
Vijfde Aalsmeers Dictee Auteur: Annemarie Braakman–Ven

Vreemde veranderingen

Verandering is in al haar facetten een rijkgeschakeerd begrip: zij kan geleidelijk ontstaan 
door minuscule aanpassingen die er bij tijd en wijle insluipen, maar zij kan ook rigoureus 
zijn en à la minute ontstaan. Een nieuwe woon- of werkomgeving is meestal enerverend 
en soms een ondoordachte keuze: zie de quasi-intellectueel die tot over zijn oren 
verliefd wordt en met zijn maîtresse halsoverkop naar Guinee-Bissau vertrekt.

Uniek is de intrigerende roeping van de West-Friese arts-assistent die zijn werkgebied 
verlegt van een academisch ziekenhuis in de Pyreneeën naar Sierra Leone om aldaar een 
panacee te ontwikkelen voor ebolapatiënten.

Veranderingen kunnen daarentegen ook opgelegd worden van buitenaf en zodoende 
voor stresssituaties zorgen: denk aan een acute evacuatie als gevolg van excessief 
natuurgeweld of na de ontsnapping van een grizzlybeer in de dierentuin.

Onfortuinlijk kan verandering ook zijn: zoals voor de presentator die vlak voor de 
liveshow zijn coiffeur vroeg om een coupe soleil, maar fluorescerend oranje haar kreeg 
toen de kleurstof en de waterstofperoxide bleken te zijn verwisseld bij wijze van 
eenaprilgrap.

Inspirerend is het bizarre levensverhaal van de atleet die zijn hardloopcarrière abrupt 
moest beëindigen na een dwarslaesie, maar daarna goudenmedaillewinnaar werd bij 
het rolstoeldansen in De Kwakel. En wat te denken van de gemillimeterde  
luitenant-ter-zee die na een akkefietje stante pede zijn congé kreeg en vervolgens 
besloot zijn rentree te maken op een majesteitelijk cruiseschip in de Golf van Biskaje?

Jaloersmakend zijn de chronische koukleumen, ook wel overwinteraars genaamd, 
die na tweede kerstdag een lastminuteaanbieding naar Andalusië boeken om 
daar maandenlang te bivakkeren in fuchsiaroze villa’s, geflankeerd door bloeiende 
bougainvilles. Dichter bij huis is er verandering door de herinrichting van de Zijdstraat 
met achtentwintighonderd vierkante meter meer winkelruimte en vierendertig nieuwe 
appartementen die spic en span zijn: een nieuwbouwproject waarin het authentieke 
Boekhuis mooi geïntegreerd is.

Dicteeschrijven is geen sinecure en na deze mogelijk zenuwslopende queeste, waarin 
uw talenkennis en schrijfvaardigheid werden beproefd, sluit ik af met het credo:  
“Oost west, thuis best”.

Bonuszin voor specialisten 
Tijdens de biënnale voor haute couture in Genève liep de schoenenfetisjist op 
flatteuze brogues, maar moest door een EHBO’er opgevangen worden in een amorfe 
bedoeïenentent toen hij onderuitging op de catwalk.


