
straattaal heeft zijn intrede gedaan in de 
politiek, zo verzuchten de dagbladen in 
koor. Nog even en een debat mondt uit in 
een ordinair bargevecht. Waar is de tijd 
gebleven dat volksvertegenwoordigers 
elkaar eerbiedig aanspraken met ‘ge-
achte afgevaardigde’ en ministers nog 
deftig ‘excellentie’ werden genoemd? 
Met collectieve weemoed wordt verwe-
zen naar die oude tijden waarin respect 
nog heel gewoon was. Maar tegen de 
achtergrond van deze nostalgische 
klaagzang, dringt zich de vraag op: was 
het vroeger eigenlijk wel zoveel beter? 

Nostalgische praatjes
“Nee,” zegt politiek historica Carla Hoe-
tink beslist. “Vroeger was het zeker niet 

erplatting, verru-
wing, nee zelfs ver-

huftering van de po-
litieke taal. Media 

buitelden de laatste 
maanden over elkaar 

heen om schande te spre-
ken van de taalverloede-

ring in de Tweede Kamer. 
Want Geert Wilders die pre-

mier Mark Rutte tijdens de 
Algemene Beschouwingen 

‘doe eens normaal, man’ toe-
bijt, dat is natuurlijk al godge-

klaagd. Maar een minister-presi-
dent die reageert met: ‘Doe lekker zelf 
normaal’, dat is toch wel het begin van 
het einde. De beschaving is zoek, de 

v

doe eens
norm

aal m
an

Na ‘doe eens normaal man’ 
lijkt iedereen het erover 
eens: het taalgebruik in de 
Tweede Kamer wordt steeds 
hufteriger. Is dat wel zo? Van 
‘waarde afgevaardigde’ tot 
‘bedrijfspoedel’, JFK dook in 
de parlementaire taal van de 
laatste eeuw en ontdekte: 
nee, vroeger was niet alles 
beter. Echt niet. 

beter.” Als onderzoekster aan de Rad-
boud Universiteit Nijmegen deed ze sa-
men met politicoloog Peter Bootsma on-
derzoek naar ontoelaatbaar taalgebruik 
in de Tweede Kamer. In hun boek Over 
lijken (2006) bieden ze een verfrissende 
kijk op het parlementaire taalgebruik 
van de laatste honderd jaar. En met nos-
talgische praatjes over vroeger hoeven 
we bij Hoetink niet aan te komen. “Men-
sen die denken dat grove taal iets van de 
laatste jaren is, hebben het mis. Grens-
overschrijdend taalgebruik is van alle 
tijden. En de neiging om erover te kla-
gen trouwens ook.” 
Volgens Hoetink is de parlementaire taal 
er zeker niet grover op geworden. “Het 
verbaast me dat op de incidentjes van de 
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laatste tijd zo gechoqueerd gereageerd 
wordt, zeker door parlementair journa-
listen. Zij zouden toch moeten weten dat 
een beetje ruw debatteren in de Kamer 
niets nieuws is.” Want volgens Hoetink 
waren Kamerleden vroeger ook bepaald 
geen lieverdjes. 
Een mooi voorbeeld stamt maar liefst uit 
1910: Kamerlid Jan Schaper (Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij) voelde 
zich onheus bejegend en schreeuwde 
zijn politiek tegenstanders toe: ‘Smerige 
bende! Dompers ben jelui!’. Later voeg-
de hij daar in een debat met Dirk Jan De 
Geer (Christelijk-Historische Unie) nog 
aan toe: ‘U en uw lelijke kornuiten’. Ook 
een woordenwisseling tussen Kamerlid 
Louis de Visser (Communistische Partij 
Holland) en de Kamervoorzitter uit 1932 
geeft een treffend beeld van een stevig 
staaltje bekvechten uit vervlogen tijden. 
De Voorzitter tijdens een discussie: “Ik 
ontneem u het woord.”
CPH-Kamerlid De Visser: “Wat kan mij 
dat verdommen. Denkt u dat ik mij door 
een dergelijke…”
De Voorzitter: “Dat gaat alles te buiten.”
De Visser tot slot: “Daar staat nog zo een 
schoelje!”
Toegegeven, bij het lezen van deze kod-
dige dialoogjes hoor je automatisch de 
nasale stem van de oude polygoonjour-
naals. En ja, dan klinken deze beledigin-
gen eerder grappig dan grof. Maar ver-
geet niet dat veel woorden die nu heel 
onschuldig lijken, toen het toppunt van 
onbeschoftheid waren. Als je voor ‘sme-
rige bende!’ ‘vieze klerezooi!’ in de 
plaats zet, begrijp je dat zulk taalgebruik 
destijds net zo aanstootgevend was als 
de ‘straattaal’ van vandaag de dag. 

In slaap gesust 
Als de politieke taal dan niet grover is 
geworden, waarom maakt iedereen zich 
er dan zo druk om? “Omdat we niets 
meer gewend zijn,” zegt Hoetink. “In de 
jaren tachtig en negentig zijn we mas-
saal in slaap gedommeld. Onder de kabi-
netten van Lubbers en Kok was het rede-
lijkheid, zakelijkheid en gortdroge 
beleidstaal alom. Debatten waren in die 
tijd niet om aan te horen zo saai. Geen 
wonder dat iemand als Pim Fortuyn des-
tijds opstond om de boel eens even flink 
wakker te schudden: weg met dat amb-
telijke geneuzel in die Haagse herenso-
ciëteit. Geef de politiek terug aan het 
volk.” Dus als we het goed begrijpen, is 

de taal van de laatste tien jaar niet bij-
zonder grof, maar was de taal van de pe-
riode ervoor gewoon bijzonder braaf? 
“Inderdaad,” beaamt journalist en taal-
expert Jan Kuitenbrouwer, bekend van 
onder andere zijn bestseller Turbotaal. 
“We zijn twintig jaar geleden langzaam 
in slaap gesust op het ritme van het amb-
telijk gebabbel. Het was dé tijd van de-
gelijkheid, zakelijkheid en ‘daar komen 
we samen wel uit’. Ratio was het tover-
woord, emotie een taboe. Alle afwijken-
de geluiden werden gedempt in een ein-
deloos wollige, politiek correcte 
woordenbrij, waar het ‘gewone volk’ al-
lang niet meer naar luisterde. En als er 
dan ineens iemand als Pim Fortuyn, Rita 
Verdonk of Geert Wilders opstaat die 
klinkklare taal spreekt, dan schrikt ie-
dereen zich natuurlijk een ongeluk. Dat 
is ook niet zo vreemd. Na een periode 
van stilte klinkt immers ieder geluid 
oorverdovend.”
Oké, vroeger was niet alles beter, zoveel 
is inmiddels duidelijk. Zijn al die verha-
len over de ‘verplatting’ van de parle-
mentaire taal dan stuk voor stuk fabel-
tjes? “Nee hoor,” stelt Kuitenbrouwer. 
“Er is wel degelijk sprake van verplat-
ting van de politieke taal, simpelweg 
omdat er sprake is van verplatting van 
de hele samenleving. De maatschappij 

‘De taal is nu niet 
bijzonder grof, de 

periode hiervoor was 
gewoon bijzonder 

braaf’

Dat ontoelaatbaar taalgebruik van alle tijden is, bewijst de geschiede-
nis. In 1934 werd er een schrapbepaling ingesteld, waardoor ontoe-
laatbare passages uit de officiële Handelingen konden worden 
geschrapt en de Voorzitter Kamerleden kon dwingen omstreden 
uitspraken terug te nemen. Zo’n gesneuvelde passage werd heel 
toepasselijk een ‘lijk’ genoemd, en kwam in het zogenaamde 
lijkendossier terecht. In 2001 werd de schrapbepaling definitief 
afgeschaft, omdat de Kamer het vanwege de alomtegenwoordige 
pers niet zinvol meer vond om uitspraken te schrappen die toch al 
door de media waren opgepikt. 

‘Over lijken’

https://docs.google.
com/?tab=mo&authuser=0

wordt met de dag grover en banaler. Al-
les kan, alles mag, geen heilig huisje 
staat nog overeind. Je hoeft maar naar 
een willekeurig tv-programma te kijken 
om te beseffen: dit was twintig jaar gele-
den volstrekt ondenkbaar.” Tja, daar zit 
wat in. Toen in 1999 het eerste Big 
Brother-seizoen op tv was, vonden we 
de voorzichtig ontluikende romance van 
Sabine en Bart al heel gewaagd. Tegen-
woordig zappen we al bijna verveeld 
langs de schaamteloze seksscènes in Oh 
oh Cherso. “Die verplatting in onze cul-
tuur is zo alomtegenwoordig dat het 
vreemd zou zijn als de politiek daar niet 
door beïnvloed zou worden,” legt Kui-
tenbrouwer uit. “Onze maatschappij 
verandert, dus onze taal verandert. En 
de politieke taal verandert mee.” 

Enfant terrible 
De verruwing van de taal mag dan in de 
hele samenleving te merken zijn, toch is 
er één persoon die grensoverschrijdend 
taalgebruik in de Tweede Kamer tot een 
hogere kunst heeft verheven. Jaja, da-
mes en heren, Mister ‘kopvoddentaks’ 
himself, the one and only Geert Wilders. 
Want als er één Kamerlid is dat binnen 
korte tijd een recordaantal boute uit-
spraken op zijn naam heeft gezet, dan is 
het wel Wilders. Hoetink: “Wilders heeft 
zoveel omstreden uitspraken gedaan 
dat je er een heel boek mee zou kunnen 
vullen.” Dat is precies wat Kuitenbrou-
wer ook moet hebben gedacht, want in 
zijn meest recente boek De woorden van 
Wilders en hoe ze werken (2010) analy-
seert hij het taalgebruik van de enfant 
terrible van Den Haag en komt tot de 
conclusie: “Op de messcherpe retoriek 
van Wilders heeft de Nederlandse poli-
tiek gewoonweg geen antwoord.” 
Toch is Wilders zeker niet de eerste poli-

iedereen feilloos aanvoelt wat kan en 
wat niet kan. Als iemand daar dwars 
doorheen fietst, voelen mensen zich let-
terlijk ontregeld. Dat is net zoiets als ie-
mand die tijdens een vuistgevecht een 
stiletto trekt,” schetst Kuitenbrouwer. 
“Daar sta je dan met je regeltjes. Mach-
teloos, want van een spelbreker kun je 
niet winnen.” 

Klapschaats
Conclusie: de taal in de Tweede Kamer is 
niet zozeer grover geworden, maar er is 
in de vorm van Wilders wel een speler 
ten tonele verschenen die het spel bin-
nen de regels heeft veranderd. De Twee-
de Kamer is altijd een gevechtsarena 
geweest, waar de emoties soms hoog 
oplopen. En in the heat of the moment 
flapt iedereen er wel eens iets uit. En dat 
is dan ook meteen het punt waarop Wil-
ders zich onderscheidt: hij flapt er nooit 
zomaar iets uit. Hij kent de regels als 
geen ander. Zijn grove uitspraken ko-
men niet in the heat of the moment, maar 
zijn zorgvuldig voorbereid, doordacht 
en perfect getimed. En dat maakt zijn 
beledigingen en messcherpe uitspraken 
voor zijn tegenstanders zoveel moeilij-
ker te verteren. Om in de gevechtsmeta-
foor van Kuitenbrouwer te blijven: Wil-
ders is niet de gepassioneerde jongen 
die uithaalt wanneer je zijn geliefde be-
ledigd. Hij is de pestkop die de kroeg in 
gaat om ruzie te zoeken. 
Toch zouden zijn tegenstanders op reto-
risch gebied nog wel het nodige van Wil-
ders kunnen leren. Kuitenbrouwer vindt 
dat Nederlandse politici de retorische 
lat sowieso wel wat hoger zouden mo-
gen leggen: “Het is prima dat iedereen 
even goed wakker geschud wordt. Het 
mag allemaal wel wat gewiekster. De 
Nederlandse politiek is zo ontzettend 
amateuristisch, echt een soort padvin-
derij. De knulligheid is soms nauwelijks 
te geloven. In NRC Handelsblad heb ik 
Wilders retoriek onlangs vergeleken 
met de klapschaats. Na die uitvinding 
wonnen de Nederlandse schaatsers in-
eens alle wedstrijden. Andere landen 
gingen klagen, ze vonden het oneerlijk. 
Zo reageren de Nederlandse politici nu 
ook. ‘Nee’, zeg ik dan. Niet gaan zitten 
jammeren. Hup: get with the program. 
De lat is hoger gelegd, ga de uitdaging 
maar aan. Zorg maar dat je je eigen 
klapschaats krijgt. Of nog iets veel be-
ters. It’s time to step up your game.”

Say what? Beroemde
slips of the tongue. 

2007  “U bent knettergek.” Geert Wilders (PVV) 
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1910 “U en uw lelijke kornuiten.”Jan Schaper 
(SDAP) tegen Dirk Jan de Geer (CHU).
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ticus die met zijn taalgebruik tegen de 
gevestigde orde aanschopte. In de jaren 
zestig was het boer Koekoek van de Boe-
renpartij die met zijn catchphrase ‘daar 
zijn wij teeg’n’ de kont tegen de krib 
gooide. In jaren negentig was het ‘fa-
brieksarbeider’ Marijnissen van de SP 
met zijn beroemde ‘effe dimmen, ja’. In 
de Tweede Kamer zijn altijd relschop-
pers geweest. Hoe komt het dan dat men 
juist op Wilders geen antwoord heeft? 
Kuitenbrouwer: “Boer Koekoek en Ma-
rijnissen waren heel volks, lekker recht 
voor z’n raap, maar wezenlijk had men 
niets van ze te vrezen. Bij Wilders is dat 
anders. Hij heeft het over heel precaire 
zaken, waar eigenlijk niet aan getornd 

mag worden. Gevoelige onderwerpen 
dien je met fluwelen handschoenen aan 
te pakken: politieke correctheid is hei-
lig. De gevestigde orde heeft een stil-
zwijgende ‘understanding’ waarbinnen 

‘De Nederlandse 
politiek is zo 

amateuristisch, net 
een soort 

padvinderij’
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