AWARDS
Wij Nederlanders zijn gek op het winnen van prijzen. We gokken ons verloren
in de Staatsloterij, de Toto, de Lotto, Postcodeloterij, Miljoenenspel,
Vriendenloterij, Bank - Giro Loterij en nog veel meer goede of raadselachtige
doelen. En we zijn zo blij wanneer we bij de Postcodeloterij bij AH gratis een
pond gehakt kunnen ophalen of bij een bloemenzaak een bosje niet al te fris
uitziende anemonen. Een bak ijs bij de Jumbo wil er ook wel in en het mogelijk
winnen bij allerlei puzzels met dure belkosten om de oplossing door te geven
spoort ons aan om een duur 0900 nummer te bellen. Of de prijs ter waarde van €
650,00 ook daadwerkelijk door iemand gewonnen is, staat nooit vermeld.
En neem de grote internationale prijzen voor platen, films, muziek en dergelijke. We lopen ons warm
voor de Academy Awards ofwel de Oscars, Golden Globe Award. Emmy Award en Grammy Award
en nog meer van dat mooi’ s. Uren, kranten en tijdschriftpagina’s worden er aan besteed, de glitter en
glamour wordt er verheerlijkt en er zijn geen grotere en betere acteurs, muzikanten, regisseurs dan de
genomineerden en het zijn allemaal brave borsten.
Maar daar houdt het niet bij op. Er zijn over de hele aardkloot honderdduizenden Awards te winnen,
want prijzen kunnen we niet meer zeggen. Dat is te gewoon, Award klinkt beter, want we weten
eigenlijk niet waar het over gaat of wat het is. Laten we er eens enkele onder de loep nemen.
Wat te denken van de LOEY Award. Dat is een prijs voor de beste ondernemer in de Nederlandse
online- industrie. Voor een ‘gewoon’ mens een soort ver van mijn bedshow. Dat kun je ook zeggen
van de Spin Award. Die krijg je als je het beste creatieve concept vindt die het digitale denken verder
brengt. Ik heb het soms al moeilijk met gewoon denken en dan moet je het voor deze prijs nog digitaal
doen ook. Wat je er onder moet verstaan staat er niet bij, maar het klinkt zo mooi: een Spin Award.
Als je goed bent in MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen kun je de MVO Award winnen.
En wat denkt u van deze: De thuiswinkel Cross Border E-commerce Award? Vergis u niet: je bent dan
wel de beste Nederlandse onderneming die over de grens (gemeente- en
provinciegrenzen niet meegerekend) het meest onderscheidend en succesvol bent.
Win je de Schaal van Rigter, dan ben je geen deskundige op het gebied van
aardbevingen, maar ben je wel de artiest wiens single in één jaar het meest op de
zender te horen is geweest. Of hij of zij ook om aan te horen was, is dan niet zo
belangrijk. Een andere muzikale prijs is de Sena European Guitar Award ofwel de
vroegere Eddy Christiani prijs en je kunt dan heel goed overweg met de snaren van
de gitaar. Trouwens er zijn nog veel meer begerenswaardige Awards te winnen,
zoals daar zijn De Kappers Award, de Beste Werkgevers Award, de Zilveren Duif
Award, de Opel Klantvriendelijkheidsaward, de Anti Fraude Award, met weinig genomineerden en
spaarzaam uitgereikt. Ben je de beste deelneemster of deelnemer aan de Olympische Spelen van een
bepaald jaar, dan kun je de ANOC Award winnen. En ik zou bijna een moord doen om een Aardig
Onderweg Award te kunnen winnen. Daar dit alles vind ik dat we ook maar eens een Goes Award
moeten instellen, want Nieuwegein heeft er ook een, dus kunnen we in Goes niet achterblijven, en in
Amsterdam staan ze elkaar bijna te verdringen.
Awards, praat me er niet van. Bij de research voor dit spinsel heb ik natuurlijk ook gegoogled en daar
kon ik kiezen uit honderdduizenden mogelijkheden. Ik ben niet verder gekomen dan het vierde blad,
want toen werd het me al zwart en wit voor de ogen, ze begonnen al een beetje vierkant te worden.
En bij de KBO, hebben we daar al een Award? Wis en waarachtig, want we kunnen de Senior Van Het
Jaar kiezen, maar hier zitten we met een beperking. We kunnen alleen maar
kiezen uit Bekende Nederlanders, ook wel BN… ers genoemd. En de
Nestorbezorger in Tiettjerksteradeel dan? En de feestzaal-klaarzetter en
beheerder van de KBO-kantine in Ubach over Worms? En vergeet de
koffiezetster en schenkeres van de KBO in Sinoutskerke, om het eens dicht bij
huis te zoeken, niet. Of gewoon een KBO -mevrouw uit Den Helder, die naast
secretaris van de KBO ook nog mantelzorger is voor haar man, die een
spierziekte heeft. Dat zijn voor mij de echte senioren van het jaar, die
aanmerking komen voor de
“IK ZORG VOOR EEN MEDEMENS - AWARD”
Augustinus

