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Dilemma 

De winkelwagen zit vol en staat klaar om verzonden te worden. Het is nu donderdagmiddag en 

morgenavond is er weer een persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen. Stel dat de 

dames en heren van de overheid besluiten om de horeca op slot te doen dan hoef ik de 

winkelwagen niet naar de leverancier te zenden. U begrijpt natuurlijk wel dat het een digitale 

winkelwagen is. De leverancier moet de bestelling wel vandaag hebben anders is het te laat. 

Als we moeten sluiten dan hebben we niks nodig. Als ik nu de winkelwagen verzend dan blijven 

we weer met een hele voorraad zitten. Het meeste daarvan kan dan gewoon de kliko in en dat 

is eeuwig zonde. Altijd voor een persconferentie aan wordt er gelekt om het leven maar deze 

keer is er nog niets naar buiten gekomen. Ik heb al wel zes keer naar Den Haag gebeld maar 

de verantwoordelijke politici zijn in gesprek. Ze kunnen mij niet te woord staan aldus de 

telefoniste op het Binnenhof. Stel dat we wel open mogen blijven dan zit ik volgende week 

zonder voorraad als ik de winkelwagen niet verzend. Dit heet een dilemma.                                                                                                  

Lees net dat het OMT geadviseerd heeft de horeca open te laten en dan tot vijf uur. In de 

middag wel te verstaan. In dat geval moet ik de winkelwagen wel verzenden. Het is nu drie uur 

in de middag dus ik kan nog even wachten. Voor zes uur moet de winkelwagen bij de 

leverancier zijn. 

Geachte heer Rutte, 

Zo net heb ik de bestelling bij de leverancier geplaatst. Morgen, als u dit leest vandaag, wordt 

het bezorgd. Mochten u en de uwen besluiten om de horeca weer op slot te doen dan komen 

wij, van de Cerck, de gehele voorraad naar het Binnenhof brengen. Inclusief de rekening. Kunt 

u mooi aan de kok in de Binnenhof-kantine geven zodat die er wat lekkers voor jullie van kan 

maken. Wel anderhalve meter aanhouden. Groet vanuit Beilen. Henk B te B. 

Dat zal ze leren! 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


