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Afvalschaaijing 

‘t Geschaaije ophaole van onze afval is denk ik in ons goeje durrep aerdig geregeld. Dà ’s 
lang nie aaltijd zô gewist. As ik nou hêêl eerlijk ben en ik kijk is trug hoe we vroeger met ons 
afval omginge, dan bemaarek ik nogal wat verschillechies. Je mò wete dat ik aan de revier 
grôôt  ben geworde en tot m’n grôôte schaomte mò ‘k bekenne dà me aaigelijk aalles 
meegavve naer Dordt, as ie begrijpt wat ik bedoelt. Voor ’t goeje begrip, dat was zeg mor, 
vóór de lesten oorlog. ‘k Het daer nog een aerdig verhaoltjie bij. M’n vaoder had tege de 
Korsemis met een verloting op de wurref, een gans gewonne. Een lekkeren bout voor de 
fêêsdaege. Vaoder gong ’s aeves in ’t schuurtie aan ’t plukke van de gans, hij verzaomelde de 
vere in een grôôten taail, mor die was al gaauw vol. Nou mot jie wete dat ’t dien aevend hard 
regende en dat ’r een stijve zoidweste wind stong. Mor zôôas gezeed, we gavve aalles mee 
naer Dordt, dus vaoder stortte d’n eerste vollen taail vere overboord en die woeie aalle kante 
op. Toe de mense in de buurt ’s oches wakker wiere, zatte aalle raome dicht geplakt met vere. 
De buuvrouw zee ’s oches tege me moeder: “Mor Korsjonnao, welleke gek het ‘t nou toch in 
z’n hôôd gehaold om mè zuk weer een vere bed leeg te schudde?” 

Gemêênteraainiging 

Om nou bovestaond verhaoltjie wat te verzachte, mot gezeed worde dat de gemêênte-
raainiging toe nog op een hêêl lêêg pitjie stong. D’r zijn nog wel plaetjies van de houte vuilis-
paerdekarre uit die tijd. De vuilnisbakke wazze van die zelfgemaokte houte gevaertes die nie 
wazze te lichte en ze wiere mor sporaodisch gebruikt. Aan de binnekant van d’n dijk wier d’r 
veul afval in de tuintjies verwaarekt en verstookt. Aan de buitekant gong ’t, zôôas wij zeeje, 
“over de muur”. Van milieuverontraainiging hadde we nò nóóit gehoord. 

Schille ophaole 

Dà we toch al wel wat aan afvalschaaijing deeje, had een hêêlen aanderen oorzaok. In de 
lesten oorlog was aalles schaers en wier d’r niks weggegooid. Zô haolde wij as jonges 
aerepelschille, groenteafval en oud brôôd op. Klaaine schilleboerties wazze me dus. We hadde 
een aantal adressies verzaomeld waer we op vaste tije ’t afval op konne haole. Dat 
verzaomelde wij een week lang in jute zakke en dan verkoche me ’t as  bêêstevoer aan de 
boere die we toe nog in ons durrep hadde. Met een unster, zô’n weeghaok, wiere de zakke dan 
gewoge en krege me de geldende kiloprijs. Zôôdoende hadde we een welkomme aanvulling 
op ons zakgeld. 

Oud pepier 

Iets naevenans zie me nou in ons durrep ok gebeure. De gemêênte Slierecht het de 
verêêniginge indertijd opgerope om d’r aaige op te geve voor ’t ophaole van oud pepier. De 
gemêênte zurregt voor een vuilisoto mè sjefeur, stelt vaailighaaidshessies beschikbaor en 
verzekert de ophaolers vanaf dà ze van huis gaon tò ze weer thuis zijn. De verêêniginge motte 
dan as tegeprestaosie zurrege voor zes pepierophaolers uit ’r leejebestand. As belôôning is t’r 
een vaste geransieprijs per kilo afgesproke. Voor zôôveer ik weet, is ’t een prachtige bron van 



inkomste voor de dêêlnemende verêêniginge. Voorwaer een hêêle mooie regeling. Allêên 
jammer dat d’n inhoud van de ondergronse pepiercontainers daer weer vanaf is gegaon. 

Plastic 

D’n overhaaid hè nou weer wat aanders verzonne. We gaon nou mè z’n aalle plastic 
inzaomele. Naer mijn smaok ’n lofwaerdig streve. ’t Is waer, we komme zôôwat om in ‘t 
plastic. En as ’t nou weer opnieuw gebruikt ken worde, motte we ok hier aan meewaareke. 
Neem allêên mor aal die plastic verpakkinge, flesse en dôôze. Aalles zit tegewoordig in 
plastic verpakt, tot de reclaomeblaojchies toe. Wij zijn d’r as braove burregers ok drek aan 
begonne. Je slaot ’r staail van achterover as ie ziet wà je in êêne maond verzaomeld het. ‘k 
Hoop allêên dat ’r bij ons in de buurt een container komt te staon waer we ’t spul in kwijt 
kanne, want ik weet eerlijk gezeed niet waer ik die plastic zakke met afval van een maond  in 
m’n appartementjie mò laete. Toestande as vroeger zijn gelukkig verbij. Allêên is ’t jammer 
dat ’r zôôveul zwaarefvuil op de straet legt. As we mè z’n aalle onze aaige rommel is zouwe  
opruime en gebruik maoke van de middele die gebôôje worde, gaot ‘t ‘r in ons durrep best 
knappies uitzien! 

Jan van der Vlies 

P.S.  ‘t Leste nieuws over de Historische Verêêniging is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl . Op de 
woensdagmiddagge zij me te bezoeke in ‘t Onderhuys! 

 

 

  


