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Specialisteneditie

De would-be-extra-evenementen-naar-Breskens-trekker
1 Dictee. Hallo, dicteeschlemielen! Weer afgereisd naar ons vissersdorp? Dit dictee wordt
geen appelepap, maar een soort van zelfkastijdingsoefening. U raakt verzeild in de
meest miese dicteemisère die maar denkbaar is. ‘s Dicteeridders misericordestoot zal u
halsbrekend de genadeklap toebrengen, reken maar!
2 Exposure. Breskens op de kaart zetten: het Laatste Oordeel van Michelangelo
tentoonstellen, de Venus van Milo, beroemde beeldhouwwerken met schilddragende
leeuwen uit de renaissance: ge werdt daar bij tijd en wijle bijkans lyrisch en delirisch
van.
3 Godsdienst. Een Talmoedhogeschool (orthodox-joodse theologische school, jesjieve),
alwaar men de studielast doseert en Misjnaïsch Hebreeuws onderwijst. Ze eten daar
gefilte fisj, leren dat Asjkenazim wel en Sefardim niet uit Midden- en Oost-Europa
komen en hoe een chassene dient te verlopen.
4 Toerisme. Via het wereldwijde web lokken wij eco- en relitoeristen hiernaartoe. Het VVVkantoor kan de transfers (met Brugge en Gent hebben we partnerdeals) en vouchers
niet aangesleept krijgen. De heen-en-weer tussen Breskens en Vlissingen is een must;
drones waken over onze veiligheid, net als de heilige hermandad.
5 Sport. Jeu-de-boulers spelen hier in een competitie jeu de boules. Menigeen croquette
dat het een lieve lust was, in het bestuur werd er gewheeld en gedeald, de opstellingen
werden via xeroxjes verspreid, en de kinderen ganzenbordden, mens-erger-je-nietten of
beoefenden het touwtjespringen. En er zaten ook nog yahtzeeërs tussen.
6 Cultuur. Die gaat in Noordoost-West-Zeeuws-Vlaanderen de pan uit swingen.
Wasboetseerkunst (nee, niet de vroegere!) floreert, de virtuositeit van het vorticisme
kent men niet meer, de angry young man’s kont gooit men hier regelmatig tegen de krib
en Picasso’s gaan evenals strads als zoete broodjes smos over de toonbank.
7 Liefde. Er is een eroscentrum en -boot. Sexy sekssextetten rijden af en aan. Menig teaser
verleidt je tot een standje negenenzestig (soixante-neuf) of een standje Hollenkamp
met zinnenprikkelende en diep gedecolleteerde prostitués-travestieten.
8 Taal-hbo. Daar leer je hoe je hoe je ‘eschscholtzia’ (goudpapaver), ‘schnauzer’ en
‘toentertijd’ schrijft, wat een zeispreuk (wellerisme) is, wat de usus loquendi is, wanneer
je per se pre- en suffixen gebruikt, wat het product van reciproque getallen is (1), hoe je
voor- en achter-pv’s gebruikt en waar de langue d’oïl gesproken wordt.

9 Gesteentemuseum. Terra-sigillata-aardewerk is van zegelaarde (bolus) gemaakt. Het
bijna-blauwgrauwe amaril dankt zijn naam aan het Byzantijns-Grieks. Brecciën zijn
ontstaan uit brokken van andere gesteenten. Er is een lezing over gneis en graniet.
Een piron is een stenen gedenkzuil. Het shungiet vind je ten noordoosten van SintPetersburg. Het sueviet komt van de inslag van een planetoïde, het syeniet niet.
10 Scheikundefaculteit. Je weet dat diacetonalcohol 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon is.
Zwitterion is betaïne. Die van een alkeen doe je met de ziegler-nattapolymerisatie. In
groenblijvende planten komt catharanthusalkaloïde voor. Reologische verschijnselen
kunnen bij thixotrope stoffen optreden. Bij het solvayprocedé heb je geen
soxhletapparaat nodig.

