260. Ruddervoords dictee
Een spelletje spelling, zegen of vloek?
Het lijdt geen twijfel dat het redigeren van een interessante tekst voor een dictee echte
sisyfusarbeid is: zich het apezuur werken, en dan telkenmale het minutieus opgebouwde
gedachtegoed met de scalpel analyseren en bij tijd en wijle vaststellen dat het haastje-repje
bijeengegaarde gewauwel geenszins in de context past, je zou er hoorndol van worden.
Het linguïstisch niveau van de bijdehante taalbollebozen hier te lande inschatten is als het
eerste liveoptreden van een illustere komiek in een onemanshow: een majestueuze sprong
in het duister,waarbij de recensent voorafgaand aan de première droomt van een
gebruuskeerd publiek dat na het aanhoren van enkele frasen aan de
mond-op-mondbeademing moet, en in allerijl naar een nabijgelegen privékliniek wordt
afgevoerd.
Daarentegen moet je ook te allen tijde zien te vermijden dat de queeste uitmondt in een ex
aequo vanjewelste, waarbij de op hun qui-vive zijnde spellingspretendenten gechoqueerd
zijn door een slecht gecamoufleerd samenraapsel van klassieke instinkers en
pseudovalkuilen, en al dan niet professioneel geaffronteerd zijn door een al te rechttoe
rechtaan geplagieerde opgave zonder ruggengraat.
Heden ten dage zou het tevens van weinig originaliteit getuigen fragmenten uit doorwrochte
dictees van de vorige jaren tevoorschijn te halen, en ons tezamen te vergalopperen aan van
tevoren met een uilenbril uitgevlooide begrippen van likmevestje en uw veelgeplaagde
hersenen te pijnigen met een viergangendiner van ons toegeëigende woorden die onze
West-Vlaamse roots verloochenen.
Omstanders, of die ene excentriekeling met zijn aerodynamisch mountainbikeje en
fluorescerende hanenkam, zullen wellicht gepikeerd appelleren dat de leenwoorden in
groten getale de moerstaal van dit EG-land zijn binnengedrongen, en dat het halsstarrig
vermijden van eenentwingste-eeuwse sms-taal, e-mailtermen et cetera alleen door
ascetische cisterciënzers en alzheimerpatiënten gedaan wordt.
Voor u daarentegen, geacht publiek, is een A4'tje vol uit de bechamelsaus gerukte begrippen
ongetwijfeld een bacchanaal dat niet per se tot een debacle hoeft te lijden, maar we hopen
dat dit kant-en-klare kattebelletje toch voldoende besognes bevat om u een paar keer de
wenkbrauwen te doen fronsen, en dientengevolge de laureaat in spe toelaat zich middels
deze lang uitgesponnen limerick van de andere intelligentsia te distantiëren.

