastende maatschappij is de kans zeer wel
aanwezig dat wij zelf die anderen wel eens zijn.
Het is misschien de opdracht van Sire, zo u wilt aandacht voor de vraag
van Sire, bij ons gehaaste gaan rekening te houden wat die ander van
ons vindt.

Zeker is dat ik bij dit proberen niet alleen ben. Vindt u dat ook?
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