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De gedecoreerden in Stad (vlnr): Sipko Middel, Suzanne van Bergen, Alina Kiers, Frank den Hollander, Ronald Frieling, Peter de Haan, Rutger Noordam, Peter den
Oudsten, Gerhard Rakhorst, Peter Yspeert, Douwe Fokkinga, Janny Dekker, Erik Pater, Xufei Knoets-Cao, Geert Niemeijer, Kees van Vliet en Jan Visser. FOTO DUNCAN WIJTING

Alleen blije gezichten op de
‘mooiste ochtend van het jaar’
De mooiste ochtend van het jaar, noemt burgemeester Peter den Oudsten de
ochtend van lintjesregen. ,,Alleen maar blije mensen in het stadhuis.’’ Als ceremoniemeester verraste hij gisteren zestien Groningers met een lintje.
RICHOLD BRANDSMA

GRONINGEN In Groningen was het
Peter den Oudstens tweede lintjesregen. Waar de burgemeester de onderscheidingen voorheen in Enschede samen met zijn chauffeur en
pianist uitreikte, vond hij het tijd in
Groningen wat accenten anders te
leggen. Iets minder protocol.
De burgemeester gaat verandering niet uit de weg. Bij de Dodenherdenking komende woensdag
neemt hij voorafgaand aan de 2 minuten stilte de microfoon ter hand
voor een toespraak. Dat is een soort
van primeur.
Bij de lintjesregen was het gisteren bij voorbeeld ook een primeur
dat de gedecoreerden in spe niet
meer prominent op de eerste rij zaten. Voorheen was dat altijd wel zo.
De mensen die daar vroeger een plek
kregen toegewezen, moesten wel
nattigheid voelen.
Gisteren zaten de aspirant-ridders en leden van Oranje Nassau verspreid in de zaal. Het gros nietsvermoedend totdat ze door Den Oudsten naar voren werden geroepen.
Kees van Vliet (Lid Orde van Oranje-Nassau) bijvoorbeeld viel bijkans
van zijn stoel toen hij uit de zaal
werd geplukt. De duizendpoot uit
Vinkhuizen en alleskunner van de
RUG zag het lintje werkelijk niet aankomen.

Ronald Frieling is bijna 35 jaar lid
van het klokkenluidersgilde van de
Martinitoren, maar wist gisteren
ook even niet waar de klepel hing,
hij is nu Lid in de Orde van OranjeNassau. Hij was door wethouder
Joost van Keulen naar het stadhuis
gelokt voor een ‘werkbespreking’ en
daarna gedropt in de bijna tropische
oude raadzaal van het stadhuis, die
met zo’n 160 mensen bomvol was.
Een advocaat leid je niet zomaar
om de tuin. Dat blijkt als Peter Yspeert zijn opwachting maakt in het
stadhuis. Voor welk familielid meldt
hij zich? Met een glimlach zegt de
raadsheer. ,,Ik heb eigenlijk wel een
vermoeden. Ik ben vanmorgen al zo
vaak verneukt om hier te komen...’’
Voorafgaand aan de plechtigheid,
maakt Frank den Hollander op het
bordes van het stadhuis ook duidelijk dat hij er wel behoorlijk is ingetuind. Den Hollander denkt dat hij
samen met Peter de Haan en Alina
Kiers in het stadhuis is ontboden
voor een muzikale aubade aan de
pas gepensioneerde streektaalhoogleraar Siemon Reker. ,,We hoeven
er toch niet de hele tijd bij te zitten’’,
zegt Den Hollander hoopvol tegen
Joost van Keulen die op het bordes
staat om een sigaret tot zich te nemen, ,,dan komen we even binnen
als Reker aan de beurt is.’’
Het zit er niet in voor de Bende
van Baflo Bill. Ze moeten zitvlees

De klokkenluider
heeft even geen
idee waar de
klepel hangt
kweken tot Den Oudsten een lange
lofzang houdt op de inzet van zowel
Reker als zijzelf voor de streektaal.

Als camera’s steeds nadrukkelijker
op het drietal worden gericht, roept
Den Oudsten ze naar voren om ze te
benoemen tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. En zegt de burgemeester: ,,Nu jullie er toch zijn, een
liedje misschien?’’ De ‘Bende’ antwoordt, speciaal voor Siemon Reker,
met een liedje in het Drents. ,,We
zijn er geweldig ingetrapt’’, stelt Den
Hollander na afloop nuchter vast.

In dorpshuis Tonegido in Hellum werd het echtpaar Jan Pieter Visser en Greet
Visser-Romeling, beiden 56, gistermorgen door de Slochter burgemeester GeertJan ten Brink verrast met een lintje. Beide echtelieden werden vanwege hun grote
verdiensten voor de Helmster gemeenschap, de voorbije dertig jaar tot op heden,
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. FOTO SIESE VEENSTRA

