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Winterswijk forever
1

Daar zitten we dan in Winterswijk, waar Rein Leentfaar of all people een dictee
voorschotelt ter Gerrit Komrijnagedachtenis, waar u met uw allercharmantste
dicteeconculega’s de strijd aanbindt om eeuwige roem te vergaren. Voorleesster van
dienst is Friederike de Raat, (ex-)NRC-eindredacteur en schrijfster van een boekje
(haar tweede is bij het opstellen van dit dictee op komst). Daaruit blijkt niet helemaal
of zijzelf vaak in amazonezit een paard berijdt, maar wel wordt eruit duidelijk dat
paardenvlees in is, maar hoe bereid je dat?

2 De winter wist van geen wijken is een indrukwekkend boekje: ik citeer er enkele
flarden uit (correct gespeld!): ….. gymnasium en hbs ….. oud-dorpsgenoten …..
pseudodebuut ….. paasvuur ….. een lange lindelaan ….. paardenvijgen ….. de
sociaaldemocraten ….. een art-decogevel ….. pyriet ….. en weckflessen. De Keulse pot
en de oudpapierinleverplaats krijgt u van ons cadeau!
3 Andere citaten uit genoemd boekje zijn: ….. voor de dichter des vaderlands ….. een
P+R-terrein ….. Rotaryclubs ….. tsjechoviaanse toneelstukken ….. e tutti quanti (de
hele bende) ….. kiepkarretjes ….. de saudade in de fado ….. waarheen het schip na de
verhoorde bede vaart ….. er jarenlang verlaten bij lag ….. Het boekje zou trouwens
zonder de openbare bibliotheek en Boekhandel Kramer in de Wooldstraat nooit
verschenen zijn!
4 Het boek In het voorbijgaan gaat over de monumenten in Winterswijk. Aan de
Morgenzonweg is een swastikasymbool te zien. In het nationaalsocialistische
Duitsland was dat het hakenkruis, maar dit is veel ouder. In het Sanskriet staat dit
teken voor welzijn en geluk. In Europa komt het al in neolithische vondsten voor,
maar het wordt pas algemeen gebruikt in de na-Myceense tijd. Het boek noemt
ook nog andersoortige versieringen zoals haan en uil. Het oude scholtenhuis was
gebouwd anno Domini, dat betekent: in het jaar onzes Heren, 1780. Als je zulke
wetenswaardigheden geïnternet zou hebben, had je ze ook vast wel ge-sms’t naar
vrienden en bekenden.
5 De rooms-katholieke begraafplaats bevindt zich op de locatie Tuunterstraat. Op
de hekken vinden we de spreuk ‘hodie mihi, cras tibi’ (heden ik, morgen gij). Op de
Joodse begraafplaats aan de Spoorstraat wordt al sinds 1884 niet meer begraven. In
het hek van de begraafplaats aan de Misterweg zijn david(s)sterren (Jodensterren)
te zien. In de (Sint) Jacobskerk zetelt de protestantse gemeente van Winterswijk,
onderdeel van de PKN, dat staat voor Protestantse Kerk in Nederland. Als herinnering
aan de doopsgezinden (de menisten) vindt ge in hun vroegere schuilkerk aan de
binnenkant van de vluchtdeur nu een lambrisering.

6 Beleef de natuur in Winterswijk is een heel appetijtelijk boekske. Ooit had de
befaamde Jac. P. Thijsse al interesse in deze streek. Vind je er hoevelandschappen
uit de middeleeuwen, je vindt er ook heidegebieden, waar het goed toeven of
recreëren is. Ik lees dat er in de streek maar één libellensoort is. In de groeven komt
het icarusblauwtje voor en bij de Winterswijkse beken de ijsvogel, familie van de
Australische kookaburra of lachvogel.
7 In Bekendelle, een Natura 2000-gebied, zijn eiken-haagbeukenbossen te vinden.
Rond Winterswijk vind je de rosse vleermuis (Nyctalus noctula). Bij een hoge
waterstand zullen veenpluis en eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) behoorlijk
welvaren. Van de vogels noemen we nog de roodborsttapuit. In de veengebieden
tref je verder nog levendbarende hagedissen aan. Of je daar
kop-hals-rompboerderijen aantreft weet ik niet, reeën echter zeker wel, maar lynxen
weer heel onwaarschijnlijk.

Extra voor specialisten
8 Dames en heren specialisten, is uw wetenschappelijke kennis up-to-date?
Welgemutst, goedgehumeurd mag u aan de slag. Deze alinea is nog maar wat
fastfood als warming-up. De volgende alinea’s echter zullen als een El Niño over u
heen razen. Anders kunt u onder aegide van uw fetisjistische meesteres altijd nog de
poisonpill bij de dicteeorganisatie bezorgen.
9 Stel, vandaag is uw chemie-examen: dan moet u weten wat de zieglernattapolymerisatie is, dat de brønstedrelatie een voorbeeld is van een lineaire vrijeenergierelatie, wat catharanthusalkaloïde is, wat vanderwaals- en coulombkrachten
zijn, dat een soxhletapparaat om te extraheren is, dat sherardiseren verzinken
is door met zinkpoeder te bespuiten, dat polyethyleentereftalaat het bekende
pet is, dat MDMA methyleendioxymethylamfetamine (de drug ecstasy, xtc) is,
dat het leclanché-element een zekere batterij is, dat de steen der wijzen de lapis
philosophorum is, dat je met de fischer-tropschsynthese vloeibare en gasvormige
koolwaterstoffen produceert, dat je met het fehlingsreagens suiker in urine
aantoont, dat EDTA ethyleendiaminetetra-azijnzuur is, dat epichloorhydrine
1-chloor-2,3-epoxypropaan is en dat bouillie bordelaise overduidelijk Bordeauxse pap
is. Zo, deze alinea zit vast in de knip.
10 Omdat u hier – op een na – niet gaat winnen, moet u voor uzelf maar even een
bloemetje of plantje gaan kopen. De bloemist en het tuincentrum hebben voor u
in de aanbieding: de (het) ijzerhard, de sirihplant, de rameeplant, de papyrusplant,
de (het) nepenthes (het kannetjeskruid), de majer (amarant), het look-zonder-look
(knoflookkruid), het lievevrouwebedstro, het kooltje-vuur (soort van adonis), de
ipecacuanha, de hertshoorn, het glidkruid, de cleistogamen, de althea en diverse
aloëetjes. Ga daarna uit eten en drinken om uw nederlaag weg te spoelen. Neem als
hors-d’oeuvre een pâté de foie gras, als hoofdgerecht Turkse köfte en als toetje een
montagne russe. Drink na afloop een Braziliaanse cachaça: prosit!

