Beste Frits,
Al sinds jaar en dag ben ik fan van de Taalstaat. Ook ik hou van taal.
Echter ik hoop dat je, ondanks dat, naast mij, veel mensen je een aardige, lieve en sympathieke man
vinden, ook tegen kritiek kunt.
Het gaat hierom:
Al meerdere keren doe je in je programma iets wat me slecht bevalt en waar ik last van heb. Je
uitspreken tégen de mensen die hun kinderen niet laten vaccineren. Vandaag, zaterdag 21 juli 2018,
sprak je het woord meningokokken uit en vreesde ik weer de zedepreek voor mensen die hun
kinderen niet laten vaccineren.
•

Op de eerste plaats is in Nederland iedereen vrij een eigen, weloverwogen keuze in te maken
mbt het wel of niet laten vaccineren van je kinderen. Zo is de wet.

•

Op de tweede plaats ben je geen deskundige. Het is maar je mening die hetzelfde waard is
als die van de gelovige vrouw op de Biblebeld , de antroposoof of andere kritische persoon.

•

Ten derde gaat jouw programma over taal. Je misbruikt je positie als radiomaker om jouw
mening te lanceren met irritatie en drammerigheid. En omdat mensen je aardig vinden zou
het lijken dat je dan meer gelijk hebt. Maar dat is niet zo, al vertolk je wel de mening van de
misschien de grootste groep Nederlanders en van de ongenuanceerde gangbaarheid.

Enkele weken geleden was er vóór jouw programma een gast in het programma van Mieke van der
Wei. Het thema was landbouw. Deze persoon sprak over de erbarmelijke omstandigheden van de
bijen; dat Langzamerhand duidelijk wordt hoe schadelijk, om niet te zeggen desastreus, het is om ,
met gif spuiten op ons voedsel (..)om het zg ongediere te bestrijden. We vermoorden onze bijen en
daarmee uiteindelijk onszelf. Enkele jaren geleden kon je zoiets niet zeggen zonder als ‘geitenwollen
sok’ te worden weggezet.
Deze gast kwam met de oplossing door te zeggen dat we ons moeten realiseren, dat er nog veel is
wat wij nog niet weten. ( he, he…) Er zijn veel mensen die wél weten dat het gevolgen heeft op de
weerbaarheid en gezondheid op latere leeftijd. Daar is geen interesse voor. Geen open mind voor
mensen die in de minderheid en ergens echt heel anders over denken, met onderbouwing.
En zo is het ook met het vaccineren. Dat de vrouw die je een keer de ruimte gaf om haar visie te
geven op haar eigen keuze mbt het vaccineren geen welbespraakte vrouw was werkte in het
voordeel van jouw mening mbt vaccineren door haar uitspraak als de ‘minst zeggende quote’ van die
week te gebruiken. Zij zei namelijk hetzelfde: We weten nog helemaal niet hoe de werking is van al
die vaccinatie op die kleine kinderen.
Vandaag kopte René Appel hem er mooi in. Je was even sprakeloos toe hij nauwkeurig kon zeggen
dat in het parlement niet met -maar tegen elkaar gepraat wordt. Zelfs dat had je nog niet gemerkt.
Ik hoop een bijdrage te doen aan jouw vermogen tot nieuwe inzichten. Ik zal dan met nog meer
plezier luisteren naar jouw leuke en bijzondere programma; De Taalstaat!

Een hartelijke en vriendelijk groet, Marion Gores

