
 

De gashouders op de grens met Giessendam  … 

Begin 1900 werd op de grens met Giessendam een gasfabriek 

gebouwd. Gaslampen en gaskooktoestellen deden hun intree. 

Vanuit de afgebeelde gashouders werd het gas naar de 

woningen getransporteerd. Elke woning had een gasmeter 

waarin dubbeltjes of gasmunten gedaan moesten worden. 

Dubbeltjes of munten op? Men had geen gas of licht! 

Overstappen naar een andere leverancier was er in die tijd nog 

niet bij … 

Geef mijn portie mor aan Fikkie 

Ik kan bekant van de bôôme ’t bos nie meer zien. Of is ’t 

percies aandersom, dà ’k ’t bos nie meer kan zien van de 

bôôme? Ik weet ’t somwaaile nie meer. ’t Duizel me temet voor 

m’n ôôge. Nou vraeg ie je aaige meschie drek al af wà zal die 

Kraai daer nou me bedoele? Wel, dà zà ’k ie is haerfijn perbere 

uit te legge. Tege ’t end van ’t jaer, as de daege korte, laete 

me zegge as Suntereklaos weer (mè veul bombaorie) in ’t land 

is gekomme, begint ’t al. Dan krij ’k host iederen dag wel een 

stellechie berichies op de computer, tillefoon, iPad of tablet, een 



foldertie of strooibeljet deur de brievebus, 

reclaomeboodschoppe op tillevisie of affertensies in de krant, 

waerin ze me wijs wille maoke dà ’k ’n dief van m’n aaige 

portemenee ben. D’r vaal zôôwaer goud te verdiene as ie aal 

die mooie beloftes leest, en naekomt, die ze je voorspiegele.  

Laete me om te beginne die gaste van de energiebedrijve is bij 

de horens vatte. Heullie wete mè grôôte zekerhaaid te vertelle 

dà ’k veuls te veul betaolt voor m’n gas en licht. As ie naer die 

gaste overstapt, hè je in êêne klap gerust al € 350 te pakke. Ja, 

je lees ’t goed, 350 euri verdiend, met êêne simpele handeling 

en dan kà je d’r gerust nog is ’n kedoochie bij krijge ok. En wat 

te denke van die tillefoonaanbiejers, internetaansluiters en 

tillevisiemaotschepije? Ok die loi wete me te vertelle dà m’n 

abennemente veul verdêêliger kanne en dà ’k ok nog is veul 

meer waer voor m’n geld kan krijge. Interactieve TV, uitzending 

gemist, goejekôôper belle, veul meer internetsnelhaaid (veul 

meer as m’n tillefoonlijn kan verwaareke, dus dà zal wel nie 

kloppe). Aalles wor deur ’n monteur thuis graotis aangelege en 

hullie regele ’t opzegge van de lôôpende overêênkomst.  

Teslotte wì ’k ’t nog eefies mè jullie hebbe over wat ovve me 

vroeger ’t Ziekefongst noemde. Aal die ziektekoste- en 

zurregverzekeraers van vendaeg d’n dag motte conkerrere mè 

mekaor. Dat hebbe ze in Den Haog zô bedocht, want dan zou ’t 

ommers goejekôôper worre? Nou, ik het ’r nog is over zitte 

naedenke, mor kan d’r nie veul van gewaor worre, van die 

zôôgenaomde voordêêltjies. Bovenaal is ’t ’r ok aamel nie 

helderder op geworre. Prachtige woorde, dà ’s waer, mor 

perbeer nou voor d’n aerdighaaid is twêê van die zurregpolisse 

mè mekaor te vergelijkene. Je mot aerdig wà gestudeerd hebbe 

om veraal die klaaine letterties goed tò je deur te kanne laete 

dringe. Toch mò jij ok mee in de vaert der vollekere. Mor of 

overstappe nou echt wijzer is/was, daer kom ie te laet(er) pas 

achter! 
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