
CODE ORANJE 
 
Is er voor een republikein een vorstelijker manier om Koningsdag te gedenken dan 
het ruimen van vuil? Vanaf de Tengnagel zie ik dat veel landgenoten liever gaan 
varen en feesten. Het is druk op het water. 
 

 
 

In de anderhalf uur die ik er rondstruin passeren om de haverklap schuiten en 
sloepen die luide dansmuziek over het water uitstrooien en bomvol met jongeren zijn. 
Maar, hé, you only live once en iedereen weet dat je op het water geen corona kunt 
krijgen, toch? 
 
Deze oude mopperende man vindt en ziet veel maar weinig vuil. Een voor een kwart 
gevulde vuilniszak is de opbrengst van een rondgang over de hele landtong. Geen 
enkel plastic flesje, geen wijnfles en geen blikje. Als troost nog wel 1 mondkapje. En 
veel bloemen en ontluikende planten: hondsdraf, munt, pinksterbloem en niet uit het 
blote hoofd te determineren cruciferen (kruisbloemen) en composieten 
(samengesteldbloemigen). 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



Dan zijn er nog de toevallige ontmoetingen. Met de vogelaar die een reusachtig 
statief met camera en een joekel van een verrekijker torst.  Zo licht als vogels zijn, zo 
zwaar bepakt zijn vogelaars doorgaans. Hij is blij met de nieuwe inrichting van de 
Tengnagel - ‘het moet alleen wat meer regenen want anders wordt het water in de 
plassen te vies voor de vogels’ - en met de kleine plevier die hij zojuist heeft 
gefotografeerd. ‘Ik kom hier vaak en ik neem me elke keer voor om 1 stuk vuil mee te 
nemen, maar ja, dat schiet er even vaak bij in.’ 
 
Aan de steiger is een kruiser afgemeerd. Twee jongetjes van een jaar of tien zitten 
op de voorplecht. ‘Goed bezig, meneer!’ roept de eerste me toe. Het jongetje naast 
hem herhaalt dat en voegt er aan toe ‘Wij hebben ook zo’n stok.’ Drie meter verder 
zit hun moeder met een bolle baby op schoot door een geopend raampje te kijken. 
Ook zij complimenteert me ‘Goed bezig, meneer!’. De baby volstaat met een 
tevreden blik. ‘Ik loop snel door want hier word ik verlegen van’, zeg ik ten afscheid. 
De mopperende oude man keert warempel vrolijk terug naar huis. 
 
Peter de Leeuw 


