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Uitgesproken

Nieuwsgierig
Ik prikte met een potlood blind op de pagina van het
boek en markeerde het woord ‘nieuwsgierig’. Het eerste
wat ik dacht was ‘dat had beter gekund’, want ik had mezelf
verplicht een verhaaltje te schrijven over het gemarkeerde
woord. Toch zet zo’n woord je wel meteen aan het denken.
Ben ik het?
Ken ik opvallend nieuwsgierige mensen? Wat is het verschil
met belangstellend? Deze laatste vraag wordt waarschijnlijk
ingegeven door de enigszins pejoratieve connotatie van
‘nieuwsgierig’: het woord heeft een negatieve gevoelswaarde.
Nieuwsgierig wordt niet als een positieve eigenschap
gezien: ‘nieuwsgierig aagje’ is geen compliment. Dat ‘aagje’
met een kleine letter wordt geschreven is trouwens geen
typefout, wat ik als lezer van dit stukje ook gedacht zou
hebben. Als eigennamen een algemene betekenis hebben
gekregen in uitdrukkingen en vergelijkingen, krijgen ze
een kleine letter: houten klaas, saaie piet, dolle mina. Terug
naar de nieuwsgierigheid, want anders wordt de opdracht
te gemakkelijk.
Het is nog niet zo eenvoudig om precies te duiden waar die
negatieve gevoelswaarde ’m in zit. Het woordenboek omschrijft nieuwsgierig als ‘verlangen om iets te weten of waar
te nemen’. Zo lijkt het zelfs veel op ‘leergierig’. Niks mis
mee, zou je zeggen.
Ik denk dat de volgende twee kenmerken een wezenlijk
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onderdeel zijn van mijn definitie van ‘nieuwsgierig’. Het
betreft kennis of informatie ‘die je niet echt nodig hebt en
die je eigenlijk ook helemaal niets aangaat’.
Dat is dus precies wat je aantreft in de bladen, die appelleren aan je nieuwsgierigheid en ook de toenemende populariteit van de social media is grotendeels gebaseerd op een
dergelijk aanbod. We nemen blijkbaar maar al te graag een
kijkje in het leven van anderen. En die anderen stellen dat
ook zeer op prijs, getuige het feit dat ze zich met hun hele
dagelijkse hebben en houden ten toon stellen op sites als
Facebook of graag in de bladen verschijnen.
Volgens mijn definitie van het woord was ik dus niet
nieuwsgierig, of het zou lukken een stukje over dit willekeurig gekozen woord te schrijven. Ik was niet nieuwsgierig, maar benieuwd.
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