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Het ge-sms’te dictee van de dicteefreak
Dictees schrijven is geen sinecure. Je denkt misschien dat het verzinnen van dit soort
treiterijen een rechttoe-rechtaanklus is, maar dat is niet zo.
Het volstaat niet uit de trukendoos van het Groene Boekje een paar woorden als
przewalskipaard of caipirinhacocktail te selecteren en die in een een-twee-drie in elkaar
geflanste neptekst te laten voorlezen. Goedgeoefende kandidaten kennen die trucjes.
Een goed dictee moet telkens weer geüpdatet worden. Soms denk ik dat ik gemakkelijker
teksten in het Vroeg-Plat-West-Vlaams kan schrijven dan in het hypenederlands van
vandaag. Moet ik deze sneue sisyfustaak niet langzamerhand gaan overlaten aan
oprustgestelde ambtenaren of aan pseudo-intellectuelen? Zou ik niet beter gaan aerobiccen
of tai-chiën, of nog beter: gaan mediteren bij de lectuur van laatachtste-eeuwse
bedoeïenenpoëzie? Of moet ik een prête-nomfiguur inhuren die in mijn plaats
slaapverwekkende hink-stap-sprongteksten produceert? Ach, ik weet het niet meer.
Misschien moet ik mij met een chablistje terugtrekken in een Kessel-Loos hotelletje en daar
langoureuze columns verzinnen. Of anders gewoon met pen en papier in een
McDonald’s-restaurant gaan schuilen achter een reuzenhamburger of een beker
consumptie-ijs. Nu ken ik Kessel-Lo’s reputatie op het gebied van muzenwerk niet zo goed
en al evenmin ben ik vertrouwd met de inspirerende werking van het hamburgereten, maar
in nood maakt een kat rare sprongen.
Het noblesse-obligesentiment dwingt mij hoe dan ook terug naar de schrijftaak. Weer een
tv'loze avond: want tenslotte wil ik dit toch ook niet op zijn elfendertigst doen. Ik wil
ordentelijk de klus klaren en heerlijk ad remme teksten brouwen.
En dan komt flardengewijs de inspiratie. Zonder coauteur, gewoon drijvend op de gotspieuze
flair van het moment, vind ik de Endlösung voor dit prangende vraagstuk. Ik haspel de tekst
af en stuur hem ter approbatie naar een hyperkritische collega. Ik weet dat hier met de
nodige acribie op gereplyd zal worden: de ge-e-mailde tekst zal keurig geannoteerd en
geamendeerd terugkomen, zodat ik hem met een gerust hart kan door-sms'en. Alle
tussen-s'en, trait-d'unions, dubbele n'etjes, c-cedilles en dt-vormen zullen netjes
gecontroleerd zijn, zodat ik aan de tekst geen tittel of jota meer hoef te veranderen.

