
13. De exploitatie van de snackbar ‘De Jaknikker’. 
Het is met die Jaknikker in mijn tuin wel behoorlijk uit de hand gelopen. Die 10 vaten ruwe 

olie die ik per dag oppomp hebben mij bepaald geen windeieren gelegd. Het is toch wel een 

behoorlijke attractie geworden: een Jaknikker in een gewone woonwijk. Er is een geweldige 

grote schare komen kijken. Er kwamen bussen vol met toeristen, zelfs uit Spanje en Marokko. 

Het liep echt storm en dat is nog zo. Daarom ben ik maar met de exploitatie begonnen van een 

snackbar in mijn tuin want die toeristen kregen behoorlijk honger en dorst van al dat kijken 

naar die Jaknikker. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de prijzen behoorlijk heb opgedreven want 

eten en drinken, doen ze toch wel.  

Hier volgt de prijs lijst: 

 

Prijslijst Snackbar ‘De Jaknikker’ 

  

Snacks Prijs per eenheid in € 

Alleen mayonaise € 5.00 
Frites zonder mayonaise € 10.00 
Frites met mayonaise € 20.00 
Halve gebraden haan (de ene helft) € 27.50 
Halve gebraden haan (de andere helft) € 37.50 
Kroketten- minimaal 2 stuks € 40.00 

Identificatie- geldt voor iedere bestelling € 5.00 

Kosten oponthoud identificatie € 5.00 
Braadworst (voor niet Duitsers) € 45.00 
Braadworst (voor alleen Duitsers) € 50.00 
Chinese Loempia’s (voor niet Chinezen) € 55.00 
Chinese Loempia’s (voor Chinezen) € 60.00 

Dranken  
Ranja (zonder griepprik) € 10.00 
Ranja (met griepprik uitgedeeld door een bevoegd arts) € 25.00 
Dokterskosten griepprik € 10.00 

Bier € 15.00 

Jenever (jonge klare) € 20.00 

Overigen  
Korting vluchtelingen en asielzoekers (indien arm en rechteloos) 75% 
Wel kijken maar niets bestellen € 10.00 

  

 

 

Het is niet verwonderlijk dat deze prijslijst nogal wat consternatie veroorzaakte. Sommigen 

dachten slim te zijn door eerst alleen mayonaise te bestellen voor € 5 en daarna frites zonder 

mayonaise voor € 10; voor een totaalprijs van € 15. Dan zouden ze goedkoper af zijn dan 

wanneer ze in één keer frites mat mayonaise zouden bestellen voor een prijs van € 20. Maar 

die vlieger ging niet op. Als ze eerst alleen mayonaise bestelden werden ze door ons 

gedwongen om eerst die mayonaise op te eten en daarna konden ze pas frites zonder 

mayonaise bestellen.  

Op verzoek van de vereniging van oorlogsveteranen werd er tevens een onderscheid gemaakt 

voor de prijs van de braadworst. Om oude rekeningen uit de tweede wereld oorlog alsnog te 

vereffenen, waaronder de rekeningen voor nog niet geretourneerde fietsen, is op verzoek van 

de oorlogsveteranen vereniging besloten om Duitsers € 5 méér te laten betalen voor een 

braadworst dan niet Duitsers. Om vast te stellen wie er al dan niet Duitser was moest iedereen 



die een braadworst bestelde (gold ook voor de Chinese loempia’s) zich eerst identificeren met 

een geldig paspoort. Natuurlijk moest de expertise om iemand op de juiste wijze te 

identificeren betaald worden. Kosten hiervoor € 5. Door deze identificatie ontstond er ook 

oponthoud bij de uitvoering van de bestellingen. Hiervoor moest nog eens extra € 5 worden 

betaald.  

Een zelfde soort regeling was van toepassing voor de Chinese loempia’s. Op verzoek van de 

Japanners werd besloten om Chinezen € 5 méér te laten betalen voor een loempia dan niet 

Chinezen. Dit als vergelding voor al het leed dat de Japanners is aangedaan in de tweede 

Japans-Chinese oorlog, die duurde van 1937 tot 1945. U begrijpt dat er meteen een stroom 

van protest brieven op gang kwam van alle Nederlanders die tijdens de tweede wereld oorlog 

in de jappen kampen hadden gezeten. Er was ook een brief bij van de dragline machinist. U 

weet wel, die machinist die in plaats van mij benoemd werd als broeder in het verzorging 

tehuis. Zijn vader had enorm geleden in het jappen kamp. Hij en alle andere briefschrijvers 

vonden mijn handelwijze ronduit schandelijk en waren van mening dat juist de Japanners een 

hogere prijs voor een loempia zouden moeten betalen. ‘Trouwens, zo schreven ze, waarom 

krijgen vluchtelingen en asielzoekers 75% korting?. Hebben wij niet genoeg geleden’? Weet u 

wat het is met die asielzoekers en vluchtelingen. Ze krijgen weliswaar 75% korting maar 

tegelijkertijd heeft de Minister van Vreemdelingenzaken hen verboden mijn terrein te 

betreden. Af en toe slaagt er iemand van hen erin om door de afzetting heen te breken. Hij 

krijgt dan 75% korting op alles wat hij eet en drinkt, terwijl hij met jaloerse blikken wordt 

gadegeslagen door de andere bezoekers. 

Ik zorg ervoor dat alle snacks behoorlijk gezouten worden. De toeristen krijgen dan al snel 

dorst en gaan drinken. De toeristen die Ranja met prik bestelden kregen, in plaats van de prik 

die normaliter in de Ranja zit, nu een griepprik die tegen een geringe vergoeding door een 

daarvoor bevoegd arts wordt uitgedeeld. Uiteraard moeten ze dan ook de dokterskosten 

betalen. Een allround service zou je kunnen zeggen. 

Verreweg de meeste problemen kregen we met die toeristen die alleen maar bij de snackbar 

kwamen kijken maar die gezien het pittige prijsniveau niets wilden bestellen. Als ze alleen 

maar toeschouwer wilden zijn, terwijl anderen aten, moesten ze toch € 10 betalen. Dat stond 

heel duidelijk aangegeven en daar werden ze dan ook aan gehouden. Natuurlijk konden ze aan 

deze orde maatregel ontkomen door alleen mayonaise ter waarde van € 5 te bestellen. Maar ze 

werden dan wel gedwongen om deze mayonaise ter plekke op te eten. Zoiets als ‘meeneem’ 

mayonaise kenden we niet. Het gevolg was dat ze toch maar frites zonder mayonaise ter 

waarde van € 10 bestelden. Beter iets dan niets als ze hoe dan ook € 10 moesten betalen. Zo 

zit de mens nu eenmaal in elkaar. 

Binnen twee weken nadat we de snackbar voor het grote publiek hadden geopend kregen we 

met problemen van heel andere aard te maken. Na een periode van hevige regenval was de 

rivier de Eems buiten zijn oevers getreden en stond het water bij ons een halve meter hoog in 

de tuin. In plaats van olie op te pompen moesten we nu van weeromstuit pompen om niet zelf 

te verzuipen. Het was nu echt pompen of verzuipen. Het kan verkeren! 

 

 


