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Ik wil iets ongelooflijks met u delen. Iemand heeft iets ontdekt, waarna een
ander die ontdekking verspreidt, waarna weer een ander (ik) zegt: ik wil iets
ongelooflijks met u delen. Het gaat om iets kleins, maar ook kleine dingen
kunnen ongelooflijk zijn.

Wie naar de Vlaamse Teletekst kijkt - ja, doet u maar even,
www.een.be/teletekst- ziet dat die afwijkt van de Nederlandse. Niet alleen de
inhoud is anders, ook de typografie verschilt. De Nederlandse teletekstschrijver
die met een eenregelige zin een bericht aankondigt, is beperkt in zijn
mogelijkheden. Hij mag niet te korte regels maken, maar te lang mag al helemaal
niet. Hij redt zich aardig.

Zijn Vlaamse tegenhanger doet hetzelfde werk, maar heeft zich een extra taak
gesteld. Hij eist van zichzelf dat elke regel precies even lang is. De
Nederlander gebruikt soms twee puntjes voor hij bij het paginacijfer is, soms
één, soms drie. De Vlaming zorgt dat rechts de regels precies gelijk eindigen.

En dat is niet hetzelfde als 'uitvullen'. Het lettertype, heb ik gelezen, is
monospace. Dat wil zeggen dat elk teken, ook de spatie, precies even veel ruimte
in beslag neemt. Daar valt niet mee te sjoemelen. Onze sympathiek gestoorde Belg
maakt nieuwsregels van exact dezelfde lengte: 35 tekens. Hij hoeft dat niet te
doen. En het is een hels karwei. Toch doet hij het.

Op internet is over dit opmerkelijke feit gecorrespondeerd door mensen met
vreemde namen. Drabkikker heeft er dingen over geschreven, waarbij hij de
ontdekking toeschrijft aan Absent Martian. Deze Afwezige Marsman heeft niet
alleen de afgepaste zinnen van die malle Belg gezien, hij heeft ze zelf

Page 2



toegepast in een jaloersmakend sonnet, waarbij alle regels exact 35 tekens
tellen, inclusief spaties.

Hier komt het, in de typemachineletter die erg lijkt op de Teletekstletter:

TELETEKSTPERIKELEN GENEREREN SONNET

Niet schrijf ik vrije-versgedichten

Of lal ik onbezorgd wat in mij welt

De vorm mag dichters zó verplichten

Dat in de regel elk der tekens telt

Nooit kan een dichter dieper zinken

Dan waar hij prevelt ongetelde zang

(Zolang die verzen jambisch klinken

Is aantal voeten minder van belang)

Hoe zou de dichtkunst toch verkeren

Als inhoud steeds de vorm verdrong?

De dichters moeten zulks maar leren

Stel dat 'n dwaas met charlatanerie

Naar d'hoogste dichterprijzen dong!

Uit regels blijkt de Mooiste Poëzie

Wat kan een mens daar nog op zeggen? Hier past slechts bewondering:

Zo te dichten lijkt een helse straf

Als ik 'n hoed had dan nam ik 'm af

Hij maakt nieuwsregels van exact dezelfde lengte
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