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lk vond altijd wel dat het wat hàd: mensen met prikstok en
7.ak, Gutmenschen mèt een waas van altru'ilme en burgerzin
om zich heen. Een waas van eigenaardigheid en verbetenheid. lk ken zo'n man: ziet geen mensen, alleen maar vuil.
De eerste keer datje gaat prikken, kijkje met andermans
ogen naar jezelf. Maar eigenlijk zijn alle reacties positief.
'Prima werkl'Soms een duim omhoog.
Vuilprikken moetje leren. Blikjes en flesjes vallen op. Maar
snippers plastic zijn veel erger. Die zijn bijna onzichtbaar en
verdwijnen binnenkort in de voedselketen, in vissen- en vogelmagen. Dat moet dus nog gered worden. Soms sta ik minutènlang kleine, uit elkaar vallende stukjes op te prikken.
Dat maakt geen volle vuilniszak, ièts waarje als zwerfvuilraper graag op pocht: 'ln een kwartier een volle vuilniszak!'

plepschuim
Piepschuim is ook erg. Voordat allès weer gaat groeien, ga ik
de uiteÍwaarden van de Lek in. lk kan op dezelfde plek blUven staan en eindeloos witte minibolletjes rapen. Mijn grote
trofee die middag is een groot brok piepschuim. Datvult de
zak tènminste. En het spoèlt nièt bij hoog water de Noordzeè
ln, M'rjn dag is goed, Soms voel ikwoede bovenkomen. ln wat
voor land leven we? Waarom wordt de noodtoestand niet
uitgeaoèpen? Waarom is piepschuim nog niet verboden?
lk weèt dat het allemaàl pèonuts is wat ik doe en wat diè andèÍe Lèk-, Rijn- en lJsselprlkkers doen. Kruimelwerk, klein
bièr. Maar ik doe hèt, omdat ik de wereld een beetje netter
wil àchterlaten dan ik haar in 1949 aantrof. Dat wordt nog
hàrd werken dan. lk héb in de Bijbel gelezen dat de aarde
nièt van ons is, maar vàn God. Naast LekpÍikker ben ik ook
domlnée en vaak heb ik de Tlen Geboden voorgelezen. Wie
goed luistert, hoort hettussen de regels, ergens in de buurt
van de os en de ezel: '6ij zult geen vuil wegwerpen.' En ook:
'GÍ zult het vuil van uw naast€ oprapen.'

'Gíj zult het vuil van
uw naaste oprapen.'
lntussen voel ik me als onbezoldigde vuilnisman wel wat genomen. Soms vind je op de dag nadatje een traject goed
hebt schoongèmaakt nieuwe blikjes en wikkels. Zijn het alleen jongeren die dat doen? lk duíf er mijn hoofd niet om te
verwedden, zelfs nog geen kratje bièr.
lk voel me ook een beetje genomen, omdat de vuilnisophaaldienst dit eigenlijk moet do€n. En die doet het niet. Die
wordt er ook nietvoor betaald om een blikje onder aan de
dijk op te halen. We vinden zwerfvuil niet belangrUk genoeg
om ervoor ta betalen. De overheid niet en de burger waarschijnlUk ook niet. Hoe zou dit referendum aflopen: 'lk ben
vooÍ belastingverhoging met honderd euro perjaar om het
zwerfvuil grondig aan te pakken'? lk ben er niet gerust op.

vèrvuilènde verpakklngen
Maar het meestvoel ik me genomen door het bedrijfsleven

datjàrenlang statiegeld op bli\ies heefttegengehouden. Cynisch is het dat grote vervuilers als Red Bull, Coca-Cola en
McDönald'§ dè Landèlijke Opschoondag promoten: als er geràapt wordt, kunnen zí doorgaan met hun vervuilende verpakkingen.
Het blijft dweilen mèt de kraàn open. Dat is altijd nog beter
dan niet dweilen. Maar de kraan moet dicht, Statiegeld op
blikjès en flesjes. Geen plasti€ verpakkingèn als er een alternatief is. ons milieu mag wat kosten.
'Je möet geen oude mopperaar worden', zegt mUn vrouw,
'Daar is wel reden voor', zeg ik. Maar het valt mee, geloof ik.
lk bèn Éen gelukkig mens als hét zonnetje schijnt en ik op de
dljk loóp met mijn prlkstok. lk prik de peuken van de weg en
loop dè dljk aí omdat ik bij het riet plastic zie. lntussen zie ik
blj hét klimmèn iéts roods tussèn het gras. Felle kleuren zijn
vaak niet pluis: een flessendop. lets verderop een koffiebekër. En dàn zie ik mijn eerste pinksterbloem. Een tere lila
pracht in het frisse gÍoen. Dat is het, denk ik, wat de vuilweggooier mist, deze ontroering: zo'n eenvoudig bloemetje
op de dijk, een vlucht gakkende ganzen boven je hoofd, een
jong vèulen in de wei. Dat maaktje stil voor de Schepper, dat
geeft eerbied voor de schepping. Wie dat ontdekt, gooit geen
blikjes weg. Denk ik. Hoop ik.
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lk vond altijd wel dat het wat had: mensen met prikstok en
z.ak. Gutmenschen mèt een waas van altru'ilme en burgerzin
om zich heen. Een waas van eigenaardigheid en verbetenheid. lk ken zo'n man: ziet geen mensen, alleen maar vuil.
De eerste keer datje gaat prikken, kijkje met andermans
ogen naar jezelf, Maar eigenlijk zijn alle reacties positief.
'Prima werkl'Soms een duim omhoog.
Vuilprikken moetje leren. Blikjes en flesjes vallen op. Maar
snippers plastic zijn veel erger. Die zijn bijna onzichtbaar en
verdwijnen binnenkort in de voedselketen, in vissen- en vogelmagen. Dat moet dus nog gered worden. Soms sta ik minutenlang kleine, uit elkaar vallende stuKes op te prikken.
Dat maakt geen volle vuilniszak, ièts waarje als zwerfvuilraper gràag op pocht: 'ln een kwartier een volle vuilniszak!'

plepschuim
Piepschuim is ook erg. Voordat allès weèr gaat groeien, ga ik
de uiterwaarden van de Lek in. lk kan op dezelfde plek blijven staan en eindeloos witte minibolletjes rapen. Mijn grote
trofee die middag is een groot brok piepschuim. Datvult de
zak tènminste. En het spoèlt nièt bij hoog watèr de Noordzeè
ln, M'rjn dag is goed, Soms voel lkwoede bovenkomen. ln wat
voor land leven we? Waarom wordt de noodtoestand niet
uitgëaoèpen? Waarom is piepschuim nog niet verboden?
lk wèèt dàt het allemaàl peonuts is wat ik doe en wat diè andèÍe Lèk-, Rijn- en lJsselprlkkers doen. Kruimelwerk, klein
bíèr. Maar ik doe hèt, omdat ik de wereld een beetje netter
wil àchterlatèn dan ik haar in 1949 aantrof. Dat wordt nog
hàrd wèrken dan. lk heb in de Bijbel gelezen dat de aarde
nièt van ons is, maar vàn God. Naast LekpÍikker ben ik ook
domlnée en vaak heb ik de Tlen Geboden voorgelezen. Wie
goed luistert, hoort hettussen de regels, ergens in de buurt
van de os en de ezel: '6ij zult geen vuil wegwerpen.' En ook:
'Gij zult het vuil van uw naast€ oprapen.'

'Gíj zult het vuil van
uw nasste oprapen.'
lntussen voel ik me als onbezoldigde vuilnisman wel wat genomen. Soms vind je op de dag nadatje een traject goed
hébt schoongèmaakt nieuwe blikjes en wikkEls. ZIn het alleen jongeren die dat doen? lk du rf er mijn hoofd niet om te
verwedden, zelfs nog geen kratje bier.
lk voel me ook een beetje genomen, omdat de vuilnisophaaldienst dit eigenlijk moet doen. En die doet het niet. Die
wordt er ook niet voor betaald om een blikje onder aan de
dijk op te halan. We vinden zwerfvuil niet belangrUk genoeg
om ervoor ta b€talen. De overheid niet en de burger waarschiinlUk ook niet. Hoe zou dit referendum aflopen: 'lk ben
voor belastingverhoging met honderd euro perjaar om het
zwerfvuil grondig aan te pakken'? lk ben er niet gerust op.

uèrvuilènde verpakklngen
Maar het meest voel ik me genomen door het bedrijfsleven

datjarenlang statiégeld op blikies heefttegengehouden. Cynisch is het dat grote vervuilers als Red Bull, Coca-Cola en
McDönàld's dè Landèlijke Opschoondag promoten: als er geràapt Wordt, kunnen zí doorgaan mét hun vervuilende verpakkingen.
Het blijft dweilen mèt de kraan open. Dat is altijd nog beter
dan niet dweilen. Maar de kraan moet dicht, Statiegeld op
blikjes en flesjes. Geen plastic verpakkingèn als er een alternatief is. Ons milieu mag wat kosten.
'Je möet geen oude mopperaar worden', zegt mUn vrouw,
'Daàr ls wel reden vooÍ', zeg ik. Maar het valt mee, geloof ik,
lk bèn èen gelukkig mens als het zonnetje schijnt èn ik op de
dljk löop mét mijn prlkstok. lk prik de peuken van de weg en
loop do dljk aí omdat ik b'rj het riet plastic zie. lntussen zie ik
blj hét klimmen iéts roods tussèn het gras. Felle kleuren zijn
vaak niet pluis: een flessendop. lets verderop een koffiebekër. En dàn zie ik mUn eerste pinksterbloem. Een tere lila
pracht in het frisse groen. Dat is het, denk ik, wat de vuilweggooier mist, deze ontroering: zo'n eenvoudig bloemetje
op de dijk, een vlucht gakkende ganzen bovenje hoofd, een
jong vèulen in de wei. Dat maaktje stil voor de Schepper, dat
geeft eerbied voor de schepping. Wie dat ontdekt, gooit geen
blikjes weg. Denk ik. Hoop ik.
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