
079.  BBL- dictee 
 

Een verjaardagsdinertje in de nieuwe spelling 
 
Mijn buurman is freelancejournalist en belastingcontroleur bij het ministerie van Financiën. 
Elke morgen carpoolt hij naar de hoofdstad, waar hij zich telkens ergert aan de graffiti die 
onze middeleeuwse straten ontsieren. 
 
In zijn vrije tijd is hij lid van een prodemocratische beweging die zich hoofdzakelijk inzet voor 
de Zuidoost-Aziatische landen. 
 
Om zijn tweeënvijftigste verjaardag te fêteren, inviteerde hij me op een dinertje in een 
prestigieus en feeëriek geïllumineerd etablissement. 
 
We werden onthaald door een corpulente maître d'hôtel, uitgedost in een chic, lila-achtig 
pak. We hadden het onder meer over de langverbeide nieuwe spelling. 
 
Nadat de consciëntieuze ober de bestelling had genoteerd, vertelde mijn buurman dat zijn 
excentrieke dochter, directiesecretaresse bij een geprivilegieerde West-Europese 
multinational, daarover een seminarie volgde. 
 
Te midden van de eikenbomen en cipressen, in een zeventiende-eeuws hotel met luxueuze 
zalen, speciaal bestemd voor bedrijfs- en productpresentaties, leerde zij dat er nogal wat 
veranderd is. 
 
Terwijl de kelner de toast met kruidenboter en paddenstoelen, gegarneerd met  
eikenblad- en ijsbergsla, serveerde, vroeg ik aan mijn gastheer in hoeverre hij zich in die 
materie al verdiept had. 
 
De uitgelezen bordeauxwijn savourerend op het zonneterras, haalde hij apetrots een pico 
bello aide-mémoire uit zijn attachékoffer. 
Met een zekere flair, en geenszins gestoord door het kwartet dat een adagio van Bach ten 
gehore bracht, stak hij als een volleerd academicus van wal. 
 
“Naar verluidt is de voorkeurspelling passé. Zo is het ook de bedoeling dat de 
inconsequenties in de spelling van de bastaardwoorden – waarvan sommige al bijna een 
millennium lang in gebruik zijn – zoveel mogelijk  worden geëlimineerd. 
 
Ook de diakritische tekens apostrof, trema en liggend streepje zijn onder de loep genomen. 
De experts waagden zich aan een monnikenwerk om de regels consistent te formuleren. 
Zoals je wel kunt veronderstellen, konden sommige linguïsten het resultaat daarvan 
allesbehalve appreciëren en zij hebben hun ongenoegen dan ook geuit.” 
 
Ons etentje verteerde tenminste sneller dan die nieuwe spellingregels. 
Als toetje kozen we ten slotte een paradijselijke ijscoupe van reuzenformaat, met massa’s 
ananassen en kiwi’s erbovenop. 
 



Na dat copieuze diner genoten we nog van een cappuccino. 
Hoewel mijn buurman gastheer was, vroeg hij me, zonder gêne, een deel van het gelag te 
betalen! 


