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De zesjesmentaliteit
1 Een illustere en bij tijd en wijle cartooneske premier placht quasiclownesk de
VOC-mentaliteit als panacee te presenteren voor de vigerende zesjesmentaliteit.
2 Onmiddellijk roerden zich toentertijd enkele bezwaarden bij wie dit beeld
niet aardde; zij ontwaarden voor het geestesoog zieltogende Ashantislaven in
zeventiende-eeuwse fluiten of pinassen.
3 Een historische aberratie: de door de VOC gemonopoliseerde specerijenhandel met
onder andere Gujarat, Ayutthaya en de Coromandelkust ging weliswaar gepaard met
militaire campagnes, maar de slavenhandel werd toch, conform het historische ‘Groot
Desseyn’, door de West-Indische Compagnie tot bloei gebracht.
4 Een antizesjescultuuroekaze vanuit het Haagse Torentje zette menige labbekakkerige
patates-fritesadolescent aan het prakkiseren, zo was de gedachtegang.
5 Helaas: onze doerakken, hologig starend op hun iPhonekloon of yoloënd verzonken
in taedieus tijdverdrijf, onderkennen onvoldoende hun nochtans foudroyante
mentaliteit.
6 Zij sms’en kattebelletjes in tantebetjestijl en twooshen niemendalletjes die niettemin
steevast geliket worden.
7 In arren moede acquiesceert de pedagoog; de zes is ubiquitair.
8 Even entre nous, taalfetisjisten, gaat u voor een gargantueske alltimehighscore of
bidt u voor een niet al te gênante middenpositie bij een shock-and-awedictee als dit?
9 En wat te denken van de Nederlandse heer, vroeger in double-breasted kostuum en
ondersteund door korset en suspensoir, die heden ten dage het embonpoint hult in
hobbezakkerig lycra of zijn toevlucht neemt tot het genre vrijetijdskleding?
10 En dames, wie van u ambieert nog een maatje 36 en een ideale taille-heupratio?
12 Op het terras van het grand café,  een bokaal cassata-ijs met crème fouettée
savourerend, aanschouwt u een demasqué van bleke cellulitishuid en nondescripte
pseudosexy voorjaarsoutfits.
13 Zesjes, dames en heren, op zijn best.

14 Verdwenen ook is de leergierige student die haakt naar kennis van het
porte-manteauwoord, de chikwadraattoets, de bahuvrihi of een geinige Tom Swifty.
15 Nee, beeld u maar niks in en aanvaard de Nederlandse zesjescultuur.
16 De zes is efficiënt, effectief, en gespeend van een trop de zèle, dat de archetypische
studiebol uit de tachtiger jaren parten speelde.
17 Dus, beste vrienden, chil en relax: de cesuur voor dit dictee is vijfenvijftig procent:
dan hebt u een zes!

