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Nu weet ik heus wel dat Facebook nou niet bepaald een graadmeter van de werkelijkheid is.
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De gemiddelde reaguurder op dit ‘sociale’ medium wordt over het algemeen, zo blijkt uit 
onderzoek, zelden gehinderd door een gebrek aan feitenkennis, checkt nauwelijks bronnen (want 
‘als het op Facebook staat, dan móet het wel waar zijn’), is taalkundig (daar hoef je niet eens 
onderzoek voor te doen) vaak matig onderlegd, heeft een sterke hang naar aandacht, of wil graag 
een beetje belangrijk gevonden worden (met pa, ma ,vrienden of eventuele partner zijn ze al lang en
breed uitgediscussieerd) en voelt zich altijd een tikkie ‘ongehoord’ en onbegrepen.

Zo’n beetje alles wat in hun leven mis gaat is de schuld van politici (‘Haagse plucheplakkers’), 
journalisten (het ‘hoernaille’) en buitenlanders (vooral moslims). Kortom, veel 
Facebookreaguurders, vooral die op nieuwssites, hebben nou niet bepaald een positieve kijk op het 
leven, want zo’n beetje alles is eh... ‘Kudt’ (dat schrijf je op de sociale media inderdaad met dt) en 
wie hun stellige stellingen pareert met plausibele tegenargumenten, krijgt vaak te horen: ‘Hé joh... 
ga eens deaud.’

Nu kun je natuurlijk, zeker op je eigen sociale domeinen, de pestkoppen, dumbo’s en zeiksnorren 
wel blokkeren en dan hou je op den duur een clubje mensen over waar wél mee te praten valt. In het
opschonen van je volgerbestand dien je dan wél een beetje eerlijk te zijn... ik bedoel, je moet 
natuurlijk voorkomen dat je niet louter en alleen gelijkgestemden over houdt, want dan wordt het 
allemaal wel érg saai en voorspelbaar.

Discussiëren op het scherpst van de snede blijf ik mooi vinden, maar dan wel graag respectvol en 
altijd met de achterliggende gedachte dat je er allebei wat wijzer van wordt of dat je op z’n minst 
een beetje begrip krijgt voor de zienswijze van de ander. Op mijn persoonlijke accounts (op 
Facebook, Twitter en mijn eigen website dus) zal ik dan ook altijd netjes reageren op lezers die een 
eerlijke discussie willen aangaan naar aanleiding van een van mijn columns.

Wie alleen maar wil ‘bashen’ verdwijnt met één simpele muisbeweging naar de grote grijze 
vergetelheid.
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