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Ambtsdragers
met kapsones

O nlangs werd ik bijna omvergereden door

twintig motoragenten, die een andere

politieman begeleidden op weg naar zijn afscheidsfeest

aan de andere kant van de stad. Ik moest denken aan de

berichtgeving over de korpschef van het Korps lande-

lijke politiediensten. Die nam vorig jaar afscheid met een

reeks aan festiviteiten, waaronder een afscheidstournee

langs de Antillen. Met als klap op de vuurpijl een groots

georganiseerd evenement in de Ridderzaal. Kosten noch

moeite waren gespaard. De korpschef kwam nog net

niet voorrijden in de gouden koets, maar verder leek

het net Prinsjesdag op het Binnenhof. Je ziet het voor je,

al die buitenlandse toeristen die thuisgekomen hun

familie en vrienden trots de videobeelden tonen: 'Look,

and there's the Dutch king entering his palace'. Maar

dat terzijde.

Dit gebeuren staat zeker niet op zichzelf, maar past in

een trend van topambtenaren die mee willen doen met

de groten uit het bedrijfsleven. Natuurlijk, iedere ambte-

naar die zich jarenlang voor de publieke zaak heeft

ingezet, heeft recht op een fatsoenlijk afscheid. De tijd

van een schouderklopje en een ferme handdruk ligt

misschien achter ons, maar wat is er mis met een van

ingezameld geld gekocht cadeau en een receptie voor de

externe relaties? Zijn de verhoudingen niet een beetje

zoek als een gewone politiechef zichzelf op een derge-

lijke manier laat uitzwaaien?

Je zou er heimwee naar vroeger van krijgen. Of naar

andere landen, want het is niet overal zo erg als bij ons.

Een landgenoot vertelde mij dat hij ooit de afscheids-

receptie van de president van de Zweedse Hoge Raad

had bezocht Op de overloop van het kantoor van de

hoogste rechters van het land stonden enkele onbedekte

houten tafels, met wat flessen wijn en bier en een

opener ernaast. Verbaasd had hij toegekeken hoe de

eerbiedwaardige oud-president goed gemutst de flessen

opentrok, en de vele hoogwaardigheidsbekleders desge-

wenst wat bier of wijn in een glas schonk. Er waren geen

hapjes en geen cateringpersoneel en iedereen leek het

de gewoonste zaak van de wereld te vinden. Wat is er

mis met een beetje ouderwets?
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