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Bij de feestdagen, die we Pinksterdagen noemen,  heeft iedereen zijn eigen 
beelden. De herinnering aan het nederdalen van de H. Geest is bij de meeste 
mensen behoorlijk vervaagd maar de extra vrije dag  wordt met graagte 
aanvaard. Velen gaan ervan uit dat het mooi zomers weer is en plannen een uitje 
of denken aan een fietstocht of festival. Zo is Pinkpop een begrip geworden.  
Pinksteren een intermezzo van zorgeloosheid en u hebt de Pinkstertoren voor u. 
 
De Toren is  geen gratis glossy waarbij alle verhaaltjes nauwelijks verhulde 
reclames zijn met als belangrijkste boodschap:  “U bent het waard om verwend 
te worden en wij zorgen daarvoor” en uiteraard mag dat wat kosten. In zo’n blad 
word je regelmatig ‘ontzorgd’ en  de column, die er als vanzelfsprekend ook in 
staat, verrast in elk geval niet door de inhoud. De aangename foto’s voorkomen 
dat de verveling hard toeslaat en stimuleren de consumptieve behoeften. Het is 
net als in de tijd van de Romeinse keizers: geef het volk brood en spelen dan blijf 
je verzekerd van de macht.  
 
Het Bijbelse  Pinksterverhaal speelt ook in de tijd van de Romeinen  en gaat over 
mensen die een visie hebben en daarover aan iedereen willen vertellen. Ook 
gaat het verhaal over mensen die de boodschap verstaan, begrijpen en zo 
gegrepen worden dat ze in beweging komen. Een voorbeeld van geslaagde 
communicatie.  
 
Hoe anders verloopt de communicatie in onze tijd. Het is een vak geworden dat 
zich bedient van doelgroepenonderzoek en  optimaliseringstrategieën. De 
nieuwe sociale media spelen een belangrijke rol. Maar waar gaat het over? 
Mensen vertellen  in de media vooral veel over zichzelf, of liever over de persoon 
die ze zouden willen zijn. Woordvoerders en politici worden gestuurd door 
strategische geschoolde deskundigen. Het resultaat: ze vertellen wat iedereen 
wil horen, leggen nadruk op waar ze tegen zijn en wekken vooral de indruk dat 
ze krachtig leiding geven. Dus mensen wordt naar de mond gepraat en vaak 
wordt er een gemeenschappelijke vijand gecreëerd. Het doel:  aanzien en macht.  
Het is een vorm van theater.  Maar wanneer gaat het over een visie op ons leven 
en onze samenleving?  Wanneer gaat over het samen oplossen van problemen 



en wat we er persoonlijk voor over (moeten) hebben?  Wanneer gaat het over 
de vraag  welke positie we zelf kiezen? 
   
We zijn allemaal onderdeel van het grote theater, en misschien spelen we er wel 
ijverig in mee.  De vraag is: Verschuilen wij ons in dat theater en gaan we de 
eigenlijke vragen uit de weg?  
Duurt het “zorgeloze intermezzo” niet veel langer dan de Pinksterdagen?  
Het zou mooi zijn als we elkaar wat kritischer en leergieriger gingen bevragen en 
in beweging kwamen. Een Pinksterwens want er zijn uitdagingen genoeg die de 
moeite waard zijn.  
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