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COLUMN – Zaterdag Live 13 oktober 2018 - Columnist: Gerard Verspuij 

 

Papier hier Papier hier 
 
Als onderdeel van de afscheidsavond op mijn basisschool De Van Heutszschool was er voor de 
ouders een heuse musical in elkaar gezet. Met aandacht voor het echte gewone leven. Mijn lied 
ging over de vuilnisman. Hoe toepasselijk. Het was toen 1969. De tekst luidde: 
 
“Ik ben de asman en ik haal het vuil op en ik verzamel ongerechtigheid, de wereldse zonden gooi ik 
zo maar in mijn bak, dan zijn we al die rommel kwijt”. 
 
“Ik herinner me nog dat de vuilnis twee dagen in de week werd opgehaald. In metalen 
vuilnisbakken. En toch was dit blijkbaar verkeerd. Ze leefden blijkbaar verkeerd en hun dorp is 
gemoderniseerd” vrij vertaald naar Wim Sonneveld. 
 
Ook toen al leefde de Gemeente Den Haag boven zijn stand. Er moest bezuinigd worden. 
Natuurlijk toen ook al op de verkeerde dingen. Van 2x per week naar 1x per week. Het kostte 
teveel. Natuurlijk waren er bezwaren vanuit de bevolking. Die gingen ze natuurlijk evalueren. De 
gemeente hoopte dat de weerstand zou wegebben. Herhaling van zetten hè. 
 
De gemeente is totaal niet veranderd. In de kleine huizen in Escamp moesten de mensen hun 
vuilnisbakken maar op hun kleine balkons  plaatsen. Of in het trappenhuis. De irritatie was 
geboren. Ondertussen gingen we huisafval scheiden. Hoe terecht ook, het werd nog drukker op de 
balkons. 
 
De gemeente komt er dan niet meer uit en laat het maar op zijn beloop. Wat een herhaling van 
een bekend patroon. Ondertussen zijn we gedwongen door de “maak alles maar op maatschappij” 
om veel meer afval te maken. Gingen de bonen nog in de oude kranten bij de groenteboer, nu 
gaat het in plastic. Verpakking moest reclame worden. Met veel kleur.  Lekker vrolijk. Valt op. En 
veel meer afval. Ook in de kleine huizen in Escamp. En dan komt tijd komt raad. De ondergrondse 
container. Een prachtige oplossing. Echter wat duurde de invoering weer lang. De vuilcontainers 
tonen de grote mate van ongelijkheid in onze stad aan. Die dingen kosten ruimte. Maar waar? Om 
te beginnen zie je die containers staan aan de zijde van de sociale woningen. De jetset wil het niet 
voor eigen deur. Bij de buren! De sociale woningbouwburen. Wel zo gemakkelijk. Niet erg sociaal. 
Ach wie maalt daar om ?  
 
En de emotie komt los als we merken dat het ten koste kan gaan van de heilige koe. De auto. We 
zijn maar een raar volkje. We zijn eigenlijk helemaal niet duurzaam. Het mag niets kosten. En korte 
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termijn denken. Zo komen we er niet. 
 
Er is veel meer regie nodig van de gemeente. We komen om in de rotzooi op straat. De ratten 
komen van alle kanten. Vuil trekt vuil aan. Dat weten we allemaal. Nou dan. Aanpakken. Meer 
containers. Want als ze er staan zijn de mensen er blij mee. Het trekt vuil aan. Goed toch. Dan heb 
je het in de  hand.  Enne we hebben in onze stad nog een grote werkloosheid. Behalve op toerisme 
lopen we op alle fronten achter en  verliezen we het van de andere steden. 
 
Maak dagelijks de route langs de containers. Tijd voor een praatje. Aanpak van de vereenzaming. 
Buurtbeheerbedrijfjes weer sterk opbouwen. Schoon heel en veilig mogen wat kosten. En 
nogmaals goed voorbeeld, doet volgen. En de gemeente plaatst ook containers in de zogenaamde 
rijke wijken. Plaats Efteling poppen bij de containers en laat ze roepen “Papier hier, papier hier”. 
Pas de verordening maar aan. Afvalverwerking vraagt om solidariteit. En ook op het gebied van 
duurzaamheid is leiding nemen noodzakelijk. Zet gepraat om in daden. Pak je 
verantwoordelijkheid. Beloon de groenteboer met zijn precario, die kranten gebruiken om hun 
spullen in te pakken. De tijd van laat maar gaan is nu echt voorbij. Het is nu maatschappelijke 
crisis. De gemeente moet nu echt leiding gaan geven. 
 
We weten allemaal, dat ratten ziektes veroorzaken. We gaan toch niet terug naar de 
Middeleeuwen?!!! En bij een sociale stad hoort een schone stad. Het werk ligt op straat. Volop 
werkgelegenheid. Pak toch die kansen eens. Doe eens wat. Economisch vallen we uit de toplijstjes. 
Stop de teloorgang van onze mooie stad achter de duinen. Tijd voor nieuwe bezems. Nieuwe 
bezems vegen schoon. 
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