Groot Emelwerda Dictee 2010
1. De Curaçaoënaar die heden ten dage gerekend mag worden tot de nouveaux riches, nam na een
verrukkelijke amuse en een aantal heerlijke grand cru’s nog een cappuccinootje.
2. Tijdens de werklunch besprak hij de halfjaarcijfers met zijn accountmanager die met zijn
harrypotterbril, indigoblauw colbert en onafscheidelijke blocnoteje een dissonant vormde met de
Antilliaan die zo uit een haute-couturewinkel kon zijn gelopen.
3. De cijfers waren niet echt rooskleurig, wat te wijten was aan het roekeloze gokgedrag van de
Antilliaan die in zijn vrije tijd graag een potje yahtzeede en daarnaast tijdens het golfen het liefst een
hole-in-one sloeg.
4. Hoewel het yahtzeeën hem het nodige geld opgeleverd had, ging het de laatste maanden
bergafwaarts en moest hij herhaaldelijk zijn meerdere erkennen in een Kamerlid dat tot de
éminences grises gerekend moest worden.
5. Dit Kamerlid was vorige week nog fel van leer getrokken tijdens een
normen-en-waardendebat, waarbij de christendemocratische Kamerleden het moesten ontgelden.
6. Deze man was recentelijk getrouwd met een jeroenboschachtige jazzzangeres die tijdens haar
laatste optreden, waarbij ze zich had laten begeleiden door een dans-en-showorkest, onder uit de
zak had gekregen van een bekende criticaster.
7. De zangeres die zich zwaar beledigd voelde, maakte er een compleet Shakespearedrama van en
beklaagde zich bij de vicevoorzitter van haar vakbond.
8. Deze was meer bezig met zijn dochter, die hij slechts tweemaal per maand zag sinds hij en zijn
vrouw een co-ouderschapsregeling getroffen hadden, dan met het wel en wee van de zangeres.
9. Zijn dochter, die graag in het gezelschap verkeerde van een jonge zigeunerorkestleider met een
parvenuachtig uiterlijk, was vaker bij zijn ex-echtgenote, die een duobaan had als
onroerendgoedmakelaar.
10. Uiteindelijk werd de flamboyante zangeres niet in het gelijk gesteld en moest zij en plein public
haar verontschuldigingen aanbieden aan de allround journalist.

