Tanja Jess

Tanja is getrouwd met Charly
en moeder van Billy en Bobby

Digi-taal-daten
anno 2019
“Jaaa gezelligheid!”, riep ik toen
het eindelijk gelukt was om weer eens
op stap te gaan met mijn twee jongere
vrijgezelle vriendinnen die ik helaas
door alle drukte en verschillende
leefritmes – zo’n gezin brengt toch wel
wat beperkingen met zich mee – veel
te weinig zie. “Vertel, vertel, hoe staat
het met de liefdesavonturen, meiden?”,
vroeg ik enthousiast toen we ons aan
de bar van een hip Grand Café in
Amsterdam met Moscow Mule en al
gesetteld hadden. En toen wat hipper...
“Nog iets geswiped op Tinder?”
Vriendin 1: “Ik ben wel een beetje
klaar met die koekwousen* op Tinder
die alleen gaan voor hun eigen plezier.
Doe mij maar zo’n leuke panseksueel*
die lekker ruimdenkend is en ook aan
mij denkt. Maar ja, waar kom je die
tegen? Ik heb echt wel lopen scrapen*
op Partnerselect, Lexa, Parship en weet
ik waar nog meer, maar niet gevonden.”
Vriendin 2: “Ik zou je toch willen

lekkere onesie* en mijn martelhakken* aan en wij facetimen*.
OMG, ik schrok me kapot! Dan
maar wat meer pandapunten*.”
V2: “Ik zeg het je schat, ga voor
kwaliteit boven kwantiteit! Al die
datingbureaus... het is toch een
soort slodderwetenschap*.”
Ik: “Oké meiden, help me even?
Snuiven tijdens yoga? Seks met
pannen en pandapunten? Ik ben
nog aan het sparen voor het kristalglas. Waar hebben jullie het in
vredesnaam over?!” V1: “Haha,
loop me niet te narren*! Je hebt
toch niet onder een steen gelegen?”
De ander, ook gierend van de lach:
“Je kunt wel merken dat jij van vóór
de apenstaartgeneratie* bent! Je leeft
in het hiernumaals*!” Eén ding werd
me die avond pijnlijk duidelijk; mijn
vrijgezelle vriendinnen
en ik verschillen niet
alleen qua leefritme,
we spreken inmiddels
een compleet andere
taal. Tijd om de nieuwe
Van Dale in te duiken
en mijn woordenschat te updaten.
En voor iedereen die net als ik met
grote vraagtekens in de ogen deze
tekst tot zich heeft genomen;
hiernaast enkele nieuwkomers van
de afgelopen jaren. Ik ben heel
benieuwd wat 2020 voor ons in
petto heeft!
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nudgen* om weer reallife* te daten.
Jij bent tenslotte nogal risicoavers*
en als jij gaat zoeken op panseksueel,
zit je voor je het weet weer met zo’n
yogasnuiver* opgescheept.” “Ja, reallife
daten heeft voor mij ook altijd gewerkt”,
probeer ik, blij dat ik een term hoor
die me bekend voorkomt. V1: “Oh,
hou op, schei uit! Laatst ook weer
zo’n plork* die alleen maar foto’s van
z’n lichaam op zijn profiel had gepost.
Superlenig in allerlei yoga poses,
compleet afgetraind. Ik dacht: leuk,
ik geef het een kans, dus ik trek een
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*Koekwous: Sukkel
*Panseksueel: Iemand die
zich seksueel, romantisch
of emotioneel aangetrokken
voelt tot personen van alle
genderidentiteiten en
biologische geslachten
*Scrapen: Computertechniek
waarbij software wordt gebruikt
om informatie van webpagina’s
te extraheren en analyseren
*Nudgen: Het geven van een
duwtje in de goede richting
*Reallife: Het werkelijke leven
*Risicoavers: Dat iemand
gedrag vertoont dat risico’s
zo veel mogelijk probeert te
vermijden
*Yogasnuiver: Iemand die
gezond en bewust leeft, maar
zich nu en dan te buiten gaat
aan partydrugs en cocaïne
*Plork: Perfect Lijf Ontzettende
Rot Kop
*Onesie: Broekpak uit 1 stuk
*Martelhakken: Hoge pijnlijke
hakken
*Facetimen: Videotelefoneren
*Pandapunten: Punten die je
krijgt naarmate je langer geen
seks hebt
*Slodderwetenschap: Slordig
uitgevoerde wetenschap
*Narren: Kwellen, pesten,
plagen
*Apenstaartgeneratie:
Generatie geboren tussen 1990
en 2005 die is opgegroeid met
moderne communicatiemiddelen
*Hiernumaals: Het heden
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