Vijfde Niedorper Dictee

Auteur: Dick Stammes

Hoe spreken wij en zij?
Houdt u, of houd je, het politieke jargon nog enigszins bij? In het Britse Lagerhuis kan
men heden ten dage volop genieten van politici die de kunst der retorica verstaan.
Ze kapittelen elkaar ter plekke met verbale wapens van hoog niveau.
Echter, in ons Tweede Kamergebouw horen we weinig boeiends tijdens de talloze
weerzinwekkende debatten die/welke bij nacht en ontij op het beeldscherm vertoond
worden.
Ondanks overzeese bemoeienissen op het gebied van de eloquentie blijken deze
initiatieven op het Binnenhof niet het gewenste effect te sorteren. De gemiddelde tvkijker schiet nochtans geen reet op met dit gezeik en verveelt zich het apelazarus.
Deze verveling geldt onder andere het aanhoren van een spreker van hoog intellectueel
gehalte, van een persoon van sociaaldemocratischen huize, van een partijlid van laag
allooi, en zelfs van een oud-burgemeester die zijn nooit geüpgradede A4’tje/A-viertje
raadpleegt.
Onlangs debatteerden de geachte afgevaardigden over het risico dat mensen lopen in
de private en publieke ruimte. Het blijkt dat zowel de coïtusdood van breezersletjes
en de eerwraakmoord op moslima’s als de in koelen bloede gepleegde liquidatie van
volksvertegenwoordigers in vele landen regelmatig plaatsvinden.
Talrijke vermaledijde delinquenten wagen zich maar al te graag aan laatstgenoemde
hachelijke maffiapraktijken.
Tijdens de ideeëloze discussie over dit heikele onderwerp kweten de geëngageerd
bakkeleiende kemphanen zich ook ditmaal weinig professioneel van hun taak en
beantwoordden de fractieleiders de gestelde vragen met vermoeide desinteresse.
De aanwezige toeschouwers giechelden menigmaal besmuikt, wat/hetgeen
allesbehalve complimenteus bedoeld was, bij de door de parlementsleden gecreëerde
oubollige frases. Het was bovendien tenhemelschreiend dat de discussianten regelmatig
sms’ten, twitterden en bestanden downloadden.
Het bevreemdt mij sowieso dat er door de mastodonten niet wordt gefulmineerd tegen
de linguïstisch ontoereikende interventies van onze hakkelende stotteraars.
Graag uitte ik mij uitgebreider over deze serieuze maatschappelijke plichtplegingen en ik
vraag mij af: waar is het misgegaan en vanwaar dit wijdverbreide Haagse gejeremieer?
NB: de onderstreepte voornaamwoorden moesten door de deelnemers zelf worden gekozen

