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Smakeloze oliebollentest
Het jaar zit er weer 
op. In de media 
verschijnen de ge-
bruikelijke lijstjes. 
Wie zijn de beste 
artiesten in 2014? 
De koudste dag? De 
grootste ramp? 

Succes voor Lim-
burg bij de ver-
kiezing tot beste 
politicus. Met recht is  Frans timmermans 
gekroond tot de allerbeste. een ieder die zijn 
speech gehoord en gezien heeft naar aanlei-
ding van de vliegtuigramp met de MH17 zal 
meer dan vrede hebben met dat oordeel.  een 
tien voor inhoud, vorm en uitvoering en een 
tien voor zijn talenknobbel. Limburg kan dus 
trots zijn op de gedreven, oprechte politicus 
Frans timmermans.

Minder trots zal Limburg zijn naar aanlei-
ding van de landelijke oliebollentest van het 
Algemeen Dagblad. Deze verkiezing geniet 
steevast landelijke aandacht. Bakkers wor-
den gekroond of hardhandig afgeserveerd. 
De geteste Limburgse oliebollenkramen 
werden allen als uiterst negatief beoordeeld. 
enkele citaten:

“Gefrituurd karton moet beter smaken dan wat 
hier als oliebollen over de toonbank gaat”. “Wie 
hier toch koopt, schaffe ook maagtabletten aan”. 
“Vieze vette klei. Een aanfluiting voor het culi-
naire zuiden”. 

Ik vind het toch wat sneu allemaal. Ik zal de 
namen van de betreffende oliekramen bewust 
niet  noemen. Je kunt als bakker een keer een 
“off day” hebben of net die ene zuurpruim 
van het Algemeen Dagblad treffen die de test 
afneemt. Bovendien: wat de ene persoon een 

(te) vette hap vindt, 
vindt de andere per-
soon weer te droog. 
Smaken verschillen 
immers.

Daarbij vertrouw ik 
dit soort rubrieken 
niet: het is tegen-
woordig “grappig” 
om  op  een  nogal 
gevatte manier ie-

mand in de media tot aan de fundamenten 
af te branden. Recensies over oliebollen die 
“braakneigingen” opwekken of (en ik citeer) 
“klismabollen” worden genoemd gaan er bij 
het grote publiek makkelijker in dan de wat 
meer genuanceerde beoordelingen over kleur, 
vorm en smaak en hoeveelheid krenten van 
een oliebol.

Daarbij heb ik met deze bakkers te doen. Ik  
krijg persoonlijk al nachtmerries bij het idee 
dat ik als advocaat wordt beoordeeld in een 
toekomstige ”Grote Advocatentest van het 
Algemeen Dagblad”. Ik zie de koppen al: 
“Betoog Dronkers misselijkmakend”. “flauw 
en smakeloos”. of toch: “Diepe buiging voor 
smaakvol betoog met luchtige structuur”? We 
zullen het gelukkig nooit weten.

voorlopig leiden wij als kantoor uw positieve 
beoordelingen af uit de (vrijwel altijd) aardige 
reacties die wij het afgelopen jaar op onze co-
lumns mochten krijgen en de vele flessen wijn 
en kaarten die wij in deze feestelijke periode 
mochten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.

namens Dronkers & Dronkers wens ik u een 
fantastisch 2015 met vast en zeker een Lim-
burgse winnaar van de oliebollentest in 2015.

Mr. David Dronkers


