
Lintjesregen

(Voor te dragen als een stadsomroeper/heraut)
Geachte toehoorders en aanschouwers
bourgeoisie en anderen aanwezigen, houd afstand, maar
mogen wij u vragen om een momentje van úw aandacht in het algemeen
en van die van De Heer Henk van Bakel
in het bijzonder, want:

(start lied)
Wij staan hier met een zeer speciale boodschap en wij vragen daarom
vriendelijk doch dringend: open ramen, luiken, deuren!
wij staan hier niet voor niets zo opgedoft en voluit zingend, neen,
er staat hier iets bijzonders, iets gigantisch te gebeuren!
maar helaas geldt ook de regel: blijf daar staan, kom niet dichtbij
want we leven in een anderhalvemetermaatschappij

en precies dát is de reden dat de toeters en de bellen die u
eerder zou verwachten bij zo’n feestelijk geheel
in een nét iets ander jasje steken, maar laat ons vertellen;
eer en lof en roem en vrolijkheid valt u vandaag ten deel
en u zult nu vast wel denken, alles aardig, leuk en fijn,
maar gaat íemand nog vertellen waarom ik zo blij moet zijn?
Goed, we zullen het onthullen en we zullen het verklappen, ja
we zullen het lanceren hier gewoon en plein public
ja we gaan het publiceren, openbaren, debiteren
en dat reveleren doen we vol op rijm en op muziek
we verkondigen dat niet onopgemerkt is gebleven
dat u prachtig goede dingen klaargespeeld heeft in het leven!

De financiën van de Lambertuskerk en wereldwinkel
waren altijd strak in orde door uw geldelijk beheer
en voor digitalisering wrong u zich in elke krinkel
en met vragen strijkt men steevast bij de Heer van Bakel neer
ook voor brieven thuis bezorgen komt u zelfs uit de veren
en vergaderingen kunt u als geen ander notuleren

Nu, wij mogen spreken namens Zijne Majesteit de Koning
en het zal u niet verbazen dat het hem enorm behaagt
u te benoemen tot (even onderbreken) komtie:
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU
ook al hebt u daar nooit op gezinspeeld en nooit om gevraagd
kort gezegd: ik zou maar proosten, met een wijntje of een pintje
want eenvoudigweg gezegd, u wordt geridderd met een lintje!

HIEP HIEP HOERA! HIEP HIEP HOERA! NIET TE GELOVEN HIEP HOERA!
Dat ik nou echt op anderhalve meter van een ridder sta!



De coronacrisis gooit de originele plannen om,
maar beloven doen we plechtig zoals hier en nu verteld
er wordt écht, zodra de staat het toelaat, ook al is ‘t nu stom,
op een nationaal moment bij u een lintje opgespeld
u wordt dan door burgemeester Mikkers zelve waar versierd
en dit feestelijke feit zal dan voor twee worden gevierd

Wij verzoeken u nu plechtig of we verder mogen gaan
schreeuwend dat we hier zojuist een échte ridder zagen staan!
Nog één laatste ding: onthoud, u voelt zich nu vast zeer vereerd
dat u voor uw werkzaamheden door ons werd gedecoreerd
maar hoe u zich hier nu voelt, zoals wij hier nu voor u staan
dat is wat ú een leven lang, voor anderen hebt gedaan
ja, zoals u zich nu voelt, nu wij hier zo voor u staan
dat is wat ú een leven lang voor anderen hebt gedaan
zoals u zich nu voelt, nu wij hier zo voor u staan
dat is wat ú een leven lang voor anderen hebt gedaan


