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Het geheugen is ons gruwelijkste orgaan: het scheidt
af wat ons dierbaar is en slaat op wat ons vernietigt.
De paar goede herinneringen die ik koester,
zijn stuk voor stuk fletser en fragieler
dan de cirkelzagen van oud verdriet.
david van reybrouck, Slagschaduw

I am the one that runs from both the living
and the dead.
Hunted by scavengers, haunted by those
I could not protect.
So I exist in this wasteland,
A man reduced to a single instinct: survive.
Max Rockatansky in Mad Max: Fury Road
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De stad is nooit schoon. Terwijl ik ergens vuil opruim, wordt er 
elders nieuw gemaakt. De stad leeft en wordt vies, daar valt niet 
tegenop te vegen. Het is een geruststellend idee. Er is altijd nut 
voor mij. Altijd zin. En het hoeft nooit af, omdat het niet af kan.

Ik haal een borstel door mijn haar. Dat doe ik elke ochtend, 
al dertig jaar, vanaf het moment dat ik niet meer wilde dat mijn 
moeder het deed. Het is zinloos, dat borstelen; mijn rare, knal-
rode, weerbarstige haar doet precies wat het zelf wil. Maar ik 
ben gesteld op rituelen. Ze kaderen, als je het mij vraagt, onze 
beschaving. Ze geven sturing aan een doelloos geheel. De zonne-
brandtube is bijna leeg, het laatste beetje is dikker dan de rest 
en is gaan klonteren. Dat doet zonnebrand nu eenmaal. Morgen 
haal ik een nieuwe tube. Het is sinds gisteren officieel herfst en 
de temperaturen zijn onder de vijftien graden gedoken, maar 
een mens weet nooit. Pas als we november voorbij zijn stop ik 
met smeren. Mijn huid en de zon gaan slecht samen. Altijd al 
zo geweest. Ik trek mijn overall en fluorescerende hesje aan. De 
meesten van ons doen dat op de werkplaats. ‘Je gaat toch niet 
met dat hesje over straat fietsen, Toby? Dat vinden de vrouwtjes 
niet geil, hoor!’ Alsof ‘de vrouwtjes’ om zes uur ’s ochtends cijfers 
staan uit te delen.

Zonnebrand smeren. Minder koffie drinken. Zorgen dat je 
hesje schoon is. Zorgen dat je voldoende pauze neemt, maar 
vooral niet te veel. Dagen langzaam in weken laten veranderen en 
weken in maanden. Proberen dat logisch te vinden. Je aandacht 
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verdelen. Jezelf niet onnodig kwellen en anderen al helemaal 
niet. Denken aan een schone stad, aan het avondeten, aan niks. 
Zin geven aan zaken die dat nodig hebben. Gewoon door blijven 
gaan. Het is niet moeilijk.

Mijn fiets jammert als ik hem via de brandgang van de berging 
naar de straat rijd. Hij moet geolied, denk ik, of gewoon weg-
gegooid. Dat doe ik niet graag; liever vervang ik uitentreuren 
onderdelen. Zoals mijn achterlicht: al drie keer vervangen. Het 
laatste gaat al vijf jaar mee, een record. De dynamo snort astma-
tisch. Het is nog aardedonker. Ik heb altijd het gevoel gehad dat 
donker in de ochtend er anders uitziet dan donker in de nacht, 
maar wat precies het verschil is kan ik niet zeggen. Het heeft iets 
met diepte te maken.

Ze zeggen dat ik stilsta. Mijn ouders, mijn collega’s, familie-
leden. Daar hebben ze gelijk in. Ik heb nooit een drang naar 
voren gehad. ‘Ja, maar juist nu is het niet gezond’, zeggen ze. 
‘Juist nu moet je in beweging komen.’ En ze geven me tips die 
helpen je wereld aan het draaien te krijgen. Want dat moet je 
willen. Vooruit, richting een zelfverkozen horizon. Maar het 
leven is geen snelweg. Er is geen vluchtstrook, waarop ik met 
zo’n uitgeklapte gevarendriehoek op hulp sta te wachten. Dat 
het zo niet werkt zou ik ze natuurlijk uit kunnen leggen. Ik zou 
kunnen zeggen dat het goed is zo, ook nu, dat ik altijd met weinig 
tevreden ben geweest en verwacht dat voor de rest van mijn leven 
te blijven. Dat ik met rust gelaten wil worden. Dat stilstand een 
stuk veiliger is dan beweging. Maar omdat de meeste mensen 
daar niets van begrijpen laat ik het gaan. Soms zeggen ze dat ik 
weer moet doen waar ik goed in ben. Dat het zonde is om zo’n 
gave te verkwanselen. Een gave is mijns inziens nogal overschat. 
Ik had bijvoorbeeld ooit een klasgenoot die beweerde dat hij kon 
ruiken welke maand het was. ‘Maar hoe bewijs je dat dan?’ vroeg 
ik. ‘Je wéét toch welke maand het is?’

‘Ja, maar als ik het niet wist, dan zou ik het kunnen ruiken.’
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Hij heeft in zoverre gelijk dat de jaargetijden een geur hebben. 
Op dit moment, bijvoorbeeld, ruik ik natte, dorre bladeren. Voer 
voor mijn borstels. Ik bekijk de lijst met straten die vandaag 
mijn wijk vormen. Een lichting staatsmannen, wat koloniën, 
een handjevol rivieren en een reeks namen van mensen van 
wie ik geen idee heb waarom ze een straat verdienen. De lijst is 
lang, te lang om binnen mijn diensturen af te kunnen werken; 
zo gaat dat elke dag. We werken te veel uren en de helft van de 
veiligheidsvoorschriften wordt genegeerd; maar dat is hoe wij 
het doen. De wereld mag allang blij zijn dat wij haar dagelijks 
schoonmaken.

Het is koud in de hal waar we verzamelen. Dré heeft zojuist de 
routes uitgereikt. Er staan meerdere deuren open, de wind trekt 
snijdend van de ene naar de andere kant, neemt af en toe wat 
blaadjes mee. Om me heen praat en treuzelt men wat. Het ruikt 
naar oude koffie. ‘Ze malen hier asfalt in plaats van koffiebonen’, 
zegt Tiny weleens. Dré roept dat we aan het werk moeten, dat 
het een lange dag wordt. Dat hoeft Dré ons niet te vertellen. In 
het voorbijgaan geven Sjors en Jantje me de high five – iets wat 
hier nooit zal uitsterven. Niemand praat tegen me. Gisteren 
wilde Jantje weten of het wel goed met me ging. Ik zei dat hij 
dat niet meer moest vragen. En ik verzocht hem dat ook even 
aan de rest door te geven.

Ze noemen mij Toby, omdat iedereen hier een bijnaam heeft, 
zelfs de wagens. Eerst noemden ze me Picasso. Dat klinkt uit hun 
mond niet als compliment maar het beviel me een stuk beter dan 
Toby. Toby is een hondennaam, maar een bijnaam heb je niet 
voor het uitkiezen. Er liep hier ooit een schoonmaker rond die 
Ananas genoemd werd; een Egyptenaar. Ik bedoel maar. Zes jaar 
geleden kwam ik van de kunstacademie naar hier, en het eerste 
wat ze vroegen was: ‘Wat kom je hier doen?’

‘Iets wat daadwerkelijk zin heeft’, zei ik. Dat vonden ze mooi. 
Het was een grotesk gebaar en niet volkomen oprecht, maar 
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dat deerde niet. De kunststudent voelde zich niet te goed voor 
vroeg opstaan en vuile handen. En dus was ik een tijdje Picasso, 
de artistiekeling die vegen boven tentoonstellingen en netwerk-
borrels verkoos. Dat weinig mensen dat destijds begrepen, komt 
waarschijnlijk doordat weinig mensen weten hoe kut tentoon-
stellingen en netwerkborrels zijn.

Ik ga in Fernando zitten en duw de kilometerteller naar de 
zijkant, zodat ik de derde borstel beter kan zien. Dat mag niet, 
daarom zet ik hem elke avond weer terug. Die derde borstel zit 
er sinds een jaar. Er was veel om te doen. Vanaf nu, glunderde 
Dré, konden we in bijna elk lastig hoekje komen. Een revolutie 
en wij waren de eersten in de regio die ermee gingen werken. 
Daar moesten we niet te licht over denken. De concurrentie is 
immers moordend. ‘Van Aerle heeft ze niet, die derde borstels. 
Die stumpers rijden er nog gewoon met twee rond.’ Er werd wat 
cynisch gegrinnikt. Sjors maakte een vunzige grap over ‘in elk 
hoekje komen’ en Dré zei dat hij zijn grote bek moest houden. 
Daarna duurde het nog maanden voordat iemand die derde 
borstel een keer gebruikte.

Ik draai het sleuteltje om en Fernando komt hoesterig op gang. 
Die naam, Fernando, heb ik niet zelf bedacht. Mijn collega’s 
vroegen me: ‘Toby, waarom heeft jouw wagen geen naam? Onze 
wagens hebben allemaal een naam.’

Dat klopt. Alle vijf de wagens hebben een extra nummerbordje 
met een naam erop. We hebben Bonnie, Priscilla, Little Devil 
en Hanky-Panky. Toen ik de mijne toegewezen kreeg heette hij 
Freedom. Dat bordje heb ik eraf gesloopt. Ik ga niet rondrijden 
in een wagentje dat Freedom heet. ‘Het is maar voor de gein, 
Toby’, zeiden ze toen. ‘Doe niet zo belangrijk.’ Ik zei dat ik wel 
wat zou bedenken. Dat hield ze een tijdje zoet. Maar algauw 
begonnen ze weer over die naamplaatjes en op een ochtend trof ik 
de jongens glunderend rondom mijn wagentje. Ze weken uiteen 
en daar stond het: fernando. Naar een achterneef van Jantje, 
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die net als ik kunstacademie had gedaan en twee jaar geleden 
tijdens de wintersport onder een lawine was bedolven. Ik heb 
maar niet geprotesteerd.

Ik hou van de maandagen; de stad is een dag lang niet bij-
gehouden. Daarom beginnen we een uur eerder. De straat-
lantaarns gaan uit als ik langs ze rij. Het voelt alsof ze dat 
voor mij doen. Met mijn ene hand op het stuur en de andere 
trommelend op mijn knie draai ik linksaf, de autoweg op. 
Veegwagens hebben de eenvoud van een botsautootje. Kunnen 
twee dingen: rijden en vegen. Mensen vragen me vaak waar het 
vuil blijft. Dat is het enige wat men zich afvraagt als het over 
ons beroep gaat: waar blijft het vuil? Een kinderlijk mysterie, 
maar daarvan kun je er niet genoeg hebben. Eigenlijk wil 
niemand er een antwoord op. Ik hou van die eenvoud, dat 
overzichtelijke. Ik denk vaak aan studiegenoten die hun carrière 
in de kunst hebben voortgezet. Kunstenaars zijn meer uren 
kwijt aan praten over hun beroep dan dat ze daadwerkelijk in 
het atelier staan. Behalve over politiek en voetbal wordt er over 
niets zo veel geluld als over de kunsten. Ikzelf heb desgewenst 
één antwoord, dat een einde maakt aan het mysterie: ‘Het vuil 
verdwijnt naar binnen, mevrouw.’ En als ik zin heb voeg ik 
daaraan toe: ‘Net als in het echte leven.’ Daar trek ik dan een 
ernstige kop bij.

Buiten mijn cabine ontwaakt de wereld. Er lopen mannen 
met honden, ze kijken slaperig en verdwaald. Het zijn, weet ik 
inmiddels, vooral mannen die ’s ochtends de honden uitlaten. 
Ik heb geen idee wat dat wil zeggen. Na de hondenuitlaters 
komen de mensen die in een andere stad werken. Het is rond 
half acht als die hun auto’s van de opritten rijden en via rotondes 
en kronkelige routes de snelweg opzoeken. Dit is mijn lieve-
lingsmoment van de dag. Er is nog nauwelijks sprake van leven. 
Alles is rustig, geluiden staan volledig op zichzelf, vormen geen 
groot en dominant geheel; voorzichtig begint de zon te schijnen 
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en die vraagt daar nog niks voor terug. Er rijdt niemand achter 
me en niemand voor me. Deze overzichtelijke wereld kan mij 
niet lang genoeg duren. Het feit dat de herfst is aangebroken 
verhoogt de feestvreugde. Overal bladeren. In de herfst zie je 
wat het werk vermag. Als ik klaar ben fiets ik naar huis door een 
schone stad. Dat is schitterend. Vooral ook omdat het morgen 
weer opnieuw begint.

De week dat mijn betrekking bij Rademakers Reiniging inging 
was tevens de week waarin Tiny zijn vijfentwintigjarige lustrum 
vierde. Tiny was een soort van legende. Hij werkte er langer dan 
wie dan ook en had meer meegemaakt dan een gemiddelde oor-
logsveteraan. Tiny’s veegwagen, Little Devil, was eens aangereden 
door een bmw vol stonede tieners. Little Devil was omgelazerd 
en Tiny had allebei zijn polsen gebroken. Naar verluidt heeft 
hij zichzelf uit het wrak bevrijd met zijn ellebogen en daarna 
een van die tieners een kopstoot verkocht. Tiny beantwoordde 
die lezing met glimlachend zwijgen terwijl hij op de filter van 
een Caballerosigaret sabbelde. Diezelfde Tiny had een keer een 
levende baby gevonden in een vuilcontainer. Als het hierover 
ging glimlachte hij niet, maar liep hij weg. In zes jaar tijd heb 
ikzelf volgens mijn collega’s nog abnormaal weinig meegemaakt. 
Geen incidenten, geen vreemde vondsten, geen weigerende 
veegwagen. Als je maar genoeg omwegen neemt kun je een 
vrijwel geruisloos leven leiden.

Aangekomen bij de Thorbeckestraat pak ik de lijst om te 
voorkomen dat ik op een heel onlogisch punt aan mijn wijk 
begin. Ik sla de bladzijde op het clipboard om en snijd mijn 
wijsvinger. ‘Hóéren’, zeg ik hardop en ik laat het ding vallen. 
De snee bloedt niet. Ik kijk ernaar, lang, ik bal mijn vuist en 
strek mijn vingers weer. Er verschijnt geen druppel. Misschien 
is het weg. Het bloed. Misschien is het vervangen door lucht; 
tocht het in mijn aderen. En dan is mijn huid veranderd in 
gedroogd leer. Mijn ogen zijn knikkers; ik hoef niet meer te 
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knipperen. Mijn haar groeit niet langer. Mijn hart klopt als 
een klok. Plichtmatig, puur omdat het zo hoort. Ik beweeg 
me op functionele snelheid van moment naar moment en laat 
niets me raken. Het is nu vier weken geleden. Vier weken pas. 
Goddomme.

Ik ben veel te laat klaar met mijn wijk. De straten in de rivieren-
buurt lagen vol met vuilnis, er was een buurtfeest geweest. De 
stenen waren bezaaid met platgetrapte bekertjes, bevlekte pa-
pieren bordjes, serpentine, servetten en kapotte ballonnen. Ik 
heb tien keer heen en weer naar de werkplaats moeten rijden. 
Twee straten voor het eind zat Fernando alweer vol. Ik ben 
blijven vegen, ook al had dat geen zin, het vuil werd alleen maar 
verplaatst. Maar voor twee straten rijd ik niet terug, zeker niet 
om negen uur ’s avonds.

Ik sta stil. En dat is zoals het zijn moet. Ik heb de noodzaak 
van beweging altijd overschat gevonden. Het enige wat ik niet 
wil is vast blijven zitten in dat ene moment. Daar waar het laatste 
beetje veiligheid verdween. Een bakelieten telefoon, God weet 
waarom. En de klok die zegt dat het half zes ’s avonds is. Een 
vreselijk niksig tijdstip. En dan: het schelle gerinkel, een paar 
woorden en daarna een heel lange stilte.


