
018.  Eerste dictee van Jaycees Belgium 
 

Voorronde: De vrouwengevangenis 
 
Naar verluidt staat de gepensioneerde ex-stationschef van het Noord-Brabantse  
’s-Hertogenbosch bij velen in den lande bekend om zijn ongebreidelde leeslust. Elke 
publicatie die hij onder ogen krijgt, verslindt hij met een nietsontziende gretigheid. 
 
Dat gaat van negentiende-eeuwse Engelse spionageromans over ideeën- en ik-romans tot 
middeleeuwse scheepsjournaals en in luxe-editie bezorgde oud-Vlaamse ridderverhalen. 
 
Tientallen, zo niet honderden titels worden jaarlijks door deze fameuze boekenwurm woord 
voor woord uitgespeld. Kortom, tegen ’s mans leesdrift is geen kruid gewassen. 
 
Tot zijn meest favoriete lectuur behoort alleszins ook de sciencefiction, tenminste als het in 
zulke verhalen een beetje pittig toegaat. 
 
Onlangs was hij bijvoorbeeld uitermate geïntrigeerd door een wel heel bizar boek, even 
irreëel van opzet als ingewikkeld van structuur. De titel ervan luidde: “Penitentiaire 
delicatessen”. 
 
Het verhaal speelt zich af – gelove wie kan – in een Nederlands-Limburgse 
vrouwengevangenis. 
 
Het meest van al was onze Bosschenaar geboeid door en dus geïnteresseerd in het copieuze 
en gevarieerde feestmenu dat de aldaar geïnterneerde logees tweemaal per week kregen 
voorgeschoteld. 
 
Twee derde van het gestrafte gezelschap opteerde daarbij voor – zegge en schrijve – ragout 
van fijngesneden konijnenboutjes op een bedje van met Andalusische slaolie toebereide 
prinsessenboontjes.  
 
Anderen prefereerden dan weer de kalfszwezeriken in een sterk gekruide champignonsaus. 
Slechts enkelen ten slotte lieten zich verleiden door de ontgrate zalmfilet met compote van 
pas geoogste sint-jansappeltjes. 
 
Tot zijn verbouwereerdheid werd een en ander opgediend met van die kokette 
aardappelkroketjes en een glas parelende champagne, echte welteverstaan. 
 
En dat was warempel nog niet alles. Om de maaltijd te beëindigen werden de dames zowaar 
nog getrakteerd op een geenszins te versmaden toetje: een glas yoghurt met een portie 
gekonfijte dadels, die alom bekende lekkernij uit het Middellandse Zeegebied. 
 
Onze enthousiaste leesfanaat was van dit exotische en hoogst appetijtelijke verhaal zo 
gecharmeerd dat hij zich holderdebolder naar de dichtstbijzijnde boekwinkel haastte, alwaar 
hij zich haastje-repje een extra exemplaar van dit culinaire hoogstandje aanschafte. 


