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Ik zou mijn televisie niet graag meer willen missen.
Daarin verschil ik, denk ik, niet veel van de meeste gereformeerden. Hoeveel er binnen onze kerken ook op de televisie
wordt gemopperd, de meeste mensen kijken toch wel naar wat ze leuk vinden. Al die mopperende stukjes lezen ze niet
eens.
De scribenten van die stukjes lijken op dominees die 's zondagsmiddags in de preek zeggen, dat je toch echt twee keer per
zondag in de kerk hoort te komen. En terwijl de gemeente instemmend knikt, zitten de mensen over wie het gaat, thuis.

Maar ik zou de televisie dus niet graag meer willen missen.
Ik noem een paar van mijn favoriete programma's.
Inspector Morse is de eerste die me te binnen schiet. Een serie prachtige, lang uitgesponnen detectiveverhalen. Nee,
vrijgemaakt is de melancholieke speurder uit Oxford niet. Maar hij heeft wel een groot hart voor de mensen achter de
misdadigers, die natuurlijk verantwoordelijk zijn voor wat ze deden, maar voor wie het leven soms niet vriendelijk is
geweest. Wat wij de gebrokenheid van de wereld zouden noemen, daar zie je hem aan lijden.
Op zaterdagavond onder het eten is Ik weet het beter wel leuk om naar te kijken. Een kennisspelletje met het plezier van
Triviant en Pim pam pet gecombineerd. Presentator Bert van Leeuwen heeft geen kapsones en de kandidaten spelen niet
om duizenden guldens voor zichzelf, maar voor een goed doel.
Fifty-fifty is een sterk programma van de EO. Henk Binnendijk praat met bekende Nederlanders over hun leven, hun
carrière, hun idealen, èn over het geloof. Zo maakt hij duidelijk dat geen Nederlander - hoe bekend-ie ook is - om het
geloof heen kan. En steeds gaat hij terug naar de kern: Jezus Christus, Gods Zoon, voor mensen gestorven. Elke aflevering
wordt door een kleine tweehonderdduizend Nederlanders gezien. Dat is wel eventjes bijna twee keer zoveel als er
vrijgemaakten zijn.
Engelse comedyseries mag ik graag zien. Zoals die in- en in-snobistische dame in Schone schijn en de roerende liefde
tussen een oudere man en een jonge vrouw in May to December.

Er zijn programma's van maanden, soms jaren terug, die me zijn bijgebleven. Een jaar geleden heb ik geboeid een
dramaserie van de Ikon gevolgd over twee puberende kinderen van wie de ouders gingen scheiden. Naar de sterren,
naar de maan heette het. De spanning van die twee werd perfect duidelijk gemaakt. Zo'n serie opent je ogen voor deze
tijd en voor de mensen om je heen. En zulke gezinnen zijn er in de kerk ook meer dan genoeg.
Van de VPRO herinner ik me drie documentaires over de afdeling oncologie van een academisch ziekenhuis. Een beeld, in
alle rust en openheid, van de patiënten, artsen en verpleegkundigen in hun dagelijks leven, waarin de dood zo dichtbij is.

Ik wil maar zeggen: Er wordt mij in 'onze kringen' wel eens wat te veel gemopperd op de televisie. In al die bekommerde
beschouwingen wordt het goede en het leuke dat de televisie óók brengt, wel eens vergeten.
O ja, ik zie ook wel eens iets wat ik niet had moeten zien. Ik zeg ook vaak iets wat ik niet had moeten zeggen, maar ik heb
m'n tong toch niet weggedaan.
Ik maak dus van dit artikeltje gebruik om een pleidooi vóór de televisie te houden. Hoe dat precies allemaal selectief en
verantwoord zou kunnen toegaan in uw gezin, leest u ongetwijfeld elders in dit nummer. (Wie weet zijn er zelfs scribenten
die schrijven hoe het moet toegaan.) Ik ga nu ook even niet in op de ethische bezwaartjes die tegen mijn favoriete
programma's in te brengen zouden zijn. Ik zeg op dit moment alleen: Geniet van uw televisie wanneer dat kan.

Maar een pleidooi vóór wat de televisie kàn zijn, betekent tegelijk ergernis, en boosheid, wanneer ze die mogelijkheden
niet waar maakt. Een pleidooi tégen de televisie, wanneer de makers de weg van de minste weerstand kiezen en er een
zootje van maken, omdat dat kijkers trekt.
Een pleidooi dus tegen de hebzucht van de grote spelletjesshows. Eeuwenlang hebben gereformeerden gewaarschuwd
tegen gokken, en Paulus nagezegd dat de geldzucht de wortel van alle kwaad is. Maar ze kijken intussen wel naar het Rad
van fortuin, Hitbingo of de Honeymoonquiz en al die andere shows, waarin uitvoerig gegokt en begeerd wordt.
Een pleidooi tegen Goede tijden slechte tijden, Medisch Centrum West, The bold and the beautiful en al die andere
series, waar niet eens een goed verhaal in zit, maar die aan elkaar hangen van de overtredingen van zoveel mogelijk van
Gods tien geboden per aflevering (met een zeker accent op het zesde en zevende).
Een pleidooi tegen programma's die wel informatief lijken, maar die ontzettend aan de oppervlakte blijven en de mensen



dom houden.
Een pleidooi tegen politie- en actieseries die van geschiet en gooi- en smijtwerk aan elkaar hangen.
Tegen de Veronica-wereld van snelle auto's en mooie vrouwen, tegen de Tros-wereld vol truttige burgerlijkheid.
Tegen de goddeloze intellectuele arrogantie van VPRO-types en van de Ischa Meijers op RTL 5.
Tegen de televisie als huisaltaar, dat de ganse avond aanstaat en het huiselijk leven beheerst.
Tegen de televisie als kinderoppas, als kinderen al vanaf zeven uur 's morgens voor de tv worden gezet, terwijl er niemand
naar ze omkijkt.
Tegen de televisie als bron van dom vermaak, waar je niet blij en niet wijzer van wordt, die alleen maar de tijd - véél tijd -
verdrijft.
Er zijn nu vijf Nederlandse netten, dus elke avond van zes tot twaalf: vijfmaal zes uur = dertig uur televisie. En de eerlijkheid
gebiedt te zeggen, dat tweederde van die tijd het pleidooi tégen de televisie van toepassing is.


