
Marjan Jansen Manenschijn is interim  
manager verandercommunicatie bij  
zowel profit- als overheidsorganisaties.  
Daarnaast heeft zij nog een aantal  
toezichthoudende en bestuurlijke nevenfuncties, 
onder meer bij Logeion, de vakvereniging voor 
communicatieprofessionals. Vanwege haar kritische 
kijk op sociaalmaatschappelijke dilemma’s biedt 
DPPR haar een podium. Marjan is zelf ook  
behoorlijk dapper. Zelf benoemt ze dit als een  
‘autoriteitsprobleempje’, wat voor haar overigens 
geen probleem is. In haar blogs laat ze zien waar 
de verschillende SDG’s (Red.: Social Development 
Goals) aanknopingspunten bieden voor verduur- 
zaming van ons handelen. Met een knipoog, dat 
dan weer wel.

 
  Weet jij het ?! 

 
Als puber had ik het er vrij druk mee. Kruisraket-
ten, de kerk, leraren wiskunde. Maar werd er  
naar mij geluisterd? Werd mijn zucht naar een  
betere wereld beloond? Gelukkig niet! Achteraf 
dan. Hormonale schommelingen werden nog  
niet als ‘depressiviteit’ omarmd en medicinaal  
onderdrukt.  
 
De barricade lonkte, lokte en vond een dankbaar podium  
tijdens de gezamenlijke avondmaaltijd. Bam! Direct na  
het gebed, dapper de beuk in de onwetenden aan tafel.  
Discussies duurden overigens nooit lang. ”Bemoei-je-niet-
overal-mee-Bert-zeg-jij-er-wat-van!” Een subtiele hint naar 
huisarrest deed de rest. Mijn zusjes rolden met hun ogen. 
Mijn vader prikte blijmoedig een erwtje aan zijn vork en zei 
dat moeder weer heerlijk gekookt had. Ik wierp mij wenend 
op mijn slaapbank. 
 

Zure regen 
Hoe onbegrepen ook; het was indertijd redelijk relaxed om 
een mening te hebben. Met waarheid op maat uit comfor- 
tabel verzuilde media. Kom daar nu maar eens om. Virale  
beveiliger Kaspersky moet volgens sommige nieuwsbronnen 
in de ban, omdat het bedrijf kaviaar zou lepelen met de  
Russische geheime dienst. Andere media melden dat de  
cyberwaakhond vooral Amerikaanse malware effectief  
bestrijdt. Maar dat schijnt dan weer nepnieuws te zijn. Mijn 
vriendjes op Facebook blijken bots. Het memo over de af-
schaffing van de dividendbelasting: welk memo? De zure 
regen: niets meer van vernomen.  
 

I’m lost! 
SDG-wise vraagt verduurzaming onder andere om inves- 
teringen in informatie- en communicatietechnologie. Dat  
is hard nodig, want het zelfreinigend vermogen van de  
gemiddelde informatiebagger is beperkt. Transparantie en 
verbinding zijn prachtige papieren mantra’s. De Open Over-
heid heeft voorlopig nog een jaartje bezemkast bijgeboekt.  

 
Het geeft vrijheid om van alle 

 informatie het mijne te denken 
 
Het einde van mijn informatieverwarring, bleek uiteindelijk 
verrassend dichtbij. Namelijk toen ik mij realiseerde dat ik 
niets zeker kán weten. Niets meer kan geloven behalve  
mezelf. In alle openheid. Dit verlichte inzicht lost niks op, 
maar kan ik iedereen warm aanbevelen. Het geeft vrijheid 
om van alle informatie het mijne te denken. En ik hoef niks 
met interpretaties door anderen. Zeker niet met opvattingen 
van hen die niks snappen. En dat kan dan weer iedereen 
zijn. Zoveel is er dus niet veranderd. We kunnen dapper  
blijven denken wat ons goeddunkt. 
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