coeverseplaatties

Het Tonnetje
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Wednesday, 14 March 2007
Gewijzigd op Thursday, 15 November 2007

Het Tonnetje......
Wie onder de Coeverse ouderen kende niet het tonnetje? Wekelijks werd het sanitaire ongemak geleegd in een grote
wagen (in de volksmond de strontkar) getrokken door een grote Belgische Bles ging het dan door de straten van
Coevorden en werd Â huis aan huis het tonnetje hierin geleegd.
Â

Â Â Â Â De 'Strontkar' in de KerkstraatÂ De wagen was een grote open rijdende 'kuip' waarin de tonnetjes geleegd werden.
Een tweetal gebeurtenissen met de strontkar wil ik u niet onthouden: Anne Meijer kwam met de Belgische Bles, in de
stad, met het paard Ã³p de loop', geschrokken van iets ging het er in wilde draf vandoor met de kar achter zich aan. Het
is niet moeilijk voor te stellen wat er gebeurde, de inhoud golfde links en rechts over de kar op straat.....! Paniek alom
maar gelukkig deden er zich geen ongelukken voor.
De tweede gebeurtenis werd georganiseerd door bakker Derk Keddeman uit de Kerkstraat. Derk was een vrolijke man
en altijd in voor een geintje. Toen de kar wel wat lang bij zijn bakkerij bleef staan bedacht hij zich geen moment en
gooide een groot pak bakkersgist in de kar....! Met het warme weer duurde het niet lang of de gehele massa bgon te
gisten en borrelde over de rand heen. De hele stad sprak er over en gnuifde van deze streek!Â
ÂÂ
Â
Hier ziet u twee gemeentemedewerkers (vlnr: Anne Meijer en Herman Kock) het tonnetje legen in de verzamelton. Let u
even op de procedure: Het tonnetje werd door de kamer (de serredeuren staan nog open) naar buiten gebracht....Â Â
Â
Â
Het was pas in 1972Â (hÃ©Ã©l toepasselijk: het Ontzet van Coevorden) dat het laatste tonnetje in Coevorden werd
opgehaald. en hÃ©Ã©l Coevorden eindelijk op de riolering aangesloten was.

Een anonieme dichter uit Coevorden heeft in dat jaar een gedicht over het tonnetje gemaakt.en dat wil ik u niet
onthouden:
Â Â HET TONNETJEÂ
300 jaar ontzet,
Heel Coevorden op het closet.Na vele jaren hiervan te hebben gebaald,
Wordt er geen tonnetje gehaald.Â
Nu is het dan verleden tijd,
Heerlijk dat de â€œstrontwagenâ€• niet meer rijdt.Â
De reinigingsdienst vertelt het in geuren en kleuren,
Wij slepen geen tonnetjes meer uit de deuren.Â
Mensen wat was het voor ons een kruis,
Vaak met het tonnetje door het huis.Â
Wat een stank; de neuzen dicht.
En een vieze trek op het gezicht.Â
Weg met de tonnetjes; leve het closet,
Nu is er een grote punt achter gezet.Â
Coevordenaren, zet nu de deuren en ramen weer open;
Jullie hoeven geen straatje meer om te lopen.Â
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Als de reinigingsdienst aan kwam gereden,
Werd de omgeving steeds gemeden.Â
Want de geur van de tonnetjes was indringend en vies,
Allen op het closet is Coevordens devies! Â
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