Draaikonten
Dit woord zal u niet onbekend voorkomen. Wellicht komt u hierdoor op de
gedachte dat ik mij op het pad van de onbetamelijke woorden begeef, want
het tweede deel van de titel is geen alledaags gebruikt wordt. Het woord
wordt zelfs in de wat ‘ordinaire’ hoek gedrukt, want er bestaan nogal wat
synoniemen voor zoals gat, bips, billen, achterste, derrière, zitvlak. Uitgaande
van het laatste woord noemt men dat in het Engels seat of bottom, in het
Frans derrière of séant, in het Duits Gesäss of Hintern, het Roemeens o.a.
dinapoia, concedioa of vagabond, in het Russisch NO3aAN, maar die laatste
N dan omgedraaid en in het Chinees is het wang-snee-wang. En via Google
kunt u het zitvlak nog in honderden andere talen leren kennen.
Toch vreemd dat het woord kont een beetje als ordinair wordt beschouwd, want onze Zeeuwse
domineesdochter Annie M.G. Schmidt liet door Wim Sonneveld en Leen Jongewaard de volgende
regel zingen: “En maar schommelen en maar kijken naar de kont van het paard”. En heel wat
kindertjes en ouders hebben deze en andere regels vele malen uit volle borst meegezonden. En in
Brielle staat zelfs een restaurant met de naam “De kont van het paard”. En in mijn jongere jaren toen
ik veertig dagen voor Pasen me helemaal onderdompelde in het carnavalsgedruis zong ik vaak de
volgende regel: “En Adam sloeg Eva met de suükerbiete veur de kont, holladiejee, holladiejo, en
Adam sloeg…….. “ enz.. En van een man of vrouw, die een welgevormd achterste heeft, wordt vaak
gezegd dat hij of zij een “strak kontje” heeft.
En zo kunnen we nog vele pagina lang doorgaan, maar dat is niet de bedoeling, want ik wil het hier
speciaal over het titelwoord hebben: Draaikonten. Wat betekent dat woord eigenlijk? Ik natuurlijk naar
Google en daar kreeg ik deze definities: 1. Iemand die steeds wat anders zegt of doet, 2. Iemand die
steeds van mening verandert, 3. Draaier, draaihals, farizeeër en nog enkele andere benamingen. En bij
één van die voorbeelden wordt de politiek opgevoerd. Misschien weet u het nog: Peter Jan Balkenende
die in een verkiezingsdebat tegen Wouter Bos zei dat hij een draaikont was. Wouter vond dat
natuurlijk niet leuk en zat maar te draaien en wiebelen op zijn stoel. En laten we eerlijk gezegd: in de
politiek wordt heel wat gedraaikont. Stel een vraag aan een minister, staatssecretaris of andersoortige
politieker in de trant van: Journalist: “Bent u met mij van mening dat de misdaadbestrijding veel
harder aangepakt moet worden?” Minster: “Kijk, een goede vraag, maar die is toch niet zo
gemakkelijk te beantwoorden. Bij de misdaadbestrijding spelen heel veel factoren mee. Wat voor
misdaad is het, lopen mensen gevaar, we moeten binnen de regels van Europa blijven, hoe zullen daar
andere landen op reageren?”. En dan nog veel meer blad, blad, maar een rechtstreeks antwoord blijft
meestal uit. En zelden hoor je meteen als reactie: “Ja, ik ben het
volkomen met u eens. We doen er te weinig aan!” Punt uit, denk je
dan, maar dan komt het, “maar we moeten natuurlijk wel ervoor
zorgen dat we in de pas lopen met de Europese regels, rekening
houden met wat voor soort misdaad het is, bla, bla, bla…..”. Hier
wordt dus flink gedraaikont.
Gebeurt het alleen in de politiek of bij de politie? Nee, echt niet. Ook in het bank- en
verzekeringswezen en de multinationals kan men er wat van! Vooral bij vragen over woekerpolissen,
hoge rentes bij kredieten in verhouding tot de lage rentes op de spaarrekeningen. De bonussen voor de
CEO en andere hoge pieffen en de vele ontslagen in de lagere rangen van het “klootjesvolk”. De haren
rijzen je dan te berge, tenminste als je nog gezegend bent met een welig tierende haardos. Talloze
bochten worden er genomen om de vragensteller zand in de ogen te strooien. En de beantwoorderaar
maar “schudden met zijn gat”, waardoor de vragensteller door de bomen het bos niet meer ziet en de
vraag de vraag laat en de beantwoorderaar in de waan verkeert dat hij of zij het toch maar eens even
goed gezegd heeft. Totdat later blijkt dat hij of zij er een punt aan gezogen heeft. alles dus uit haar of
zijn duim heeft gezogen en de Kamer onjuist heeft geïnformeerd. Dat leidt dan weer tot talloze
Kamervragen, die beantwoord moeten worden en waarbij de draaikonterij weer welig kan tieren.
En zo zullen we nog vele jaren er getuige kunnen zijn dat bobo’s, pieffen,
excellenties en andere hoogwaardigheidsbekleders figuurlijk met hun kont staan te
draaien en ons maar iets op de mouw spelden. En waarvoor wij met een extra
neutje, een schaaltje pinda’s en zak chips een extra gezellig op de bank naar de
beeldbuis gaan zitten staren om ons aan die draaikonterij te ergeren.
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