


Een nieuwe lente en een nieuw gebouw



Débris. Dat rest er volgend voorjaar nog 

van deze oude, min of meer ovale

bibliotheek met haar unieke afdeling in het 

Krim-Gotisch opgetekende verhalen 



naast fotokopieën van cancelleresca’s en 

manga’s in het Basisengels, waar u aller 

hidrosis de voorbije jaren in de recent 



nog gestucte [gestuukte] muren is getrokken 

tijdens het zoveelste weer te moeilijke dictee 

(met veel te lange zinnen waarover ik, uw 

voorlezer, ook nu weer onvermijdelijk zal 

struikelen – of waarvan ik buiten adem zal 

raken).



‘Oggenebbisj,’ verzucht u nu misschien, 

maar nee, empathische gevoelens of genâ

is voor een stapel stenen een te 

buitenissige emotie. 



Spaar uw tranen liever op voor als uw huisdier, 

bijvoorbeeld uw Appenzeller sennenhond, 

siamees, 



desnoods uw favoriete keskedi, 

zeepiranha of bijtgrage fila brasileiro
het tijdige met het eeuwige verwisselt. 



Pleng misschien zelfs een traantje als uw 

zorgvuldig gekweekte berggamanders, 
forsythia’s



of welke annuellen dan ook plots en 

masse de kopjes laten hangen. 



Maar een levenloos gebouw? Neen, 

geen gequerelleer of niet geëmmerd

daarover! 



Tips en tricks om – mocht het toch zover komen 

– met uw ups en downs [ups-and-downs]



om te gaan, kunt u krijgen door u zich na 

afloop van het dictee bij het secretariaat



alhier in te schrijven voor een cursus 

raja- of een andere vorm van 
ontspanningsyoga. 



(Op woensdagnamiddagen is er, voor wie 

geen wei met paardjes schijtgeld tot zijn 

beschikking heeft, dus gratis!, 



voor de handige harry’s ook kempo, 

waarbij u uw frustraties kunt uitleven op 

een levensgroot uitgebeelde QAnon-
sjamaan. 



Avondjes xiang qi biedt de nieuwe 

bibliotheek vanaf volgend jaar helaas 

niet meer aan, evenmin als ochtenden 

boter-kaas-en-eieren



en andere middenklassenachtige 

gezelschapsspellen, maar laten we 

daar niet over uitweiden



Concentreren wij ons liever op de prachtige 

nieuwbouw aan de overkant van het water, 

de modernste bibliotheek van Zeeland, als 

we de provinciale pers mogen geloven. 



Het plan de kampanje – want dat 

stelt het labyrintische bouwwerk 
namelijk voor 



(met op zijn benedenverdieping een 

majestueuze ruimte waar bezoekers zullen 

worden ontvangen op tentoonstellingen met 

kunstwerken die van épinglé, plexiglas of zelfs 

van cyclopentadieen gemaakt kunnen zijn)



– juist op die plek te laten verrijzen, 

kwam (verbeeldt u zich!) van een 

gemeenteambtenaar. 



Terneuzen, stad van de vliegende 

hollander en andersoortig ov, wilde 
hiermee zijn visitekaartje afgeven. 



Hoor ik een o? We snappen het. Bijna 

niemand valt het gebouw namelijk op, omdat 

het merendeel van de bezoekers Terneuzen 

via het noorden de stad in autoot [inautoot]. 



Wie Terneuzen verlaat naar de zuidelijke 

Zeeuws-Vlaamse binnenlanden om daar 

de boertjes van buut’n in hun natuurlijke 

habitat te spotten en, 



wie weet, zelfs te spreken te krijgen, ziet het 

halve schip met achterop een door een 

practical-joker getekende Titanic hooguit als 

een glimp in zijn of haar dodehoekspiegel.



Maar genoeg negativiteit nu, of u denkt nog 

dat de schrijver tijdens het opstellen van deze 

tekst aan de shitty bheng was! 



Laten we in de Tiroler zangtraditie liever een 

jodellied aanheffen voor zo’n prachtig 

initiatief in de nadagen van een 

levensontwrichtende pandemie zodat u, wie 

weet, ‘spero meliora’ kunt exclameren. Maar 

dat is verdulleme nog zo eenvoudig niet. 



Positieve dicteewoorden blijken namelijk 

net zo rarissime te zijn als vlashuttentut of 

de zeggenkorfslak. 



Wat heet! Ruim een halfjaar geleden 

werd – toen nog volledig COVID-proof, 

dus online – vanuit Harderwijk een 

dictee voorgelezen met als titel ‘De 

dood’. 



Gans Velten! Woorden als cholera, 

sylvatische pest, artritis en ichtyosis

kwamen daar weliswaar niet in 

voor, 



maar Magere Hein sijpelde bij elke 

regel behoorlijk binnen bij de 
gechoqueerde deelnemers.



We kunnen ter compensatie nu 

opbeurende woorden als tsjakka, woepie

en zelfs hotsiekiedee inlassen om 



daarmee nog een samenhangende 

positivo zin te vormen, maar we 

hebben de veertig in te vullen 

woorden of woordgroepen alweer 

bijna bereikt.



Volgend jaar dan maar een poging om 

u, in de nieuwbouw, een optimistisch 

dictee aan te bieden, als opprobria

medicorum



zoals ebola ons tegen die tijd niet 

hebben bereikt, of chikungunya, om 

nog maar te zwijgen over virale 

syfilis of, wie weet, mondiale KZ. 



Maar kijk: als beloning voor uw 

gewaardeerde aanwezigheid hoeft u 

deze editie maar negenendertig 

woorden in te vullen in plaats van de 

gebruikelijke veertig. Lucky jullie!


