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Afscheidsdictee in 30 etappes
Camiel, Leeuwarden. In de provincie van Fryslân boppe moet je zijn voor het aaisykjen.
Naast het fierljeppen en het skûtsjesilen komt men daar ook het iepenloftspul tegen.
In zo’n historische vertolking gebruikt Grote of Lange Pier als anti-Hollandertest de
zinsnede: bûter, brea en griene tsii, wa’t dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries. In goed
Nederlands: boter, brood en groene kaas, wie dat niet zeggen kan, is geen echte Fries.
Filip, Israël. Ik ken hem al lang. Ooit uit een sjtetl bij een nabijgelegen potemkindorp
gekomen, vader-Jood, nu in het Beloofde Land Kanaän en felorthodox regelmatig
aan het sjaukelen, zeker geen spekjood, wars van Falasha’s en polakken, maar dol op
chassieden.
Irak, Achmed. De fimoselijder kreeg een ge-sms’t berichtje van zijn vrouw – volgens
intimi een takkewijf – met wtf, waar ben je? Hij speelde luid luit op zijn oedje
en antwoordde: hier, breng dat pakketje met rode zeebrasem mee, wil je, het is
dichtgebonden met vijgetouw.
L, vijftig (tellen). Je kunt vast wel honderd-en-een woorden schrijven zoals dat
gebruikelijk is – vergelijk 15 minutes of fame – in Van Dale. In het acht-tweecafeetje
bezwoer men mij geen zesentwintiger te worden of een drie-tien. We hielden een
diepgaande 10-10-10-analyse. De landmeter had het over een 3, 4 en 5-steek. Ook het
getal van het Beest, 666, deed de ronde. In Romeinse cijfers is dat trouwens DCLXVI. De
koploper leed een 4-2-nederlaag in de zespuntenwedstrijd.
O, o, die scheikunde toch! Een chemischewapensprogramma maakt je angstig;
verder wordt het smullen voor chemici: EDTA is ethyleendiaminetetra-azijnzuur, de
ziegler-nattapolymerisatie ken je wel, voor het galluszuur (trihydroxybenzoëzuur)
zal dat ook wel gelden, het solvayprocedé maakt soda uit kalksteen en zout, HDPE is
hogedichtheidpolyethyleen, de naam einsteinium is een hommage aan de man van
E=mc2 en we besluiten met aqua destillata.
Retro: juist niet, maar jongerentaal. Het is supercoewl hoe de jeugd als bff genietend
op voetbalkiksen het soms op de heupen heeft, en probeert propz te tonen, trots met
nieuwe kleren blitst, cuties achtervolgt en – wazzup – mosht en als player ragequit, als
het spel – ligt dat aan de warez? – niet lukt, en op z’n tijd daldeet met als motto een
woord uit alinea L29, dat ik natuurlijk (voor betrokkenen) niet verklap.
United States of America. In Uncle Sam, daar waait de stars-and-stripes, daar wordt
The Star-Spangled Banner gezongen, daar valt de president – mede gekozen door
de dixiecraten uit Dixieland – soms een impeachment ten deel en omvat het

Midden-Westen 9 staten, waaronder North en South Carolina. Met zo’n jonge
geschiedenis heeft men weinig weet van zaken als ‘et tu, Brute’ of in een andere versie
‘tu quoque, fili mi’.
De letter x levert niet zo veel op, maar we hebben toch wat gevonden: extra extra extra
large (XXXL), de seksextensie xxx voor porno-URL’s, een x-aantal archaïsche woorden,
een x-thorax, safesexcontact, jagen op een doks en door de huisarts een gehavende
boksersneus laten nakijken.
2011, Van Dale. Er is niet zoveel, waar ‘2011’ in voorkomt. Maar cashtrapping – om
bitcoins te bemachtigen? – wel en ook de caviapolitie en de Jasmijnrevolutie kwamen
we tegen, net als een kojan zout, wat 30 pikol (2011 liter!) is, alsmede de ZSM-aanpak,
naast het schmallenbergvirus dat runderen treft, en ten slotte de Occupybeweging en
fomo, een verzamelnaam voor o.a. infobesitas.
2014 e.v. Van Dale. Voor de Specialisten is een aantal woorden van recente datum
bijeengegaard: het jaar van het paard, een clickbait, de vroegere Letse lats, een
wannahave, de MiG’s vlogen over, de quokka, dukkah, aka en pas maar op dat je geen
smombie wordt ...

