
De parabel van de sneeuwruimers

Er was eens een klein land met veel auto's.  Van de ochtend tot de avond, en ook een 
stuk in de nacht, reden al die auto's van het dorp naar de stad, en daarna van de stad 
naar het dorp. Ze reden van het huis naar het kantoor, of naar het shopping center, het 
sportterrein, het stiltegebied.
Het landje had ook een dicht net van wegen: kleine wegen, grote wegen, autowegen.  En 
langs  al  die  wegen stonden huizen en fabrieken,  winkels  en  kantoren,  sportzalen en 
frituren, parkeergarages, baancafés, scholen, bordelen, skipistes.
Het land was goed om wonen, een paradijs ― overal kon je met de auto naartoe.  Maar 
het had een moeilijk klimaat, guur en onberekenbaar.  Soms was er zon, die laag boven 
de horizon stond, en de automobilisten recht in de ogen scheen.  Maar veel vaker was er 
regen, of nevel, mist, miezel, wind, hagel en sneeuw. En ijzel. 
De mensen in het land waren dat gure weer allengs gewoon geraakt.  Het hoorde erbij.  
Tweemaal per jaar verlieten ze hun huis, hun land en hun vrienden ― met de auto of de 
vlieger ― naar mooiere, warmere oorden, of naar een plek met blijvende sneeuw, in de 
Alpen.  Om te skiën, en van het prachtige uitzicht te genieten.
Want  die  sneeuw  bij  huis,  in  de  straat,  op  de  weg,  dat  was  toch  maar  lastig.  Drie 
centimeter sneeuw (drie!) volstond om al het verkeer in het honderd te laten lopen, met 
urenlange files tot gevolg. 

Dat  jaar  was  het  een  harde  en  vroege  winter.   Al  eind  oktober  lagen  de  wegen 
ondergesneeuwd.   Auto's  slipten,  of  raakten  niet  vooruit.   Velen  bleven thuis  (of  op 
kantoor, in de sportclub, het bordeel), wachtend tot de sneeuw weer smelten zou.  Wie 
toch rijden moest,  plaatste een sneeuwschraper voor zijn auto,  nam zelf  ook vijf  kilo 
keukenzout mee, en reed voorzichtig de baan op.  Andere automobilisten reden hem na.

Er werd veel geklaagd.  Bedrijven lagen plat.  Cafés hadden geen bier, maar wel klanten.  
Scholen geen leraars, of leerlingen, of geen van beide.  En de bloemisten zagen met lede 
ogen hun mooie chrysanten verwelken.  Nooit was Allerzielen zo droevig geweest.
De  regering  ging  daaraan  verhelpen.   Aan  het  sneeuwprobleem,  welteverstaan.   Er 
moesten sneeuwruimers komen. Nee, niet nog van die spullen om voorop de auto te 
plaatsen. Of toch, ja, dat ook ― maar vooral mensen.  Een bijzondere sneeuwdienst zou 
worden opgericht, met bevoegde en bekwame mensen.  Beschikbaar,  24 uur op 24.  Het 
moest maar eens gedaan zijn met die ellende waarbij iedere burger zelf sneeuw opruimt 
(of thuis blijft, of elders waar het warm is).  Een openbare dienst voor sneeuwopruiming 
ging er komen.

"Openbare dienst?" vroeg een expert, die wel 's buitenlandse kranten las.   "Dat is toch niet 
meer van deze tijd.  Zo'n mensen steken niets uit.  Zijn niet efficiënt.  Een bedrijf, dat is wat we 
nodig  hebben.  Een sneeuwruimingsbedrijf met de modernste managementtechnieken."
Dat vonden de ministers ook.  Ze wilden graag modern zijn.  Hadden andere landen niet 
net hetzelfde gedaan?  "It's economics, stupid!"
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Het land had een efficiënte regering ― en het blééf sneeuwen.  In zeven haasten werd 
een managementstructuur opgezet ― de powerpoints ijlden over het net ― en werd een 
premiestelsel  bepaald.   De  efficiëntie  van  de  sneeuwruiming  zou  dagelijks  worden 
vastgesteld,  via  een  ingenieuze  "sneeuw-20-index",  en  op  het  einde  van  de  maand 
zouden  bonussen  worden  uitgereikt:  hoe  minder  sneeuw  hoe  meer  bonus.   "It's 
economics, stupid!"

Al  op  1  april  kon  de  nieuwe  sneeuwruimingsdienst  van  start  ―  sorry:  het 
sneeuwruimingsbedrijf.  Het blééf winteren, weliswaar, ook in de lente, maar de wegen 
lagen er al een stuk beter bij.  Eind mei (de laatste sneeuw en de laatste ijzel waren met 
Sint-Bonifatius verdwenen) kon zelfs een kleine bonus worden uitgereikt.
Toen kon de pret niet meer op: stralend zomerweer in juni, juli en augustus.  Zelden had 
het  land zo'n  zomer gekend.   Landgenoten die  na hun vakantie  in  Ibiza  of  Izmir  in 
Melsbroek weer voet aan land zetten, konden hun ogen niet geloven: niet zij, maar hun 
thuisgebleven buren hadden een mooie, bronzen kleur.  En mooie foto's en verhalen.  En 
goed gegeten.   Maar wie nog het  meest  tevreden was,  dat  waren de sneeuwruimers.  
Niemand lette er op ― daar was het zomer voor ―, maar hún bonussen scheerden de 
hoogste toppen. 

September  en  oktober  brachten  een  zachte  nazomer.   En  geen  sneeuw.   De 
sneeuwruimers bleven echter niet bij  de pakken zitten.  Het dynamische bedrijf  werd 
meteen  gereorganiseerd.   Een  interne  evaluatie  had  pas  aangetoond  dat  er  teveel 
machines waren ―  sneeuwschrapers ―  en vooral:  teveel vaklui.   Met overheidssteun 
(brugpensioen en andere sociale maatregelen) kon een flink pak van die mensen "ontvet" 
worden.   Overtollige  machines  (nooit  gebruikt!)  werden  als  oud  ijzer  van  de  hand 
gedaan, nadat een poging om ze aan de Libische autoriteiten te verkopen faliekant was 
afgelopen (die shopten immers liever in Parijs).  Het financieel management daarentegen 
kon versterkt worden.  Dat was wel nodig, met al die bonussen, en ook om de recente 
overname van een bloeiend Argentijns zusterbedrijf in goede banen te leiden.  Behalve al 
die  managers  en consulenten,  rapportenschrijvers  en powerpointmannetjes,  werd ook 
een woordvoerster aangeworven.  Een vrouw, uiteraard.  Je weet maar nooit.  Een goede 
bedrijfsleider is een vooruitziend man.

Dat was heel juist ge-planned, want na een mistige november met brandende auto's op de 
weg ― kettingbotsingen ―, kwam er weer zo'n koude decembermaand.  Al bij de eerste 
vlokken  ―  een  maandag  was  het  ―  waren  de  sneeuwruimers  dapper  ten  strijde 
getrokken.  Met succes overigens, want in één, twee, drie was alle sneeuw gesmolten en 
geruimd.  Iedereen was tevreden, en zelfs vol lof:  de automobilisten, de regering, het 
management.   Op  het  avondjournaal  kon  de  minister  trots  verklaren  dat  het 
sneeuwruimingsbedrijf  en  de  nieuwe managementtechnieken hun efficiëntie  bewezen 
hadden.
Ook op dinsdag sneeuwde het.   Een beetje  meer  zelfs.   Enkele  machines  hadden op 
maandag al averij opgelopen ― een kleine herstelling drong zich op, waarvoor binnen 
het  bedrijf  geen  vaklui  meer  aanwezig  waren  (afgeslankt,  "outsourced")  ―  zodat  de 
avondspits al bezig was toen de ochtendsneeuw nog niet helemaal gekeerd was.  Die 
avond was er géén minister op teevee.
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Woensdag, donderdag, vrijdag… sneeuw, sneeuw, sneeuw.  In de kortste keren kwam het 
sneeuwruimingsbedrijf  mensen,  machines  en  zout  te  kort.   Alleen  de  meest  bereden 
wegen werden nog geruimd.  Weer moesten de automobilisten de godganse dag in de file 
staan, of kwamen ze nooit op het werk.  Of niet thuis.  Weer waren er cafés zonder bier.  
En bordelen die hun klanten niet buiten kregen.

"Waar zijn we toch mee bezig?" schreef de hoofdredacteur van een belangrijke krant op 
zaterdag in zijn opiniestuk.  "Dáár gáát ons binnenlands product!" verklaarde een Leuvense 
econoom op de radio.  Bedrijfsleiders kloegen steen en been.  Iedereen sakkerde.  "Ruim 
op die augiasstal!" kreette een volksvertegenwoordiger.  En de minister, die keek naar het 
sneeuwruimingsbedrijf.  
Op  zondagochtend,  zeven  uur,  in  het  ochtendjournaal,  was  er  de  kersverse 
woordvoerster.  Met een engelenstem verklaarde ze: "Het sneeuwruimingsbedrijf erkent dat 
er de voorbije dagen enkele beperkte storingen zijn geweest op een klein deel van het wegennet.  
Tenzij het straks opnieuw gaat sneeuwen worden deze problemen vandaag nog opgelost.  Onze 
mensen doen al het mogelijke om de wegen zo goed als mogelijk berijdbaar te houden.  Er moet 
echter rekening mee gehouden worden dat ons bedrijf niet verantwoordelijk kan gesteld worden 
voor al de overlast.  Het is de winter die voor de hinder zorgt." Dat vond de minister ook, die 
middag op het televisiedebat, en dat schreef de hoofdredacteur op maandagochtend in 
zijn krant: "Omwille van tijdelijke problemen mag de regering een structuur die haar degelijkheid 
de voorbije maanden heeft bewezen niet overhoop halen. Laten we alstublieft het kind niet met het 
smeltwater weggooien."

Maar het blééf sneeuwen. 
De situatie werd zo ernstig dat de vijf regeringen die het land telde samen crisisberaad 
belegden, en ― zoals men van hen gewoon was ― terstond met een actieplan naar buiten 
kwamen.  "Samenwerkingssneeuwruiming" heette het, een hele mond vol. [Het vorige had 
kortweg "Vaste roest" geheten. Ook een succes.]
Aangezien het sneeuwruimingsbedrijf niet bij machte bleek de job alleen te klaren (elke 
dag  drie  tot  vijf  centimeter  verse  sneeuw,  dat  is  niet  niks!)  werden  álle  landgenoten 
opgeroepen de handen uit de mouwen te steken.  Alle werkzame mannen en vrouwen 
moesten  voortaan  's  morgens  twee  uur  eerder  uit  de  veren  komen,  om met  borstel, 
schraper en keukenzout bij te dragen aan het ruimen van de versgevallen sneeuw.  Op 
het wegennet, wel te verstaan, want voor fiets- en voetpaden was toch niets te doen.  Van 
niet werkzame medeburgers (gepensioneerden en zo) werd verwacht dat ze een kleine 
financiële bijdrage zouden leveren ("Ach, symbolisch maar. Iedereen moet kunnen deelnemen 
aan  de  vrijwaring  van  het  sneeuwruimingsvermogen  van  het  land"),  bijvoorbeeld  door  de 
aankoop van een spade, of een kruiwagen, die door de jongere, krachtige buren voor het 
sneeuwruimen goed gebruikt zouden worden. 

Onderwijl  overlegde  de  minister  met  de  burggraaf  en  de  baron  (de  bekwame 
bedrijfsleiders van het sneeuwruimingsbedrijf ― edellieden hebben financiën immers in 
het bloed, en wie geen adellijke titel heeft kan die omwille van zijn financiële verdiensten 
wel krijgen) over bijkomende maatregelen om de sneeuwruimingscapaciteit te verhogen.  
In Parijs konden enkele machines tegen een ogenschijnlijk zacht prijsje worden geleend, 
en het Internationaal Sneeuwruimingsfonds in New York zorgde voor een steuntje in de 
rug.   "Ook  de  bedrijfsleiders  van  het  sneeuwruimingsbedrijf  zullen  inspanningen  doen" 
verklaarde de minister nadat hij van 15 tot 17 uur met hen vergaderd had. "Dat systeem 
met die bonussen moeten we misschien nog 's herbekijken ― op Europees niveau, bedoel ik. En er 
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is me toegezegd dat ook de verantwoordelijken van dit bedrijf 's morgens een half uurtje eerder aan 
de slag zullen gaan.  Nood maakt wet."  Hij wachtte even, en voegde eraan toe: "Als die 
sneeuw er niet geweest was, dan hadden we al die miserie niet gehad."  
"It's the weather, stupid!" wilde hij nog zeggen, maar de journalist was met zijn micro al 
elders naartoe.

Het kleine landje kende zijn eigen krachten niet.  Sinds het twintig jaar eerder nog 's 
een voetbalwedstrijd gewonnen had tegen de verwaande noorderburen, had het immers 
alleen  nederlagen  en  mislukkingen  gekend.   Toch  slaagde  het  gezamenlijke 
sneeuwruimen wonderwel.  De minister van cultuur had prompt het sneeuwruimen tot 
een kunstenfestival  omge-turned,  en daarmee waren én de media én de horeca in de 
"snowboat"  gesprongen.   Al  na  enkele  dagen  kon  een  toevallig  in  de  Reyerslaan 
verdwaalde minister met trots voor de camera's verklaren dat zíjn actieplan volkomen 
geslaagd was.  Terstond feliciteerde hij zichzelf.  "In het vooruitzicht van Kerstmis is dit 
gezamenlijk slagen een riem onder het hart" schreef de hoofdredacteur.

Toen volgde een zachte winter.  De burgers bleven nijver de zeldzame sneeuw ruimen, en 
dronken een glaasje extra met hun nieuwe sneeuwvrienden.  Het sneeuwruimingsbedrijf 
had nog nauwelijks wat te doen.  "Misschien nog een kans op een verdergaande afslanking van 
het bedrijf" dacht het management, maar zei het nog niet.  Bedrijfsleiden is vooruitzien, en 
dus werden alvast komende bonussen in de begroting gereserveerd.

Nog vóór het weer zomerde, had het landje andere zorgen aan zijn kop, en andere titels 
in de krant en op het journaal. De sneeuw-ellende werd snel vergeten.  Soms was er nog 
's een politicus, of een journalist, of een briefschrijver in de krant, die zich verbaasde over 
het feit dat het sneeuwruimingsbedrijf weer comfortabele bonussen uitreikte. "We hebben 
al  de  geleende spaden,  kruiwagens en sneeuwschrapers  teruggegeven," liet  het  management 
weten, "de mensen hebben weliswaar zelf sneeuw moeten ruimen, maar zij zijn het ook die daar 
het meeste voordeel bij hebben gehad. Om tijdig op kantoor te zijn."  Een Leuvense econoom 
voegde daaraan toe dat het kleine landje niet als enige de bonussen voor sneeuwruimers 
kon  afschaffen.   "Als  we  dat  doen  verliezen  we  onze  beste  mensen  aan  het  buitenland!" 
verkondigde hij, "en dan schaden we ons binnenlands sneeuwruimingsvermogen."  Zelf kloeg 
die professor vaak over de lage financiële erkenning van wetenschappelijk werk in eigen 
land.  Toch was hij er nooit in geslaagd naar een beter betalend buitenland te vertrekken; 
zó deskundig zal hij niet zijn geweest.

Het heeft sindsdien nog vaak gewinterd in het kleine en dappere land.  Plichtsgetrouw 
hebben de burgers elke winter alle sneeuw zelf geruimd (en met de sneeuwvrienden een 
glaasje gedronken).  Het sneeuwruimingsbedrijf was van alle sneeuwzorgen verlost.  Een 
doorgedreven herstructurering van het bedrijf (met veel openbaar geld om de ontslagen 
werknemers aan een nieuwe job te helpen) én een nieuwe financieringsovereenkomst 
zorgen er voor dat de bonussen voortaan zowel 's winters als 's zomers vallen.  Sneeuw 
of  geen  sneeuw…   Eén  addertje  was  er  wel  onder  het  gras:  de  ogenschijnlijk  zo 
vriendschappelijke steun uit Parijs had het bedrijf aan handen en voeten gebonden.  Het 
heet niet langer "Fort-ijs", maar "Parib-ijs".  En de edellieden mogen hun talenten elders 
ten gelde maken.

Jef Van Staeyen, 14 februari 2010  (aanpassingen 9 februari 2021)


