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Bijlage vraag 23:
De Dendermondse droom van Britney spears

Dat Britney Spears graag de Turks- en Caicoseilanden bezoekt, weet elke fan. Maar bij haar
laatste poging om het eiland te bezoeken, liep het mis. Verstijfd van de vicodin nam Britney per

ongeluk de verkeerde vluchten en belandde ze in Brussel. Twee treinvertragingen, een lijnbus en
een fles vodka later, liep de gewezen popprinses wat de dralen voor een bloemenwinkel in de

Brusselsestraat van Dendermonde, toen ze aan de overkant (A) ……………………… opmerkte: “Ha,
(B)…………! Dat is ook Turks! Misschien weet de lieve eigenaar wel hoe ik naar mijn eiland kan

geraken, ik ga even binnen om het te vragen!” Toen Britney de zaak binnen ging, zag ze de
kerstman, die zonet zijn bestelling had gekregen, op een (C)………….kruk zitten. De kerstman zag
meteen hoe verward Britney eraan toe was en snelde te hulp: “(D)................ kind, en ........... wat

van mijn (E)……………, dat is een (F)…………….. die ze hier ook bieden!” “Oh, welke (G)……….. is het?”
Vroeg Britney. De vodka had haar hongerig gemaakt. “Een quattro Staggioni”. “Quattro

stagio….waar ken ik dat woord toch van? Oh, ik weet het! Dat is een nummer van DJ Primavera
dat ik ooit heb ingezongen. Ik weet het nog heel goed, omdat ik zo snel klaar was. Gewoon even

“summer, automn, winter en spring in de microfoon kreunen en mijn werk was gedaan!”
“Hmmm, dat muziekstuk ken ik niet”, gaf de kerstman toe, “Maar ik ken wel (H)...........' . “Quattro
Stagioni", het klassieke muziekstuk.” “Oh, dat ken ik niet. Als ik heel eerlijk ben, kerstman, ken ik

helemaal niet zo veel van muziek. Ik kan wat (I) ………. mi fa sol zingen, maar daar stopt het”,
bloosde Britney. Ze gaf zich meteen weer over aan haar vodka roes en staarde droevig voor zich
uit. “Hoe gaat het met u, kind?” Vroeg de kerstman. “Ach kerstman, comme si, (J)……………. Nu ik

eventjes niet op een (K)…………… moet staan, wou ik wat gaan overwinteren op mijn favoriete
eiland. Maar ik ben helemaal verdwaald en nu ben ik hier beland. Nu kan ik mijn yoga

(L)…………….. niet doen op het strand”, pruilde Britney. “Och dat is jammer. Maar Dendermonde is
ook leuk hoor, en hier valt veel te beleven”, troostte de kerstman haar. Hij nam iets wat leek op
een grote doek uit zijn zak vol cadeautjes en gaf het aan Britney. “Kan ik je een plezier doen met
deze (M)………….? Ik had hem gekocht voor mijn vrouw, maar ze vond hem niet mooi.” “Hahaha,
hahaha, kerstman toch!” lachte Britney idioot. Dat is toch helemaal geen (N)…………., je gebruikt
een verkeerde derde letter! Maar ik wil hem wel hoor, ik vind hem heel mooi.” “Tzal wel zijn dat
hij mooi is, hij werd ooit nog gedragen door een sultan uit het Ottomaanse rijk.” Britney hoorde

het in Keulen donderen en vroeg: “Een sultan, wat is dat kerstman?” “Een sultan, Britney, is zoals
een koning hier bij ons, of zoals (O)………………… bij de romeinen.” “Oh”, zei Britney. Het cadeautje
leek haar helemaal niet zo veel plezier te doen. “Wat kan ik toch doen om je op de vrolijken, lieve

Britney? Zal ik je een bos rode (P)………………….. kopen, of wat (Q)…………………. aflopen op zoek
naar een diamant? Of wil je dat ik u ne (R)……………….. ridder zoek om de eenzame nachten in

Dendermonde wat leuker te maken?” “Oh nee kerstman, dat hoeft allemaal niet. Wat ik echt wil
is een stoere (S)……………………. die de woeste wateren bedwingt en af en toe eens aan land komt

om me te bezoeken op mijn eiland. “Lieve Britney, je bent misschien blond en dom, maar zo’n
liefde verdien je: (T)……………….. est.” “(T)....................., dat woord ken ik! Dat betekent waarheid in
het latijn!” Die reactie verbaasde de kerstman. Een half uurtje in Dendermonde en Britney werd

nu al slimmer! “Ja, zo’n liefde om kerst mee te delen, dat zou ik wel fijn vinden”, mijmerde
Britney. En ze zong, iets meer met een dubbele tong en iets minder toonvast dan in 2000: “Santa

that’s (U)……… only (V)……… this year.” Britney viel al neuriënd in slaap, met haar zatte hoofd
recht in de Quattro Stagioni. Niet veel later werd ze wakker van het ge-applaudisseer van haar

medepassagier. “Welcome in Cockburn”, hoorde ze de piloot door de microfoon zeggen. “Hoe, ben
ik niet meer in Dendermonde?” Vroeg Britney zich luidop af. “Jij moet dringend eens langs bij een
(W)………………! Kijk naar die palmbomen, je bent duidelijk op de Turks- en Caicoseilanden!” zei de

medepassagier, terwijl hij wees naar de palmen die het vliegveld omringden. Hierdoor viel de
anker-tattoo op zijn pols Britney op. "Dat is waar, in Dendermonde hebben ze maar 1 palmboom”,

stamelde ze. “Seg, ik zie die tattoo op je pols. Ik vermoed dat jij wel houdt van woeste en wilde
zeeën?” “Dan Philips, U.S. Navy”, antwoordde haar medepassagier. En Britney wist dat het een

mooie kerst zou worden.
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