
12. Mijn lidmaatschap van de OPEC. 

 
Effectief wordt er per dag in mijn tuin 10 vaten ruwe olie opgepompt. De wereld productie 

van olie bedraagt ongeveer 70 miljoen vaten per dag. Met mijn 10 vaten heb ik 0.000001% 

van de wereld productie in handen. De vaten olie worden door mij rechtstreeks verkocht aan 

een raffinaderij in Pernis. Als particulier heb ik toen het lidmaatschap aangevraagd van de 

OPEC (Organization of Oil Producing and Exporting Countries). In eerste instantie werd mijn 

aanvraag afgewezen. ‘Nederland exporteert nl. geen aardolie en kan dus om die reden geen 

lid zijn van de OPEC’,zo werd mij verteld. Ook hiervoor had ik een oplossing. Ik laadde 1 vat 

ruwe olie in een aanhanger, reed de Belgische grens over, liet deze gebeurtenis aan de grens 

op video vastleggen, en bewees daarmede dat ik wel degelijk olie exporteerde. Dat ik die olie 

vervolgens weer importeerde, door het vat thuis weer te lossen, doet niet ter zake. Uiteindelijk 

werd ik dus namens Nederland als lid van de OPEC toe gelaten. Ik ben overigens wel 

teleurgesteld over het feit dat mijn schoonvader niet blij was met deze benoeming. Sindsdien 

ga ik periodiek naar de vergaderingen van de OPEC in Wenen. Daar zit ik dan te midden van 

al die olie sjeiks. Ze behandelen mij minachtend, ook al zet ik tijdens de vergadering een 

tulband op en ook al ben ik met een cursus Arabisch begonnen. Mijn vrouw weiger ik echter 

te slaan. Ze zeggen: ‘Wat wil jij nu eigenlijk met die 10 vaten per dag?. Wij produceren 

miljoenen vaten per dag, moet jij met je 10 vaten nu meebeslissen over de prijs van de olie, 

over vermeerdering of vermindering van de wereld olie productie?’. Mijn antwoord was:’ ja 

ik heb wel degelijk deze bevoegdheid. Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. 

Hoe jullie in het leven staan is niet meer van deze tijd. Sterker nog, ik eis het voorzitterschap 

van de OPEC op’. Dat voorzitterschap heb ik echter nimmer gekregen.  

Doordat we nu ruwe olie produceren en exporteren, heb ik mijn taalgebruik wel moeten 

aanpassen. Dat lijkt mij heel logisch. Hier volgen de belangrijkste aanpassingen: 

 

1. Als ik dronken ben –wat ik overigens nooit ben- ben ik voortaan niet meer dronken maar 

‘in den olie’.  

2. Als ik voortaan ‘onverstandig’ handel ben ik ‘olie-dom’. 

3. Ik eet geen pinda’s meer maar alleen nog ‘olie nootjes’. 

4. Ik lees geen strip boeken van ‘Kuifje’ meer maar alleen nog van ‘Olie-B.Bommel’ 

5. Mijn koffiezet apparaat is een ‘goed geoliede machine’ geworden. 

6. Niets wordt meer in vet gebakken maar alles in ‘olie’ (geen olijfolie) 

7. Ik ben niet langer alleen een voorstander van een monarchie maar nu ook van een 

oligarchie.  

8. Als de open haard dreigt uit te gaan, gooi ik geen houtblokken op het vuur maar  olie op 

het vuur.  

 

   

 

 


