
Sorry …………

Sorry,  excuses,  verontschuldiging………hoe  vaak  hoor  je  deze  woorden
niet. Soms terecht, maar ook wel onterecht. Want het huidige mensdom is
vandaag snel op de teentjes getrapt als een iemand iets beweert waar de zich
op de tenen getrapt voelende persoon het niet mee eens is. Denk maar eens
mevrouw Barbara Visser. U weet wel, die mevrouw die ons Zeeuwen een

kazerne door de neus boorde en daarbij behoorlijk in de fout ging. Zij sprak lange tijd niet de
waarheid. ‘Leiden was in last’ en eigenlijk moest ‘Barbertje hangen’, maar ze maakte er zich
in de Kamer met een ‘Jantje van Leiden’ vanaf en mocht op haar ‘pluche’ blijven zitten. En
Zeeland werd met ‘een fooi afgescheept’ met de belofte dat ze voor dat niet doorgaan van de
komst  van  de  ‘muiterijkazerne’  ruim  financieel  gecompenseerd  zou  worden.  Maar  die
mevrouw Barbertje zei zo veel keer sorry dat de Kamerbazin er kregelig van werd en wij
Zeeuwen moeten nu maar afwachten wat er ‘aan de strijkstok blijft hangen. Je zou dat als
effectief  ‘sorry  zeggen’  kunnen  aanmerken.  Jan  Marijnissen  noemde  dat  ooit  een  goed
voorbeeld van de ‘sorrydemocratie’.
Tegenwoordig moet je bijna voor allerlei gebeurtenissen in het verleden die een groep mensen
nu niet zinnen excuses aanbieden, sorry zeggen. Sorry zeggen voor ons vaderlandse verleden?
Ja wel, want er zijn vaderlanders, die hier vaak niet geboren zijn, die menen dat Nederland en
de Nederlanders  zich  moeten  verontschuldigen  voor  wat  Jan Pieterszoon Coen en andere
Gouden Eeuwers ooit hebben uitgespookt in onze voormalige ‘overzeese
gebiedsdelen ‘. Zij regeerden met in die tijd bekende harde hand, hielden
er  bepaald  geen  frisse  praktijken  op  na  en  de  ‘Republiek  der  Zeven
Verenigde  Nederlanden’  plukte  daarvan  de  financiële  vruchten.  En
volgens die landgenoten moeten we ook sorry zeggen voor het feit  dat
Middel- en Gouden Eeuwse vaderlanders in Afrika mensen kochten om
als slaaf in West-Indië te gaan werken. Een zeer onfraaie bezigheid, maar
dat het huidige Nederland daar nog ‘sorry’ moet zeggen? Dat vind ik wel
heel erg ver gaan, want dat valt ons toch niet meer aan te rekenen? Dat zou
volgens een schrijver in een landelijk weekblad kunnen betekenen dat de
Italiaanse regering nu nog sorry zou moeten zeggen voor het feit dat de voorgangers van de
Italianen, Romeinen geheten,  Jezus vermoord hebben. En dat terwijl de merendeel van de
Italianen lid zijn van de kerk die Hij heeft gesticht.
Nog  een  voorbeeld  van  een  hypocriet  sorry  zeggen.  Een  voormalige  Randstedelijke
wethouder  bepleitte  het  beperken  van  het  aantal  vluchtelingen  uit  het  nabije  en  midden
Oosten, omdat de kans groot is dat er dan heel wat lieden onze kant op kunnen komen, die in
een  van  de  landen  daar  oorlogsmisdaden  hebben  gepleegd  en  via  de  vluchtelingenstatus
proberen  hun  straf  daarvoor  te  ontlopen.  Het  is  een  gewaagde  uitspraak,  maar  niet  van
waarheid ontbloot (denk maar eens aan de brave vluchteling in Kapelle die werd opgepakt
omdat  hij  in  zijn  vaderland  oorlogsmisdaden  zou  hebben  gepleegd)  en  heel  erg  veel
Nederlanders zijn het daar mee eens. Een kleine groep ‘deugdzame’ mensen maakte daarover
zoveel  stampei  dat  de  betreffende  man  moest  aftreden  als  voorzitter  van  de  jaarlijkse
Gaypride in Amsterdam en gedwongen was zijn excuses aan te bieden om wat hij terecht
heeft gezegd. Dat is toch de omgekeerde wereld?
Als je dat alles beschouwt lijkt het dat er niet veel deugt van het Nederlandse volk. Dat we
eigenlijk onze excuses moeten aanbieden over wat er in een oer-, ver- of nabij verleden door

of namens de diverse voorgangers van ons vaderland is uitgespookt.
Sorry hoor, maar daar kan ik ‘met mijn pet niet bij’. Moet ik me dan
gaan verontexcuseren voor wat een oer- of bet overgrootvader van mij
wellicht heeft uitgespookt in een van onze voormalige kolonies of een
ander deel van de wereld? Sorry, maar daar voel ik helemaal niets voor.

Nada, niks, niemendal. Sorry dat ik het moet zeggen
Augustinus


