364. Veertiende Groot Nederlands Dictee van het
Davidsfonds ( auteur: Rob Rondou)
Preselectie voor de experts
Deel 1. Meerkeuzetoets (In de opgave waren alleen de gecursiveerde woorden correct gespeld.)
1. te werk gaan – kokendheet – om kunnen met – passing shot
2. arrivederci – capriccio – larghetto – cannelloni
3. E. coli – t-dief – K+R (kiss-and-ride) – z-as
4. glühwein – Volapük – kaïd – buckelpiste
5. amoerpanter – capoeira – douairière – groepage
6. Noor – Bask – Argentijn – sardijn
7. klassikaal – kompres – kartonnage – colon / kolom
8. piccalilly – paperassen – parallellepipedum – pomerans
9. insubordinatie – contrapuntiek – sosius – zambezihaai
10. Guadeloups – Haarlemmerdijks – Vietminh – Jemenitischwordt Otto met de pet
11. los- en laadbedrijf – lees- en schrijfkop – hand-en-spandiensten – duw- en trekwerk
12. Ajacied – Bessie Turf – bobbekop – janmoeial
13. krik – croquet – requisitoir – equalizer
14. diëtetiek – thiamine – thesaurier – thermoluminescentiemethode
15. stewardessje – tournedostje – coulombje – blessuurtje
16. in genen dele – te rechter tijd – in u beider belang – ten anderen male
17. Comorees – Djiboutiaan – Santomees – Japannees
18. étang – présence – dedain – écossaise
19. ADSL-abonnement – BMI-berekening – ADHD-kind – hrm-medewerker
20. manisch-depressief – christelijk-gereformeerd – minister-president – sociaaleconomisch
Deel 2. Zoek de fouten. (In de oorspronkelijke opgave waren 21 gecursiveerde woorden of
woordgroepen verkeerd gespeld.)
1. Achttien jaar na de val van de Muur heeft een aantal ex-DDR-burgers het gevoel van Scylla in
Charybdis te zijn gevallen. Oké, ze hoeven niet meer te sidderen voor stasi’s, vopo's en dier
wederrechtelijke daden, maar strijk-en-zet wordt Otto met de pet geconfronteerd met de
economische suprematie van zijn welgestelde landgenoten. Dat ze enigszins smalend ossi's worden
genoemd, maakt sommigen godgallisch, als worden ze versleten voor het afschrabsel van de
samenleving der teutonen dat voor schoppevuiltje thuisligt.
2. Ongelooflijk wat zo’n zakjapanner – een pocketcalculator dus – klaarspeelt: van
kubiekworteltrekking en het berekenen van differentiaalquotiënten, briggse logaritmen en
tangentiële coördinaten tot spielereien met de fibonaccireeks. En toch gaat dit elektronische
kleinood voor een habbekrats over de toonbank!
3. Breng de gedachte dat vooroorlogse opschietende puberale bahneuzen de godganse dag
eigengerechtig daldeeden en maar wat aanrotzooiden gerust onder in de categorie der flousjes: voor
het gros van hen viel er toentertijd in onze contreien heus niet te spotten met fatsoen en maagdom.

4. Het niksisme is überhaupt geen weg die automatisch uitmondt in zedeloosheid en ongebreidelde
lubriciteit. Wie ervan overtuigd is dat dit leven eenmalig en eindig is, verlaat zich liever op een
universele ethiek dan alle heil te verwachten van een eeuwigdurend paradijselijk hiernamaals of een
promoverende reïncarnatie.
5. Vele grote bedrijven – ongeacht of hun aandelen noteren op de Nasdaq dan wel deel uitmaken
van de Nikkei, Bel-20 of AEX – zijn op Amerikaanse leest geschoeid: medewerkers worden bejijd en
bejoud, bij tijd en wijle zelfs uitgebreid bewierookt, hun creativiteit wordt allermeest enthousiast
botgevierd. Rouwdouws, drilsergeanten en consorten hebben nog zelden een leidinggevende
functie. Vergis je echter niet: dit idyllische beeld wordt dagelijks gelogenstraft.
6. Morgenvroeg wordt je vader – een administratiefrechtelijk strafpleiter die het magistraatschap
aan zijn neus zag voorbijgaan ten voordele van een plebejische lul-de-behanger en nu zijn toga aan
de wilgen hangt – pa van een verlate descendent, een nakomertje dus. Benieuwd overigens naar de
apgarscore van dat liefdesbaby’tje.
7. Toen de oogverblindende proctologe onverhoeds een vaselineachtige substantie opdiepte om
mijn sfincter te trakteren op een nogal gênant rectaal toucher, was ik op mijn qui-vive. Zou het
kunnen dat ik de huisarts die me aanraadde om een podoloog te consulteren voor de behandeling
van een bloedblein op mijn grote teen, niet helemaal had begrepen?
8. Wie zich aanwent om disketjes te gebruiken om back-upbestanden van haar of zijn propvolle
harddisk op te slaan, zal allengs terneergeslagen raken: je hebt haast een myriade floppy’s nodig om
dat varkentje te wassen. Nee, dan liever een USB-stick.

