
11. In mijn achtertuin is olie gevonden! 
 

 

 
Foto van de eerste Jaknikker die  

in mijn tuin werd geplaatst. Hier staat 

de Jaknikker op het punt om te worden 

gedemonteerd om vervolgens in de vrachtauto, 

die op de achtergrond staat  geparkeerd, naar mijn 

tuin te worden getransporteerd. 

 

Enkele jaren geleden gebeurde er iets dat mijn leven een totaal nieuwe wending zou geven. Er 

werd bij mij in de achtertuin aardolie gevonden. De ontdekking werd min of meer bij toeval 

door Alfred, ons varken, gedaan. Hij had voor de zoveelste keer de tuin omgewoeld. Maar 

deze keer stapte hij ons huis binnen en was geheel bedekt met een dikke laag zwarte smurrie. 

We besteedden daar toen verder geen aandacht aan maar enkele weken later spoot er opeens 

olie uit de grond. Om te voorkomen dat de hele buurt vol met ruwe olie zou stromen hebben 

we deze olie ader meteen dicht moeten stoppen. Onderzoekingen wezen uit dat er op iets 

grotere diepte nog meer olie in de grond zat. Ik besloot toen om een Jaknikker aan te schaffen. 

en de olie te gaan oppompen. Ik kon van de NAM een oude Jaknikker overnemen die jaren 

lang dienst had gedaan in Schoonebeek. (zie bovenstaande foto) maar die niet langer gebruikt 

werd. Met deze Jaknikker kon ik 20 vaten van 159 liter ruwe olie per dag oppompen. Een 

Jaknikker wordt aangedreven door een diesel motor en die veroorzaakt nogal wat herrie en 

dus nogal wat overlast voor de buurtbewoners, de meeste overlast s’ avonds en ‘s nachts. 

Binnen de kortste keren stonden de buurtbewoners bij mij op de stoep om zich te beklagen. 

Deze keer hadden de buurtbewoners het slim aangepakt. Als ze zouden klagen over de 

geluidsoverlast dan wisten ze dat ik meteen in de verdediging zou gaan. En dat zou niets voor 

ze opleveren. Ik had immers zelf ook voldoende reden om mij aan de buurtbewoners te 

ergeren en in een buurt is het nu eenmaal geven en nemen op dit punt. Ze beseften dat als ze 

hun gelijk wilden halen dat ze mij dan op mijn principes moesten aanspreken. En dat deden ze 

toen ook. Ze zeiden: ‘We begrijpen er niets meer van. Jij bent overal op ‘tegen’, op elk 

voorstel en idee van onze kant schudt jij met je hoof altijd ‘Neen’ en nu ga uitgesproken jij 

een installatie aanschaffen die voordurend ‘Ja’ knikt. Dat is niet alleen niet consequent maar 

ook niet principieel’. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik, althans op dat moment, daar niet van terug had en compleet met 

de mond vol tanden stond. Hakkelend en naar woorden zoekend zei ik dat ik de productie 

onmiddellijk stop zou zetten en dat deed ik ook. Na een paar nachtjes slapen had ik opeens 

een idee. De oplossing was eigenlijk heel simpel. Ik zou een tweede Jaknikker gaan 

aanschaffen. Immers, een dubbele ontkenning is een bevestiging. En een dubbele bevestiging 

is een ontkenning. Twee Jaknikkers die simultaan ‘Ja’ knikken vormen samen een 

ontkenning. En door die ontkenning kon ik vervolgens op alle voorstellen van de buurt met 

een gerust hart nu weer ‘Neen’ zeggen. En daar hadden de buurtbewoners weer niet van terug. 

Zodoende staan er nu twee Jaknikkers in mijn tuin die, mits ze simultaan operationeel zijn, 

samen ‘Neen’ zeggen. Om de buurt niet verder op stang te jagen heb ik een concessie gedaan. 

Er wordt tussen 8 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens geen olie meer opgepompt. Op zondag 



wordt er ook geen olie opgepompt. Het is een bekend feit dat ik op zondag altijd naar de kerk 

ga en dan draag ik de Koninklijke onderscheiding op mijn kostuum die ik vanwege mijn 

vermeend aandeel in het verzet in de tweede wereldoorlog heb gekregen. Bovendien ben ik 

van mening dat het ‘zes dagen zult gij arbeiden’ niet alleen van toepassing is op mens en dier 

maar evenzeer op mijn olie installatie.  

 

 


