Het Dictee van Kampen
Wachtwoordmisère
1 Indachtig aan de context van dit dictee: uitbanning der laaggeletterdheid, doe ik een
appel aan de ladekast van mijn geheugen en haal ik vol ik-drift onder uit een laatje,
tot aan de rand gevuld met een x-aantal gênante frustraties oftewel ergernissen, het
thema ‘wachtwoordmisère’ tevoorschijn.
2 Als een duveltje-uit-een-doosje stel ik in een populairwetenschappelijk exposeetje
met misschien wel enigszins on-Bijbelse uitweidinkjes, dat ‘wachtwoord’ een militaire
term is en dat misère rechtstreeks uit het Frans komt.
3 De syllabe ‘wacht-’ wordt afgeleid van ‘waken’ en het fenomeen zelf is het consigne
voor wachtposten om zonder te ohaën op hun qui-vive te blijven, teneinde vijandelijke
rouwdouwers/rauwdauwers te beletten arglistig hun kampement binnen te sluipen
om daar Al Qaida-achtige taferelen te creëren.
4 Een would-be-etymoloog denke nu niet direct aan eenzelfde woordafleiding bij
‘macht’, dat niks met ‘maken’ te maken heeft, al ga ik hierbij niet per se als een
pietje-secuur de pietlut uithangen of als een reïncarnatie van Piet Snot deze na-apen,
want zo’n re-integratie is niet een van mijn hobby’s!
5 Het van origine militaire woord ‘wachtwoord’ is ook doorgedrongen tot de financiële
en de ICT-wereld in eendere betekenis, *nl. te verhinderen dat maffieuze gluiperds
saldotegoeden van bankrekeningen ontvreemden of dat fielterige gemeneriken door
hacken en nuken computers laten crashen.
6 Naar het Engelse equivalent ‘password’ zegt, geven de gebruikelijke letter- en
cijfercodes toegang tot pc’s, iPads et cetera, nochtans programmeren ICT’ers de
software vaak zo, dat zo’n toegangscode niet geaccepteerd wordt en tot ieders
ontgoocheling elke poging daartoe op een echec uitloopt.
7 Voor aan dyslexie en/of dyscalculie lijdende mensen is, vermoed ik, een
wachtwoord met 4 of meer letters en/of cijfers of met een mix van beide,
*bv. w8w00rd, een megahandicap, zodat dyslectici en dyscalculici ook **hún
computertoegangsverwachtingen dikwijls zien doorkruist.
8 En dan ligt nog het vergeten van wachtwoorden op de loer, de verraderlijke amnesie,
die voor onoverkomelijke moeilijkheden zorgt, voor een ware wachtwoordmisère om,
beaam ik volmondig, van te suizebollen!
* verplichte afkorting tot twee letters; ** met klemtoonteken.

