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Lintje
Vorige week had de Stichting Beleef Beilen een taartenbakwedstrijd georganiseerd. Dit heette
“Heel Midden-Drenthe Bakt Oranje”. Dat was een leuk initiatief zo voor Koningsdag. Verder was
er toch niets te beleven. Totdat ik gevraagd werd om in de jury plaats te nemen. Er ging mij een
lichtje branden. Ik vond het wel heel origineel om het op deze manier aan te pakken. Natuurlijk
wilde ik in de jury plaatsnemen. Ik was tenslotte ruim dertig jaar bakker geweest. Afgelopen
maandag zouden de deelnemers hun baksels naar de Cerck brengen. Toen wist ik het bijna
zeker. Inderdaad kwamen er verschillende oranje baksels binnen bij de Cerck. Wel 25 stuks
zelfs. Zouden ze allemaal in het complot zitten? Dan hadden ze het zelfs heel goed
georganiseerd. Maandagavond aan het jureren geslagen. Dat viel nog niet mee. Het zag er
allemaal prachtig uit. Zoet voerde de boventoon. De jury was over de winnaar unaniem. Na
afloop van het jureren dacht ik dat het zou komen. Maar nee hoor. Dom van mij. Natuurlijk, de
volgende dag want dan was de prijsuitreiking bij de woonvoorziening Het Stroomdal. RTV
Drenthe zou ook aanwezig zijn en de taarten zouden worden uitgedeeld aan de bewoners van
het Stroomdal. Dat maakte het allemaal nog feestelijker. Ik nam mijn petje af voor de
organisatie. Ze wisten natuurlijk niet dat ik allang een vermoeden had. Dat mochten ze ook niet
weten. Ik deed net alsof ik niets door had. De prijsuitreiking vond plaats. RTV Drenthe schoot
de beelden voor het Nieuws die avond en toen, ja toen werden de taarten uitgedeeld. De
burgemeester was nergens te bekennen. Ik vroeg of ik nog ergens mee kon helpen maar dat
was niet nodig. Ik mocht vertrekken wat ik dan ook deed met een drup aan de neus. Het was
dus toch allemaal gewoon een echte oranje taartenbakwedstrijd. Ik dacht dat alles zo was
opgezet om mij op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen om het lintje van de Koning in
ontvangst te nemen. Toch minimaal de onderscheiding in de orde van Oranje Nassau. Niet dus.
Na mijn beklag te hebben gedaan bij enkele dierbaren kwamen we tot de nuchtere conclusie
dat andersom beter zou zijn. Ik was de gehele samenleving wel een lintje schuldig. Al 65 jaar
heeft de mensheid mij getolereerd en in leven gelaten. Dat is pas een prestatie. Aldus
ingewijden. Ik zal mijn zelfkennis verbeteren en dank de samenleving voor hun tolerantie. Mij
zult u niet weer horen over een Koninklijke onderscheiding.
Dat “Heel Midden-Drenthe Bakt Oranje” was toch echt wel een leuk initiatief van Beleef Beilen
en nog een succes ook.
Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

