Miereneuken rond
de kerstdagen
De Hoge Raad heeft deze
week het verlossende
woord gesproken in een
zaak die de natie kennelijk
verdeeld hield. Mag je een
agent zomaar `miereneuker`
noemen of niet.
Vorig jaar oordeelde de
Hoge Raad in een specifiek
geval dat het niet strafbaar
is om een agent mierenneuker te noemen, maar
dat dit per geval moet worden bekeken.
De zaak van deze week draaide rond een twintiger die met zijn scooter op de rollerbank werd
gezet. De uitkomst van die controle was waarschijnlijk niet naar zijn tevredenheid, want hij
maakte de agenten die hem controleerden drie
keer uit voor miereneuker.
De Hoge Raad wilde kennelijk voor het einde van
het jaar duidelijkheid en heeft dus alle verloven
ingetrokken om nog voor kerst duidelijkheid te
scheppen in deze netelige kwestie. Dat is dus gelukt. De leden van de Hoge Raad kunnen dus met
een gerust hart aan het kerstdiner aanschuiven:
je mag een agent geen miereneuker noemen. Dit
woord is dus voor 2014 verbannen.
Juist over het woord miereneuker werd verschillend geoordeeld. Pannenkoek, wijsneus of koekenbakker kun je wel redelijk veilig tegen een
agent zeggen, bij miereneuker wordt blijkbaar
een grens overschreden. Opvallend is dat er bij
de wetsbepalers in de Tweede Kamer volop gescholden mag worden (`Wat een zielig, miezerig en
hypocriet mannetje bent u toch, meneer Pechtold`),
maar voor u en ik gelden kennelijk strengere
normen.

Op zich past een pleidooi
voor meer respect voor
elkaar uitstekend in de
kerstgedachte, waarbij naastenliefde en respect voor de
ander wordt gepredikt. Het
is echter niet zo dat mensen
zich rond de kerstdagen altijd van een brave kant laten
zien.
Talrijk zijn de veroordelingen vanwege alcoholische
kerstborrels die uiteindelijk leiden tot ernstige
verkeersongevallen, handtastelijkheden richting
vrouwelijke personeelsleden en zelfs procedures
over kerstpakketten (!).
Zo heb ik helaas niet verzonnen dat een oud-werknemer in een procedure - als tegenvordering - alsnog aanspraak maakte op nooit aan hem verstrekte
kerstpakketten. Werkgever Corus had kennelijk
een vast beleid om oud-werknemers ook altijd van
een kerstpakket te voorzien. Corus bestreed ook
niet dat deze kerstpakketten inderdaad niet aan de
oud-werknemer waren uitgereikt.
De rechter oordeelde dat de werkgever de kerstpakketten had moeten verstrekken. De waarde van
het kerstpakket werd geschat op 50 euro per keer.
Totale winst voor de werknemer: 2 maal 50 euro.
Zelfs rond de kerst mag een burger dus volop
miereneuken. Noem zo´n persoon dan geen miereneuker, maar gedraag u als een volksvertegenwoordiger en noem hem een klein, miezerig en
hypocriet mannetje. De kans is groot dat u daar in
2014 wel mee weg komt !
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Wij wensen u prettige kerstdagen.
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