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Dertig doden bij een aanslag in het Midden-Oosten, een buurman die werkloos
is geworden, aanhoudende droogte in Afrika, twee kinderen die zijn omgekomen bij een woningbrand. Een greep uit de gebeurtenissen waarmee ik op
een willekeurige dag geconfronteerd word. Nieuws van ver weg en dichtbij,
en het is stuk voor stuk erg, maar niet alles raakt me. Hoe kan dat?

Het ene bericht treft je meer dan het andere, dat is
een feit. Maar wat daar nu de reden van is en invloed
op heeft, is lang niet zo duidelijk. En wat zorgt er nu
voor dat mensen zich soms helemaal afsluiten van
het nieuws? Met die vragen in haar achterhoofd ging
Marjan van Houwelingen op onderzoek uit.
SOCIALE IDENTITEIT
Toen ik het rijtje nieuwsberichten op die willekeurige
dag las, was ik door slechts één bericht echt ontdaan:
het nieuws over de woningbrand. Ik vraag me af
hoe het komt dat ik juist daardoor zo geraakt ben. Ik
besluit te gaan zoeken op internet. Al snel stuit ik op
een theorie over de in- en uitgroep. Wikipedia legt me
uit dat binnen de sociologie en de sociale psychologie
een in-groep een sociale groep is van mensen met wie
een persoon zich identificeert als lid. Oftewel: aan wie
iemand een sociale identiteit ontleent. De uit-groep
is het tegenovergestelde: de groep van mensen met
wie iemand zich níét identificeert. Mensen identificeren zich bijvoorbeeld met andere mensen van
dezelfde cultuur, geslacht, club, geaardheid, religie,
woonplaats of bedrijf. Sociale groepen kunnen geassocieerd worden met een zeer uiteenlopend aantal
eigenschappen.
BEPERKING VAN DE WERKELIJKHEID
Zou deze theorie de reden zijn waarom ik, als moeder
van twee kinderen, meer geraakt ben door het nieuws
van de woningbrand dan door de dertig doden in het
Midden-Oosten? Die vraag leg ik voor aan Wendy van
Mieghem, psycholoog, socioloog en auteur van De wijsheid achter emotie en gevoel. ‘Persoonlijk ben ik blij dat
ik niet alles hoef te verklaren,’ zegt Wendy. ‘De theorie
van de in- en uit-groep klopt zeker, maar is gelukkig niet
het enige dat klopt,’ aldus Wendy. Ze legt me uit dat het
enerzijds niet vreemd is dat hetgeen waarmee ik dagelijks in verbinding sta, mij dieper raakt. ‘Je voelt je daarin
namelijk verbonden. Anderzijds vind ik de theorie vaak

een beperking van de werkelijkheid,’ vertelt Wendy. ‘Ik
ben blij dat niet alles altijd zo voorspelbaar is. ‘Je kunt
opeens enorm geraakt worden door iets, waarvan je het
helemaal niet had verwacht.’
COMPLEX
In mijn omgeving hoor ik regelmatig dat mensen ervoor
kiezen om even geen nieuws meer te kijken. Nieuwsapps
worden verwijderd en de krant blijft onaangeroerd
liggen. Ik herken dit bij mezelf.
Urenlang lag ik eens te woelen in mijn bed, omdat ik
filmpjes had gezien van gruwelijkheden in IS-gebied. Ik
besloot om tijdelijk geen nieuws meer te kijken. Volgens
Wendy van Mieghem is het heel natuurlijk om je in golfbewegingen open te stellen en af te sluiten voor dingen
van buitenaf. Ze vindt dat het voor je pleit om je een
bepaalde periode af te sluiten voor het nieuws. ‘Je hebt

‘IK ZOU HET ERGER VINDEN
ALS JE NIET MEER KIJKT,
OMDAT HET JE NIETS DOET’
er namelijk last van. Ik zou het erger vinden als je niet
meer kijkt, omdat het je niets doet. De persoon die zich
tijdelijk afsluit, is zich bewust van het feit dat hij, als
hij zich wel openstelt, de verbinding aangaat met die
ander. En dus de kans loopt om geraakt te worden. Daar
komen vragen en worstelingen uit voort,’ zegt Wendy.
‘Als mensen zich afsluiten, sluiten ze zich af voor zichzelf
en hun eigen onmacht en machteloosheid.’ Ze legt uit
dat dit prima is, zolang het tijdelijk is. Als je dit echter
voor een langere tijd doet, vindt ze het een gemiste
kans. ‘Uiteindelijk sluit jij jezelf af en niet de oorlogen.
Ondanks dat je je dat niet altijd realiseert, betaal je er
een prijs voor. Door iets lange tijd te onderdrukken, gaan
er dingen stuk. In contact met anderen en met jezelf.’
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SNOEPJES VOOR DE GEEST
Dat er ook mensen zijn die om hele andere redenen
geen nieuws meer kijken, blijkt uit diverse blogs en
artikelen die ik tegenkom. Ik stuit op een stuk tekst
van de Zwitserse schrijver en zakenman Rolf Dobelli.
Hij schreef in 2011 een essay, Weg met het nieuws. In
ruim vijfduizend woorden beschrijft hij allerlei redenen
waarom het beter is om geen nieuws meer te kijken.
Het stuk werd vertaald en volledig gepubliceerd in het
NRC. ‘Nieuws is voor de geest wat suiker is voor het
lichaam,’ meent Dobelli. ‘De media voeren ons met
triviale zaken, steeds in hapklare brokken. Weetjes, die
niet werkelijk over onze levens gaan en geen denkwerk
vereisen.’ Volgens Dobelli raken we zelden verzadigd.
‘Wat ons niet lukt bij het lezen van boeken en lange,
moeilijke tijdschriftartikelen, lukt ons wel bij eindeloze,
kleine nieuwsflitsen: we kunnen ze blijven eten, deze
felgekleurde snoepjes voor de geest.’
Ik geloof meteen dat Dobelli een punt heeft met zijn
laatste opmerking. Tijdens het lezen van zijn lange
artikel heb ik namelijk moeite om mijn aandacht erbij
te houden. Ik lees een paar NOS-berichten en bekijk
ondertussen ook nog een stukje van een schaatswed-

‘NIEUWS IS VOOR DE
GEEST, WAT SUIKER IS
VOOR HET LICHAAM’
strijd. ‘Nieuws vergt concentratie,’ zegt Rolf Dobelli
verderop in zijn essay. Hij is ervan overtuigd dat de
verstorende berichtenstroom ons verandert in oppervlakkige denkers. ‘Je doet Parijs niet af met een bezoek
van een uur en je haast je niet in twee minuten door
het Museum of Modern Art. Waarom niet? Omdat de
hersenen opstarttijd nodig hebben.’ Dobelli legt uit dat
concentratie opbouwen minstens tien minuten leestijd
kost. ‘In minder tijd zal je brein de informatie oppervlakkig en ternauwernood opslaan.’
GEEN SPETTERENDE KOPPEN
Toch zou ik het vreemd vinden om helemaal geen
nieuws meer te volgen. In hoeverre voel ik me dan
nog betrokken op het wereldgebeuren, vraag ik me
af. Dobelli is hier duidelijk over. Volgens hem maken
de reguliere nieuwsberichten ons juist passief en gaat
het vrijwel altijd over zaken waar je zelf geen invloed op
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hebt. ‘Schrok niet langer spetterende koppen op. Lees
tijdschriften en boeken die de wereld verklaren. Zoek
tijdschriften die inzicht geven en die niet bang zijn om je
de complexiteit van het leven te tonen en ook niet om
je puur te amuseren.’ Dobelli geeft aan dat de wereld
gecompliceerd is en dat we dat niet kunnen veranderen. Volgens hem moet je lange en diepzinnige artikelen en boeken lezen die die complexiteit weerspiegelen. Maar mis je dan geen essentiële zaken, is mijn
vraag. Volgens Dobelli ga je na een tijdje ontdekken dat
je geen belangrijke dingen mist. ‘Als informatie namelijk
echt belangrijk is, hoor je het wel van je vrienden of je
schoonmoeder.’
RUIMTE
Waar Dobelli zijn essay afsluit met het recht om altijd
van gedachten te kunnen veranderen over zijn eigen
denkbeelden, sluit ik dit artikel af zonder een pasklaar
antwoord klaar te hebben. Ieder mens is namelijk
anders. Uniek in zijn eigen emoties, gedachten en
keuzes. Wat ik meeneem, is het voornemen om een
tijdje op nieuwsdieet te gaan. Ik besluit om me minder
te laten afleiden door spetterende koppen, pop-upbe-

DAN ONTDEK JE DAT JE
JE VERBONDEN VOELT,
VERBONDEN IN HET
ALLEDAAGSE
richten en filmpjes op mijn tijdlijn. Niet om me daarmee
af te sluiten van het wereldgebeuren, maar juist om
meer ruimte te maken voor andere dingen. En me te
laten raken door het onverwachtse.
Diezelfde week wandel ik een rondje door onze wijk.
Ik raak in gesprek met een oudere dame uit Irak die
op een bankje zit uit te rusten van haar dagelijkse
fietstocht. Op het eerste oog misschien niet meteen
iemand uit mijn in-groep, maar toch voelen we ons
verbonden. De onverwachtse ontmoeting raakt me.
Misschien omdat ons gesprek iets in zich had van het
lezen van een goed boek; we namen er de tijd voor en
kwamen tot nieuwe inzichten. En dan ontdek je dat
je je verbonden voelt, verbonden in het alledaagse. n
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