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Deze kreet van een hoogblonde politicus 
staat sinds afgelopen week symbool voor 
het vermeende verval van het politieke 
bedrijf. Het is ook nooit goed. Het soms 
onbegrijpelijke politieke Haagse jargon 
wordt alom niet gewaardeerd, maar ken-
nelijk werd het recente treffen met de 
premier, die zich wel eens sterker had uit-
gedrukt , getuige zijn weinig gevatte: “doe 
zelf eens normaal, man”, ook niet met open 
armen ontvangen. “Verval van het politiek 
bedrijf” of zelfs “verval van de rechtstaat” 
stond met chocoladeletters in de krant en 
niet alleen in de meest wakkere krant van 
nederland.

Lichtelijk overtrokken als je het mij vraagt. 
vermoedelijk werkt het studentikoze 
voorkomen van onze premier dergelijk “ 
jonge hondengedrag” in de hand. Ik denk 
niet dat de statige Dries van Agt op een 
dergelijke manier zou zijn bejegend, ik 
denk dat je een ouderwetse oorvijg zou 
hebben gekregen, “pak aan, vlegel”,  maar 
bewijzen daarvoor ontbreken uiteraard.

taal moet begrijpelijk, maar je kunt dus 
overdrijven. Die tendens is overigens ook 
terug te zien in de advocatuur en rech-
terlijke macht. Jazeker: termen als “geïn-
timeerde”, “reconventie”, “appellant”, 
zullen waarschijnlijk de 22ste eeuw ook 
wel halen, aan de andere kant valt niet te 
ontkennen dat ook rechters en zelfs ad-
vocaten hun best doen om toegankelijker 
te zijn en daarbij aansluiting te zoeken 
bij het “gewone” volk.  en ook daar zijn 

wel eens uitglijders te noteren. Zo liet een 
advocaat in 2007 op nogal bitse toon aan 
de rechter weten “als u Strafvordering niet 
kent, moet u maar achter de vuilniswagen gaan 
lopen”. Helder verhaal dat dat niet door de 
beugel kon. Maar wat te denken van een 
Haagse rechter die in 2011 aan een min-
derjarige verdachte liet weten: “je wilt toch 
niet dat de mensen in de buurt je zien als een 
van die kutmarokkanen?”. De President van 
de rechtbank Den Haag vond het overi-
gens pedagogisch verantwoord dat deze 
kinderrechter deze term gebruikte. op-
merkelijk. Die opvatting zal waarschijnlijk 
regionaal bepaald zijn. 

Zolang politici, rechters en advocaten hun 
best doen om toegankelijk te zijn en daarbij 
gebruik maken van min of meer populair 
taalgebruik zijn er dus ook de nodige uit-
glijers te noteren en valt er ook in de toe-
komst heel wat te genieten. Dat hoort er bij.

Laten we niet op iedere slak zout leggen. 
Het streven om burgers betrokken te hou-
den, is een nobel streven en komt ook de 
besluitvorming zelf ten goede. transpa-
rante besluiten in begrijpelijke taal had-
den ons mogelijk  kunnen behoeden voor 
besluiten die ons nu gedompeld hebben 
in de huidige crisis.  Griekenland was dan 
vermoedelijk het vakantieland gebleven, 
waar je voor een paar drachmen kunt ge-
nieten van een glas wijn onder de Griekse 
zon, zonder hoofdpijn achteraf.
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