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JEZELF VERKOPEN  

Het was maandag 28 april 1986, ik was 

vijfentwintig jaar oud, toen ik het kantoor 

van de toenmalige directeur van de 

gemeentereiniging binnen ging. Ik was 

namelijk uitgenodigd voor een 

kennismakingsgesprek. Toen ik plaats had 

genomen op één van de twee stoelen die voor 

het bureau stonden, kreeg ik al de indruk dat 

ik niet de enige sollicitant was. Mijn 

vermoeden werd even later bevestigd toen er 

een jongeman binnenkwam. Ik schatte hem 

van mijn leeftijd, met een zelfvertrouwen in 

zijn houding, waar ik nog iets van kon leren. 

Hij nam plaats op de vrije stoel naast mij. 

Mijn eerste gedachte was: ”Het is niet waar, 

val ik wéér af”. Nadat de directeur het 

gebruikelijke ‘aanprijspraatje’ (waarom het 

juist een goede keuze is om  bij de 

gemeentelijke reiniging te komen werken) 

had gehouden, volgde ‘een tweede ronde’. 

‘De tweede ronde’, na een korte rondleiding 

door het bedrijf, kon je het 

sollicitatiegesprek noemen. De andere 

sollicitant en ik kregen allebei afzonderlijk 

van elkaar een kwartiertje de tijd om ons te 

’verkopen’. Nadat we allebei waren geweest 

en ons ‘verkooppraatje’ gehouden hadden, 

werd ons gevraagd om even op de gang te 

wachten. Na ongeveer drie kwartier werden 

we weer binnen geroepen en de directeur 

deelde ons mee dat ze eigenlijk op zoek 

waren naar één werknemer voor twéé jaar. 

Maar omdat er nu twee kandidaten waren, 

hadden ze besloten om toch twéé 

werknemers voor één jaar aan te nemen. Dit 

was voor mij een hele opluchting, omdat alle 

sollicitatiegesprekken die ik tot dat moment 

had gevoerd altijd met een afwijzing 

eindigden. De paperassen werden ingevuld en 

met een handdruk van alle aanwezigen en 

met de groet: “Nou! Dan zien we jullie 

dinsdag 6 mei, want maandag 5 mei werken 

we niet…. Bevrijdingsdag”, werd afscheid 

genomen. 

Toen ik thuiskwam zat mijn moeder al met 

spanning te wachten. Mijn moeder vroeg hoe 

het was gegaan en ik vertelde haar dat ik was 

aangenomen, samen met nog een jongen. Ze 

was heel blij voor mij en toen mijn vader 

thuiskwam zei ze dan ook vol trots tegen 

hem: ”Gait noe heb wie n’n echen amtena 

in’t gezin”. Mijn vader keek mij aan met een 

blik van ongeloof en zonder geluid vroeg hij 

aan mij of het waar was. Ik lachte en knikte 

mijn hoofd en ik zei: “Dinsdag moet ik 

beginnen, maandag is het 5 mei en dan 

werken ze niet”. Mijn pa lachte en 

feliciteerde mij met een stevige knuffel en 

voegde er aan toe: ”Noe he'j n’n baan veurt 

leem mien jong, kbin trots op oe”. Die 

maandagnacht kon ik de slaap niet goed 

vatten. Het was weer net als toen op de 

kleuterschool en de scholen daarna: iedere 

keer wanneer ik naar een andere klas ging, 

kon ik de slaap  niet goed vatten. Ik denk dat 

ik toch onbewust zenuwachtig was voor het 

nieuwe. Uiteindelijk viel ik toch in slaap. Na, 

voor mijn gevoel ongeveer twee uur, klonk er 

héél in de verte een hoog pulserend geluid, 

dat snel naderbij kwam. Juist… die ellendige 

wekkerradio. Ik sprong uit bed! Normaal bleef 

ik nog even liggen om wakker te worden. 

Maar nu niet, want ik wou niet te laat komen 

op mijn eerste werkdag.  

Een moordend tempo 

Ik werd om half acht verwacht, daarom stapte 

ik om kwart over zeven de kantine van de 

gemeentereiniging binnen. Er waren al een 

handvol collega’s aanwezig. De manager ging 

samen met mij een rondje langs de collega’s 

om ons aan elkaar voor te stellen. Ik werd 

onder de hoede genomen  door een collega, 

genaamd Jan, door zijn collega’s ‘dikke Jan’ 

genoemd. Het was een niet al te groot, 

gedrongen mannetje, die zich de kaas niet 

van het brood liet eten. We waren ingedeeld 

in de veegdienst en kregen de opdracht om 

een parkeerplaats bij een supermarkt schoon 

te maken. Nu moet je de werkgewoontes van 

een ambtenaar begrijpen en je moet er  aan 

wennen, zeker wanneer je uit het ‘gewone 

bedrijfsleven’ komt. Onze werkdag begon om 

kwart voor acht en eindigde om kwart voor 

vijf. Tussen de middag hadden we een pauze 

van een uur. Dus… we begonnen onze 

werkdag om kwart voor acht met het bij 

elkaar zoeken van de benodigde spullen. 

Tegen de klok van acht uur vertrokken we 
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richting de plek waar de ’noeste’ arbeid kon 

beginnen. Om half negen arriveerden we op 

de plaats van bestemming. Ik stapte uit, 

pakte de bezem en schop van de wagen en 

hoorde mijn collega Jan vragen: ”Wat gaan 

we doen?” Ik antwoordde verbaasd: “We 

moeten hier toch schoonmaken?” “Ja dat wel, 

maar we roken eerst een sigaret!” zei hij. 

“Maar ik rook ‘s morgens niet”, antwoordde 

ik. “Nou dan wacht je maar even, totdat ik 

mijn sigaret op heb. Samen uit, samen thuis, 

of niet?” Ik wachtte gedwee tot mijn collega 

Jan zijn sigaret op had, want ja, het is toch je 

eerste werkdag en je wilt niet direct de 

éérste dag tegen de “senior collega” in gaan. 

Het was tien voor negen en we konden 

beginnen aan de klus waarvoor we gekomen 

waren. We waren goed en wel bezig, toen ik 

de stem van mijn collega Jan weer hoorde: 

“Ronny gooi de bezem en de schop maar op 

de wagen, we gaan koffie drinken, het is 

negen uur”. Ik was verbaasd en wel om twee 

redenen: “Eén: zo snel al, we zijn net bezig 

en twee: hoe weet jij dat het negen uur is, je 

hebt helemaal geen horloge om?” We stapten 

in en vertrokken richting kantine. De rit naar 

de koffie nam nog geen kwartier in beslag. Na 

de koffiepauze gingen we  naar de 

parkeerplaats en om half twaalf riep mijn 

collega Jan: ”Ronny half twaalf, eten!”. Ik 

denk toch dat het een gevoel is dat je in al 

die jaren ontwikkeld, dat je weet of het tijd 

is  voor koffie, om te eten of dat je naar huis 

gaat. Mijn trommeltje met boterhammen was 

aangevuld met een groot stuk harde worst en 

dat gaf de reactie: “Kun je wel zien, dat je 

nog bij mammie woont, je wordt verwend”. 

Het viel mij op dat er veel collega’s samen 

een spelletje deden, hetzij kaarten, schaken 

of dammen. Ook mij werd gevraagd of ik 

kaarten kon. Ik zei: “Dat ligt eraan welk soort 

kaarten”. “Bonaken, of zoals ze zeiden, 

Boonakk’n”. Ja, dat spelletje ken ik wel, 

maar ik ben er niet zo goed in als jullie. ”Oh, 

dat geeft niets, als je maar een portemonnee 

bij je hebt”, was het antwoord. Om één uur 

werd hetzelfde ritueel als ‘s morgens 

herhaald, met de uitzondering dat we het 

gereedschap bij elkaar zochten, natuurlijk. 

We waren nog de hele dag bezig geweest met 

die ene parkeerplaats. Toen ik om vijf uur 

thuiskwam was ik moe, ik denk dat dit kwam 

door het ‘moordende tempo’ waarin we 

gewerkt hadden. 

Mijn moeder vroeg hoe het gegaan was. Ik 

antwoorde stellig: ‘’Als het morgen weer zo’n 

dag wordt, dan ga ik overmorgen niet meer 

terug”. Ze schrok en zei dat ik moest 

nadenken wat ik zei. “Je hebt nu vast werk”. 

“Nee, nog niet, ik heb een jaar proeftijd” zei 

ik. De dag daarop werd ik ingedeeld in de 

huisvuildienst, samen met, jawel, ‘dikke Jan’ 

en Marinus. Dit was wel even wat anders dan 

de dag ervoor. Je liep op zo’n dag veertien á 

vijftien kilometer en pikte de huisvuilzakken 

van de straat. Het was heel onwennig en 

zwaar werk, vooral wanneer je lang geen 

fysiek zwaar werk had gedaan. Ik werkte 

ervoor namelijk in fabriek en zat de hele dag 

achter een machine, dus geen zwaar werk… 

geestdodend, dat wel. Ik was aan het einde 

van de route en we moesten nog maar één 

straat, maar ik was zo moe, dat ik bijna 

omviel. Gelukkig had deze straat een kleine 

stoep bestaande uit twee tegels, daardoor 

ving het huis mij op. Jan en Marinus, mijn 

collega’s, kwamen bijna niet meer bij van het 

lachen. Ook nu weer vroeg mijn moeder bij 

mij thuiskomst hoe het was gegaan. Ik 

antwoordde met dezelfde woorden als de dag 

ervoor, maar was nog stelliger: “Als het 

morgen weer zo’n dag wordt ga ik 

overmorgen niet meer terug”. De dag erop 

werd weer zo’n dag, maar deze ging mij beter 

af en ik dacht: “Het is ook een kwestie van 

wennen”. En dat was ook zo, de hele week 

bleef ik ingedeeld bij de huisvuildienst en het 

ging iedere dag een beetje beter. 
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ALS JE KRAAG 

MAAR GOED ZIT  

Ik werd samen met Wieger en Harm ingedeeld 

bij de auto, die ook de winkelstraat, de 

Grotestraat, in zijn route had. De afspraak 

was om vóór negen uur door de winkelstraat 

te zijn om zo de drukte voor te zijn. Maar het 

kon gebeuren dat dat niet lukte. Zo ook deze 

keer, we hadden motorpech en alles liep een 

uur uit. We kwamen dus om tien uur in de 

winkelstraat. Het was al gezellig druk in de 

straat. Iets wat wel goed was voor de 

plaatselijke ondernemers maar voor ons was 

het een beetje minder, want we konden niet 

zo vlot opschieten als normaal. Daardoor 

verdween de illusie, om de verloren tijd in te 

halen, als sneeuw voor de zon. Toen we 

halverwege de Grotestraat waren, kwam ik 

een bekende tegen, die mij al 25 jaar kende, 

mijn moeder. Ze zag me en kwam naar me 

toe, gaf me een kus op beide wangen en zei: 

“Wat loop ie der weer slodig bie, mien jong”. 

Ik had namelijk, zonder het te weten, de ene 

helft van mijn kraag rechtop staan en de 

andere helft niet. Mijn moeder fatsoeneerde 

mij de kraag met de woorden: ”Zo noe kuj 

weert met goed fesoen langs de weg loop’n”. 

Nadat ze mij weer een kus op beide wangen 

gaf, liep ze weer verder. Harm zei tegen mij: 

”Ik wist niet dat je op oudere vrouwen viel” 

en lachte. Hij wist ook wel dat het mijn 

moeder was. Ik bleef verder de hele week bij 

Wieger en Harm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOEKEN TOT JE 

EEN ONS WEEGT  

Op donderdag en zaterdag was het marktdag 

in Almelo. Na een aantal keren met de ’oude 

markt- rotten’ meegelopen te hebben, mocht 

ik laten zien dat de ’stage' niet voor niets was 

geweest. Ik moest met een auto de 

prullenbakken legen en de grove stukken van 

het marktplein halen, zodat de veegmachine 

daarna zonder problemen over de markt kon 

gaan. Toen ik daarmee klaar was, parkeerde 

ik de auto aan het begin (of einde, het ligt 

eraan waar je vandaan komt) van het 

marktplein. En ik begon met de bladblazer de 

plaatsen schoon te blazen waar de 

veegmachine niet bij kon komen, zoals onder 

de bloembakken, tussen de tafels en de 

stoelen op de  terrassen en onder lage luifels. 

Na ongeveer een uur had ik de ronde gemaakt 

en kwam ik bij de auto terug. Ik wilde  

instappen om naar de plaats te rijden waar de 

palen ingezet moesten worden om de markt 

autovrij te houden, maar de deur was op slot. 

Ik vond dat heel raar, want ik wist toch zeker 

dat ik de auto  afgesloten had. Des te langer 

ik erover nadacht of dit wel het geval was, 

des te meer ik daaraan begon te twijfelen. Ik 

voelde wel vijftig keer na of ik de sleutel toch 

niet in één van de vele zakken van mijn 

werkkleding had gestopt. Na een minuut of 

tien zoeken en voelen, weer zoeken, weer 

voelen, sloeg bij mij toch lichtelijk de paniek 

toe.  Want ja, je zult je chef maar moeten 

uitleggen waarom je weggaat mét auto en 

terugkomt zónder auto. Dan sta je wel even 

met je mond vol tanden of niet? Opeens werd 

ik op mijn schouder getikt en ik keek om. De 

manager stond achter me en vroeg: “Zoek je 

deze?” Hij liet  de sleutels voor mijn neus 

bungelen. Ik verwachtte dat hij mij een 

donderpreek zou geven, maar het enige wat 

hij zei was: “Nooit weer doen” en liep weg. Ik 

kreeg het  schaamrood op de kaken. Sindsdien 

doe ik de wagen op slot wanneer ik hem op 

straat wegzet.  
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TE LICHT 

BEVONDEN 
Op een dag riep de manager mij bij zich en 

gaf mij een brief en hij zei erbij: “Je moet 

nog even naar de bedrijfsarts voor een 

medische keuring”. Ik vroeg hem wanneer de 

afspraak was en of ik nog iets mee moest 

nemen. De afspraak stond gepland op 

donderdag 15 mei, om tien uur en de brief 

moest ik meenemen. Toen ik het gebouw van 

de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 

binnenging, meldde ik mij bij de receptie en 

nam plaats in de wachtkamer. Na een 

kwartiertje, stipt om tien uur, werd ik  

geroepen door een grote kerel, het bleek de 

arts te zijn die de keuring afnam. “Zo, dus u 

moet gekeurd worden?” vroeg hij. Ik knikte. 

"Nou laten we maar beginnen met het 

ontbloten van het bovenlichaam”. Ik trok 

mijn shirt uit en wachtte.  Ik zei: ”Nu U “ en 

lachte. Maar hij begreep het niet en zei: “Wat 

zeg je? “Ik zei: “Nee, laat maar”. Hij 

antwoordde: “Oh”. Hij pakte mijn beide 

armen en hief ze omhoog tot negentig 

graden, draaide ze rond en zei:“ De schouders 

werken prima. Nu kijken we naar de rug. Als u 

even voorover wilt bukken?” Ik deed wat hij 

vroeg. “Oké dank je, nu nog even de ogen 

testen.” Nadat ik de letters tot onderaan 

gelezen had zei hij: “Oke goed”. Hij gaf mij 

een plastic bekertje met de woorden: “Weet 

je het of moet ik het uitleggen?” ”Nee, dat 

hoeft niet” zei ik en ging naar het toilet. 

Toen ik terugkwam werd ik nog even gemeten 

en gewogen. Ik grapte nog: ”Zeker te licht 

bevonden?” Aan zijn reactie te merken 

begreep hij het wederom niet, want zijn 

antwoord was: “Nee niet te licht, te zwaar.” 

Ik ben namelijk één meter en negentig 

centimeter en woog toen vierennegentig kilo. 

“Oh, ik heb zware botten”, zei ik. De arts 

keek me aan en maakte met zijn hand een 

schommelbeweging en zei: “Dat valt ook nog 

wel mee, doe je shirt maar weer aan. We zijn 

klaar.” Het hele gebeuren heeft misschien 

een half uurtje geduurd en toen ik buiten 

stond dacht ik nog: “Wat een K.U.T. 

(kwalitatief uitermate teleurstellende) 

keuring”. Ik was om elf uur weer terug op de 

zaak en zei tegen de manager dat alles goed 

was. “Dat had ik al begrepen” was het 

antwoord. “De arts heeft mij al gebeld, 

vanmiddag ga je met een andere collega, 

Thomas, mee“, ging hij verder. 

Een beetje dom 

Onder de lunch vroeg ik aan ‘dikke jan’ (een 

collega) wie deze Thomas was en hij wees 

naar een klein, sportief mannetje van mijn 

leeftijd, schatte ik. Later bleek dat hij zeven 

jaar ouder was dan ik. Dat had ik niet 

verwacht. Hij is heel goed opgedroogd vond 

ik. Na de pauze liep ik op hem af en zei dat ik 

met hem mee moest. “Oké, we moeten bij 

het Irene ziekenhuis het voetpad vrij maken 

van gras en onkruid. Al eens gedaan?” vroeg 

hij. “Nee? Nou, maak je borst maar nat”. 

Toen we bij het voetpad aankwamen zag ik 

wat hij bedoelde. Het voetpad dat er lag, was 

bedekt met onkruid van ik schat zo’n vijftig 

centimeter hoog over een lengte van 

vijfhonderd meter. “Is dit de eerste keer dit 

jaar dat jullie hier de boel onkruid vrij 

maken?” vroeg ik. “Ja, dit jaar wel”, was het 

antwoord. “Ik zal je nu even uitleggen wat de 

bedoeling is. Je pakt de schop en steekt net 

zolang in op het onkruid totdat het los raakt 

van zijn wortel, daarom heet het ook 

‘grösstekk’n’, lachte hij. Na ongeveer een 

kwartiertje “grösstekk’n” moest ik even 

rechtop gaan staan om mijn rug en schouders 

weer goed in het gareel te krijgen. Daarna 

vroeg hij  met een zeker sarcasme: ”Zwaar?” 

Ik wou me niet laten kennen en zei: 

“Neeuuuh!”. Hij hoorde aan de toon  dat ik 

het best zwaar vond. ’s Middags om twee uur 

zei hij dan ook: “Stap maar in de auto dan 

laat ik je deze kant van Almelo zien”. Ik keek 

mijn ogen uit naar al die kapitale villa’s en 

bungalows. “Zulke huizen heb ik alleen nog 

maar gezien op televisie” zei ik. Hij zag mijn 

verbazing over deze huizen en zei: ”Deze wijk 

heeft niet voor niets de bijnaam ’De 

Goudkust’”. We reden langs een gigantisch 

kasteel van een huis, die in de serie Dallas, 

niet zou misstaan en hij  zei: ”Deze kerel 

verdient maar honderd gulden meer in de 

maand dan ik”. Ik keek hem een beetje 

ongeloofwaardig aan en zei: ”Werkelijk?” 
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“Nee, natuurlijk niet, dat kun je toch wel 

nagaan!”, was het antwoord en hij lachte. Ik 

voelde mij een beetje dom, dat ik er zo 

ingetuind was. 

 

DE SLOAPERT 
Er werkten, toen ik bij de reiniging kwam, 

zo’n zesenvijftig man. De één wat alerter dan 

de ander, mensen van verschillende pluimage 

zullen we maar zeggen.  Zo was er een 

chauffeur Dirk geheten, die een, laten we 

zeggen, nogal slaperige reputatie had. Door 

de collega’s werd over hem gezegd: ”Het is 

maar goed dat Betsie hem elke dag aankleed, 

anders kwam hij Dirk in zijn onderbroek op 

zijn werk”. Op een dag werd ik bij hem en 

een andere collega ingedeeld. We moesten 

huisvuil ophalen in de wijk ’De Goudkust’, de 

wijk die bij mij bekend stond als de ‘Dallas 

Wijk’. Er waren maar twee doorgaande 

straten met een groot aantal doodlopende 

zijstraatjes. Deze straatjes moesten  allemaal 

achterwaarts ingereden worden, waarna je 

weer linksaf moest om het volgende straatje 

in te kunnen. Mijn collega achter het stuur  

was al zo’n vijftien jaar chauffeur bij de 

reiniging en had deze wijk ontelbare keren 

gereden. Op een gegeven moment ging hij 

rechtsaf en ik keek mijn andere collega Jan 

aan met een blik van: moet je niet aan  de 

bel trekken?”. Mijn collega Jan zuchtte en 

zei: ”Niet weer hè! Laat hem nu maar rijden. 

Hij komt er vanzelf achter”. Ongeveer een 

kwartier later en verschillende straatjes 

verder, stopte hij en zei tegen ons toen we 

poolshoogte namen, zonder blikken of blozen: 

“Ik geleuf da’k verdwaalt bin”. We keken 

elkaar aan en mijn collega Jan zei:” Dat 

bedoel ik nou! Wat n’n sloapert”. Toen 

tijdens het dagelijkse kaarten het verhaal 

verteld werd van een chauffeur die verdwaald 

was, wist iedereen over wie het ging, behalve 

degene die de hoofdrol hierin had. Hij  lachte 

en zei: ”Wat’n sloapert”. Met veel trots werd 

verteld dat ie aan drie uur slaap in de nacht 

genoeg had. En vrijwel meteen erachteraan 

kwam  de gevatte opmerking van Jaap: “Ja, 

dat weten we en 8 uur hier”. Iedereen aan de 

kaarttafel lag in een deuk van het lachen, 

behalve ‘onze sloapert’ . 

KOFFIE MET TWEE 

HANDEN 
De week erop ging ik met mijn neef Jan, die 

er al twintig jaar werkte, op pad in de 

veegdienst. We moesten een deel van de wijk 

de Schelfhorst schoonmaken en na het 

gebruikelijke materiaal bij elkaar gezocht te 

hebben, gingen we op pad. De Schelfhorst ligt 

aan de noordkant van Almelo, daarom 

vertrokken we in zuidelijke richting, logisch 

toch?! Ik keek Jan aan met een blik van: ‘we 

gaan toch de verkeerde kant op?’. “Ik weet 

wat je zeggen wilt”, zei Jan, “maar dit is een 

redelijk nieuwe auto en hij moet nog een 

paar kilometers op de teller krijgen en ik ben 

de  laatste die daar niet aan meewerkt”. De 

cirkel werd alsmaar kleiner en uiteindelijk 

kwamen we op de plek waar we  moesten 

zijn. Jan keek op zijn horloge en zei:” Ronny 

zitten blijven, het is vijf voor negen. We gaan 

koffie drinken”. Volgens mij rook Jan de geur 

van de koffie al op de Schelfhorst, want de 

weg ernaar toe ging supersnel. Hetzelfde 

ritueel herhaalde zich na de koffie. ‘s Middags 

na de lunch wéér hetzelfde, dacht ik, maar 

wat had ik het mis! Ditmaal ging de reis in 

één streep naar de bestemming. Toen we 

aankwamen vroeg Jan of tante Toos (mijn 

moeder) thuis was. “Ja”, zei ik. “Nou dan 

gaan we even bij haar op de koffie, ik heb 

haar lang niet meer gesproken”, zei Jan. Hij 

draaide de wagen en reed naar mijn huis. Ik 

woonde toen in het zuidelijk gedeelte van 

Almelo. We kwamen aan bij mijn huis en mijn 

moeder vroeg verbaasd of ik nu al vrij was, 

het was namelijk nog maar twee uur. “Nee”, 

zei ik, “we komen even koffie drinken”. Toen 

ze Jan zag kreeg hij een dikke pakkerd van 

moeders met de woorden: ”Hoe is’t met oe? 

En met Betta (Bertha haar zus)?” “Goed, 

goed”, zei Jan. Er werd een pot koffie gezet 

en onder het genot van koffie met twee 

handen (koffie met een koek), werden door 

mijn moeder en Jan herinneringen opgehaald. 

Om vier uur zei Jan: ”Kom Ronny, het is 
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gezellig, maar we moeten terug.  Anders 

komen we te laat voor de aardappels en dat 

gaan we niet doen". We reden het terrein op 

en Tony stond ons al op te wachten. “Wat zou 

die nou weer te zeuren hebben”, zei Jan. “Ik 

mag die man niet, hij is achterbaks”. Hij 

parkeerde de wagen. Nog voordat we uit 

konden stappen, kwam Tony aangestiefeld. 

Hij begon direct uit te vallen tegen Jan, dat 

hij hem in de gaten had gehouden en dat hij 

niet moest denken dat hij hiermee wegkwam 

en meer van zulke praat. Jan bleef rustig en 

vroeg hem waar hij het over had. “Ja, dat 

weet je best! En dan ook nog met deze 

jongen erbij die nog geen vaste aanstelling 

heeft. Ik heb je wel gezien”, tierde Tony, 

ergens waar je helemaal niet moest zijn”. 

“Oh ja”, zei Jan, “dan was jij ook ergens 

waar je niet moest zijn. En dan nog iets:  je 

moet deze jongen geen valse hoop geven door 

hem iedere keer iets te beloven. Je moet hem 

gewoon een vaste aanstelling geven, dit is 

een goeie jongen”. Tony was zo 

verbouwereerd door de reactie van Jan, dat 

hij niets meer te zeggen had en wegliep. Jan 

zei met een vergenoegde stem: ”Zo dat 

hebben we mooi opgelost. Hij wist niets meer 

te zeggen. Vroeger zelf geen flikker 

uitgevoerd en nu denkt ‘ie dat hij iets te 

vertellen heeft omdat hij op het kantoor zit”. 

En hij zei tegen mij: ”Laat nooit iemand jou 

doen geloven, dat jij minder bent dan hem of 

haar”. En met die wijze woorden ging ik naar  

huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VOLENDAM 

EXPRESS 
Dat er aan de werkzaamheden bij de reiniging 

een ’luchtje’ zat was mij wel bekend, maar 

aan deze werkzaamheden zat wel een heel 

sterk luchtje. Ik werd namelijk op een dag bij 

de zogenaamde “Volendam Express” 

ingedeeld. Ik vroeg verbaasd aan de collega’s 

wat ik me erbij voor moest stellen, maar ze 

zeiden allemaal dat ik het zelf moest 

ondervinden. De wagen die we meekregen 

voor deze klus was een wagen met platte 

laadbak. Voordat we naar ons eerste adres 

konden, moesten we eerst een aantal 

vuilnisemmers op de wagen laden. Herman 

nam een rol vuilniszakken mee in de cabine. 

Het eerst adres waar we arriveerden was, 

ogenschijnlijk, een gewoon woonhuis. “Wacht 

hier maar even”, zei Herman en hij liep naar 

de garage, opende de deur en kwam na tien 

minuten met twee vuilnisemmers naar buiten. 

De vuilnisemmers waren zichtbaar zwaar en 

Herman zei dan ook: “Kun je me even helpen 

tillen? Ze moeten op de wagen. Neem jij even 

twee lege emmers mee, doe er een vuilniszak 

in en op de terugweg kun je twee volle weer 

meenemen”. Oké: ik liep met twee lege 

emmers de garage in en deed er een 

vuilniszak in en pakte twee volle emmers. 

Tenminste, dat was de bedoeling, maar ik kon 

ze niet eens van de grond krijgen. “Herman 

help even! Deze zijn zo zwaar, ik krijg ze niet 

van de grond, wat zit er toch in?”  vroeg ik. 

“Kijk er maar in” was het antwoord. Ik tilde 

het deksel op en deed het direct weer dicht. 

“Wat is dat”? Herman begon te lachen “Dit is 

nu de Volendam Express! Met andere 

woorden: de viswinkels af om het visafval op 

te halen”. We hebben er vijf met allemaal 

drie á vier emmers. “Straks mag jij rijden 

kunnen we zien of je een redelijke chauffeur 

bent”. “Hoezo?”, vroeg ik. “Des te minder 

vocht eruit de emmers gaat, des te beter de 

chauffeur”, zei Herman. Toen we alle 

viswinkels gehad hadden stonden er negentien 

vuilnisemmers met visafval op de wagen. 

Herman gaf me de sleutels en zei: ”Laat maar 

zien!”. Met een snelheid van nog geen dertig 
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kilometer per uur, reed ik naar de reiniging. 

Ik was veel te bang voor een tsunami aan 

visafval. We kwamen veilig en zonder al te 

veel stank bij de reiniging. “Dat heb ik mooi 

gedaan, al zeg ik het zelf!” zei ik. Herman 

knikte. “Maar je bent er nog niet. De emmers 

moeten ook nog leeg. Ik zal je zeggen wat je 

moet doen. Je zet de wagen met de 

achterwielen tegen de blokken en met de 

laadbak boven het stortgat. Dan klim je op de 

wagen, zet de vuilnisemmer schuin tegen de 

achterklep en gooit de emmer leeg. Oppassen 

dat je de emmer vasthoudt en evenwicht 

bewaren. Je zult niet de eerste zijn die 

achter de vis aangaat.” Het was nog best een 

lastig klusje, maar vooral een geurig klusje. 

Zeker met dertig graden, dan moet je een 

sterke maag hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVOELIGE 

TECKELTENEN 
Ik werkte alweer een half jaar bij de 

gemeentereiniging en de winter had zijn 

intrede gedaan. We moesten sneeuwruimen 

bij het stadhuis, want ja, de burgers moeten 

het stadhuis wel veilig kunnen bereiken. Ik 

denk dat we zo’n half uur bezig waren, toen 

er een mevrouw aan kwam lopen met aan de 

lijn een hondje van het merk teckel. Johan 

zei tegen mij: “Moet je opletten, kun je 

lachen!”. Toen de vrouw met haar hondje 

zo’n vijf meter van ons verwijderd was, 

gooide hij een grote schep zout voor haar 

neer. De vrouw liep er overheen, net als haar 

hondje. Plotseling begon het hondje te janken 

en viel op zijn rug met alle vier pootjes recht 

omhoog. De vrouw draaide zich om en schrok 

zo erg, dat ze begon te huilen: “Ooh, mijn 

hondje gaat dood!“ huilde ze. Johan stelde 

haar gerust en zei:” Rustig maar, uw hondje 

gaat zomaar niet dood. Ik zal wel even 

kijken”. Hij liep naar het hondje en 

onopvallend veegde hij het zout van en tussen 

zijn poten weg. Daarna pakte de hond op en 

zette hem neer op een droog stukje van de 

stenen. Het hondje begon te kwispelen en 

liep naar zijn baasje. De vrouw was dolblij en 

bedankte Johan wel duizendmaal voor zijn 

hulp. Toen ze weg waren vroeg ik aan Johan 

waarom  het hondje ineens op de rug ging 

liggen. Hij lachte en zei: ”Honden hebben hun 

tenen uit elkaar staan. De meeste honden 

hebben tussen hun tenen een vlies, teckels 

niet. Doordat ik vers zout strooide en de hond 

er overheen liep, kwam het zout tussen zijn 

tenen en dat deed hem pijn… daarom ging hij 

op de rug liggen”. “Dus er was niets aan de 

hand met het hondje?”, vroeg ik. “Nee, 

gewoon het zout weghalen en klaar”. “Hoe 

komt het dat jij zoveel van honden weet?” 

vroeg ik. “Nou, mijn hele leven heb ik al 

honden gehad en bij een hondenvereniging 

leid ik, als pakwerker, honden op tot 

politiehonden, vandaar! Onder het avondeten 

vertelde ik dit aan mijn ouders en ze lachten. 

Mijn vader zei: “Nou zo te heur’n hej doar 

völle wille, of neet? “ Ja dat he’k”, zei ik. 
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GRATIS TELEFOON-

AANSLUITING IN 

DE SLAAPKAMER 
Op een dag kwam ik ‘s morgens om half acht 

de kantine binnenwandelen voor het 

ochtendritueel: een bakkie koffie drinken. 

Maar toen kreeg ik te horen dat ik met spoed 

met een strooiwagen naar de Bleskolksingel 

moest rijden, want de weg was er spekglad. 

Toen ik om kwart voor acht aan kwam rijden, 

zag ik het al. In de middenberm stonden wel 

honderd auto’s. Ik stopte en vroeg met een 

glimlach: “Waarom parkeren jullie allemaal in 

de middenberm?” Ik heb het antwoord maar 

niet afgewacht, want ik wilde nog graag 

diezelfde  avond bij mijn vader en moeder 

aardappels eten en geen vloeibaar voedsel in 

het grote huis aan de Zilvermeeuw 

(ziekenhuis).  

 

Het volgende was namelijk aan de hand. De 

gemeentepolitie kreeg die ochtend om half 

vijf een melding dat de Bleskolksingel 

veranderd was in een ijsbaan. We hadden in 

die tijd nog geen andere mogelijkheid om de 

werknemers te bereiken dan via de vaste 

telefoon of via persoonlijk contact En helaas 

was er om half vijf ‘s morgens nog niemand 

aanwezig op kantoor. Dus toen de politie geen 

gehoor kreeg op zijn telefoontje, heeft die 

beste man maar het antwoordapparaat 

ingesproken. Maar pas  om kwart over zeven, 

bijna drie uur later, kwam de eerste 

kantoormedewerker binnen en luisterde het 

antwoordapparaat af. Dus het was niet zo gek 

dat deze man, aan wie ik uit gein die vraag 

stelde, mij op dat moment wel kon……… Ik 

begon de Bleskolksingel te voorzien van een 

laag zout en tegen de middag was iedereen 

uit de berm en konden ze hun weg weer veilig 

vervolgen.  En om dit soort situaties voortaan 

te voorkomen, werd  er op kosten van de 

gemeente een telefoonaansluiting in je 

slaapkamer gemaakt. 

 

PIETENBEZOEK 
Het was een feestmaand. ‘s Morgens kwamen 

er opeens twee zwarte pieten bij ons in de 

kantine. Allereerst werd er een beetje 

verbaasd gereageerd. Maar toen het kwartje 

eenmaal gevallen was, waren de opmerkingen 

en gissingen wie het waren, niet van de lucht. 

Er werd door één van de pieten gevraagd 

waar ze de chef konden vinden, want ze 

moeten van de goedheiligman maar eens een 

dagje meedraaien met de jongens van de 

gemeentelijke vuilnisophaaldienst.  Dat had 

volgens hem twee voordelen. Eén: wij blijven 

een beetje in conditie en twee: we kunnen 

luisteren naar de bewoners van Almelo of de 

kinderen lief of stout waren geweest. Toen de 

wagen met de zwarte pieten door Almelo 

reed, hadden ze een bekijks van jewelste. 

Het bleef dan ook niet lang uit, dat de 

kinderen uit de buurt langs kwamen om te 

vragen of onze ’tijdelijke collega’s’ nog 

pepernoten voor hen hadden. Natuurlijk 

hadden ze dat! En in ruil voor de pepernoten 

kregen de pieten een mooie tekening van de 

kinderen met de vraag: “Zwarte Piet, wil je 

deze aan Sinterklaas geven?” De volgende 

morgen werd er in de kantine nog veel over 

gesproken, dat ze de kinderen van Almelo een 

mooie dag hadden bezorgd. 
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GEEN GROENE 

VINGERS 
Tony, de chef, had in al zijn wijsheid besloten 

dat ik wel een paar keer in de week in de tuin 

kon werken. Ik waarschuwde hem dat ik er 

geen verstand van had en dat ik alleen gras 

kon maaien. Ik heb achttien jaar op een flat 

gewoond, dus ik had géén verstand van 

tuinen. En toen we een tuin kregen, deed 

mijn vader altijd de tuin.  “Maakt niets uit”, 

zei Tony, “Gewoon doen! Alles wat grijs is, 

haal je eruit, niet moeilijk toch?” “Oké” zei 

ik, “maar als er problemen van komen, stuur 

ik ze door naar jou.” Ik ging in de tuin aan de 

slag. Ik had het gras gemaaid en begon alles 

wat grijs van kleur was eruit te halen. Het 

schoot lekker op! Maar toen ik langs het 

kantoor van de manager kwam en hij zag wat 

ik aan het doen was, bonkte hij hard op zijn 

raam. Ik keek op en daar zag ik de manager 

voor zijn raam staan: druk gebarend. Het was 

mij een raadsel, wat hij bedoelde. Hij 

stiefelde naar buiten en schreeuwde: “Wat 

ben jij aan het doen?” De anders zo rustige 

man, kreeg er een rood hoofd van. “Dit zijn 

zilverdistels. Deze zijn gisteren net geplant 

en ze hebben zes gulden per stuk gekost en jij 

haalt ze er weer uit. Wat bezielt je toch, 

stommeling?” brieste hij. Ik zei hem, dat ik 

alleen een opdracht uitvoerde en dat hij  zich 

niet zo hoefde op te winden. “Van wie moet 

je dat?” vroeg hij nog steeds boos. Ik vertelde 

hem wie mij die opdracht had gegeven en dat 

ik diegene ook verteld had  waarom het niet 

zo’n goed idee was om mij  in de tuin te laten 

werken. De manager werd weer de rustige 

man die hij altijd was. “Heb je de planten al 

weggegooid of heb je ze nog?” vroeg hij. “Ik 

heb ze nog” , was mijn antwoord. “Haal ze 

maar even en poot ze maar weer terug. En als 

je dat gedaan hebt, ga je naar Tony en zeg je 

dat ik hem wil spreken”, ging hij verder. Ik 

plantte de zilverdistels terug en zei tegen 

Tony dat de manager hem wilde spreken. Na 

ongeveer tien minuten kwam Tony uit het 

kantoor van de manager. Ik moet zeggen dat 

hij niet bijzonder vrolijk keek, anders gezegd: 

hij was knap chagrijnig. Toen ik hem vroeg: 

“Wat moet ik nu doen?”, was hij dan ook heel 

kortaf en snauwde: ”Interesseert me niet, 

doe maar iets”. Dus ik ging naar de kantine 

om een kop koffie te drinken. 

LANGE KOFFIE  

Anne was de beheerder van de kantine, hij 

zorgde voor de koffie tijdens de morgen- en 

middagpauzes en de soep en gehaktballen 

tijdens de lunch. Anne was een vrolijke man, 

die van iedereen wist wat hij dronk (thee of 

koffie) en hoe hij hem dronk (met of zonder 

suiker/melk). De eerste keer dat ik in de 

kantine kwam, vroeg hij mij of ik wat wilde: 

“Thee of koffie?” “Koffie met melk en suiker 

graag.” “Lange of korte koffie? Hey lange of 

korte koffie?” herhaalde hij. Ik begreep hem 

niet, maar om niet al te dom over te komen, 

zei ik: “Doe maar lange”. Hij pakte een 

kopje, deed er suiker en melk in en schonk de 

koffie in. Terwijl hij de koffie inschonk, ging 

de koffiepot snel omhoog, tot wel vijftig 

centimeter boven het kopje, en snel weer 

terug. En hij deed dit alles zonder dat er één 

druppel naast ging. Ik keek hem aan, lachte 

en zei hem dat ik het een kunststukje vond en 

dat mij deze kop koffie zeker extra lekker 

ging smaken.   
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ARMPJE DRUKKEN 

Zoals bij elk bedrijf, meldde de volgende 

generatie collega’s zich weer aan. Ik kreeg 

een jongere collega mee, Gerben, om grofvuil 

op te halen. Het bleek dat we goed met 

elkaar overweg konden en de samenwerking 

was goed. Het ging mooi en de wagen begon 

al redelijk vol te raken. Het liep tegen de 

klok van half tien, tijd voor de koffie. We 

overlegden met elkaar dat we nog één straat 

deden en dan zouden we koffie gaan drinken. 

Toen we de straat inreden, zagen we het al. 

We zeiden tegen elkaar: “Dat wordt 

klauteren.” Gerben klom op de wagen en ik 

gooide hem de pakketjes hout en ander 

grofvuil aan. Op een gegeven ogenblik hoorde 

ik een gil en toen ik opkeek, lag Gerben op de 

stoep. Hij had zijn evenwicht verloren en was 

van de auto gevallen. Het gevolg was dat zijn 

arm uit de kom was geschoten. Mijn reactie 

was: ”In de auto en naar het ziekenhuis”, 

maar hij wou er niets van weten. Hij zette 

zijn arm tegen een boom en ’drukte’ hem 

weer terug waar ie hoorde. “Zo, gefikst!”, zei 

hij. “En nu koffie!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIE DRIE  

Op een dag moest ik bij de directeur komen. 

Als je bij de directeur moest komen waren er, 

volgens sommige collega’s, twee opties. Eén: 

je kreeg opslag of twee: je kreeg ontslag. 

Toen ik de directeur vroeg of ik opslag of 

ontslag kreeg, vroeg hij hoe ik daarbij kwam. 

Ik vertelde hem wat sommige collega’s zeiden 

en hij lachte en zei: “Er was nog een derde 

optie namelijk: je krijgt een vaste 

aanstelling. En optie drie geldt voor jou”, zei 

hij. De directeur gaf mij een hand en 

feliciteerde mij. “Je moet nog wel even een 

medische keuring ondergaan, omdat je nu in 

vaste dienst bent”. Toen ik voor de tweede 

maal het gebouw van de GGD binnenging en 

dezelfde arts mij binnen riep, dacht ik aan de 

keuring van het jaar ervoor. Het was dezelfde 

procedure als het jaar ervoor, met één groot 

verschil, ik was intussen vier kilo zwaarder 

geworden. Hij zei dan ook: ”Een beetje aan 

de zware kant hé”! “Ik heb zware botten”,  

was het antwoord. “Daar kwam je vorig jaar 

mee weg, maar nu niet meer. Verder is alles 

goed, net als vorig jaar. “ Hij wenste mij nog 

een fijne dag. En let  een beetje op je 

gewicht, ok? Ik gaf hem een hand en bedankte 

hem. Met het contract voor onbepaalde tijd 

op zak ging ik ’s avonds naar huis. “Mam, pap, 

nu heb ik een vaste baan bij de gemeente, nu 

is het vast werk en vaste armoe.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEKDOTES VAN EEN VUILNISMAN – RONNY SCHOEMAKER        13 

BLIKJE SINAS  

Als je een beroep hebt waarbij je iets voor de 

mensen doet, zoals in ons vak, dan heb je 

veel adressen waar je koffie aangeboden 

krijgt. Bij het ene koffieadres kom je graag 

en bij het andere niet zo graag. Zo hadden we 

een koffieadres, de collega’s kwamen er al 

jaren, waar ik en sommige collega’s niet zo 

graag kwamen. Ik wist ook niet waarom ze er 

nog heen gingen. Misschien uit medelijden, 

want ze kregen niet zoveel visite vertelden ze 

een keer tijdens onze koffiepauze. Dat was 

niet zo verwonderlijk vond ik, want het was 

op zijn zachts gezegd niet schoon in huis. De 

eerste keer dat ik er kwam, vroeg de vrouw 

des huizes:” Wil je koffie of een blikje sinas”? 

Ik was wel toe aan een bakje koffie en zei: 

“Koffie alstublieft, mevrouw, met melk en 

suiker graag”. De vrouw keek me aan en zei 

tegen mijn collega’s: “Die jongen zegt 

mevrouw tegen me, horen jullie dat? Hij 

heeft wel manieren! Daar kunnen jullie een 

voorbeeld aan nemen!”. Het was de manier 

waarop ze het zei, die mij enigszins deed 

schrikken. Ze vloekte namelijk bij elk tweede 

woord. Later bleek dat ze dat deed bij alles 

wat ze zei.  Ze zag dat ze mij geen lepeltje 

bij de koffie had gedaan en liep naar de 

keuken. Ik keek haar na en zag dat het 

gasstel, volgens mij al een maand of wat (of 

misschien nog wel langer) niet was 

schoongemaakt. Ze pakte een lepeltje uit een 

beker en gaf die aan mij. In een flits zag ik 

dat er nog eigeel aan het lepeltje zat, daarom 

draaide ik het lepeltje om en roerde mijn 

koffie om met het steeltje en dacht: 

”Volgende keer neem ik een blikje sinas”. 

Toen ik het tegen mijn neef vertelde, noemde 

hij direct haar naam en trok een vies gezicht. 

Ik ga daar niet naar binnen. Ik blijf buiten op 

een muurtje zitten. 

 

 

 

 

 

SCHAAPJE NIET OP 

HET DROGE  

Sinds dag één ga ik fluitend naar mijn werk. 

Ik ben zoals dat heet een ’springer’, dat wil 

zeggen dat ik overal ingezet word waar er 

mensen nodig zijn. De werkzaamheden die ik 

moet doen, verschillen per dag en dat is juist 

leuk. Op een dag kregen we een melding dat 

er een dood schaap in het Almelo-Nordhorn 

kanaal dreef. Gewapend met een greep en 

een zwemmershaak gingen we, Tonnie en ik, 

op zoek naar onze wollige vriend. Na 

ongeveer een kwartiertje zag ik hem drijven. 

Hij dreef ongeveer twee meter uit de oever. 

Met de zwemmershaak trokken wij dit 

schaapje op het droge, althans dat was de 

bedoeling. Maar toen Tonnie en ik hem uit het 

water wilden tillen, viel hij uiteen in twee 

stukken, omdat hij al zolang in het water had 

gelegen. Tonnie vloekte en trok een vies 

gezicht. Hij zei: “De stroming staat gunstig 

voor ons. Hij, of liever gezegd zij, drijven 

richting Duitsland, laten ze er blij mee zijn.” 

‘Niet gevonden’ werd op de bon gezet. 

VERGETEN 

SPREEKWOORD 
De reiniging bezat vier veegmachines: één 

kleine, twee middelgrote en één grote waar 

je een vrachtwagenrijbewijs voor nodig had. 

Na een week instructie was de tijd gekomen 

dat ik alleen op pad ging. Ik was best een 

beetje zenuwachtig.  Nu moest ik het 

geleerde in praktijk brengen. Na de 

voertuigcheck reed ik naar de plaats waar ik 

vegen moest. Het ging lekker en ik kreeg het 

met de minuut beter onder de knie. Maar wat 

ik vergeten was, was het spreekwoord ‘prijs 

de dag niet voor het avond is’. Want toen ik 

voor het verkeerslicht stond en de motor 

uitzette die ervoor zorgt dat de bezem en de 

zuigkracht in werking treed,  veranderde de 

Wierdensestraat in een soort moeras. Wat 

bleek nu: ik had bij de inspectieronde om de 

wagen niet gezien dat de achterklep circa 
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twee centimeter open stond. Het gevolg was, 

dat de koffie aan mijn neus voorbijging en ik 

nog de hele morgen bezig was om onder het 

’moeras‘ de Wierdensestraat terug te vinden. 

DE VISSENKOM  

Toen ik op een dag op de kleine veegmachine 

moest, kreeg ik de opdracht om het fietspad 

langs de rondweg te vegen. Het was de eerste 

keer sinds de instructie een half jaar geleden, 

dat ik weer in deze machine zat. Ik kon mij 

nog vaag herinneren dat er iets met deze 

machine aan de hand was, maar ik kon mij 

niet zo één, twee, drie voor de geest halen 

wat of het nu was. Toen ik ‘s morgens in de 

machine stapte, wist ik het weer. Deze 

machine had de bijnaam ’de vissenkom’ en 

was minder geschikt voor personen boven de 

één meter zeventig. Zoals ik eerder al verteld 

heb is mijn lengte boven de één meter 

zeventig. Ik zat dus shocking klem tussen de 

deur en het bedieningspaneel.  Iets wat niet 

meehielp aan een comfortabele zithouding. 

Daar bovenop kwam nog dat deze machine 

een geluid maakte waar een Apache 

helikopterpiloot jaloers op zou zijn. Het 

fietspad dat ik vegen moest, was ongeveer 

vier kilometer lang. Afgezien van het feit, dat 

ik alles behalve in een echt comfortabele 

houding zat, begon ik vol goede moed aan 

deze klus. Toen ik ongeveer op de helft was, 

zag ik in de spiegel van mijn machientje dat 

er zich op de rijbaan een file aan het vormen 

was. Ik dacht nog: “Er zal toch geen ongeluk 

gebeurd zijn?”. Ik ging weer geconcentreerd 

verder. Op een gegeven ogenblik werd er hard 

op het raam geklopt. Ik schrok en trapte op 

de rem. Een meisje van ongeveer twintig jaar 

stond naast de veegmachine. Uit haar gebaren 

begreep ik dat ze vroeg of ik de machine even 

uit wou zetten. Ik draaide de sleutel om, 

deed het raampje open en vroeg haar wat er 

aan de hand was . Ze vertelde dat ze aan het 

begin van de straat stond met de wagen van 

Jan Plezier en dat de paarden niet verder 

wilden, omdat ze bang zijn voor het geluid 

van de veegmachine. Ze keek een beetje 

beteuterd. Ik keek in de spiegel en zag dat de 

paarden nog steeds een beetje onrustig waren 

en zei tegen haar: “Geen probleem, dan 

wacht ik toch even totdat je met Jan Plezier 

er langs bent?” “Als je dat zou willen, graag! 

Het duurde nog zeker een half uur, eer ze op 

zo’n veilige afstand waren, dat ik zonder 

problemen voor de paarden, de machine weer 

aan kon zetten. We benne op de wereld om 

mekaar te helpen, niewaar!  

 

TIJD VOOR EEN 

DOLLETJE 
De afdeling Grofvuil werd opgesplitst in twee 

wagens. De ene wagen haalde het grofvuil, 

zoals altijd en de andere wagen haalde het 

groenafval. Dat was namelijk goed voor het 

milieu en leverde extra geld en 

werkgelegenheid op. Ik werd samen met Theo 

op de takkenwagen ingedeeld en Johan en 

Han, de tweede sollicitant, deden samen het 

grofvuil. De sfeer was onderling goed: er was 

tijd voor werken en een tijd voor een 

dolletje. Die dolletjes gingen er soms best 

hard aan toe. Eén van deze stoeipartijen 

mondde uit in een gebroken voorruit. Het 

volgende was het geval, Theo was al de hele 

dag aan het stangen en beweerde dat hij toch 

veel sterker was dan ik. Ik zei: “Als je dat 

graag wilt horen….  prima. Jij bent sterker 

dan ik.” Maar daar nam hij geen genoegen 

mee, hij wou bewijs. ‘s Middags, toen we de 

route klaar hadden, stapte hij achter het 

stuur vandaan en hij liep naar de 

bijrijderskant, waar ik zat. Hij trok de deur 

open en greep mij bij de kraag en probeerde 

mij uit de wagen te trekken. Ik verzette mij 

met alle macht. Op een gegeven moment, je 

moet me niet vragen hoe het kwam, stond hij 

voor mij in de wagen en hield  nog steeds 

mijn kraag vast. Ik trok mijn voet op en zette 

deze in zijn lies. De bedoeling was dat mijn 

voet ergens anders terecht kwam, maar goed, 

ik gaf serieuze tegendruk, maar doordat Theo 

werd tegengehouden door de ruit, gebeurde 

het onvermijdelijke. Ik drukte hem met zijn 

“dikke kont” door de ruit. We schrokken alle 

twee zo erg, dat we elkaar heel snel 

loslieten. Toen we binnenkwamen moesten 

we natuurlijk een en ander uitleggen. Ik zei 

dat er een dikke boomstam uit mijn handen 
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gleed toen ik hem over de cabine wilde 

gooien. Leugentje om bestwil, zullen we maar 

zeggen. 

Wie kaatst... 

Een andere situatie waarbij het dolletje  uit 

de hand dreigde te lopen,  was toen ik samen 

met Johan werd ingedeeld om het vuilnis te 

halen. Johan was in een baldadige bui en 

probeerde mij, iedere keer wanneer de 

wagen vaart minderde, van de treeplank af te 

duwen (de vuilniswagen had één treeplank 

over de hele breedte van de wagen). We 

hadden een berg vuilniszakken in de wagen 

gegooid en ik wilde weer op de treeplank 

springen. Maar toen ik goed en wel stond, 

voelde ik een duw tegen mijn schouder. Ik 

verloor mijn evenwicht en viel van de 

treeplank. In mijn val hoorde ik het honende 

lachje van Johan en hij zei: “Heb ik je toch te 

pakken!”. Tijdens mijn val  kon ik nog net de 

treeplank vastgrijpen, zodat ik op mijn rug 

belandde en ik achter de wagen aan gleed 

(gelukkig was de sneeuw nog niet helemáál 

weg). Mijn hoofd was ongeveer tien 

centimeter van de achterwielen verwijderd. 

En toen ik de achterwielen gevaarlijk dichtbij 

zag komen, liet ik los. Ik was blij dat onze 

chauffeur op dat moment niet in de spiegel 

keek, want dan had hij  meteen met beide 

voeten op rem gestaan. Dan was ik misschien 

wel één meter tachtig geworden of nog erger 

één meter zeventig. Daar lag ik dus midden 

op straat en Johan kwam niet meer bij van 

het lachen. Mijn wraak zal zoet zijn, dacht ik 

bij mezelf, maar liet niets merken aan Johan. 

Toen we vaart minderden om bij de volgende 

berg vuilniszakken te stoppen, sprong Johan 

van de treeplank en bukte zich om de eerste 

vuilniszak in de wagen te gooien. Maar daar  

kreeg hij  geen kans voor, want met een 

snoekduik dook ik hem op z’n nek en 

belanden we met z’n tweeën in een van de 

voortuintjes. De sneeuw, die in het tuintje 

lag, had al een laagje ijs gekregen. Ik pakte 

een handvol sneeuw  en zeepte hem in en 

met de woorden: “Zo nu staan we gelijk”, liet 

ik hem los. Hij ging staan en we keken elkaar 

aan. Toen ik zijn gezicht zag moest ik lachen. 

Johan vroeg wat er te lachen viel. Ik zei: 

“Loop maar even naar de wagen en kijk maar 

in de spiegel”. Hij keek in de spiegel en 

begon te lachen. “Ik lijk wel een tomaat”, zei 

hij. ”Maar ja, wie kaatst, kan de bal 

verwachten of niet?” “Ja”, zei ik en we 

gingen weer aan het werk. 

PINKIE PROMISE  

Wij: Wieger, Harm en ik, laadden op de 

Bornerbroeksestraat en omgeving. Bij 

fotograaf Smidt ging het mis. Rondom het 

reclamebord stond het vuilnis. Ik stond met 

de rug naar de wagen en zwaaide de zakken 

en andere aangeboden vuilnis in de wagen. 

Dit ging allemaal goed, totdat ik ineens een 

stekende pijn in mijn pink voelde. Mijn pink 

kwam tussen een spaanderplaat en de wagen 

terecht. Ik kromp ineen van de pijn en deed, 

als reactie, mijn pijnlijke hand tussen mijn 

knieën. Net alsof de pijn dan over gaat, mooi 

niet. De pijn werd alleen maar heviger en ik 

deed mijn handschoen uit om te kijken wat 

de schade was. Het was geen aangename 

aanblik: de handschoen en hand zaten onder 

het bloed en toen ik naar mijn pink keek, zag 

ik dat het topje er half af lag. Doordat ik nog 

steeds voorovergebogen stond, zag ik niet dat 

er een politiewagen stopte en twee agenten 

uitstapten. Toen ik overeind kwam, keek ik 

tegen een wapen in holster aan. De agenten 

vroegen wat er was gebeurd, maar ik kon ze 

het niet vertellen, want ik pufte en kreunde 

om een beetje bij mijn positieven te blijven. 

Zoveel pijn had ik. Toen Harm de agenten had 

verteld hoe het kwam waardoor ik zo pufte en 

kreunde, moest ik instappen en ging ik met 

gillende sirenes naar het ziekenhuis. Met mijn 

gepuf en gekreun op de achterbank van de 

politiewagen had ik nu een klein beetje het 

idee hoe een vrouw zich tijdens de weeën 

voelde. In het ziekenhuis werd mijn pink werd 

weer zo goed mogelijk gereconstrueerd, 

verbonden en daarna mocht ik weer naar 

huis. “Revalidatie duurt zes weken”. Ik 

bedankte de chirurg en verpleegkundige en 

grapte nog met de vraag of ik nu weer piano 

kon spelen, waarop hij antwoordde: “Als je 

het vóór het ongeval ook kon, dan ja”. 

Hadden ze natuurlijk al vaker gehoord.  
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ALS EEN KOE 
Het ‘reinigingsvolk’ was een slag mensen, die 

het beste te vergelijken is met een 

kokosnoot, hard van buiten en zacht aan de 

binnenkant. Als de mensen een keer extra 

spul hadden dat mee moest, en ze vroegen 

netjes, waren we helemaal niet te beroerd 

om het mee te nemen, maar ze moesten niet 

denken dat we standaard alles mee zouden 

nemen en vooral niet dat ze zeiden “maar je 

moet”. Zo waren we in de Beekstraat met 

Willem. Op een gegeven ogenblik zag ik een 

man op Willem aflopen, die achter de wagen 

stond. Het duurde ongeveer tien minuten, ik 

hoorde ze praten met enig stemverhef, toen 

de man weer van achter de wagen vandaan 

kwam, maar niet op de normale manier 

lopend, nee gestrekt. Op de vraag ‘wat dat nu 

was’ antwoordde Willem heel rustig ”ik wil 

alles wel doen, maar ze moeten met de poten 

van me afblijven”. En dat is een waarheid als 

een koe.  

DE TWENTSE 

HONDENFLUISTE-

RAAR 

Er was op het terrein ook nog een stukje 

weiland en daar graasden vijf schapen. Deze 

schapen waren eigendom van een collega en 

hij had toestemming om ze op deze weide te 

laten grazen. Op een dag kwamen we op het 

werk en zagen twee politiewagens bij de 

weide staan. We werden allemaal 

nieuwsgierig en kwamen dichterbij. Eén van 

de schapen lag dood in de wei met een 

bloederige bijtwond. Op twee meter afstand 

van het dode schaap, stond een nogal uit de 

kluiten gewassen rottweiler met een 

bebloede bek, naar ons en de vier agenten te 

grommen. Geen van de aanwezige 

politieagenten durfden de hond te benaderen, 

laat staan om er zo dicht in de buurt te 

komen dat ze hem konden pakken en in de 

hondenwagen konden krijgen. Bijna alle 

collega’s stonden inmiddels te kijken hoe de 

vier agenten dit nu zouden aanpakken. Een 

collega riep: “Waar wacht je nog op. Sla hem 

in de boeien. Hij heeft wel een moord 

gepleegd.” Allemaal begonnen ze te lachen, 

behalve die vier agenten. Als je denkt dat je 

het kunt, ga gerust je gang was het antwoord. 

Het hielp ook niet echt, om de hond rustiger 

te krijgen, dat wij zo lagen te schreeuwen. 

De agenten overlegden met elkaar en 

besloten, na een uur, toch maar eens een 

dierenarts met een verdovingsgeweer te laten 

komen. Hoelang gaat dat geintje duren, vroeg 

Johan, we moeten nog aan het werk en jullie 

hebben ook wel iets beters te doen schat ik. 

De dierenarts zou hier om half tien zijn, zei 

hij. Mag ik jullie helpen, vroeg Johan. Graag. 

Johan stapte over het prikkeldraad, en liep 

kordaat op de grommende hond af. De hond 

keek, bij iedere stap die Johan dichterbij 

kwam, achterom. Het was net alsof hij een 

vluchtweg zocht. Johan was hem op tien 

centimeter genaderd en pakte de hond bij 

zijn halsband. Hij sprak tot de hond: “Kom 

maar jongen, jij kunt er ook niets aan doen… 

instinct” en ze liepen samen naar de 

politiewagen waar de agenten stonden te 

wachten. “Wil je hem zelf in de auto doen?” 

vroeg Johan. “Nee, doe jij maar” was het 

antwoord. Onder groot applaus van de 

toeschouwers, leidde Johan de hond in zijn 

tijdelijk verblijf. Toen ze wegreden zei 

Johan: “Ik ben benieuwd hoe ze hem weer uit 

de auto krijgen, maar dat is hun probleem.” 
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AVONDJE SLAP 

OUWEHOEREN  

Er waren in die tijd geregeld feestjes in de 

kantine en deze feestjes werden standaard 

afgesloten met een afspraak om met iemand 

mee te gaan naar zijn huis om daar verder te 

borrelen. Zo werd er afgesproken om na één 

van die feestjes naar “Lange Jan” te gaan. 

Met een man of acht, waaronder mijn collega 

Durk, gingen we naar het huis van “Lange 

Jan”. Degene, die voor de eerste keer bij Jan 

thuis waren, stelden zich voor aan zijn vrouw, 

die ons al verwachtte. In de loop van de 

avond  vroeg ik aan haar  of ze er geen 

moeite mee had dat haar man collega’s mee 

naar huis nam.  Want ja we hebben toch de 

nodige ‘sapjes’ al gehad. Ze vertelde me dat 

ze het wel oké vond. “Ik kom namelijk uit 

Brabant en ik hou wel van mensen en 

gezelligheid. Het is soms hier net een zoete 

inval en wat betreft ‘de nodige sapjes’ is er 

één regel: als jullie lastig worden, op welke 

manier dan ook, word je eruit gezet”. Ik 

snapte het volledig. Het was een gezellige 

avond en de ‘sapjes’ gingen gestaag bij ons 

naar binnen. Het was ongeveer half negen 

toen ik aan Jan vroeg of ik even naar huis 

mocht bellen. Dat mocht. Ik woonde nog bij 

mijn ouders en ze moesten toch even weten 

waar ik was, zodat ze zich geen zorgen 

hoefden te maken. Ik vertelde mijn moeder, 

dat ik nog even bij een collega zat en dat ze 

niet op mij hoefde te wachten. Durk vond het 

ook een goed idee, om het thuisfront te 

informeren waar hij uithing. Zogezegd, zo 

gedaan. De ‘sapjes’ waren al redelijk bij hem 

tot zijn spraakvermogen doorgedrongen, 

daarom hield hij de zinnen redelijk kort. Het 

gesprek met zijn vrouw ging dus als volgt: 

“Hallo schat zit bij een collega, ben om negen 

uur thuis”. Nu was het minstens drie kwartier 

fietsen vanaf het huis van Jan tot het huis van 

Durk, aan de andere kant van de stad. We 

keken elkaar dus aan, met een blik van: ‘Die 

durft, maar het zal wel’. De stemming zat er 

goed in en de tijd verstreek en daarmee werd 

ook het niveau van discussiëren ‘hoger’, 

volgens ons, maar in werkelijkheid was het 

gewoon slap ouwehoeren. We begonnen 

behoorlijke trek in een vette hap te krijgen 

en het plan werd dan ook geopperd om het 

‘kostelijke vocht’ aan te vullen met de vette 

hap. Zogezegd zo gedaan, de bestelling werd 

opgenomen en er werd gebeld naar de 

cafetaria. Een uur later zaten we, 

gezamenlijk en vooral zonder ‘discussie’ van 

onze bestelling te genieten. ‘Zonder 

discussie’ duurde echter niet lang. Na het 

eten hoorde ik dat ‘Lange Jan’ in een hevige 

discussie was met een collega over een 

krokodil. Ze spraken over krokodillen op het 

spoor. Ik luisterde er met aandacht naar… op 

een gegeven moment zei ik tegen Jan, met 

een zeker cynisme: “Ja… als een krokodil uit 

het water komt en hij wil toevallig naar de 

andere kant van de spoorlijn, dan zal hij over 

het spoor moeten hè?” “Nee joh niet zo’n 

krokodil… een trein!” Nou, je kunt wel nagaan 

dat er weer een nieuw onderwerp voor slap 

ouwehoeren geboren was. Om half één 

hielden we het voor gezien. Het was een 

supergezellige avond geweest en we 

bedankten dan ook de vrouw des huizes 

hartelijk. Ook Durk bedankte haar voor de 

gezellige avond. Wat wij een topprestatie van 

hem en zijn spraakvermogen vonden, was dat 

hij het woord ‘gezellige’ uit zijn mond kreeg 

en ook nog redelijk verstaanbaar ook nog. 

Durk moest dezelfde kant op als ik. We 

fietsten dus, om kwart voor één, samen naar 

huis. Ik fiets met een redelijk tempo, al zeg ik 

het zelf, maar zo hard als Durk die avond 

fietste, kon ik niet. Op de vraag van mij, 

waarom hij zo hard fietste zei hij: “Ten 

eerste, als ik te laat kom wordt Anja (zijn 

vrouw) boos, en ten tweede, als ik niet zo 

hard fiets dan val ik om”.  
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RONDJE VAN 

RONNY 

Eén keer per jaar was er een uitje gepland, 

waarbij de echtgenotes ook mee mochten. Dit 

was de eerste keer dat ik meeging. We 

moesten ons om negen uur verzamelen aan de 

Turfkade. Om kwart over negen kwam er een 

bus aangereden die ons naar Zwolle bracht. 

Ze hadden mij al een beetje uitgelegd hoe de 

dag zou verlopen. Jan vroeg, een paar dagen 

eerder, hoeveel geld ik wou meenemen. Ik 

vroeg of hij dat weten wou of moest. “Nee”, 

zei hij: “Ik wil je alleen maar behoeden voor 

de blamage dat je zonder geld zit bij een 

cafeetje. Het is namelijk traditie, dat degene 

die voor de eerste keer meegaat, een rondje 

geeft aan iedereen die meegaat. En dat kan 

behoorlijk in de papieren lopen, zeker met 

een bus vol!” Voor de zekerheid ben ik nog 

even langs de flappentap gegaan om een 

extra bankbiljetje op te halen, just in case! 

Toen we in Zwolle aankwamen, was de eerste 

stop bij de rondvaartboot. Daar genoten de 

meesten van de stad Zwolle vanaf het water. 

Er waren drie vrijgezellen bij, Bennie, Jan en 

ik zei de gek. Voor Bennie en Jan was het 

vaste prik om, als de rest met de 

uitgestippelde excursie meegingen, te 

proeven of de lokale ‘sapjes’ door de keuring 

kwamen. Nadat ze wisten hoe laat ze weer bij 

de bus moesten zijn, werd de lokale 

middenstand met hun bezoek vereerd. “Hé 

Schoemaker goaj met of blief ie hier”? hoorde 

ik Jan zeggen. “Ja, ik goa met”. Het was een 

gezellig kroegje en de lokale ‘sapjes’ waren 

goedgekeurd. Na anderhalf uur werd het tijd 

om naar de bus te gaan. De rest zat al in de 

bus te wachten. Het commentaar wat we 

kregen, omdat we te laat waren, bleef dan 

ook niet uit. We gingen nu naar de binnenstad 

van Zwolle, ik moest nog een stel blousen en 

broeken hebben, dus ik ging even de stad in. 

Na een uurtje, kwam ik met twee tassen met 

nieuwe kleren de winkel uit. Ik stond nog wat 

te kijken in de etalage van de winkel, toen ik 

de stem hoorde van Jan: “Hé Ronny, kom er 

gezellig bij”. Ik keek om en zag Jan en een 

groot deel van de collega's, met hun vrouwen, 

op het terras van een café zitten. Ik dacht 

meteen aan de woorden van Jan, over de 

traditie en vroeg wat iedereen wou. Alsof het 

zo zijn moest had niemand nog een 

consumptie. De heren wilden allemaal een 

borreltje of cola Bacardi (normaal dronken ze 

alleen maar bier) en de dames lusten wel een 

sorbet. Ik zag de rekening al voor me. Toen ik 

om de rekening vroeg zei de serveerster: “Dat 

is dan 230 gulden en 90 cent”. Nou, ik kan je 

vertellen dat ik dit niet lollig vond, want ik 

had nog 250 gulden. Mijn reactie was dan ook: 

”Zou ik ook kunnen afwassen?” Volgens mij 

was het aan mijn gezicht te zien, dat ik nog 

maar 250 gulden over had, want toen ik wou 

betalen, zeiden ze: “Loat ma zitt’n mien 

jong, wie doo’t zulf wa, aans kuj de hele dag 

niks meer kop’n.” Later bleek dat het 

allemaal afgesproken werk was van de 

collega's. Ze wilden zien hoe ik reageerde. De 

manager drukte mij een tientje in de handen 

en zei dat ik me niet had laten kennen, maar 

het was komisch om te zien hoe mijn gezicht 

veranderde bij het horen van het bedrag. We 

kregen nog een diner bij een Grieks 

restaurant in Almelo en al met al was het een 

geslaagde dag, waarbij ik veel heb gelachen. 

Volgend jaar ga ik weer mee. 
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DE DAG VAN JE 

LEVEN 

Ze kwamen op het afvalbrengpunt mensen te 

kort, met name op de weegbrug en op het 

kca-depot. Dat kwam wel goed uit, want mijn 

vriendin en ik hadden trouwplannen. We 

zouden volgend jaar in het huwelijksbootje 

stappen. En ondanks dat ik een redelijk loon 

had, waren een paar extra centen niet weg, 

toch? Na een interne opleiding voor operator 

weegbrug en een externe cursus van drie 

dagen voor kca-depot houder, werd ik 

ingedeeld om de zaterdag te werken. Dit 

leverde ons een mooi zakcentje op die we 

weer konden gebruiken om ons spaarpotje 

voor de bruiloft aan te vullen. De datum van 

ons huwelijk, 4 september 1992, naderde en 

mijn collega’s begonnen al plannen te maken 

wat ze allemaal uit zouden spoken. Jan 

plaagde mij met allemaal verhalen van 

’rottigheid’ die ze uit zouden halen. Ik zou 

het vanzelf wel zien wat er gebeurde. Toen 

het zover was, stond er al  een rij van 

vrachtwagens van de reiniging bij het 

stadhuis. Luid toeterend, om zoveel mogelijk 

de aandacht op hun aanwezigheid te vestigen. 

Niks rottigheid, dit was alleen een teken voor 

mij dat ik wel goed in de groep lag, omdat 

iedereen er was. Het was een lawaai van 

claxonnerende auto’s. De ambtenaar die het 

huwelijk moest voltrekken, moest dan ook 

geregeld haar speech onderbreken, omdat ze 

er niet bovenuit kwam. Na de zoveelste 

onderbreking zei ze met een glimlach tegen 

mij dat ik na de huwelijksreis, maar eens een 

hartig woordje met mijn collega’s moest 

praten. Het is haar uiteindelijk toch gelukt, 

om ons de deur uit te laten gaan als man en 

vrouw. Toen ik na onze huwelijksreis terug 

aan het werk ging zei Jan tegen mij: “Nou ik 

zou zeggen: welcome to the club!. Mooi 

gehad?” “Ja!” “Ok, haha” Ja, Jan was een 

man van veel woorden.  

 

 

 

OMHOOG-

GEVALLEN 

BALLETJES  

In 1994 kwam de toenmalige koningin Beatrix 

naar Almelo. Ze opende de nieuwe 

bibliotheek en bracht een bezoek aan de 

grote kerk. Daarom moest de omgeving 

rondom de bibliotheek en de grote kerk spik 

en span zijn. Er werden stratenmakers 

ingezet om de loszittende stenen weer vast te 

zetten, het reinigingspersoneel maakte de 

straat onkruidvrij en mensen van de 

groenvoorziening snoeide  de bosschages.. 

Alles moest er op en top uitzien voor het 

’hoge’ bezoek. Na drie dagen noeste arbeid 

lagen de beide locaties er dan ook bij, om 

door een ringetje te halen. De bobo’s waren 

zeer tevreden over het eindresultaat. Als blijk 

van waardering werd alle personeel van de 

technische service, reiniging en 

groenvoorziening, kortom iedereen die mee 

had gewerkt om dit resultaat te behalen, 

uitgenodigd voor een hapje en een drankje in 

de kantine van het gemeentehuis. De meeste 

collega’s van mij gingen er niet heen, want 

voor hen waren het toch maar 

omhooggevallen balletjes, die toch niets met 

de reiniging hadden. Ik zei: “Als je nu iedere 

keer maar wegblijft zal er niets veranderen. 

Ik ga wel. Ik wil wel eens kijken of dit 

werkelijk zo erg is zoals jullie zeggen.” Dus 

ging ik met drie collega’s, die er net zo over 

dachten als ik, erheen. Nadat we thuis 

gedoucht en andere kleren aangedaan 

hadden, kwamen we tegen een uur of vijf aan 

bij het gemeentehuis. In de kantine was de 

opkomst niet zo denderend hoog en de 

meesten van de aanwezigen waren van het 

gemeentehuis. Wat ik vreemd vond, want ik 

had ze niet gezien bij het schoonmaken. Maar 

ja, zo gaat dat. Ik nam plaats naast een leuke 

dame die in gesprek was met een collega van 

de groenvoorziening, die op het kantoor zat. 

Nadat ze uitgepraat was keerde zich naar mij 

en vroeg mij waar ik werkte en ik zei, om het 

ijs een beetje te breken: “Bij de gemeente”. 

“Ja hèhè we werken allemaal bij de 
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gemeente”, zei ze lachend. “Ik, bijvoorbeeld, 

ben secretaresse van de wethouder en jij”? 

“Ik ben werkzaam bij de reiniging.” “Op 

kantoor?” “Nee, vuilnisman”. Met de 

woorden: “Oh” draaide ze zich weer om naar 

de collega van de groenvoorziening en dit was 

het einde van ons gesprek. Ik dacht aan de 

woorden van mijn neef Jan en tikte haar op 

de schouder en vroeg haar met luide stem of 

ik haar nu te min was. Alleen omdat ik 

vuilnisman ben. Iedereen was nu stil en keek 

naar mij en de leuke dame. Die nu niet meer 

zo leuk was, want ze siste tegen mij: “Stil, 

iedereen kijkt naar ons”. “Nou en”, zei ik, 

“ze kijken niet naar ons, maar naar jou en je 

arrogante houding! En waarom? Alleen omdat 

je secretaresse van de wethouder bent?” Haar 

hoofd werd nog roder dan het rood van de 

Nederlandse vlag die achter ons stond. Ze 

keek beschamend naar beneden en ik… ik ben 

weggegaan en ben ergens anders gaan zitten. 

BEUNHAZEN  

Omdat we de hele dag op de weg zitten, kom 

je van alles tegen. Je bent dus ook een klein 

beetje een verlengstuk van de politie, 

brandweer en ambulance. Zo was er in de 

zomer van 1995 een bermbrand op de 

Bleskolksingel. We waren op weg naar de wijk 

Schelfhorst, toen we de brand zagen. We 

kwamen net terug van het water tanken, dus 

het was vanzelfsprekend dat we zelf 

probeerden om deze brand te blussen, om te 

voorkomen dat de hele berm in lichter laaie 

vloog. Na zo’n kwartiertje hoorden we in de 

verte de sirene van de brandweer. Jan vroeg: 

“Zouden ze voor deze brand komen?” “Weet 

ik niet, maar als ze komen, zijn ze te laat. 

Het is al uit.” Ik had het nog niet gezegd en ja 

hoor daar kwamen ze aan. Ze stapten uit om 

te kunnen blussen en toen zagen ze dat het 

niet meer nodig was. Ik zei: “Niet meer nodig 

jongens, is geregeld.” Ik dacht dat we een 

compliment kregen, dat we zo adequaat 

gehandeld hadden. Maar nee hoor, het enige 

wat ze tegen ons zeiden was: ”Beunhazen doe 

je maar in jullie eigen tijd”. “Nou", zei Jan, 

”Brandweervolk is maar chagrijnig volk. 

 

Redders in nood 

Een andere keer, waarbij we ook als ’redders 

in nood’ optraden, was toen we een paar 

maand later naar de kantine reden voor de 

koffie. We stonden voor het verkeerslicht en 

zagen voor ons een taxi stilstaan, midden op 

de weg. De taxichauffeur stond naast zijn 

wagen. Toen we dichterbij kwamen, zagen we 

dat er wel zes mensen bij stonden, waaronder 

een collega. Ze keken en wezen allen naar 

het water. We stopten langs de kant van de 

weg en liepen ernaartoe. De collega kwam al 

naar ons toe. Hij gebaarde wild en wees naar 

het kanaal. Hij vertelde ons dat er een man in 

het water lag. Ik zei: “Nou, sta daar dan niet 

zo en haal hem eruit”. “Dat wil ik wel, maar 

ik kan niet zwemmen.” We bedachten ons 

geen seconde en sprongen het water in. Jan 

eerst en vrijwel direct daarna sprong ik. En 

daar in het riet zag ik de man drijven. We 

sleepten de man op de oever en ik probeerde 

hem bij te krijgen. Dat lukte. Inmiddels was 

de ambulance gearriveerd en nam hem mee 

naar het ziekenhuis. Nadat we droge kleren 

hadden aangedaan gingen we weer aan het 

werk. Alles voor de gemeenschap, hè? 
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SCHERPE BLIK  

Vier jaar nadat mijn vrouw en ik getrouwd 

waren kwam mijn chef bij me en vroeg mij of 

ik misschien belangstelling voor de functie 

van chauffeur had. Dat had ik wel, want een 

chauffeur verdiende meer dan een belader. 

Martin, de chauffeur van de kolkenzuiger, 

ging na veertig jaar met pensioen. Ik had hem 

al menig keer vervangen en had tegen mijn 

chef verteld dat ik het wel leuk werk vond. Ik 

werd dus de nieuwe chauffeur op de 

kolkenzuiger. Jan, mijn maat, was een geinig 

ogend mannetje. Ik dacht zo’n tien jaar ouder 

dan ik was. Hij was niet alleen geinig ogend, 

maar hij had ook veel humor. Op een dag, we 

werkten ongeveer een half jaar met elkaar, 

vertelde ik hem dat ik dacht een bril nodig te 

hebben. Hij vroeg mij met een stalen gezicht 

of ik het nummerbord op wou lezen van de 

wagen die ongeveer vijfentwintig meter voor 

ons stond. Ik las het nummerbord. Oké de 

volgende auto, zei hij. Deze stond op honderd 

meter. Werd al moeilijker, maar het ging. 

Weer was zijn antwoord, oké nu de volgende. 

Deze auto stond wel driehonderd meter 

verwijderd en ik keek hem aan en zei: “Die 

kan ik echt niet lezen”. Jan lachte en 

verzekerde mij, dat ik GÉÉN bril nodig had. Ik 

vroeg hem hoe hij dat zo zeker wist. “Makkie, 

omdat ik het óók niet kan lezen en ik heb ook 

geen bril nodig”, lachte hij. We konden het 

samen goed vinden. Dat moet ook wel, want 

je ziet je collega, qua uren op een dag, meer 

uren dan je eigen vrouw. En als je het dan 

niet met elkaar kunt vinden, dan duurt een 

werkdag ontzettend lang. 

Een smerig klusje 
Op een gegeven ogenblik werd er aan ons 

gevraagdom op zaterdag op het 

bedrijventerrein en parkeerplaats van Texas 

Instruments, de kolken te ledigen. We 

besloten om vroeg te beginnen, want het was 

een behoorlijk groot terrein. De gang zat er 

goed in en de wagen begon vol te raken. We 

moesten nog tien putten toen ik tegen Jan 

zei:” Doe even een stapje naar achteren, 

want de wagen gaat zo in de persmodus”. Ik 

had het nog niet gezegd of het begon al. 

Doordat de zuigbuis nog in de put stond, kon 

de drek geen enkele andere kant op dan 

omhoog. Het ging zo snel. Jan had geen schijn 

van kans om weg te komen. Het was dus 

onvermijdelijk dat hij helemaal onder de drek 

kwam te zitten. Jan reageerde op zijn eigen, 

nuchtere wijze door heel verontwaardigd te 

zeggen: “Potverdikke, hoe kan dan nu?” Ik 

moest wel lachen, maar wou het niet doen. Ik 

wou hem niet het gevoel geven dat ik hem 

uitlachte. Jan kwam bij me op de treeplank 

staan en vroeg aan mij hoe ik wist dat de 

wagen in persmodus ging. Ik zei: “Kijk zie je 

deze meter?” “Ja”. “In zuigmodus loopt de 

wijzer naar links. Als de wagen geen druk 

meer op kan bouwen, doordat de auto vol is, 

loopt de wijzer automatisch terug en loopt 

dus naar rechts (persmodus)”. Op dat moment 

kreeg Jan weer de volle laag. “Heb ik weer, 

voor de tweede maal”. Ik kon nu mijn lachen 

echt niet meer houden. Mijn buik deed er pijn 

van. Toen ik uitgelachen was zei ik tegen Jan: 

“En nu denk je zeker dat je in de wagen mag 

meerijden. De reiniging is vlak bij. Je gaat 

maar mooi lopen… te stinken.” Hij keek me 

beteuterd aan en ik zei tegen hem: “Tuurlijk 

niet! Stap in, dan breng ik je naar huis. Kun je 

je douchen en schone kleren aan doen. Blijf 

maar thuis ik breng de wagen wel terug.” 
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LUMINEUS IDEE 

Rond deze tijd waren ze van de gemeente 

Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Almelo 

bezig om een ander bedrijf op te richten, 

waarin de reinigingstakken van deze vier 

gemeenten werden ondergebracht. De 

gemeenten hadden het lumineuze idee, dat 

ze met een extern bedrijf die de 

reinigingstaken zou uitvoeren, goedkoper uit 

waren. Mijn collega’s en ik hadden zo onze 

twijfels, wat ook meespeelde, geen van ons 

wou bij de gemeente weg. Na een aantal 

bijeenkomsten, in de zaal van attractiepark 

‘de Waarbeek’ in Hengelo, waar uitleg 

gegeven werd, over hoe en wat, bleek er veel 

weerstand te zijn onder het personeel… en 

niet alleen in Almelo. Maar ja zoals bij dit 

soort dingen in het leven gaat, je wordt 

gehoord, maar het gaat op de manier die ‘de 

mensen die er verstand van hebben’ 

uitgedacht hebben. Uiteindelijk ging het 

bedrijf Twente Milieu, op één oktober 1997 

van start. Voor de jongens in de uitvoering 

veranderde in eerste instantie niet veel, want 

ja, het vuilnis moest toch van de straat, maar 

achter de schermen was van alles aan de 

hand. Zo kwam er een derde partij om de 

hoek kijken, het energiebedrijf Essent. De 

gedachte daarachter was, dat het energie 

bedrijf alles onder één dak wou hebben, van 

vuilnis ophalen tot energie uitleveren. Dit 

was, voor de werknemers van de 

gemeentereiniging wéér een verandering, 

alleen was deze niet zo ingrijpend als de 

eerste. Doordat Essent voor 35% 

aandeelhouder werd én Twente milieu nog 

géén cao had, vielen we onder de collectieve 

arbeidsovereenkomst van de nutsbedrijven. 

Dat was voor ons een kleine meevaller, want 

die was zo slecht nog niet! 

 

 

 

 

 

 

ALLEMAAL 

GEZOND?  

In 2000 kwam de vraag van de collega’s uit 

Enschede of er belangstelling was om aan de 

Truckrun mee te doen. De Truckrun is een 

festijn van vrachtwagenchauffeurs die een 

mooie dag bezorgen aan gehandicapte 

kinderen door met hun in het mooie Twentse 

landschap rond te rijden. Ik hoefde niet lang 

na te denken of ik het zou doen of niet, want 

uit eigen ervaring weet ik dat niet alles voor 

deze kinderen vanzelfsprekend is. Dus op een 

zaterdag verzamelden ik en drie collega’s ons 

bij de evenementenhal in Hengelo. Bij de 

afslag ‘Hengelo evenementenhal’ kwamen we 

al in een stilstaande file. Na een half uur 

konden we eindelijk het terrein van de 

evenementenhal op. Mijn mond viel open van 

verbazing: ik schatte dat er wel driehonderd 

vrachtwagens stonden te wachten. Het hele 

terrein was helemaal ingericht om de mensen 

een onvergetelijke dag te bezorgen. Om half 

één ging de eerst colonne van dertig wagens 

op pad. Ik zat in de laatste colonne. Mijn 

passagier was een man van veertig, zo 

vertelde zijn vader, want hij kon zelf niet 

praten.  Op een gegeven moment begon hij 

van voren naar achter te wiegen en naarmate 

de reis vorderde, ging hij alsmaar harder 

wiegen. Zijn vader zei tegen mij: “Nu geniet 

hij met volle teugen”. We raakten verder aan 

de praat en hij vroeg mij of ik kinderen had. 

“Drie”, zei ik, “twee jongens en één meisje”. 

“Allemaal gezond?” was de vraag. “Tot nu toe 

wel”, zei ik. Hij begreep het niet helemaal, 

dus ik legde uit: “Onze oudste, een jongen, is 

negen weken te vroeg geboren en woog bij 

zijn geboorte 1290 gram. Hij heeft er God zij 

dank niets aan overgehouden. Onze tweede, 

een meisje, is na volledige veertig weken 

geboren. En onze jongste is twee weken te 

vroeg geboren en is gehandicapt. De twee 

oudsten worden ingeënt tegen 

hersenvliesontsteking”. “Dan kennen jullie 

het klappen van de zweep ook wel”, zei hij. 

“Een beetje, er zijn er altijd ergere dingen. 

Mag ik vragen wat er met uw zoon is?” “Dat 

mag”, zei hij, “hij is gezond geboren, maar 

kreeg dát, waarvoor jouw oudste kinderen 
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tegen ingeënt worden”. Toen ik dat hoorde 

zei ik tegen hem: ”Dat bedoel ik nu met het 

kan altijd erger”. We hadden nog een prettig 

gesprek met elkaar. s ’Avonds om vijf uur was 

de laatste colonne binnen. Ik parkeerde de 

truck op de aangewezen plaatsen hielp mijn 

passagier uit de wagen. Toen we elkaar de 

hand hadden gedrukt zei de vader tegen zijn 

zoon: “Zou je de chauffeur niet eens 

bedanken?” Ik had een handdruk van hem 

verwacht, maar tot mijn verbazing vloog hij 

mij om de nek en gaf mij een kus op de wang. 

Zoveel dankbaarheid, voor zo weinig moeite 

van mijn kant, vond ik ontroerend. Ik dacht 

aan onze gehandicapte zoon en een traan 

verscheen in mijn ogen en ik dacht: wat 

dankbaarheid en tevredenheid aangaat, 

kunnen wij nog iets leren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP GLAD IJS  

Ook onder de vlag van Essent werd het 

winter. Zoals gewoonlijk kwamen we na een 

melding opdraven. Het sneeuwde behoorlijk 

en we kregen de instructie om de 

sneeuwploeg aan te koppelen. Toen iedereen 

de sneeuwploeg had aangekoppeld gingen we 

op weg. Mijn route ging naar Bornerbroek tot 

aan de grens van Enter en weer terug. Toen ik 

daarmee klaar was, pakte ik de telefoon en 

vroeg de collega’s of ze nog hulp nodig 

hadden. Ze waren bijna allemaal klaar met 

hun route, alleen degene die de wijk 

Schelfhorst in zijn route had niet. Onder het 

motto ‘Samen uit, Samen thuis’ gingen een 

collega en ik op weg om hem te helpen. 

Inmiddels was het begonnen te vriezen 

waardoor we onze snelheid moesten verlagen 

tot een veiliger tempo. We spraken af waar 

mijn collega en ik begonnen. Ik zou aan het 

Drakensteyn beginnen en zo langs het 

winkelcentrum naar Twente Milieu te gaan. 

Tegen die tijd zouden de andere twee ook 

wel klaar zijn en konden we gezamenlijk aan 

de koffie. Maar het liep een klein beetje 

anders. Want toen ik de bocht door kwam om 

op de Stins te komen, kreeg mijn wagen het 

geweldige idee om te proberen de 

lantaarnpaal, die op de vluchtheuvel stond, 

omver te rijden. Toen ik namelijk met 

gepaste snelheid de bocht instuurde, kwam ik 

in een slip terecht en  stevende ik recht op de 

lantaarnpaal af. Ik probeerde er nog vanaf te 

sturen, maar tevergeefs. De sneeuwploeg 

raakte de lantaarnpaal en die brak af. Net als 

een luciferpinnetje dat tussen twee vingers 

geknakt wordt. Het gevaarte leek in een slow 

motion neer te komen op het naastgelegen 

fietspad. Ik was blij dat er niemand fietste. Ik 

waarschuwde de coördinator en de politie en 

wachtte tot deze arriveerden. Intussen was 

de coördinator van de Cogas (de 

stroomleverancier) gewaarschuwd.  Want ja, 

het nog staande deel van de lantaarnpaal 

moet toch spanningsvrij gemaakt worden. 

Want mij is altijd geleerd  dat stroom en 

water niet samengaan. De Cogas was er 

binnen een half uur, maar de politie liet op 

zich wachten. Na anderhalf uur kwam er een 

politiewagen met twee agenten aan. Ze 
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stapten uit en namen poolshoogte. Ze 

verontschuldigden zich dat het zolang duurde, 

want ze waren nog met een andere zaak 

bezig. “En daar komt nog bij”, zei een van 

hen: “Dat het glad is en dat we dus  niet zo 

hard rijden konden rijden”. Eén van hem 

vroeg aan mij hoe dit kwam. Ik vertelde hoe 

het gebeurd was en hij zei: “Dan heb je wel 

hard gereden of niet?” Ik keek hem aan met 

een blik: meen je dit nu werkelijk? Daarom 

zei ik hem: ”Tuurlijk joh, ik wou kijken of ik 

deze bocht, onder deze omstandigheden, met 

een snelheid van 80 km per uur kon halen, 

maar dat viel tegen.” Het was hem duidelijk, 

dat mijn antwoord heel sarcastisch was, want 

hij zei niets meer. Nadat het nodige gebeurd 

was, kon ik mijn weg weer vervolgen. Die 

morgen heb ik de gehaktbal, die ik altijd na 

een strooiactie at, maar overgeslagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAAGSE BLUF  

Toen Essent uit het management van  Twente 

Milieu stapte, vervielen ook de leuke 

jaarlijkse uitjes. Door een aantal collega’s 

van de locatie Almelo werd het plan opgepakt 

om zelf een jaarlijks uitje te regelen. Diegene 

die mee wou, kon zich opgeven bij de 

collega's die het uitje organiseerden. Er  

gingen uiteindelijk zes collega’s met het uitje 

mee. Nu waren dit allemaal, zoals ze zeggen 

’jonge keerls’ en dan kun je op de klompen 

wel aanvoelen waar de reis naar toe ging. 

Juist: Amsterdam! Het werd zo gepland dat 

het uitje samenviel met de tweejaarlijkse 

vrachtwagenshow in de RAI Amsterdam(om 

het toch nog een klein beetje werk 

gerelateerd tintje te geven en natuurlijk 

omdat Twente Milieu de entree betaalde). In 

de trein zat de stemming er al goed in. 

Eenmaal in de RAI spraken we af om als groep 

de stands te bekijken. We bekeken de stands 

van Volvo, Scania en DAF en gingen  met de 

vertegenwoordigers in gesprek over  de 

nieuwste modellen (lees: bier drinken). Al 

met al verbleven we dan twee uur binnen, om 

daarna de binnenstad van Amsterdam met 

onze aanwezigheid te verblijden. Natuurlijk 

was dan een kijkje op de wallen, waar de 

dames zich liggende staande hielden, een 

must. We liepen met zes mannen uit Almelo, 

een klein provinciestadje vergeleken bij 

Amsterdam, over de Warmoesstraat en zagen 

opeens een gezellig bruin café. Wij naar 

binnen, wat ja het was toch al minstens een 

uur geleden dat we ons laatste ’sapje’ hadden 

gehad, dus hoog tijd. Toen we binnenkwamen 

zagen we het meteen en keken we elkaar met 

enige verwondering aan.  Het hele café was 

behangen met foto’s, sjaaltjes en vaantjes 

van DE voetbalclub. Nee geen Ajax, zoals je 

zou verwachten, nee van de Almelose club 

Heracles. De kroegbaas groette ons en met 

een zwaar Amsterdams accent zei hij: 

“Goedemorgen! Kom binnen en neem plaats. 

Naar de vrachtwagenbeurs in de  RAI geweest? 

Mag ik vragen waar jullie vandaan komen? 

Toen hij hoorde dat wij uit de stad kwamen 

van de voetbalclub waarvan hij fan was, werd 

hij op slag amicaal. Met bijna overslaande 

stem van opwinding zei hij: “Ga zitten aan de 
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stamtafel. Wat drinken jullie?” De huiskat, 

die op de tafel lag, werd er hardhandig vanaf 

gewerkt met de woorden: “Oprotte luizenbol! 

Hier zitten nu mijn nieuwe vrienden uit 

Almelo.” Nadat hij de bestelling gebracht had 

- vijf bier en een apfelkorn - nam hij een 

stoel en kwam erbij zitten. Het was 

beregezellig en iedereen gaf een rondje, 

behalve Johan.  Johan zei: “Mijn rondje 

houden jullie tegoed totdat we in de topless 

bar zitten”. Dit raadden wij Johan allemaal af 

en zeiden dat ‘ie vele malen duurder uit was. 

Dit kon hem echter niets schelen en dus 

gingen we op weg naar de topless bar. Later 

bij het afrekenen bleek dat hij drie keer 

zoveel kwijt was dan wij. We liepen midden 

op straat en er kwam  een Suzuki busje 

aangereden die luid claxonneerde. De 

chauffeur schreeuwde: “Aan de kant stelletje 

aso's! Dit is toch niet normaal, zo midden op 

de weg te lopen”. Dit alles met een zwaar 

Amsterdams accent. Ik liep op de chauffeur af 

en zei hem dat dit ook wel op een andere 

toon kon. En dat zijn busje ook wel op de 

kant kon als hij zo doorging. Op zijn vraag: 

“Willen jullie dit doen met zijn tweeën?”, zei 

ik: “Nee niet met z’n tweeën, maar samen 

met die vier die achter ons aankomen.” Hij 

keek in zijn spiegel en deed beide deuren op 

slot en gaf gas. En weg was ‘ie. Zou hij toch 

het risico niet hebben aangedurfd? Wij 

lachten en ik zei: “Niet alleen Den Haag heeft 

Haagse bluf”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEERMOMENTJE 
Het is natuurlijk een regel dat je niet midden 

op de straat mag lopen, het mag gewoon niet. 

Net als bellen achter het stuur. Jaren geleden 

hield een agent mij en mijn collega aan 

omdat -volgens haar- de chauffeur achter het 

stuur aan het bellen was. We reden met de 

kolkenzuiger langs een verkeerscontrole en ik 

was inderdaad aan het bellen tijdens het 

rijden. De agent die dit zag, waarschuwde 

haar collega. Ik zag dat de twee agenten ons 

gebaarden te stoppen. Ik zei tegen collega 

Hendrik die achter het stuur zat: “Blijf maar 

even staan, ze denken dat je belt achter het 

stuur.” Toen de agenten bij onze wagen 

kwamen, trok de agent de deur open waar 

normaal de chauffeur zit. Bijna gelijktijdig zei 

ze: ”Je weet toch dat je niet mag bellen 

achter het stuur.” Ik zei meteen “Welk 

stuur?”. De agent keek en zag tot haar 

verbazing dat ik geen stuur voor me had. De 

agente verontschuldigde zich meteen: “Oh, ik 

had niet gezien dat het stuur aan de andere 

kant zit, sorry.” De andere agent zei daarop 

glimlachend: ”Ik had het wel gezien, maar 

wilde haar er zelf achter laten komen. Mooi 

leermomentje voor haar.” Ik keek de agent 

aan en zei met een sarcastische ondertoon: 

”Tuurlijk, had ik ook gezegd.”  
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ER ZIT EEN 

LUCHTJE AAN  

Op een dag vroeg  een meisje van kantoor aan 

mij of ze een keer mee mocht. Ze moest 

namelijk de uren verwerken van de vetputten 

die we bij restaurants en bakkerijen ledigden. 

Ze zei: “Dan heb ik namelijk een idee hoe 

jullie dag er zoal uitziet". De afspraak werd 

gemaakt en ze zou de week erop met Jan en 

mij meegaan. De eerste klant was nog een 

beetje te doen, qua stank. We zullen maar 

zeggen: om haar er een beetje in te laten 

komen. Het was een vetvangput van een 

restaurant. Bij deze put konden we makkelijk 

bijkomen, dus de klus was zo gepiept. Ze  

vroeg aan mij of dit alles was. We zeiden 

tegen haar: “We het zo hebben uitgekiend dat 

jouw reukzintuigcellen, met elke vetvangput 

die we doen, een klein beetje meer worden 

aangesproken.” Na een stuk of vijf klanten te 

hebben gehad, was ze toe aan een pauze.  We 

reden naar de kantine van de locatie 

Enschede voor een kopje koffie en een 

broodje. Na de koffie zei ze: “Ik snap niet dat 

jullie nog trek hebben in een broodje, ik heb 

nog de geur in mijn neus.” De laatste klant 

was het ergst. Mijn collega en ik waren er wel 

aan gewend, maar voor onze  collega die een 

dagje meeliep, was het een zware 

beproeving. Dat ze het deze keer erger vond 

dan de vorige keren,  was te zien aan de plek 

waar ze stond en hoe ze stond. Ze stond 

namelijk op tien meter afstand en met de 

kraag tot boven haar neus opgetrokken. We 

hadden uiteraard  stiekem een klant 

uitgezocht, waarvan het aroma op zijn sterkst 

was. Wel een beetje gemeen of niet? 

 

 

 

 

 

 

HEB JE OOK 

MAYONAISE? 
Om de twee jaar wordt er  een driedaagse 

cursus gegeven aan de leden van de 

ondernemingsraad om de nieuwe leden te 

leren wat de rechten en plichten zijn van 

ondernemingsraad en om  het vastgeroeste 

geheugen van de zittende leden nog even op 

te frissen. Dit waren leerzame, maar vooral 

leuke cursussen. Omdat de cursusdeelnemers 

allemaal jongens uit de uitvoering waren, 

waren ze niet gewend om de hele dag in de 

'schoolbanken’ te zitten. De cursusleidster 

speelde daar goed op in, want om het uur had 

ze een buitenoefening gepland, zodat we 

onze aandacht er weer goed bij hadden. De 

avonden waren voor onszelf.  Na de les gingen 

we naar onze kamer om ons te douchen en 

om acht uur stond een inspectie van de 

ontspanningsruimte op het programma. 

Meestal duurde deze inspectie langer dan 

gepland was, omdat de avonden altijd 

gezellig waren. Je leerde je collega's toch op 

een andere manier kennen, dan alleen op het 

werk.  Zo kwamen ze erachter dat ze mij niet 

in de slappe lach moesten laten schieten, 

want dan kon het wel eens zijn, dat het 

restaurant leegliep. En dat Cees, bij alles wat 

‘ie at, mayonaise moest hebben. Toen hij 

vroeg of ze mayonaise hadden, moest de ober 

helaas nee verkopen. Dit was voor Cees het 

slechtste scenario ooit en hij bleef maar 

vragen om zijn geliefde mayonaise. Toen hij 

voor de zoveelste keer vroeg: “Heb je ook 

mayonaise”, was dit bij onze ober (een 

jongen van een jaartje of twintig) zichtbaar 

de druppel. Hij liep weg om een half uur later 

terug te komen met een knijpfles mayonaise. 

De beste jongen was op zijn fiets gesprongen 

om bij de supermarkt een fles op te halen. Hij 

zette de fles voor Cees neer en zei op 

sarcastische toon: “Met de complimenten van 

de zaak”.  Iedereen lachte om het beteuterde 

gezicht van Cees.  
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A NIGHT LIKE THIS   

We schrijven het jaar 2009, de maand 

december. Vadertje vorst had wederom zijn 

intrede gedaan. Dit was de tijd van het jaar 

waarin de inwoners altijd extra stilstonden bij 

het werk van diegene die hun nachtrust 

opofferden om de wegen ijs- en sneeuwvrij te 

houden; de mannen van de winterdienst. 

Binnen een kwartier na het ontvangen van 

een bericht op de telefoon, stonden we aan 

de Turfkade om de klus te klaren. Nadat 

iedereen zijn cafeïneshot had genomen, 

werden de strooiwagens gestart. Elk met een 

eigen route. Maar mocht er onderweg een 

probleem ontstaan, technisch of anderzijds, 

dan was niemand te beroerd om elkaar te 

helpen. Op deze nachtelijke ritten sloeg de 

vermoeidheid en eentonigheid wel eens toe. 

We hadden dan steun aan een oppeppend 

gesprek met elkaar en de ‘uit de radio 

schallende’ stemmen van de discjockey. De 

zoetgevooisde stem van Caro Emerald zorgde 

voor een bijdrage aan de innerlijke rust. 

Iedere keer wanneer de eerste tonen van het 

o, zo toepasselijke lied ‘A night like this’ uit 

de speaker kwam, belden we elkaar op om te 

praten over de voldoening die het gaf om bij 

nacht en ontij, bij de lichten van onze 

machtige strooiwagens, deze zware klus te 

klaren. Aan het einde van de route, keken 

deze bikkels van de nacht tevreden terug op 

wéér een geslaagde missie. Moe, maar 

voldaan gingen ze naar hun warme nestjes om 

- nog voor de resterende tijd - een oogje 

dicht te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPKE 

ZONDERLAND  

In 2013 moest ik samen met een collega 

rolcontainers ledigen in de gemeente Hof van 

Twente. Toen we in Goor waren ging het mis 

bij het ledigen van een  1100 liter 

verpakkingencontainer. Toen de container 

bovenaan was en de knik maakte, viel de 

container in de wagen. We klommen op de 

’stoeltjes’ die ervoor zorgden dat de 

container naar boven ging. Met de ene hand 

hield ik me vast aan de wagen en met de 

andere hand probeerde ik de container eruit 

te trekken. Mijn collega  deed aan de andere 

kant hetzelfde. Doordat het zwenkwieltje in 

mijn hand begon te draaien, schoot mijn hand 

los van het wieltje. In mijn lichaam zat nog 

de achterwaarts beweging en het gevolg was 

dat ik een stap naar achteren deed. Alleen de 

straat bevond zich een kleine meter lager. 

Toen ik, met mijn linkerbeen op de straat 

terecht kwam, stond mijn rechterbeen nog 

een meter hoger. Bij de landing hoorde ik 

alleen een geluid alsof je een stuk papier in 

één keer doormidden scheurt. Ik voelde geen 

pijn. Mijn collega schrok en probeerde mij 

weer op de been te helpen. Ik voelde dat er 

iets erg aan de hand was en zei: “Laat me 

maar zo liggen, voordat je nog meer kapot 

maakt”. Hij belde de ambulance en de chef. 

Toen onze chef aankwam en vroeg:” Wat 

maak ie da”? zei ik dat ik Epke Zonderland 

wilde nadoen. Uitvoering was goed, landing 

knudde”. In het ziekenhuis hoorde ik van de 

dokter dat het twee dingen konden zijn 

waardoor ik geen pijn had. Eén: er is niets 

afgescheurd en twee: alles is afgescheurd. Ik 

zei: ”Laat me raden,  het tweede”. “Nou zo 

erg is het nu ook weer niet. Je buitenste 

knieband is nog heel, de rest is goed kapot. 

Je krijgt een brace om, waarmee je je knie 

kunt buigen. Loop maar even naar de 

assistente om een afspraak te maken voor een 

operatie over drie weken, dan ben ik terug 

van vakantie. Loop in de tussentijd alleen met 

een brace om. Je merkt vanzelf wel wanneer 

je de brace niet om hebt. Dan lig je. Na drie 

weken werd ik geopereerd. Na afloop van de 

twee en een half uur durende operatie, kwam 
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de dokter me vertellen dat alles goed was 

gegaan en dat ik weer goed zou herstellen. 

Maar dat een carrière als profvoetballer bij 

Ajax er niet meer in zat. Wederom kreeg ik 

alle medewerking van Twente Milieu. Mijn 

chef zorgde ervoor dat ik afvalcoach werd, 

een baan die niet zo belastend is voor mijn 

knie. Al met al heeft de revalidatie anderhalf 

jaar geduurd. 

Van vuilnisman naar Afvalcoach  

In 2016 werd ik afvalcoach. De afvalcoach 

moest mensen helpen bewust maken van het 

nut van afvalscheiding. Natuurlijk deed ik dit 

niet alleen, maar samen met mijn collega’s 

proberen we de mensen, zo goed en kwaad 

we kunnen, te helpen met de vragen die ze 

hebben. Ook als afvalcoach kwam ik niet 

onder de schoolbanken uit. We volgden een 

cursus waarbij veel aandacht werd 

geschonken aan het spreken in het openbaar 

en hoe je één op één moest communiceren. 

Zoals het met alle nieuwe dingen gaat, 

hebben de burgers in het begin veel vragen 

over wat er gaat gebeuren en wat het voor 

hen persoonlijk betekent. De huisbezoeken 

waren altijd een welkome afwisseling. Het 

gros van de burgers wil echt wel aan recycling 

doen. De meest gehoorde klacht is : “Wat een 

puinhoop om die bakken! Hebben die mensen 

geen opvoeding of wat, volgens mij niet?” 

Mijn standaard antwoord was dan: “De 

meeste mensen doen het goed. Het is die 1 

procent, die het verziekt voor de overige 99 

procent. En op de tweede vraag denk ik dat u 

het antwoord zelf al gegeven heeft”.   

Sociaal beroep 

De rol van afvalcoach betekende niet alleen 

de mensen bewust maken van het nut van 

afvalscheiding. Vaak kom je bij oudere 

mensen thuis en na een tijdje weet je dat je 

niet komt om hem of haar te leren hoe ze hun  

afval moeten scheiden, want dat doen ze al. 

Nee, ze zijn eenzaam. Natuurlijk kun je niet 

hun eenzaamheid wegnemen, maar als ik na 

een half uur of een uur weer een lach op hun 

gezicht zie, dan is mijn dag ook weer goed. 

Zo kwam ik een keer bij een man  onder het 

mom van het niet in kunnen vullen van een 

formulier. Nadat ik het formulier had ingevuld 

bood hij mij iets te drinken aan. Ik zag in zijn 

ogen dat ‘ie dacht: “Als hij nu maar geen nee 

zegt!” Ik zei: ”Graag, als het geen moeite is”. 

Hij schonk me een cola in en we gingen op de 

bank zitten. Het duurde niet lang dat hij 

begon te vertellen. Hij was gescheiden en had 

twee zoons. De ene zoon woont ver weg en de 

andere zoon woont  in Enschede, maar die 

kwam niet meer bij hem. “Tot overmaat van 

ramp ben ik ook nog heel ziek, waardoor mijn 

wereldje héél klein wordt. Ik zou nog een 

keer naar mijn stamkroeg van vroeger willen 

gaan, maar ja, ze willen niet met me mee”. 

Nadat ik er twee uur had gezeten, zei ik: “Nu 

moet ik werkelijk gaan.” “Ja, dat begrijp ik. 

Bedankt voor deze gezellige middag”. “Niets 

te danken”. Ik dacht nog bij mezelf: “Ik hoop 

dat later,  wanneer ik oud ben, mijn kinderen 

bij mij blijven komen.  

Nieuwe uitdaging 

De functie van afvalcoach werd voor mij al 

hoe minder interessant. De huisbezoeken en 

evenementen werden steeds minder en bij de 

inwoners was het afval scheiden steeds 

ingeburgerd. Dit tezamen maakte voor mij 

dat ik geen echte voldoening meer in het 

werk had. Sommigen zouden zeggen: ”Een 

beetje rondrijden en nog betaald krijgen, 

mooier kun je toch niet krijgen?” Ja, dat is 

wel waar, maar dat is wel leuk voor één of 

twee dagen, maar dan gaat het mij wel 

vervelen, dan heb je lange dagen, dan kan ik 

net zo goed in huis blijven, daar heb ik werk 

en voldoening genoeg. Ik vond het tijd voor 

iets anders en in overleg kwam ik in 2020 in 

Hengelo op het Milieupark terecht. Ik moet 

zeggen in het begin was het heel erg wennen, 

want ja ik heb toch drieëndertig jaar in 

Almelo gewerkt, maar nu heb ik toch wel 

beetje bij beetje mijn draai gevonden. Ik 

maak er wel wat van die jaren die ik nog 

moet. Veranderingen zullen er altijd blijven, 

maar ik wil me er niet zo druk meer over 

maken! 


