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Hello Sir, can I help you?

Kapper
Ik ken mijn kapper al meer dan veertig jaar. Dat zit zo:
toen ik ging studeren in Amsterdam zat naast de UB
een kapsalon. Zo ben ik bij Jeannette terechtgekomen.
Ze is in al die jaren meerdere keren van locatie gewisseld en ik ben steeds ‘meeverhuisd’. Maar, zo moet ik
bekennen, ik ga ook weleens vreemd. Bijvoorbeeld bij
Toni & Guy in Magna Plaza, tegenover mijn werkkamer
in het P.C. Hoofthuis. Toni heeft vestigingen over de
hele wereld, met als gevolg dat de medewerkers als
een rondreizend circus van het ene naar het andere
land trekken. Moeite om de taal van het betreffende
land te leren wordt meestal niet gedaan, dus de voertaal is Engels.

Scheiding
Nu ben ik best in staat om in het Engels een gesprek
met de kapper te voeren (al moet ik soms wel even nadenken over wat ook alweer het Engelse equivalent is
van ‘opknippen’, ‘scheiding’ of ‘tondeuse’), maar wil ik
dat eigenlijk wel? Op mijn vraag of de kapper al een
cursus Nederlands volgt, komt meestal een negatief
antwoord, want iedereen in Nederland spreekt en verstaat immers Engels. In de sportschool, het restaurant
en de kledingzaak is het niet veel anders: ‘Hello Sir, can
I help you?’

Worsteling
De vraag waar ik nu mee worstel is: ben ik met mijn
verzoek om Nederlands te spreken degene die jonge
mensen juist probeert aan te moedigen om een nieuwe
taal te gebruiken, degene die inburgeraars de kans
biedt hun Nederlands te oefenen en degene die Nederlands als vigerende omgangstaal beschouwt? Of
ben ik de ouwe lul die in een globaliserende maatschappij te veel op zijn strepen staat door in winkels en
eet- en drinkgelegenheden te verwachten in het Nederlands te worden aangesproken? Ik ben er, eerlijk gezegd, nog niet uit, maar laat mijn haardos inmiddels
wel weer knippen door Jeannette, inclusief haar smeuïge verhalen over de affaires van Marco Borsato, Dave
Roelvink, Dré Hazes, en andere BN’ers.
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Vroeger gebeurde het incidenteel,
maar de laatste tijd is het schering en
inslag om in een Amsterdams
etablissement te worden
aangesproken in het Engels. Moet ik
daarin meegaan of wil ik in het
Nederlands te woord worden
gestaan? Ik worstel met dat dilemma.

Laatst bij een bezoek aan de tentoonstelling Shifting
Proximities in het Museum Nxt in Amsterdam-Noord
werd het me toch te gortig. Niet zozeer vanwege de
totaal overschatte immersive, multi-sensory installa
tions (die niet veel meer bleken te zijn dan werken
met duizelingwekkende stroboscopische effecten,
zoals we die al uit de jaren 1960 en 1970 kennen), maar
omdat er een uitgebreide toelichting in het Engels aan
voorafging van wat – in coronatijd – allemaal wel en
niet mocht. Toen ik in discussie ging of dat niet in het
Nederlands kon, moest ik lang wachten op iemand die
daartoe in staat was, waarmee ik de hoon en boze blikken van de mensen achter me oogstte, die vonden dat
ik de rij nodeloos ophield. Dus toch maar snel ‘No
thank you, I understood’ gepreveld.
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