We zijn verworden tot zielige zeikende zeurpieten
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De Siberische Beer komt eraan! Slaat allen voldoende voedsel in. Sluit u op in uw huizen en
kom pas weer tevoorschijn wanneer het sein-veilig wordt gegeven. Wat is er aan de hand?
Heeft Poetin werkelijk de aanval op West-Europa ingezet? Staan de Russische troepen
wederom aan de poorten van Berlijn? Nee, veel erger nog! Het gaat een paar nachten matig
vriezen.
Wat een paniek toch allemaal. We zijn blijkbaar niets meer gewend. In mijn jeugd vroor het
regelmatig en soms weken achter elkaar. Dat vonden wij niet erg. Dat hoorde bij de winter. Je
deed gewoon een muts op en wanten aan als je naar buiten ging. Als we ’s morgens wakker
werden stonden de ijsbloemen in de slaapkamer aan de binnenkant van de ruiten. We hadden
namelijk alleen in de woonkamer een gaskachel maar dat gaf niets. Je kroop ’s avonds
gewoon lekker onder de dekens en dan werd je vanzelf warm. Huiswerk maakte je gewoon in
je slaapkamer terwijl het er maar een paar graden boven nul was. Je deed gewoon een paar
extra sokken aan. Ik weet nog dat het een keer zo hard had gevroren dat we de keukendeur
niet meer open kregen omdat het ijs aan de binnenkant zat. Dat lukte pas weer toen de
gaspitjes een half uurtje hadden aangestaan om de keuken te verwarmen. Hoorde je ons
klagen? Raakten wij compleet in paniek? Nee, we gebruikten gewoon ons gezond verstand en
onze vindingrijkheid.
Tegenwoordig lijkt het wel of we in Nederland helemaal niets meer gewend zijn. Bij het
minste of geringste raken we in paniek, al dan niet aangemoedigd door de media. Wanneer er
mogelijk wat sneeuwvlokken kunnen vallen ligt heel het land preventief al plat. Wanneer er
mist, wind of warm weer op komst is worden dienstregelingen aangepast en allerlei
protocollen in werking gesteld. Het enige resultaat is dat wij nergens meer tegenkunnen. We
raken van het minste of geringste al over onze toeren. Als onze favoriete chips op zijn in de
supermarkt weten we al niet meer hoe we de dag moeten doorkomen. Je ziet het door de hele
samenleving heen op allerlei gebieden. We zijn niets meer gewend, snel op onze teentjes
getrapt en kunnen niets meer zonder draaiboeken en voorzorgsmaatregelen. Stel dat zich hier
ooit nog eens een echte ramp voltrekt? Ik denk dat de meesten zich van wanhoop als
lemmingen in de Noordzee zullen storten.
Waar is toch die echte Nederlandse mentaliteit van weleer gebleven? Die bravoure en
standvastigheid waarmee wij vroeger over de wereldzeeën voeren. Die trots en
strijdvaardigheid waarmee wij menig oorlog gewonnen hebben. Die vindingrijkheid en dat
doorzettingsvermogen waarmee wij dit land hebben drooggelegd. Zou die echte Nederlandse
mentaliteit van weleer voorgoed verdwenen zijn? Echt? Dan is dit volk ten dode
opgeschreven!

