
Politici, wees modern en ga keihard in tegen de grofheid 

Het begrip 'normen en waarden' is in Nederland beladen, want het was ooit het stokpaardje van Jan Peter 

Balkenende, de weinig populaire premier die nu met veel hoongelach wordt uitgezwaaid. Veel bereikt heeft hij 

niet, want we worden met de dag  onbeschofter. Een  hoofdoorzaak  zijn  de media. Ik beperk mij hier tot de 

televisie. 

Ergens in de jaren '80 werden we voor het eerst geconfronteerd met het fenomeen Paul de Leeuw. Ik was  een 

middelbare scholier, en ik verbaasde mij erover dat al mijn klasgenoten deze man zo geweldig vonden. Wat hij 

deed, gebeurde op het schoolplein immers ook. Hij schold mensen uit en maakte ze belachelijk. Daar was toch 

geen kunst aan? Het gekke was dat de mensen die op tv werden uitgescholden door Paul de Leeuw, dat leuk 

vonden,  althans deden alsof. Men stond  in de rij om zich te laten kleineren, en Paul de Leeuw won alle tv-

prijzen die er maar te winnen waren. Er ontstond een nieuwe norm: grofheid en een grote mond waren iets 

positiefs geworden!  

Wie hierop zegt dat televisie slechts  een weerslag is van wat er in de maatschappij al leeft, moet niet vergeten 

dat televisie vanuit het niets hypes kan creëren en een sterke voorbeeldfunctie heeft, vooral voor jongeren. Zeker, 

Paul de Leeuw zal als scholier ook al een grote mond hebben gehad en talloze klasgenoten diep gekwetst 

hebben. Maar het was de publieke omroep die hem een podium gaf, en daarmee  zei: ziehier, dit is het voorbeeld 

dat jullie moeten volgen! 

Na de komst van Paul de Leeuw was het hek snel van de dam. Het ene na het andere programma deed zijn best 

de overtreffende trap in onsmakelijkheid te bereiken. De massaliteit van de wanbeschaving zorgde ervoor dat ik 

na verloop van tijd gewend raakte aan de enorme verloedering. De grofheid op televisie? Die kon ik wegzappen. 

De  middelvinger in het verkeer, omdat je niet snel genoeg uitwijkt? Daar kijk ik al tijden dwars doorheen. En 

wat had het  voor zin iets te zeggen over normen en waarden? Onze premier deed het, en zelfs hij kon het tij niet 

keren. Langzaamaan raakte de fatsoenlijke Nederlander in een staat van lethargie, zich afsluitend voor de  

grofheden die hem op alle mogelijke manieren bereikten. 

Ook ik raakte in de loop der jaren afgestompt door de  grofheid en wansmaak, die nu werkelijk overal is 

doorgedrongen. Ook zichzelf als kwaliteitsjournalisten beschouwende types als Twan Huys of Jeroen Pauw laten 

maar zelden iemand uitpraten. Om van het permanent badinerende toontje van Ferry Mingelen  maar niet te 

spreken. Het viel me nog wel op, maar ik maakte me er al tijden niet meer druk om. 

Tot  ik een uitzending zag van Pownews. Een van de journalisten van het programma, de beruchte Ella 

Vogelaar-kwelgeest Rutger Castricum, sprak in zijn verslag van Prinsjesdag diverse bekende politici (en hun 

partners) aan, zoals Alexander Pechtold, Femke Halsema, Hero Brinkman en Ronald Plasterk. Door de manier 

waarop hij dat deed, kreeg ik heel even de neiging per direct te emigreren. Ik dacht nog bij mijzelf: hallo daar, is 

dit een publieke omroep? Betaal ik daar belasting voor? Het was gelijk 'je' en 'jij' en Femke Halsema sprak hij 

denigrerend toe: 'Borstjes vooruit Femke!' Hero Brinkman moest zich verweren tegen platvloerse insinuaties van 

de onsmakelijke Castricum met betrekking tot de jonge fractiemedewerkster die hem vergezelde. 

Het optreden van Rutger Castricum bewees  weer eens  dat het echt droevig is gesteld met het elementaire 

fatsoen in de media. Maar  nog veel schokkender  was dat iedere politicus die werd aangesproken door 

Castricum, deed alsof er niets aan de hand was. Van de slimme, assertieve Femke Halsema had ik toch echt beter 

verwacht. Ook alle anderen deden braaf mee, en bij minister Ronald Plasterk was het zelfs helemaal van oude 

jongens krentenbrood. 

Ze gaven daarmee wederom een voorbeeld dat vooral jongere kijkers zal beïnvloeden: 'Het is normaal dat ik zo 

word aangesproken, doe maar lekker mee!' Waarom was er dinsdag niet een politicus die gewoon eens zei: 'Wilt 

u uw brutale mond wel eens even houden!' Kennelijk zijn onze politici bang om uitgemaakt te worden voor stijf 

of ouderwets. 

Maar laat ik die politici dit zeggen: u bent pas modern en baanbrekend als u ingaat tegen de grofheid. Want dat is 

de norm van vandaag. 
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