Bla Bla …….
Bla bla, het zijn geen echte woorden, maar iedereen weet er mee
bedoeld wordt, maar kan het misschien niet goed omschrijven. En
het komt in vele verschijningen voor. We komen het tegen in
officiële rapporten, krantenberichten, advertenties, folders en nog
allerlei andere taaluitingen. Soms staat het er in gewoon
Nederlands, soms worden we bedolven onder Engelse woorden
en vaak krijgen we een soort koeterwaals voorgeschoteld, waar
geen touw aan vast te knopen is. En dat laatste kan goed, want koeterwaals is helemaal niets
en dus kun je er ook geen touw aan vastknopen.
Vooral (semi) overheidsinstellingen kunnen er wat van. Lees wat ik in één A-viertje van zo’n
instelling als leek te verwerken kreeg n.a.v. commentaar wat men op een rapport ontvangen
had: dialoogfase, ontwikkelagenda, uitgangspuntennotitie, oplossingsrichting, transformatieagenda, integrale toegang, zorgzwaartepakket, extra murale begeleiding. Als je dan de inhoud
van het conceptrapport niet kent, ben je in staat om te zeggen “gooi het maar in mijn pet, dan
zoek ik het wel eens keertje uit of niet”. De samensteller van dit geschrift heeft er niet aan
gedacht dat zijn of haar commentaar ook bij niet - ingewijden terecht zou komen. Gemiste
kans, jammer!
In deze economisch barre tijd proberen middenstanders hun waren via allerlei speciale acties
aan de man en vrouw te proberen. De opruimingen of uitverkopen blinken ons vanuit de
etalages toe, maar waarom moet dat nu ‘Sale” of in Vlaanderen “Solden” worden genoemd?
Misschien vanwege de ‘boost” die daar van uitgaat? Of kunt we het ook bij “stimulans”
houden of ‘extra omzet”? Een pas in Goes gevestigde eettent maakt
het ook bont. Wat op hun folder te lezen staat noem ik nu
koeterwaals. Ik omschrijf het als een mengeling van Engels en
Nederlands, want waarom wordt bij de Side Dishes “Chicken Wings
met saus“ aanbevolen in plaats van “kippenvleugels met saus”? Doe
het of helemaal in het Engels of helemaal in het Nederlands. En
noem een “Kids Meal” toch gewoon “Kindermenu”! Maar het toppunt van koeterwaals is wel
een product van misschien wel Neerlands grootste damesblad Libelle. Een speciale flyer
(folder) raadt u en mij aan om de ‘het nieuwste Libelle Bookazine” te kopen voor slechts €
1,99 in plaats van € 2,99. Ik heb me suf zitten piekeren wat een Bookazine nu zou kunnen
zijn. Eerst dacht ik aan een receptenboek met azijngerechten. Dat leek me nogal een zure
bedoening te worden en kreeg ik de idee dat het wel eens een overzicht zou kunnen zijn van
onderwerpen waarop ik bij een Engelse bookmaker zou kunnen wedden. Toen ik echter
ontdekte dat de titel van dat bookazine “De bakkersdochter” van Sarah Mc Coy was dacht ik
meteen aan een Bouquetboek. Ik weet het niet zeker, want ik weet niet of Sarah McCoy een
dochter van de bakker heeft.
Nog ene dan en wel vanuit de kruidenwereld. Als ik extra spierkracht wil krijgen ben ik
beslist van plan om “Precision Engeneered Whey Protein” te gaan slikken. Dat zijn hoogwaardige “wei-eiwitten” voor extra spierkracht. En wat denkt u van “Precision Engineered
NOS Blast Fruit Punch”? Het valt onder de “pre workout formule” en geeft meer kracht bij
explosieve krachtsinspanningen. Laat uw geheugen u in de steek? Gebruik dan “Ginkgo
Biloba 120 mg. Het is goed voor uw geheugen en de doorbloeding. En nu u toch aan de pil
bent, hebt u voor € 24,99 maar liefst 120 pillen van het wondermiddel
“Glucosamine, Chondroïtine Extra Sterk complex. Waar dat goed voor is staat
er niet bij, maar het zou maar epo in pillenvorm kunnen zijn. U moet het
echter niet gebruiken als u een “krachtig complex van vrije vorm en peptide
gebonden aminozuren extra sterk” gebruikt. En als dagsluiter kan ik u om af te

slanken “Multislank” aanbevelen. Het geeft extra energie en vetverbranding door de EGCG
groene thee - extract. Maar pas op! Het kan zijn dat Lance en alle andere zondaren uit de deze
middelen ook gebruikt hebben. Daarom maar de oude leus van ‘Joris Driepinter” van stal
gehaald: “Neem per man driekwart kan”
Augustinus

