
30. De bouw van een hotel naast de Jaknikker en de snackbar kwestie. 

 
De bouw van het hotel verloopt op dit moment prima. Nu de Polen en de Tsjechen ook bij 
de Europese unie zijn gekomen is het voordeliger om voor de bouw Roemenen en 
Bulgaren in te huren. De bedoeling van het hotel is om de busladingen met toeristen die 
naar mijn olie-installatie komen kijken een overnachting aan te bieden tegen een redelijke 
prijs. De winst zit in de exorbitante prijzen die in de snackbar gevraagd worden. Aan het 
hotel wil ik niets verdienen. Het gaat mij er meer om de mogelijkheid om kennis te 
kunnen maken met al die nationaliteiten en ze, op wat voor manier dan ook, in te zetten bij 
het winnen van olie in mijn achtertuin. Bovendien zit ik er aan te denken om ook de 
oorlogsveteranen er te huisvesten tijdens de jaarlijkse veteranen dag.  Als de veteranen 
overnachten dan blijven ze dus twee dagen. Dat betekent ook dat ik niet meer elk jaar één 
veteranendag organiseer maar slechts één keer in de twee jaar en dan twee dagen. Dat 
levert een belangrijk voordeel op: dezelfde helden verhalen die ik nu elk jaar hoor, hoor ik 
dan elke twee jaar. Een belangrijke tijdsbesparing lijkt mij. Want die verhalen van de 
veteranen zijn altijd het zelfde: ‘Wij schoten die moffen hun poten onder hun kont 
vandaan!”. En dan vraag ik elk jaar standaard aan ze: Én? Liepen ze toen? Dan 
antwoorden de veteranen altijd in koor: ‘Nou en of, of ze me liepen….!’. En de puntjes 
staan voor een woord dat ik absoluut niet kan opschrijven… 
 
Ik heb een langlopende kwestie in de snackbar overigens nog niet kunnen oplossen. Zo 
langzamerhand vraag ik mezelf af of er ooit nog wel en oplossing voor dit probleem zal 
komen. Wie het weet mag het zeggen. Als U nog niet op de hoogte bent van dit probleem 
dan zal ik het nog één keer uitleggen: 
De linker helft van een gebraden haan kost € 27.50 
De rechter helft van een gebraden haan kost € 37.50. 
Elke week blijf ik zitten met een enorme voorraad ‘rechter’ helften 
van de gebraden hanen. Ik blijf mezelf afvragen: waarom? Wat is de logica? Heb ik soms 
meer linkse kiezers onder de bezoekers van de snackbar die bang zijn dat ze door de 
rechter helft van een haan negatief beïnvloed zullen worden? Toen kwam ik op een 
lumineus idee. De oorlogsveteranen staan bekend als uiterst ‘rechts’. Zij zijn allemaal 
geabonneerd op het blad ‘Sta vast’.‘Weg met al die buitenlanders, vluchtelingen en 
asielzoekers’ roepen ze elk jaar op de veteranendag als ze zich te goed hebben gedaan aan 
een kostelijk diner vol vette spijzen en zich hebben vol laten lopen met drank. En als ze 
veel drank op hebben dan komen ze met zijn allen naar de snackbar om een halve haan te 
eten. Nou, dacht ik dat is dan mooi opgelost. Maar nee hoor, ze wilden de rechter helften 
van de gebraden hanen niet opeten. Dan zie je maar weer wat principes waard zijn als het 
geld gaat kosten. Ze hadden een smoes bedacht die kant noch wal raakt: ‘Als we de 
‘rechter’ helften opeten, kunnen we met de auto niet meer ‘links’ afslaan. Rechter helften 
van de gebraden hanen versterken ons gevoel naar rechts en dat kan zodanige vormen 
aannemen dat we alles wat ook maar enigszins met links te maken heeft niet meer kunnen 
volgen’. Ja zo lust ik er ook nog wel een paar. Alfred was het eten van gebraden hanen 
inmiddels  zo zat geworden als gespogen spek. Ten einde raad besloot ik om de rechter 
helften te dumpen in het opvangtehuis voor daklozen en verslaafden. Dan kon ik lekker de 
barmhartige Samaritaan uithangen. Dat zou mijn geschonden imago weer een beetje 
oppoetsen. Die poets kon ik goed gebruiken. Aanvankelijk had dit besluit best een positief 
effect. Totdat er in het tehuis een geweldig groot probleem uitbrak .Na het eten van een 
gebraden haan stonden de daklozen en alcohol verslaafden als ‘kemphanen’ tegenover 
elkaar terwijl de asielzoekers in koor riepen ‘’Kukeleku’. Dit veroorzaakte heel veel 
overlast in de buurt. Niet in het minst in de nabij gelegen kippenslachterij. Daar kon men 



op een gegeven moment niet meer onderscheiden of het ‘Kukeleku’ geroep nu afkomstig 
was van de kippen die gereed stonden om geslacht te worden of dat het afkomstig was uit 
het opvangtehuis. Daardoor is per vergissing een dakloze bijna in een kippen 
slachtmachine terecht gekomen. Als reden voor deze vergissing gaf men op dat men het 
‘Kukeleku’ geroep absoluut niet meer kon onderscheiden en dat de daklozen alleszins de 
kenmerken van een kemp’haan’ hadden aangenomen. De politie stond weer bij mij op de 
stoep met het verzoek die ‘rotzooi’ daar niet meer te dumpen en om voortaan mijn eigen 
boontjes te doppen. 
 

 


