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Dag Frits Abrahams

Een nieuw mailvirus

‘B egin jij nou ook al met dat
ha-gedoe?’ mailde een goe-

de vriend me onlangs. „Dat valt
me van je tegen.”

Ik zocht ongerust mijn laatste
mail aan hem op en, inderdaad,
daar stond het: „Ha Wim.” Ik
moest het toegeven, ook ik was be-
smet met het bliksemsnel om zich
heengrijpende ha-virus in het
mailverkeer. Boven mijn recente
mails aan hem prijkten nog aan-
heffen als „B este…” of „Dag…”,
maar nu had ik opeens gemeend
het veel toffer klinkende „Ha…” te
moeten gebruiken.

Wat was er in mij gevaren? Enig
kwellend zelfonderzoek bracht
me tot de conclusie dat ook ik
bang was geworden om stijfjes en
vormelijk over te komen. Door
„Ha…” te gebruiken liet ik me van
een vlottere, amicalere kant zien.
Hier was niet een of andere afstan-
delijke Engelsman aan het woord,
nee, hier kwam de charmante
bink in mij boven, altijd in staat
tot een wereldwijze kwinkslag om
de communicatie als een ijsbreker
open te gooien.

Er sprak ook iets van optimisme
en levenslust uit – twee zeer ge-
wilde artikelen in een zuchtende
samenleving .

Als je „Ha...” gebruikte, liet je
geen naargeestige boodschap vol-

i k @ n rc . n l

Wortels (2)
Ik las gisteren het stukje ‘Wo r t e l s ’
op de Achterpagina en was per-
plex. Dat u zo’n verderfelijk stuk-
je, over iemand die een ‘zwerver’
een wortel wil geven, kennelijk
geschikt vindt en plaatst. Hoe kun
je iemand nog meer in de grond
trappen? Zijn dit de grappen die
we in deze tijd van u kunnen ver-
wachten? Dan hoeft het voor mij
niet meer. Het zou toch goed zijn
iedereen in z’n waarde te laten? De
schrijver vindt zijn grap blijkbaar
zeer geslaagd, maar waarom vindt
u dat ook? Ik vind het triest en
schaam me zoiets te moeten lezen.

Ton Verschoor

!" Zie het ‘ik-je’ van gisteren op
n r c . n l / a ch t e r p a g i n a .

gen: „Ha Wim, ik heb er nog eens
goed over nagedacht, maar ik
denk dat ik er vandaag toch maar
een einde aan ga maken.” Dat kon
wél na „B este...” of „Dag ...” Ster-
ker nog, het „Ha...” is inmiddels
zo ingeburgerd dat we na „B es-
te…” of „Dag…” alleen nog maar
vrij ernstige mededelingen ver-
wa ch t e n .

Ik ervaar dit als een verschra-
ling in de elektronische omgangs-
vormen. Moeten we geen nieuwe
begroeting tot standaard verhef-
fen, waarmee je alle kanten uit
kunt, zowel de losse en vrolijke als
de ernstige en dramatische? „Goe-
de Wim” bijvoorbeeld – ik probeer
maar iets. Of, desnoods, alleen de
voornaam? Daar mag dan hoog-
stens nog de versiering van een
uitroepteken achter, maar doller
moeten we het niet maken.

Er zijn nog andere beperkingen
die met name het „Ha…” aankle-
ven. Tegen wie gebruik je het wel,
tegen wie niet? Het wordt tijd dat
de etiquette hier grenzen stelt. In
een bedrijf kun je over het alge-
meen best „Ha...” aan je chef
schrijven, maar als je nog maar
twee dagen in dienst bent, krijg je
er een nogal vrijpostig imago
door. En voordat je de hoogste
baas op deze manier aanschrijft,
moet je eerst door een fase van

vriendelijkheden-bij-de -koffieau-
tomaat heen.

Wat doen we trouwens met de
afsluitende groet in onze mail?
Het is eigenlijk een probleem
apart, maar ik moet het in dit ver-
band toch even aanstippen. Ik
merk dat velen ermee worstelen.
Het gaat hier niet alleen om een
streven naar amicaliteit, maar ook
naar originaliteit.

We vinden „Hartelijke groeten”
of „Met vriendelijke groet” te af-
standelijk én te afgezaagd,

en we walgen van „Doei!” en het
Brabantse „Hou doe”, om nog
maar te zwijgen van „Hou je
haaks”. Daarom zoeken we wan-
hopig naar equivalenten: „Harte-
lijke groet” (het is er maar ééntje,
maar hij is wel alleen voor jou be-
stemd), „Veel groeten” (je kunt er
hele wagonladingen bij denken),
„Groetjes” (ik vind je liever dan ik
openlijk durf te bekennen) en
„Groet” (ik ben een man uit één
stuk).

„Hartelijke groeten” wordt
steeds meer vervangen door één
woordje: „H a r t e l ij k s ”. Een handi-
ge vondst, maar de gevolgen kun-
nen, nog meer dan vroeger, gru-
welijk zijn als je de derde letter
per ongeluk weglaat.

Dan nog liever de grimmige af-
korting: Gr. (spreek uit: „Gurrr”).

Recent verschenen: de column-bundel Ben je onze trouwdag
vergeten? van Frits Abrahams en de bloemlezing De Dikke Ik.!" n rc . n l / a ch te rp a g i n a

E en gedicht hoeft al jaren niet meer te
rijmen, niet meer in het schema 4-4-3-

3 verdeeld te zijn, of in acht regels waarvan
1, 4 en 7 gelijk zijn, en 2 en 8.

Iedereen mag schrijven wat hij wil, en
hoe, en waar. En het gedicht nog publice-
ren ook, op internet of via een van de vele
zelfhulp-uitgeverijen die de bundel druk-
ken zodra iemand ’m wil kopen. En dat
drukwerk ziet er nog goed uit ook.

Maar de beperking blijft lokken. Die
schept een uitdaging die sommige dich-
ters trekt. Daaruit is ‘de 160’ ontstaan.

De 160 – het is een dichtvorm waarbij
elk gedicht bestaat uit precies 160 tekens,
inclusief spaties: de maximale lengte van

één sms’je. De 160 is een 21ste eeuwse hai-
ku die overal en altijd op een mobiele tele-
foon kan worden geschreven. Wie heeft er
ooit nog pen en papier bij zich?

Een 160 kan gaan over liefde, dood, een-
zaamheid en mobiele telefonie – e i g e n l ij k
alle thema’s waarover poëzie kan gaan.
Sinds enkele jaren werden duizenden
160’s geschreven en op de website
www.precies160.nl achtergelaten. Na-
tuurlijk zitten er veel slechte bij: de site
staat open voor iedereen. Maar elke week
zijn er wel een paar aardige inzendingen,
geschreven door puzzelaars, scholieren,
psychiatrisch verpleegkundigen met
nachtdienst en of aanstormende talenten.

En soms verschijnt er een heel goede.
De 160 heeft al ruim twee jaar een vaste

plaats in N RC’s ochtendkrant nrc.next. Van-
daag in deze avondkrant: twintig voor-
beelden van 160’s die de afgelopen tijd zijn
ingezonden via de website. Van bekende
en onbekende dichters.

Sophie Cerutti

!" Bij uitgeverij Meulenhoff versche-
nen twee 160-bundels: een van So-
phie Cerutti, de uitvinder van dit
genre, en een bloemlezing met bes-
te inzendingen. Eigen sms-poëzie is
welkom via www.precies160.nl.

Knip en plak me tot
bloedens toe
kruip mij door het slijk,
huil mijn ogen uit je kop
en als dat niet voldoet;
pak mijn been en schop
jouw grond onder me
vandaan

Alexandra Anders

het bestaat niet
dat wat zo
dominant aanwezig
onopgemerkt blijft
zonder als een
Engelse dominee
om te vallen
wrijf voorzichtig
blaas zachtjes
kijk het is al weg

Jaap Baselmoed

D e ze
ontmoetingsplaats:
leeg, bevat mij. Dit
tasten naar tijd, naar
wederzijdse
wenselijkheid, dit
afspreken, afgesproken
hebben: afwijzing.
Deze ruimte gloeit.

Mark Boog

ik heb m'n brievenbus
dichtgeplakt het stof
van de versterker
geblazen de gitaar
ingeplugd en de
roest uit de oude
nummers gespeeld
verwelken doen we
morgen wel

Tsead Bruinja

de natuur is zo
onderhand wel een
beetje uitgepraat
het doek dat valt voor
de zoveelste keer
je kruintje wordt al
aardig kaal het is al lang
geen zomertijd meer

Jaap Baselmoed

Je reist je eigen reis
in een andere tijd
langs andere steden
zonder ontmoeting
verliet je mijn heden
waar ben je
hoe herken ik je
jonger jong
of grijzer grijs?

Frans Bruijns

Als lust last
wordt, verwijder
me dan uit je
telefoonboek en je
inbox, uit je
gekozen nummers,
beantwoorde en
gemiste oproepen,
gemiste kansen,
uit je geheugen.

Sofie Cerutti

Dat Anna haar korset
’s nachts klem zet met
een benen sleutel en
niemand die dat ziet.
Ai Anna. Blauw meisje
in de smalle nacht.
B i b b e rr i b b e nw i ch t j e
Anna. Lach.

Eva Cox

Aan tafel zitten als
aan een vraagstuk:
er was iemand die vroeger
de maaltijd bereidde,
die net als wij of als van ons
van witlof hield, die
splinters scheidde.

Vicky Francken

Vind je niet dat
het met een flirt
moet beginnen dit
uit dit trilei
gekomen bericht
dat titi uit de
piepzak slaat jouw
handtas waar je mij
mee zou moeten
meppen

Micha Hamel

Vragen die ik tijdig
heb ingeslikt: denk
je vaak aan mij.
Welk gesprek druk
je nu weer weg. Van
wie zijn die bloemen.
Aan wie denk je
als je niet aan mij
denkt.

Ingmar Heytze

kastelein voer mij
brood en dronken
tot ik balorig de toog lik
de borsten ontbloot
de notabelen bijt
en mijn handel verkwansel
jouw hongerend vlees
mij bevrijdt

Gerrie Hondius

Droomvrouw
(ik dus)
schrijft hij in
het Frans, romantisch wel en
ik stuur
zeepbelkussen terug
en bouw
met een duimklik duizend
luchtkastelen van
virtuele trouw.

Mare Jongerius

Weet je nog hoe we op
spekzolen van natte
steen naar natte steen
sprongen? Hoe we
wankelden en elkaar vast
wilden grijpen? En dat
we dachten dat dat
liefde was?

Peter Knipmeijer

geen water meer
wat gietert het
verwarrend weer
ontkiem het niet
ontluik, ontsluit
vergiet me niet
verdruip, verdring
het haar voor mijn ogen
veeg mijn verdriet

Chris Pruijn

Ik weet het niet, groeien.
Net boom, komt de bijl.
Als kip: een paar weken.
Mens wordt niet mooier.
Groeien: niet doen!
Maar moet het, dan krom,
richting aarde.

Anton Korteweg

Holle ogen in de
coffeeshop. Iemand
kent je naam, maar is
vergeten waarvan. Uit
jonge kelen schatert een
lang lang lang lang leve
het venijn dat jij ooit
bezat.

Kapitein Lafbek

Ik zit nu in de trein.
Langzaam tel ik af en
hoop dat je nog slaapt
en dit bericht niet
leest. Ik wil niet horen
wat je dacht, ik wil dat
je me straks ontvangt.

Alfred Schaffer

Rondom mij lachten mijn
demonen mij
verschrikkelijk uit. Ik zag
je wachten, weggaan. Ik
ken mezelf, moest
blijven staan Betty, tot
ze zwegen en verdwenen
wa r e n .

Mustafa Stitou

b o o d s ch a p p e n l i j s t j e :
zo n n e n p i t b r e e k b r o o d
w e l k o m s t p l a tt e g r o n d
vriendenuitbreiding
loslaatmogelijkheid
per soonsverzachting
verfrissingsdoekjes
l e v e n s v r a a ga n t w o o r d

Ellen Vedder


