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Is een aflossingsvrije hypotheek een oxymoron, een contradictio in terminis of een
eufemisme? Tja, veel mensen zijn behept met een wollig, brijig, intellectueel
taalgebruik dat leidt tot vertwijfeling bij Jan met de pet. Je krijgt het heen-en-weer
van taaltreiterijen.
Het janhagel van de elite, doodsbenauwd om als een laag-bij-de-grondse proletariër
te worden bejegend, gaat onverdroten door met zijn linguïstische soapopera. Zulk volk
bewierookt zichzelf zonder zich te bekommeren om geestelijk armeluisleven.
Een exquise psychoanalyticus heeft mij geëxpliqueerd waarom pseudowetenschappelijke
lijmkeutels nooit popiejopie willen praten of schrijven. De kwintessens is, dat je met
simpele taal niks kan maskeren en de geestelijke kak wil zijn zielenroerselen niet
blootgeven, zei hij. Hun gemaniëreerde taalgebruik en exceptionele vocabulaire zijn
louter camouflagemateriaal voor een vaak gênant gebrek aan inhoud. Maar bijna alle
coryfeeën uit het geprivilegieerde milieu zijn zo dedaigneus dat ze graag verdrinken in
hun eigen woorden, alsof ze een verbaal klysma hebben gehad.
Vakidioten vinden het je van het om te geuren met hun vakjargon en gaan ijzerenheinig
door met abominabel taalgebruik om te voorkomen dat de heffe des volks ook maar
een syllabe begrijpt van wat de crème de la crème bedoelt. Vaak begrijpt de ene
intellectueel niet wat de andere hoog-van-de-toren-blazer bedoelt. Maar het is een
sisyfusarbeid om deze mensen ervan te overtuigen om normaal te praten.
Pieter Broertjes heeft jarenlang bewezen dat je met normaal praten iedereen bereikt,
dat je als een warm mens gezellig tussen de mensen kan staan, waardoor je ze beter kan
begrijpen en meer voor ze kan doen. En dit welgemeende en welverdiende compliment
leidt dan ook meteen tot een normale zin in dit dictee.
Laat het een les zijn voor de elite: distantieer je van blasé taalgebruik, spreek normale
grotemensentaal, vermijd te allen tijde buitenlandse woorden en wees je ervan bewust
dat je een klerelijer en een klepzeiker bent als je ongebreideld met moeilijke woorden
strooit, zodat mindergeletterden eraan onderdoor gaan.

