Abacadabra
2013, hoe zullen we ons dit jaar herinneren? Het zal voor iedereen
verschillend zijn. Voor de één een blij jaar, de ander een droevig, voor de
derde een jaar van oorlog en rampen, een ander zal zich dit jaar als een
koninklijk jaar of het jaar van Poetin herinneren. Een jaar voor ‘elk wat
wils’ dus. Gelukkig maar, want stel je nu eens voor dat we allemaal
hetzelfde zouden kiezen. Wat zou het dan een eentonig jaar zijn geweest
en dat kunnen we van 2013 niet zeggen.
Op het gebied van de techniek gebeurde er ook heel wat. Zowel bij de gezondheidszorg, als in
de industrie als de IT gebeurde er heel wat. Misschien bij het laatste wel het meest ingrijpend
en wel omdat iedereen er dagelijks mee te maken krijgt. Een beetje leek op dit gebied raakt er
zowat hoteldebotel van. Iedereen neemt maar aan dat ‘de ander’ meteen alle nieuwste
ontwikkelingen kent, er van op de hoogte is en ze ook foutloos kan toepassen. En iedereen
doet alsof ‘alle anderen’ beschikken over internet en alles wat daarbij hoort. ‘Kijk op kul’
horen we wel in iedere radioreclamespot. ‘Ga naar je doet maar en meld je aan’ is ook zo’ n
kreet en als u wilt weten hoe het met uw medicijnverbruik gesteld is, moet u ‘slik maar
raak.nl ‘ in typen en de hele vergifkast staat voor u klaar.
Communiceren noemen ze dat. En niet enkel per telefoon of e-mail of fax. Nee, tegenwoordig
doe je dat per sms, facebook, twitter, smartphone en iPhone. En je kunt ook gebruik maken
van allerlei App’s, de gsm, msn, de webcam of je chillt. De gewone ouderwetse degelijke
brief of briefkaart, de telex of telefax zijn ‘out’, ouderwets, afgedaan. Zelfs in de postduiven
zit de klad, want de baasjes worden steeds ouder en de jongeren hebben geen zin meer om op
zaterdag of zondag in de vroege uren met een bus korrels bij het hok te staan
rammelen en ‘kom, kom, kom dan….’ naar hun duiven te roepen en als die
dan in eindelijk in zijn of haar hok zit, de ring van hun pootje te halen en die
in een klok te stoppen. En dan in vliegende vaart naar het duivenlokaal te
racen om te proberen een prijs in de wacht te slepen. Laat staan dat ze nog
vroeger uit hun bed zouden komen om het ‘duivenmiske’ niet te missen.
En waar blijf je dan als goudeerlijke senior, oudere, bejaarde of hoogbejaarde? Je dreigt zo
langzamerhand in het niemandsland te geraken, in het vergeetboek terecht te komen of uit het
zicht van de mensheid te verdwijnen.
De moderne communicatie vervlakt ook. Omdat er vaak per leesteken schijnt te worden
ge…ohaad en afgrekend gaan ze de woorden afkorten en dan wordt
‘hottentottententententoonstellingsterrein’ als volgt geschreven: ‘httnttttntntntnstllngstrrn’. En
als je die abacadabra niet snapt, krijg je als antwoord dat je ‘ff mt wchtn’ , wnt k bn ng ff
bzg’. Modern Nederlands dat bij lieden, die niet zulk best onderricht in de Nederlandse taal
krijgen, hun taalbewustzijn vernauwt en als ze bij het solliciteren naar een baan een
bijbehorende brief moeten schrijven dat als volgt schijnen te doen: ‘ Bst mnhr Kbtr, hrbij
sllctr k nr d fnct van tlcrrctr p w rdct’. (in normaal Nederlands zou dat moeten zijn: ‘Beste
mijnheer Kabouter,hierbij solliciteer ik naar de functie van taalcorrector op uw redactie’. En
dan maar hopen dat mijnheer Kabouter geen taalpurist is, een brede en moderne visie heeft en
de betreffende jonge dame of jonge heer uitnodigt voor een gesprek, zodat zij of hij in ieder
geval de illusie heeft dat zij / hij een kans op het krijgen die baan maakt. In het geval dat het
een kleinkind van u is, kunt u haar of hem wellicht helpen met het schrijven van een brief in
echt leesbaar Nederlands.
Stel dat ik het volgende zou toe wensen:’ k wns u n Zlg Krstms en n glkkg Nwjr’dan zou u
denk ik heel snel zeggen: ‘Gooi het maar in m’n pette, dan zoek ik het wel eens uut’.
Daarom in gewoon Nederlands:

Ik wens u een Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar’
en ik hoop dat u ook in 2014 mijn schrijfsels en spinsels zonder Acabadabra in u op zult
nemen.
Augustinus

