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Culinair Aalsmeer
1 Na twee keer met verve een ingenieus dictee te hebben geschreven voor hobbyisten
en van heinde en verre gekomen specialisten, organiseerde de door een writer’s block
geteisterde boekhandeleigenaar ook dit jaar onder niet-aflatende belangstelling het
Groot Aalsmeers Dictee maar besteedde hij het schrijfwerk uit.
2 Omdat het naastgelegen Holland Huys inmiddels is gesloten en zelfs gesloopt,
beschrijf ik u voor een welverdiend avondmaal hieronder graag twee imaginaire
uitwijkmogelijkheden waar het goed toeven is voor taalfanatici als wij zijn.
NB ’t Holland Huys wordt ook goed gerekend.
3 De chef-kok en de souschef van het Aalsmeerse driesterrenrestaurant in wording
hebben een bourgondische inslag en maken ’s lands beste bouillabaisse, al draaien zij
hun hand ook niet om voor een rechttoe rechtaan dinertje met sliptongetjes of paling
in ’t groen.
4 In de keuken is het een kruip-door-sluip-door waar twee bijdehante ex-gedetineerde
koks de scepter zwaaien en op een eenvoudig komfoor koosjere maaltijden in elkaar
flansen terwijl aan de wand een beeltenis van Vrouwe Justitia prijkt.
5 De Aalsmeerse upper class kan hier terecht voor onder meer kangoeroevlees,
eendenborst, sint-jakobsschelpen, kreeftenbisque en gesauteerde sperziebonen,
door de stereotiepe gerant geserveerd op een porseleinen bord, waarna onder
het toeziend oog van het gesoigneerde kwintet een pas de deux gedanst kan
worden.
6 Plebejers daarentegen vinden dit maar aanstelleritis en kiezen liever voor pasta al
dente met bolognesesaus, een salade met sjalotjes en balsamicoazijn of hachee met
rodekool en daarna een berlinerbol of een tiramisu’tje in een achenebbisj ogende
tent.
7 Met stip op nummer een staan overigens de nachochips met tzatziki en guacamole
maar ook de dame blanche als dessert vindt gretig aftrek en de optredens alhier zijn
ronduit spectaculair te noemen.
8 Het achtuurjournaal werd gehaald met het optreden van een dragqueen met
afrokapsel en hoge aaibaarheidsfactor, die als ware aandachtstrekker fungeerde en
met veel aplomb smeuïge anekdotes rondstrooide, onderwijl nippend aan een glas
absint.

9 In de hoop dat u niet verdwaald bent in het wespennest dat dit vermaledijde dictee
misschien voor u is geweest hier in het Wapen van Aalsmeer, spreek ik de wens uit
dat dit evenement geen eendagsvlieg zal zijn maar een perpetuum mobile.
NB Het Wapen van Aalsmeer en ’t Wapen van Aalsmeer worden ook goed gerekend.

Extra zin (telt alleen mee voor specialisten):
10 In het gebouw van de honderdjarige veiling FloraHolland, die na Koninklijk Besluit het
predicaat Koninklijk mag voeren, kan tussen de hyacinten en de Hedera helix door
geskatet worden als men uit de kantine appelbeignets van goudrenetten met rinse
appelstroop wil halen.
NB predicaat koninklijk (met kleine letter) wordt ook goed gerekend.

