
D E  S C H O O N M A A K

Plotseling hoor ik een liedje: ‘Hop Marianneke, stroop in het kannetje, laat de pop-
petjes dansen.’ Luidkeels klinkt het door mijn hoofd. Meteen daarachteraan ‘We are 
the world, we are the children’. Geïrriteerd loopt Verstand zijn ruimte uit. Wat is dit? 
Wat doe je? Schoonmaker draait zich om, stopt acuut met zingen en kijkt Verstand 
verbaasd aan. Weet je dat dan niet? Ik ben aan het schoonmaken en daarbij zing ik 
heerlijke liedjes. Bezwaar?, vraagt Schoonmaker enigszins geveinsd. Ja, wat denk 
je?! Tuurlijk heb ik bezwaar. Ik heb het hartstikke druk en jij komt hier de boel een 
beetje in de war gooien.  
Opzouten. Vooruit. Nu. Ik heb je helemaal vandaag niet gevraagd om te komen poet-
sen. Verstand wordt met de minuut bozer en loopt zelfs rood aan. Schoonmaker kijkt 
hem onverholen aan, haalt zijn schouders op, draait zich om en pakt zijn spullen. Zo, 
denkt Verstand. Opgelost! En hij loopt meteen terug naar zijn ruimte zonder zich nog 
verder over Schoonmaker druk te maken. Maar Schoonmaker laat zich niet zomaar 
wegsturen. Hij loopt met zijn spullen naar een heel ander gedeelte in het hoofd en 
begint daar weer vrolijk schoon te maken. Eerst neuriet hij nog maar al snel klinkt 
zijn stem lallend door de ruimte: ‘Een beetje verliefd, ja, een beetje verliefd’. Hij is in 
zijn element en poetst dat het een lieve lust is. Zo is hij opeens in de buurt van de 
ruimte van Verstand. Deze komt briesend naar buiten. Hou op! Ik heb je toch gezegd 
dat je weg moest gaan. Verdwijn!! Maar Schoonmaker trekt zich er niets van aan. Hij 
gaat rustig door met zijn werk en duwt Verstand zijn ruimte in. Verstand biedt eerst 
nog weerstand maar dan opeens valt hij achterover. Alles wordt donker om hem heen. 
Hij geeft het op. Schoonmaker ziet hem liggen en tilt hem op en legt hem liefdevol op 
bed. Daarna ruimt hij alles op en poetst de hele ruimte zodat Verstand straks als hij 
wakker wordt weer in een frisse en schone werkruimte kan beginnen. Tevreden en 
met een big smile trekt Schoonmaker de deur achter zich dicht en gaat op weg naar 
een volgende ruimte.
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