
370. Derde Venrays dictee 

Aan de wandel 

 “Onze hooggeachte heer de burgemeester zal thans ons volledig getransformeerde centrum 

heropenen door als eerste met de histobril een virtuele wandeling te maken door de geschiedenis 

van ons Peelstadje”, sprak de VVV-voorzitter vergenoegd, terwijl hij beleefd nijgend Venrays eerste 

burger het buitenissige montuur overhandigde, waarmee een skiester in een alpien skioord geen 

slecht figuur zou hebben geslagen. 

De weledelachtbare trad onder luid applaus van de lokale jetset naar buiten en stelde via het van 

tevoren geprogrammeerde pop-upmenuutje het jaar 1653 in, om aanstonds het opgekalefaterde en 

geüpgradede dorpshart te verlaten voor een reis door de historie, op de valreep gefrappeerd over 

een aantal stilettohakjes die, als waren het krokussen, uit de voegen van het plaveisel staken. 

A la minute belandde hij in een breugeliaans tafereel waarin de pokdalige waard in zijn met 

eikenhout gelambriseerde uitspanning goedgemutst een keuterboertje in de groezelige hand klapte 

om met deze zeventiende-eeuwse high five de aankoop van een drachtige zeug en twee vaarzen te 

bekrachtigen. 

Vanuit de Varkensmarkt spoedde de geënthousiasmeerde tijdreiziger zich onmiddellijk noordwaarts 

over de ongeplaveide, modderige hoofdader van het dorp, die met iets te veel aplomb als 

Grotestraat werd geafficheerd, herbergen en smidsen passerend tot de stem in zijn gezichtsprothese 

hem attendeerde op het geboortehuis van Gaert Henskens, bollandist, jezuïet en kerkhistoricus. 

De exacte toedracht van het vervolg is in sterrennevelen gehuld, maar bij het lokale filiaal van het 

recreatiesyndicaat zijn ze ook drie maanden na dato nog hevig ontdaan over de mysterieuze 

verdwijning van de burgervader, hoewel minder dan over het verloren apparaat dat Venray naar de 

Olympus van de toeristische wereld had moeten katapulteren. 

Volgens vooralsnog onverifieerbare berichten is een naar corpulentie neigende zestiger in een 

popelinen jack en met een duikbril op zijn hoofd gesignaleerd tijdens dromedarissenraces in Dubai, 

op de Chinese Muur en bij de roeiregatta in Luzern. Het heeft Hare Majesteit noodgedwongen 

behaagd in Venray een interim-burgemeester te benoemen. 


