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Berend Botje, Zuidlaren. In het Drentse landschap van Drenthe kun je drentenieren. Te 
midden van de hunebedden krijg je daar vanzelf een zwitser- of drenthelevengevoel.

Een kerkgangster, Kerkdriel. Als Goereese en domineese beluister ik al sinds anno 
dazumal elke dominica dies de predicatie van mijn verbi divini minister (V.D.M.), die hel 
en verdoemenis aanzegt aan het plebs en alle andere farizese gemeneriken.

Heel fijne middelbare school, Oostburg. Er is heel wat te doen op onze school waar 
vwo’ers, maar ook vmbo-t-leerlingen zitten naast havo 3- , maar ook havo 4-leerlingen, 
allen havoërs dus. Het zijn middelbareschoolleerlingen, die allen maar wat graag 
haagschool houden.

Karel, Rio de Janeiro. Dat was wat vorig jaar: ik moest de kinderen van de crèche 
halen, maar omdat ik aan de door mij verafgode Olympische Spelen dacht, raakte ik 
betrokken bij een crash. Ik miste de judofinale, de modernevijfkampontknoping en alle 
BMX’ersactiviteiten.

N.N., Rome. Ze hebben me hier de roomse kalender wel ingepeperd: Allerheiligen  
(1 november), allerkinderendag of Onnozele-Kinderen (28 december),  
Onze-Lieve-Vrouwevisitatie (31 mei) en Maria-Geboorte en -Tenhemelopneming  
(8 september, resp. 15 augustus). De paaskaars van Pasen bij het paasfeest kende ik wel.

De q overslaan? Quod non! Een hondenbaan is meestal geen q.q.-baan. Een hookah 
is een waterpijp en een ziggoerat een tempeltoren. Ze droeg haar chicste kleding. De 
drie kwartielen verdelen een verzameling in vier gelijke delen. Het chemisch element 
met symbool Uuq wordt ununquadium of flerovium genoemd. Ach, het zijn eigenlijk 
allemaal maar nutteloze wist-je-datjes.

Theo loog, dat het een lieve lust was: een theologoumenon is een zekere theologische 
uitspraak, de Theo d’Or is een Nederlandse toneelonderscheiding, de rabies 
theologorum is de razernij der theologen, een pantheon is een tempel gewijd aan alle 
(Griekse of Romeinse) goden, de MO-theorie wil je niet weten, de god-is-doodtheologie 
wordt door de gelovigen bestreden en de 9/11-theorie is mij niet helemaal duidelijk.

Wildwesttoneel, schouwburg. Zagen we eerst het proscenium (ook wel: de avant-scène), 
na optrekken van de gordijnen kwam het floodlight beter tot zijn recht. De liefdesscènes 
waren niet van de lucht. Bij het tableau de la troupe was ook de protagonist. Het stuk 
werd uiteindelijk beslecht door een deus ex machina.

Ziekenhuis, Zelzate. Daar kom je liever niet voor dit soort kwalen: 



gillesdelatourettesyndroom (tics, echolalie, coprolalie), stresscardiomyopathie 
(gebrokenhartsyndroom), de ziekte van Basedow (schildklier), elke B-ziekte, de 
föhnziekte, problemen met de appendix en de tussen-de-orenziektegevallen.

2012, Van Dale. Voor de Liefhebbers hier een aantal uit 2012 stammende woorden: yolo, 
de beyoncévlieg, gangnamstijl, phablet, project X-feest en de onesie.


