Groot Bergens Dictee 2010 ( auteur: Franca van Seccelen)
Decembermaand
1. Wanneer u, zo mogelijk geheel foutloos, deze woorden aan het papier toevertrouwt, duurt
het nog ongeveer een maand voordat de winterzonnewende de jaarlijkse cyclus van
voortdurend korter wordende dagen beëindigt.
2. De inherente najaarsdepressie mag een modieus verschijnsel heten; klaarblijkelijk speelden
sombere gevoelens de primitieve mens ook parten.
3. Met grote vreugde werd dan ook Sint-Nicolaas door de gekerstende Europese volken begroet
als remplaçant voor de Germaanse god Wodan.
4. Het paard, benodigd voor het uitvoeren van hippische capriolen op de daken, bleef een
schimmel, maar de zoon van Wodan moest bij de celibataire bisschop plaatsmaken voor een
donkergekleurde knecht, hetgeen in onze gouden eeuw overigens als een statussymbool
beschouwd werd.
5. Als nagenoeg enige heilige overleefde Sint-Nicolaas de Beeldenstorm, zij het dat hij sindsdien
regionaal met de naam Sinterklaas genoegen moest nemen.
6. De huidige traditie van het sint-nicolaasfeest danken we aan een Amsterdamse
schoolmeester die ook de stoomboot introduceerde.
7. De oudst bekende intocht vond tijdens de negentiende eeuw plaats in Venray.
8. Zo enthousiast als de goedheilig man ontvangen wordt, zo geruisloos vertrekt hij, nota bene,
op zijn verjaardag 6 december.
9. Alles wat hier aan zijn gulle verblijf herinnert, moet dan in winkeletalages plaatsmaken voor
de naderende kersttijd of nog kwalijker voor zijn surrogaat Santa Claus.
10. Met vrij grote zekerheid is vastgesteld, dat de door keizer Augustus verordonneerde
volkstelling niet heeft plaatsgevonden aan het eind van het jaar.
11. In mediterrane gebieden werd de geboortedag van de onoverwinnelijke zon gevierd en
schortte men de publieke aangelegenheden op.
12. Onze Keltische en Germaanse voorvaderen vierden het feest van licht en bleven dit doen
lang nadat zij gekerstend waren.
13. De groenblijvende dennenbomen werden als symbool van het continuerende leven versierd.

14. Na het schisma met de orthodoxe kerken werd Kerstmis stapsgewijs belangrijker dan
Epifanie, wat we nu nog kennen als Driekoningen.
15. Het Concilie van Trente koos als vervanger van de juliaanse kalender de gregoriaanse,
waardoor december definitief de laatste maand van het jaar werd.
16. De schaarse celebranten proberen tijdens de advent de aanwezige gelovigen te overtuigen
van de komst van de Verlosser als licht van de wereld, maar de commercie heeft met een
overweldigend aanbod van kitscherige illuminaties, gastronomische lekkernijen en
voortdurend dreinend suikerzoete schlagers deze oude boodschap naar de achtergrond
gedrongen.
17. De apotheose van de decembermaand vindt plaats, wanneer men met oud en nieuw door
middel van een overdonderend artificieel vuurwerk afscheid neemt van het voorbije jaar en
het nieuwe verwelkomt.

