17 januari 2022
Onze columnist Burrie heeft zich met wijntje en sigaar gebogen over de horeca-demonstratie van
afgelopen weekend:

The Godfather
Het leek afgelopen zaterdag op De Lind wel Bevrijdingsdag. De stoere mannelijke ‘soldaten’ in hun
open ‘jeeps’ worden weer bewonderd door Oisterwijkse schonen. Want de winkels zijn weer open en
- tegen de landelijke regels in – voor één dag ook de terrassen. Eindelijk was De Lind weer het
geliefkoosde plekje voor fotografen van het Brabants Dagblad. Op het terras van Moor een vrouw die
met gestylde nagels het glas witte wijn heft, samen met een blonde dame en twee mannen. In de
champagnekoeler twee flessen witte wijn en daarnaast een fles San Pellegrino. Tja, bij Moor kun je
niet aankomen zetten met een Spaatje-rood of erger. De enorme terrasverwarmer moet een Siciliëgevoel oproepen, maar de winterjassen tonen de minder plezante werkelijkheid. Net als de meer dan
36.000 nieuwe gevallen van Corona! Maar dat woord willen ze op De Lind vanaf zaterdag niet meer
horen. Gwen koopt bij Roomer een leren handtasje omdat ze anders ’s avonds met een reeds
gedragen tas naar een etentje moet. Lianne wil schoenen scoren bij Mayke. Niet dat ze die nodig
heeft (vorige week nog twee paar gekocht in België), maar schoenen van Mayke doen het bij haar
vriendenkring beter dan die Vlaamse muiltjes. Over de toeslagenaffaire, de woningnood, de
Groningers en het gas heb je het niet op een terras aan De Lind. De hoge scoringsdrift van shoppend
Oisterwijk geldt blijkbaar ook niet voor de lokale boekhandel. En dus worden lege hoofden op de
terrassen van De Lind gevuld met alcoholische dranken. Dat is het Oisterwijk zoals de kasteleins het
graag uitdragen en waarvoor ze zaterdag ‘demonstreren’. Demonstreren? Ja, dat is het nieuwe
woord waarmee de harde kern en sympathisanten van de Oisterwijkse terrassen zijn opgetrommeld.

Als oude socialist demonstreerde ik vroeger ook vaak op zaterdag, met een button van ‘Stop de Nbom’ of anti-fascismedriehoek. Maar nooit met twee flessen witte wijn en een San Pellegrino. ‘Dit
smaakt naar meer. We gaan 26 januari sowieso open. Of het nou mag of niet. Nu doordrukken!’
verkondigt uitbater Niels Janse van SEC zelfverzekerd aan de krant, alsof hij de op een tractor
gezeten Mark van den Oever van de Oisterwijkse horeca is. Nou vooruit, als de ziekenhuizen propvol
liggen, wil Niels er nog wel eens over nadenken. Je krijgt bijna het gevoel dat niet Ernst Kuipers
vorige week is benoemd tot minister van Volksgezondheid maar Niels Janse. Terwijl toch naar ons
beste weten Niels niet verder is gekomen dan prins carnaval van Döllekesgat. Maar hij denkt nu dat
hij 365 dagen kan regeren over Oisterwijk en zelfs over Nederland. Terwijl in heel Brabant en
Limburg, inclusief Haaren en Moergestel, grootschalige carnavalsactiviteiten geannuleerd worden,
gaat Oisterwijk gewoon door met de voorbereidingen. Immers zegt woordvoerder Mike van Reusel:
‘de mening van de plaatselijke horeca-ondernemers is belangrijk bij het nemen van een besluit’. De
Cosa Nostra heeft het in Oisterwijk voor het zeggen. Don Niels zal burgemeester Hans Janssen wel
inpalmen: I'm gonna make him an offer he can't refuse. Laten we eens raden: twee flessen Pinot
Grigio en een San Pellegrino?
Burrie

