030. Dictee van de Vrij e Middelbare School Roeselare
Nonsensicale zinsneden
U zit hier allen keurig in parallelle rijtjes, wel wat asymmetrisch, maar geen mens die daarop
let.
Misschien zijn sommigen onder u, vooral de oud-leerlingen, die klassikale situaties enigszins
ontgroeid.
Wat u vandaag verenigd heeft, zijn uw huizenhoge ambities en uw hoop op een eervol
resultaat in dit linguïstische spektakel.
U bereidt zich dus voor op een partijtje spectaculair duelleren met dat oersaaie deelteken en
die vervelende tussen-n.
Naar verluidt zijn dictees seances die georganiseerd en geanimeerd worden door en voor
semi-intellectuelen in een vergevorderde staat van dementie of tenminste seniliteit. (Vind je
deze definitie te vergezocht, dan wend je je maar tot de directeur.)
Laat ik u onmiddellijk geruststellen: deze keer wordt het niet anders. Maar wind u vooral
niet op, dit dicteetje is niet moeilijker dan een glas Rodenbach consumeren op het terrasje
van een idyllisch cafeetje, of een gezelschapsspelletje op kerstavond.
We zouden evengoed even in de middeleeuwen kunnen verwijlen, en uitweiden over de
spelling van het Middelnederlands, of een boompje opzetten over het verschil tussen de
romaanse en gotische bouwstijlen, maar u kunt zich ongetwijfeld vijfhonderd interessantere
hobby’s indenken.
We doen er ook het zwijgen toe over allerlei politici zoals anti-Vlaamse burgemeesters uit
Voeren, excentrieke frauderende baardapen uit de streek van Brugge, een uit de hand
gelopen reünie van ex-deelnemers aan de derdewereldtop of guerrillabewegingen op het
Zuid-Amerikaanse platteland.
Sommigen onder u houden er wellicht meer van cabaretiers of revueartiesten te parodiëren,
of verdiepen zich liever in het vacuüm dat aan de Zuidpool zal ontstaan als de laatste pinguïn
gestorven is.
Als u bij het horen van dit defilé van nonsensicale zinsneden enkele keren de wenkbrauwen
gefronst hebt, kan ik u geenszins ongelijk geven.
Voor ik hier met proppen papier of andere projectielen bekogeld word, herinner ik u nog
even aan de proclamatie omstreeks halfzeven, en verklaar ik nu dit evenement officieel voor
gesloten.

