
‘Gezeur en gedoe’  goed voor de democratie! 
Is ‘zeuren’ echt zo negatief?  

 

 
 
De laatste tijd hoor ik steeds vaker opmerkingen als: ‘wat zitten ze nu toch allemaal te zeuren over …’ 
Ook ik op zie vaak op tv  gasten in praatprogramma’s die Nederland maar helemaal niets (meer) 
vinden.  
In het onderwijs klagen de leerkrachten en docenten ook steen en been. Alles moet anders of alles  
verandert juist te veel. De kranten staan vol met reacties of kritiek op eerder gepubliceerde artikelen.  
Zo ook in Amerika. Daar protesteert ongeveer de helft van de Amerikanen tegen de nieuwe president 
Trump en/of zijn beleid.  
En dit ‘gezeur en gedoe’ vindt plaats in juist de meest welvarende landen van de wereld.  
 
Ik vraag mezelf af wat diezelfde mensen zouden doen wanneer ze bijvoorbeeld in een straatarm land 
zouden wonen. Mijn moeder zei altijd als wij aan het zeuren waren of ruzie hadden over het eten, 
het gebrek aan plaats, of onze kleren: “Hou op! De mensen in Biafra die hebben recht om te klagen, 
die hebben het pas echt slecht, die hebben pas echt honger”. Ja, daar kun je als klein kind natuurlijk 
niet tegenop.  
 
Toch zit er ook een goede kant aan al dat geruzie, gezeur en gedoe heb ik ooit gelezen. Je kunt dit 
ook zien als een vorm van betrokkenheid, van kritisch lezen, kritisch denken en kritisch zijn. Door alle 
(positieve óf negatieve) kritiek houdt men elkaar bij de les. Wanneer je iets schrijft in een krant, op 
Wikipedia of op social media, zijn er altijd mensen die reageren of corrigeren. En wanneer dit op een 
nette beschaafde manier gebeurt is daar niks mis mee. Je zou zelfs kunnen stellen dat al dit gedoe en 
gezeur de basis vormt van een gezonde en volwassen democratie.  
Kijk maar naar landen waar men het niet zo nauw neemt met de waarheid en waar maar heel weinig 
weerstand (meer) is van de media en de bevolking. Heeft men daar dan helemaal niets te zeuren? 
 
Wat heeft dit nu allemaal met Ondernemend Onderwijs te maken? Veel, heel veel.  
In ons ietwat verouderde curriculum zitten een paar hiaten die ik graag zou willen dichten. Twee 
daarvan zijn het ontbreken van mediawijsheid en informatievaardigheden. Juist deze twee hebben 
we in onze steeds toenemende digitale en complexe wereld heel hard nodig om meningen, feiten, 
alternatieve feiten, nepnieuws en leugens goed uit elkaar te kunnen houden.  
Hoe kunnen wij leerlingen en studenten hier goed op voorbereiden? Daar heb ik zelf wel wat ideeën 
over, maar daarover een ander keer meer. 
 
Met vriendelijke groet,  
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