
 

 

 

 

 

 

Column Hans Brinke 
Sint Pannekoek 
 

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik niet zoveel in Orvelte zelf kom. Dat is zo 
gelopen, ik heb zelf een tijd in Westerbork gewoond, de kinderen zitten in Westerbork op 
school en vanuit het Orvelterveld rij je er gewoon makkelijk langs. 
 
Maar ja, dan ineens wordt er iets georganiseerd dat zo tot de verbeelding van onze 
kinderen speelde dat ik er echt niet meer omheen kon. Sint Pannekoek werd in Orvelte 
gevierd, met een heus eigen gecomponeerd lied. Dat had ik al snel veranderd in: Sint 
Pannekoek, Sint Pannekoek, zijn onderbroek is zoek. Hij staat heel hard te gillen, met zijn 
blote billen..... Waarop de reactie van mijn zoon was: neeeheeh papa zo gaat dat liedje 
niet, wees nu eens serieus, dat kan toch niet... 
 
Oftewel ik moest en zou er heen, zelfs de voetbal werd ervoor afgezegd. Dus met mijn 
zoon en dochter, twee vriendjes en mijn schoonmoeder op 29 november maar richting 
Orvelte, het Jan Kruis museum op an.  
 

 
 
De kinderen kregen mooie bruine habijten aan en, ja hoor, een heuse pannekoek op het 
hoofd. Eerst nog een gehaakt apparaat maar gelukkig na een tijdje werd die vervangen 
door een echte, toch wel lachen.  
Het lied werd meerdere malen gezongen en uiteindelijk gingen we in stoet met de 
componist van het lied, inclusief trekzak (of heet dat accordeon en wat is het verschil?). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Om beurten mochten de kinderen de gouden pannekoekpan dragen. RTV Drenthe, 
Dagblad van het Noorden, ik moet zeggen ook de PR was uitermate goed georganiseerd. 
En na de 'barre tocht' kwamen we in het walhalla van de pannenkoek uit. De winkel van 
professor Pannenkoek zelf. Mooie winkel, en direct mooie pannen gezien voor op het 
Kerstlijstje. Mijn vrouw wist deze hint overigens feilloos te missen dus nu moet ik ze toch 
nog zelf kopen maar dat alles geheel terzijde. 
 
Ik kan niet ontkennen dat ik het, ondanks de frisse tegenzin die ik er in het begin aan had, 
heel erg leuk vond. De kinderen vonden het super en het liedje is zelfs nu twee maand 
later in mijn kop blijven zitten. En er waren heel veel mensen die ik gewoon niet kende, 
terwijl we waarschijnlijk in hetzelfde dorp wonen..... Misschien moet ik daar toch maar 
eens wat aan doen. In ieder geval volgend jaar weer SINT PANNEKOEK!!!!! 
 
Groeten en kallum an, Hans Brinke. 
 

 
 


