
077.  Derde Zottegems dictee 
 
Op Driekoningen gaf de Italiaanse maestro een kosteloos concert in het Atomium, dat ligt 
tussen de Grote Markt en Brussel-Centraal. De akoestiek was er allesbehalve. Hij speelde 
accordeon en harmonica. Er werd stevig gerock-’n-rold.  
 
Bij een crescendo in de basaria’s uit het requiem van Händel kreeg hij een black-out. Het 
publiek was het hartgrondig beu en gooide met kippeneieren. Wat een affront! 
 
Het Laatste Nieuws bekritiseerde het antiautoritair optreden van de directeur-generaal van 
het politiekorps van het arrondissement ’s-Gravenbrakel. De politie-inspecteur en de 
commissaris deden het merendeel van het werk in de affaire. 
 
Te midden van de Waterlose lindebossen organiseren de zieken hun sportwedstrijden: een 
lilliputter op een mountainbikeje beoefent vele disciplines: hij basketbalt, hij baseballt, hij 
volleybalt, hij speelt cricket, doet aan hink-stap-springen enzovoort. 
 
Een aidspatiënt die loopt als een hazewind, glijdt uit in een olieachtige vlek, botst tegen een 
cipres en valt tussen de dovenetels. Hij krijgt prompt een astma-aanval, en ook zijn 
achillespees is gescheurd.  
 
Een supporter klimt langzaamaan over de barricade en zorgt voor de eerstehulpverlening. 
Een ambulance voert hem in allerijl naar het Heilig Hartziekenhuis, alwaar hij, dankzij een 
beregoede verzorging na een openhartoperatie en een heel korte doodsstrijd  overlijdt. 
 
Een Nederlandstalige, Vlaamsgezinde Waal verzorgt een bijzondere attractie. Hij arriveert 
met zijn truck, haalt er zijn trukendoos uit en begint te goochelen. Zijn trucs zijn duidelijk 
getrukeerd, maar de trucage is niet zichtbaar.  
 
Alles gaat vanzelf, zo lijkt het. Voor zover ons bekend goochelt hij reeds van jongs af aan. Zijn 
sexy assistente stopt een pullover in een cilinder, en – hocus pocus! – die verandert hij in 
een hyena. Het enthousiaste publiek geeft een groot applaus. 
 
De maître d’hôtel in Drenthe serveert aspergesoep met paddenstoelen, zeg maar 
champignons, daarna gefondude Ardense ham met bechamelsaus op basis van 
beukennootjes, gevolgd door een koninginnenhapje met jagerssaus en rodekool met veel 
pilipili.  
 
Uit de koffieautomaat haalt hij lekkere espresso, zonder cichorei uiteraard. In drank is er 
ruime keuze: een cognac, een cocktail, een brandewijn of een whisky’tje. Of ga je toch liever 
naar een drive-in of een meeneemchinees voor een lekkere kant-en-klare maaltijd? 
 
Op Hertoginnedal maakte Zijne Majesteit de Koning, koning Albert dus, die lijdt aan de ziekte 
van Parkinson, een top tien op van Belgiës spectaculairste spektakels in 
negentienhonderdzesennegentig.  
 



Bovenaan stond Dutrouxs zedeloze waardeschaal, gevolgd door het milieueffectenrapport  
en de wet-Di Rupo. Ook de electorale tegenslagen werden vermeld, evenals het kapseizen 
van de Prins Filip. Ook de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie kwam ter sprake. De 
NAVO-snelle-interventiemacht werkt niet zoals het hoort. 
 
Het grootste probleem met die klotespelling is het aaneenschrijven: hoe schrijf je nu 
derdewereldlanden, centraleverwarmingsketel, lageloonlanden en Nabije Oosten? 


