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De werkploeg die de campus fraai houdt, is grotendeels onzichtbaar. Het gros 

van de schoonmakers staat  voor dag en dauw te vegen en te boenen. Op de 

tafels in de mensa, in de collegezaal in het Goosens Gebouw en op de ‘peuken-

brug’ die naar de bibliotheek leidt. Omdat dingen zichtbaar maken een van onze 

taken is als medium, liepen wij een ochtend mee met de noeste werkers van de 

schoonmaakploeg. 

H
et is even voor 07.00 uur in de ochtend. De zon 

is net op en konijntjes en eekhoorntjes dartelen 

over de campus, van studenten of medewerkers 

taal noch teken buiten. Binnen wel. In de buik 

van het Koopmans-gebouw, onder de begane 

grond, ontmoeten we Debby van Lissum (31) in haar kantoor. 

Als ‘Objectleiding’ stuurt ze iedere dag zo’n 25 schoonma-

kers aan. De ploeg begint klokslag 06.00 uur en waaiert na 

het oppikken van hun schoonmaakwagens al snel uit over de 

campus. “Alle schoonmakers hebben min of meer hun ‘eigen’ 

gebouw”, vertelt Debby. Zo komen we straks Rita Robbe (63) 

in een desolate mensa tegen, maar lopen we eerst Johanna 

van Schijndel (25) en Anja Lathouwers (58) in het Goossens 

gebouw tegen het lijf. Anja trekt haar stofzuiger door de gang, 

op weg naar de collegezaal. 

De gekste dingen
Door de voorjaarsvakantie is het rustiger dan normaal voor de 

dames. “Maar op drukke dagen trekken we hier zomaar vier 

vuilniszakken vuil uit”, zegt Anja, doelend op de collegezaal. 

“Brood, etensresten, blikjes. De gekste dingen kom je hier 

tegen. Zelfs condooms. En dan de kauwgom die overal op en 

onder geplakt is, bah”, zegt Anja. Maar de ergernis duurt niet 

lang. “Het zijn studenten hè”, relativeert ze. “Toch denk ik wel 

eens: ‘op de kleuterschool leer je dingen weggooien, maar 

hier zijn ze het blijkbaar weer verleerd.’” Johanna knikt, maar 

gooit er nog een relativerend argument tegenaan. “Zonder 

studenten zouden we ook ons brood niet verdienen hè.” En 

dat zegt wel iets, komend van Johanna. De Benjamin van de 

groep staat bekend als de ‘felste’. “Als ik het ergens niet mee 

eens ben, dan laat ik het weten hoor”, knikt ze beslist.

 

Serieuzer geworden
Het is makkelijk studenten de schuld te geven van het vuil 

op de campus. En toegegeven, het ligt voor de hand dat zij 

er soms een potje van maken, maar toch ziet Bram Groothuis 

(57) een duidelijk verschil met de student van vroeger. Als 

contractbeheerder schoonmaak, afval en terreinen, loopt hij 

al ruim dertig rond op de campus. “We hebben nu een veel 

betere lichting dan pakweg twintig jaar geleden. Als je zag 

welke seksuele handelingen er toen allemaal op tafels en 

deuren gekalkt werden. Of hakenkruizen. Dat gebeurt nu niet 

meer, studenten zijn serieuzer geworden.” Toch moet ook hij 

af en toe optreden. Laatst nog bijvoorbeeld, in het Espla-
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nade gebouw. Daar is het sowieso een Janboel, maar als de 

dozen tot aan het plafond zijn opgestapeld, wordt het voor 

de schoonmakers onwerkbaar. En het is bovendien onveilig. 

Na een paar keer aandringen bij de diverse verenigingen in 

Esplanade, nam Bram draconischere maatregelen. “Ik heb ge-

dreigd dat ik de brandweer het hele gebouw zou laten leeg-

trekken.” Bram kan er nu om glimlachen, maar hij neemt zijn 

werk uiterst serieus. Hij laat een waslijst aan servicetaken zien 

waarvoor hij en zijn medewerkers elke dag weer verantwoor-

delijk zijn. Afvalbakken legen, peuken en fietsen ruimen, kilo’s 

oud papier ophalen, gladheidbestrijding. Bram’s persoonlijke 

prioriteit is glashelder. “De campus vrijhouden van zwerfvuil. 

Het is zo’n mooie plek om op te werken en tegelijkertijd het 

visitekaartje van de universiteit. Die moet schoon zijn.” 

Wc-borstel mysterie
Maar zeg eens, nu we Bram toch spreken, hoe zit het met 

de toiletborstels op de wc’s? Of beter gezegd: het gebrek 

daaraan? Wie pech heeft, ziet soms meer remsporen in het 

toilet dan op het circuit van Zandvoort na de Paasraces. Bram 

grimast. Hij zou ze graag weer plaatsen in de toiletten, maar 

het ‘publiek’ is er niet aan toe. “Ze worden te vaak gejat. En 

wat ook voorkomt is dat ze worden afgebroken en door het 

toilet gespoeld, waardoor het gelijk verstopt raakt.” Overigens 

heeft Bram eenvoudige oplossing voor het probleem. “Gooi 

gewoon even een papiertje in de pot voor je gaat.” Staat 

genoteerd. 

Groene gol"ar 
Waar de schoonmaaksters er zijn om binnen alles spic en 

span te houden, zorgt Henk de Jong (49) voor het buitenter-

rein. De meesten zullen hem wel kennen, of op zijn minst 

gezien hebben. De Drent heeft het uiterlijk van een ruwe bol-

ster, blanke pit, rijdt in een groen gol.arretje en is eigenlijk 

altijd bezig om de campus op orde te houden. Wij tre/en 

hem op de ‘peukenbrug’, die naar de bibliotheek leidt. Met 

een hark en veger elimineert Henk de gele stompjes vak-

kundig. Ook hij wil niet iedereen over één kam scheren, maar 

verbaast zich wel eens over de rommel die mensen laten slin-

geren. “Het is vooral de jonge lichting, dus de studenten die 

net van de middelbare school komen, die slordig zijn. Ik zeg 

wel eens tegen ze: ‘ik heb niet gestudeerd en daarom doe ik 

dit werk, maar jullie weten de prullenbak niet eens te vinden’. 

Nou, dan staan ze me aan te kijken joh.” →

Johanna van Schijndel (25)

Henk de Jong (49)
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Leukste baan
Evengoed, over zijn job geen kwaad woord. Henk is een man van dertien ambach-

ten - hij was chau/eur, beroepsmilitair en werkte in de leerlooierij -, maar num-

mer ‘14’ is raak wat hem betreft. “Ik heb het leukste baantje van de campus. Mijn 

werk is afwisselend en ik ben de hele dag buiten. Mooi man.” Vaste routes heeft 

de terreinbeheerder niet, al moet hij wel elke dag ruim 80 prullenbakken op de 

campus langs, waarbij hij tegelijkertijd nauwlettend speurt naar zwerfafval.

Papier afvoeren is ook een pittige klus. “We moeten zorgen dat er iedere vrijdag 

120 containers buiten staan om het papier af te voeren. Meestal beginnen we 

daar op donderdag al mee.” Henk schat dat het gemiddeld om zo’n 3.500 tot 

4.000 kilo papier per keer gaat. “Maar met de verhuizingen die nu plaatsvinden is 

dat soms wel 7.000 tot 8.000 kilo.” Niet dat hij daar warm of koud van wordt: het 

moet gebeuren nietwaar? Net als het fietsen ruimen op de campus, waarbij vier 

keer per jaar zo’n 80 tot 100 rijwielen verwijderd worden. 

Maar voorlopig is het even Henk zijn op-een-na laatste dag. Over een paar dagen 

gaat hij op vakantie naar Egypte. “Lekker op strand liggen, duiken, in de zon zit-

ten. Dat vind ik mooi”, glundert hij.

Dus of iedereen, medewerkers en studenten, daarom de komende tijd zijn 

rotzooi goed wil opruimen. En natuurlijk ook daarna. Voor Henk en Bram, Debby 

en de schoonmakers en eigenlijk voor iedereen. Dat scheelt weer in het aanve-

gen van de campus; hoe je het ook went of keert toch het visitekaartje van de 

universiteit.   

  Het visitekaartje aanvegen

Glazenwasser Frans de Bom  (29)


