"Weinig gelezen"
Het was en is stilletjes op de site. Ik ben ook van mening dat dit van voorbijgaande aard is en dat ook dit
fenomeen, zoals veel in het leven, onderworpen is aan een soort wetmatige cyclus van vette en magere jaren. In de
bijna drie jaar dat ik lid ben heb ik de site het zien opbloeien.
Er werd steeds meer en naar mijn bescheiden mening vaak beter werk gepubliceerd. Bij velen zag je ook een groei
in de kwaliteit van hun schrijfsels. Er zijn ook gewaardeerde schrijvers om diverse redenen gestopt, maar steeds
kwamen er weer nieuwe mensen voor terug.
Recent zijn er een aantal actievelingen op een andere site gaan publiceren. Die publiceerden regelmatig en lazen
en reageerden op andermans werk. Dit is goed merkbaar, maar is natuurlijk hun goed recht om elders hun
activiteiten te profileren, waar ze hun ei beter kwijt kunnen. Het is een algemeen bekend gegeven dat je publiceert
om gelezen te worden.
Ik kan dan ook het verwijt van Doortje goed begrijpen, dat haar laatste artikel nauwelijks gewaardeerd werd terwijl
ze op de andere site "tig"pluimen krijgt.
Zelf heb ik ook een mooi voorbeeld. Voor een cursus die ik momenteel volg moest ik een column schrijven. Ik
kreeg daar veel lof over met de uiteindelijke kwalificatie van uitstekend. Ik heb dit recent hier gepubliceerd onder
de titel: "De kick van skiën." Het werd slechts door vier leden gelezen.
Hiermee, kom ik bij een kritisch punt, dat er momenteel weinig gelezen wordt door de leden en wel in het bijzonder
bij de verhalen. Ik heb dat al eens scherp middels een hekelgedicht aan de kaak gesteld. Het is helemaal niet de
bedoeling dat je alles leest, maar de schrijver die regelmatig publiceert (en dus graag gelezen wordt), daarvan mag
je verwachten dat hij datzelfde gevoel van de anderen honoreert. (Wat moeilijk om me diplomatiek uit te drukken).
Wat ik hiermee wil zeggen is: Lees regelmatig wat van een medelid en geef eens je mening.
Ik ben echter bang dat de "zwijgers" ook dit verhaal zal ontgaan!
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