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Finale: O wee, het dictee! 
 
Tot de veelal geflatteerd voorgestelde karweitjes van bijdehante muggenzifters behoort 
zonder meer het ineenzetten van een adequaat dictee. 
 
“Larie en apekool”, zal uw reciproque reactie zijn op deze gesuggereerde sisyfusarbeid, “dat 
is in een amerijtje gedaan”. 
 
Hoed u voor zo’n boutade, want, gelove wie geloven wil, het is geen sinecure een 
glottogonische guerrilla aan te gaan met de orthografie van welk idioom of idiolect dan ook. 
 
Uit welke vermaledijde trukendoos moeten de al dan niet allochtone trucs rijzen die de 
nietsvermoedende dilettant in de houdgreep van de Lage Landen  nemen! 
 
Wellicht valt er ditmaal voor onze frenetieke frutselaar iets frappants te frunniken of te 
fröbelen via flora en fauna. 
 
Binnen de reikwijdte van het plantenrijk ligt een peloton manusjes-van-alles die voor een 
ontiegelijke spellingbee zorgen: twaalfuurbloem, berenklauw, hondstand, kruizemunt, 
lelietje-van-dalen, lievevrouwebedstro, juffertje-in-’t-groen, sint-janskruid, vergeet-mij-niet. 
 
Maar vergauweloos daarnaast de akelei, het edelweiss, de bougainville en andere exotische 
plantensoorten niet. 
 
Moe geprakkiseerd wijdt onze suizebollende detaillist zich fluks aan een inspiratie 
opwekkend bestiarium: gekko en kaugek, wouw, kauw en kabeljauw, patrijs, lijster, reiger, 
harpij, wijting, weidepieper en lamprei, maar ook meermin en mooimeisje, alle gevleugeld, 
gevind of geschubd, passeren de revue in gorgonische parousie. 
 
Onderwijl hijgt een hyena achter een palissade, gaat een ordeloze pinguïn mooizitten naast 
een majestueuze mehari en mint een muizenvalk een muizenpoes. Kortom, een heel 
beestenspul. 
 
“Voorshands genoeg voor de stumperds”, meesmuilt de maestro, ietwat confuus en zelfs 
licht gechoqueerd om deze moerlemei van gereveleerde onomasticons, “niet bepaald 
doordeweeks, misschien te pathetisch met die Algerijnse dromedaris, dat palissanderhout, 
dat lukraak beest en dat palindroom, maar waar moet ik het vandaan halen?” 
 
Ja, het is geen luizenbaan u luizenstreken te dicteren. Dus: zorg dat u zich vergaloppeert; uw 
dienstwillige dienaar voelt zich dan verbeid, verblijd en vereerd. 


