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De kerstgans: ter ere en meerdere glorie van
de bescherming van dieren
Meneer Pietersen, die in de afgelopen 10 jaar
was opgeklommen van klusjesman tot een
geziene facilitymanager van één van de grotere
banketbakkerijen, staarde met een verpieterde
oogopslag uit het raam. Al bijna 10 jaar zorgde
hij voor het jaarlijkse kerstritueel, dat bestond
uit een oversmakelijke kerstgans. En die kerstgans was door het gezamenlijk opsouperen
door het personeel, altijd weer zo’n harmonieus teken van ‘we gaan ervoor’. Maar dit jaar...
economisch was het allemaal wat magertjes.
De directie had besloten tot een sobere maaltijd, bestaande uit een toastje met kaas en een
kopje thee. Het zou immers nog slechter gaan
met het bedrijf. Ontslagen, zelfs gedwongen
ontslagen werden verwacht, en ook het ontslag
van de facilitymanager lag op de loer. Het was
onze facilitymanager er dus alles aan gelegen
om iets slims te gaan doen. En eigenlijk dacht
meneer Pietersen alleen maar aan een goedkopere kerstgans, eentje die wat kleiner was,
wat droger en taaier. Zijn vrouw zou wel wat met
een sausje verzinnen....Hij meende immers dat
de waardering voor hem alleen bestond uit het
regelen van de gans.

Hij besloot meneer Fritsen van de plaatselijke ganzenhoederij te bellen en kreeg werkelijk een alleraardigst gesprek: WAT???....EEN KERSTGANS, MAN
dat is toch uit de tijd! Inderdaad, wij leveren ganzen,
maar alleen ter reductie van de facilitaire kosten.
Door de steeds toenemende kosten die beveiligingsbedrijven zijn gaan vragen, zijn wij als ganzenhoederij ganzen gaan opleiden voor het beveiligingsvak.
Heel simpel, de Romeinen deden dat al! Wij leveren
dus een koppel ganzen, die zindelijk als zij zijn, de
beveiligingsfunctie voor het bedrijf overnemen. Geen
panelen, geen lampjes, geen geïntegreerde brandveiligheidssystemen of wat dan ook, alleen af en toe
een korstje brood en je hoort GAK, GAK, GAK als er
wat gebeurt”.
Meneer Pietersen was sprakeloos. Eindelijk zou
hij zijn vaste kosten in de facilities omlaag kunnen
brengen. Beveiligingskosten, maar ook de installatiekosten, energiekosten, verzekeringspremies
gingen omlaag, geen gedoe meer door steeds weer
die inbraken die al die rommel gaven en sterker nog,

de veel te hoge PR-kosten daalden drastisch. Zijn
banketbakkerij werd immers beroemd door het edele
ganzenviertal dat vrolijk gakkend het bedrijf bewoonde
en de overheerlijke smaak van slagroomtaarten met
verve uitgakten. PR werd hem dus gratis in de schoot
geworpen.
Maar hoe zat het nou met zijn overbekende KERSTGANS??? HIJ, en alleen HIJ zou er immers op
worden aangekeken als die gans er niet was. ‘Maar
daar is doodeenvoudig de vegetarische kerstgans
op te verzinnen’ zei meneer Fritsen. ‘We hebben aan
alles gedacht hoor. Je neemt een malletje (uiteraard
van een gans), vult dit op met een vegetarisch brouwseltje, tegenwoordig al heel goed gelijkend qua smaak
en vleesstructuur, je neemt een goed sausje, je
communiceert helder en duidelijk over de authentieke
kerstgans en je neemt een flinke spuitbus kerstgansodeur en...je hebt het probleem opgelost’.
En tja, hoe het afgelopen is????Meneer Pietersen
is nog steeds een gerenommeerde facilitymanager,
beroemd om zijn kerstgans en helemaal vermaard en
gewaardeerd omdat hij in een periode van economische achteruitgang in staat was de facilitaire kosten te
drukken. En ook de ganzen waarderen dit.
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