Mijn naam bevat een Higgs-deeltje

BKKC Letterlust XL, tekst omtrent de X. (Reeds bepubliceerd tijdens TiLT, Literair festival te Tilburg)
De eerste in de klas die de ‘x’ correct kon
schrijven, was ik. Daar waar anderen mijn
naam eindigden met een rare krullijn, zette
ik de ‘x’ correct op papier. Het was mijn
pronkstukje. En ik weet nog goed dat de juffen
en meesters er geen probleem van maakten dat
mijn klasgenootjes de ‘x’ fout schreven. “Zó
vaak schrijf je de ‘x’ nou ook weer niet.”
Ik had daar nooit meer echt bij stilgestaan,
totdat ìk niet sterk bleek te zijn in spelling en
juiste die foute-x schrijvers niet.

afsluiter van mijn naam. Een fascinerende gimmick in mijn naam waar ik nog steeds met trots
gebruik van maak.

Misschien was het wel die ‘x’ waar ik te veel aandacht aan had besteed bij mijn taalontwikkeling
en was dat de reden dat ik ‘terug’ of ‘misschien’
nog zo lang verkeerd schreef.

De diepst gewortelde of, zo u wilt, meest fundamentalistische uitting hiervan is dat ik in
alle meerkeuze toetsen en examens die ik
maak, waarbij gevraagd wordt vakjes volledig
in te kleuren en geen kruisjes te zetten, ik tòch
kruisjes (X’jes) zet. En voor het geval een toets
volledig wordt afgekeurd heb ik een appèl klaar
over het hoe en waarom ik consequent kruisjes
blijf zetten. Zo ver is het tot nu toe niet gekomen.
Mijn appèl blijft ongehoord. Ik zie de publicatie
van deze tekst als de uitgelezen kans om hem
met u te mogen repeteren en te delen.

Eenmaal op de middelbare school werd de schrijf-x
bij iedereen vervangen door een kruis. Niet het
Christelijke kruis — die eer was aan de T — maar
een Sint Andreas kruis, een 'geen toegang'-kruis,
een ‘Project X’ kruis.
Die ene letter waar ik eerst mijn spellingsachterstand aan weet, vormde ineens een heel sterke

Sommige mensen schrijven de i en de j niet met
een stipje maar met een bolletje, een streepje of
zelfs met een hartje.
Sommige mensen maken geen verschil tussen y
en de ij zonder puntjes.
Sommige mensen maken heel sierlijke sliertjes
aan f ’en, h’en, p’en. Maar ik niet.

Mijn naam is Alex en in mijn naam is weinig
plaats voor bolletjes, hartjes of sliertjes. Maar
hij bevat wel de x. Onderandere bekend van de
X-factor. Wat die X-factor precies inhoudt blijkt
lastig uit te leggen. Maar het is een eigenschap
die in zijn alles-omvattendheid toch essentieel
is voor succes. Daarmee is de ‘x’ als een soort
Higgs-deeltje. Het natuurkundige god-deeltje,
dat alles omvat wat nodig is om andere deeltjes
massa en succes te geven.
Mijn naam eindigt dus met zo’n Higgs deeltje.
Ik kleur geen vakjes in, ik antwoord. En dat
doe ik met x-en. Zie deze dus als kleine Higgs
deeltjes.
Net zoals in mijn naam, net zoals een X-factor
en net zoals het Higgs deeltje ‘zijn’ ze niet het
juiste antwoord. Maar ze geven het juiste
antwoord wel massa.
Ps. Ik stel voor Higgs-deeltjes vanaf nu Hixdeeltjes te noemen.
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