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wat zo EPIC is
bij jong zijn:
je kan nog alles
worden
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Naar alle waarschijnlijkheid is het
woord epic in het Nederlands
binnengewaaid via het massale
gebruik ervan in YouTube filmpjes
en de gaming industrie. De korte
en flitsende Engelse term bekt
uiteraard stukken beter dan
heldendichtwaardig of zoals in een
epos, het ietwat stoffige genre dat
destijds en misschien nu nog in de
Nederlandse literatuurgeschiedenis
van de laatste graad opgediend
werd. Groots lijkt mij het meest
geschikte alternatief, hoewel
het niet de overdonderende of
overtreffende zindering weergeeft
die jongeren schijnen te voelen bij
het uitspreken van epic. Tot zover
de verklarende inleiding voor wie
niet met jongerentaal vertrouwd
is en nu over naar de echte
boodschap. Eerst een anekdote.
Toen ik ooit op kraambezoek ging
en mij bewonderend uitliet over
het roze, rimpelige wezentje dat
schattige knorgeluidjes uitstootte
merkte de moeder droogweg op
dat we net zo goed een potentiële
seriemoordenaar aan het
bewieroken konden zijn. Hoewel
dit puur statistisch en theoretisch
gezien kon kloppen deed het mij
toch even slikken.
De slogan van deze affiche
verwoordt in zekere zin dezelfde
gedachte maar dan op een
positieve manier ingevuld.
De wereld ligt nog open, wie jong is
kan alle richtingen uit. Of toch heel
veel; je kan huizenhoog dromen en
voor een niet voor de hand liggend
beroep gaan of net voor veiligheid
en stabiliteit kiezen, met alles er
tussenin. Belangrijk is dat je een
positieve keuze probeert te maken,
voor wat jij belangrijk en waardevol
vindt. Dan kan je leven echt epic
worden!
Ludwig Vanderbeke

