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“Is er iets 
plezanter dan je 
eigen baas te 
kunnen zijn?”

 Ruitenwasser Jelle Rits is constant op z’n eentje bezig, maar zou dat niet meer kunnen missen

“Is er iets 

Meestal alleen op pad, vaak eenzaam typend achter zijn 
computertje: het leven van de journalist. Van hot naar her 
razend, amper tijd voor een babbel: het lot van de fotograaf. 
Aanhoor ons gejammer. Zijn er eenzamer werkmensen dan 
wij? Een grapje, natuurlijk, maar we wilden het toch eens 
uitzoeken. Vandaag in onze reeks eenzame beroepen: de 
ruitenwasser.

“Ik zou met geen andere job 
willen ruilen. Ik amuseer 
mij. Meer heb ik niet 
nodig.” Jelle Rits herhaalt de 
zinnen een keer of tien. De 
ruitenwasser, een vermakelijk 
gesprekspartner, praat soms 
met zijn hondje, maar zou de 
vrijheid van zijn job onder geen 
beding willen opgeven.

 De 34-jarige Jelle Rits, die op zich-
zelf ’t Sponske vormt, klautert op zijn 
laddertje richting de hoogste ramen 
van café ‘t Preekhoekje, in hartje 
Bonheiden. Terwijl de druppels ons 
om de oren vallen, begint de ruiten-
wasser met plezier zijn persoonlijke 
relaas: over zijn job, zijn eenzaam-
heid, zijn hondje.

“Tien jaar ben ik ondertussen be-
zig. Ik heb nochtans een diploma  
automechanica en heb in een garage 
gewerkt. De vriend van een vriendin 
was ruitenwasser en omdat ik een 
weddenschap verloren had, heb ik 
hem eens geholpen. Ik dacht nooit 
dat ik het zou doen: ‘wassen is iets 
voor vrouwen’, zei ik altijd (lacht), 
maar ik vond het zo tof, dat ik meteen 
begonnen ben in bijberoep. Dat liep 
erg vlot, maar omdat ik voor mezelf 
wou werken, heb ik een eigen zaak 
opgericht.”

Blonde Leffe
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proper. Wij kunnen dat getuigen. 
We zetten ons, in het midden van 
onze werkdag, neer op een terras-
je in de buurt: dat praat rustiger en 
een Blonde Leffe smaakt nu eenmaal  
altijd. “Kijk eens, wat een luxe: wie 
kan er zomaar tijdens de werkuren 
een pintje drinken op een zonnig 
terrasje? Toch fijn zeg, je eigen baas 
zijn? Ik zal je meer zeggen: ramen 
wassen is voor mij eigenlijk een hob-
by, geen werk. Ik zit graag hoog, ik 
zit graag buiten, ik ben graag mijn 
eigen baas en ik verdien genoeg om 
er van te leven. Meer heb je toch niet 
nodig? De dag dat ik geen goesting 
meer heb om dit te doen, stop ik  
ermee. Maar de zin is in al die jaren 
nog niet verminderd.”

We hebben het woord ‘eenzaam’ 
zelf op nog geen moment laten val-
len, maar Jelle weet wel dat we daar 
naartoe willen en hij maakt daar hoe-
genaamd geen probleem van. “Tij-
dens het werk, ja, dan ben ik steeds 
op mijn eentje bezig. Ik heb geen me-
dewerker, ben altijd alleen op stap. 
Maar goed, dat stoort me echt niet. Ik 
heb immers sociaal contact genoeg. 

Voor en na het werk doe ik een bab-
beltje met de klanten, terwijl ik be-
zig ben, leuter ik al eens tegen een 
voorbijganger. Dat is het voordeel 
van mijn job: je ziet veel mensen, 
hoort veel mensen, kent veel men-
sen. Ik werk bijna altijd in Bonheiden 
en omgeving, zo leer je snel heel wat 
volk kennen.”

“Maar als je dan toch naar een na-
deel zoekt bij mijn job: als je samen-
werkt met iemand, en het regent of 
het is koud, dan kun je eens tegen 
elkaar op werken, om ter snelste 
klaar. Dat is wel moeilijker op je een-
tje (lacht).”
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komt voornamelijk van wat er bui-
ten gebeurt en af en toe van de ra-
dio. “Soms steek ik mijn iPod in mijn 
oren: dan luister ik wat naar Q-mu-
sic. Maar dat is altijd maar voor een 
tijdje: een ganse dag met die oortjes 

rondlopen, neen, daar houd ik ook 
niet van. Wat ik voor de rest dan doe? 
Een beetje nadenken (lacht). Als je 
samen met mensen aan het werk 
bent, kan je wat lachen en ‘zeveren’. 
Maar als je alleen bent, malen er wel 
eens dingen door je hoofd. Piekeren? 
Neen, dat niet. Soms overloop ik de 
planning voor de volgende dag, op 
andere momenten bedenk ik me 
eens welk werk er nog allemaal in 
mijn tuintje moet gebeuren. Als ik 
wil, kan ik gerust een collega mee-
pakken: iemand met een btw-num-
mer kan altijd komen helpen. Maar 
eerlijk: ik werk het liefst alleen.”

Jelle heeft dan ook een troef: zijn 
hondje Sarcan, een Tibetaanse Ter-
riër. “Je hebt pech: hij is er nu niet bij, 
want het is wat te warm om hem mee 
te nemen in de auto. Maar meestal 
gaat hij wel mee. Dan ligt hij rustig 
onderaan mijn ladder, terwijl ik aan 
het werken ben. Zonder te bewegen, 
hé. Hij luistert beter dan mensen en 
tegen hem kan ik ook praten, maar 
niet te veel natuurlijk, want dan den-
ken de mensen dat ik gek ben (lacht). 

n?”
Ruiten wassen en mijn beste kame-
raadje: meer heb ik niet nodig.”

Reclameborden en dakgoten
Nu eens werkt Jelle bij particu-

Reclameborden en dakgoten
Nu eens werkt Jelle bij particu-

lieren, dan weer bij bedrijven. “En 
zoals bij elke job zijn er wel moeilij-
kere of minder leuke opdrachten. De 
binnenkant van een winkel, vind ik 
niet altijd plezant. Ach, het houdt 
ook een voordeel in: je hebt veel af-
wisseling. De ene keer ben je bezig 
met reclameborden, dan met ramen, 
een andere keer met dakgoten. Met 
vijftien klanten per dag heb ik ook al-
tijd mijn handen vol. Of wij veel werk 
hebben? Heel veel. Klanten bellen 
constant: als ruitenwasser heb je ál-
tijd werk. En als dat niet het geval is, 
dan ligt het aan de ruitenwasser zelf. 
Alleen het papierwerk vind ik niet 
altijd even fijn, maar dat hoort erbij.”

Er volgt plots een lofzang op de 
zon. “Buiten werken met zo’n weer, 
toch zalig?” Feit. Alleen, werpen we 
even op, zo vaak zijn we in dit land 
niet getuige van dat zonnetje. “Ook 
waar, maar profiteer er dan van als 
ze er is (lacht)? Echt, ik werk heel 
graag buiten. Zelfs in de winter. Als 
het sneeuwt, kunnen we moeilijk 
werken, maar voor de rest laat ik me 
amper tegenhouden door de winter, 
zelfs bij vrieskou werk ik door. Het 
enige waar je dan rekening mee moet 
houden, is de noordenwind. Maar 
voor de rest, met wat productjes er-
bij, lukt dat prima. Of dat niet zwaar 
is? Als je elke dag binnen werkt, ja, 
dan bevries je op zo’n moment. Maar 
ik ben dat al gewoon ondertussen:  
’s morgens is het altijd even koud, 
maar dat gaat snel weer over. Alleen, 
als je dan thuiskomt, donder je altijd 
in slaap, in die warme zetels (lacht).”

Reclamerende baas
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naar eventuele nadelen van solitai-
re arbeid. Jelle Rits kan er geen en-
kele vinden. We krijgen alleen posi-
tieve geluiden. “Moet je even naar 
de dokter, kan dat tijdens je uren. 
Heb je thuis bezoek, dan begin en 
stop je wat vroeger. Zoveel vrijheid, 
da’s toch alleen maar plezant? Bo-
vendien zie je alles, hoor je alles en 
weet je soms meer dan anderen. En 
als je vaak dezelfde klanten hebt, 
bouw je een band op met die men-
sen. In geval van een sterfgeval is dat 
niet leuk. Maar ik heb ook al ‘klein 
mannekes’ zien opgroeien tot def-
tige jonge mensen. Tof, toch? Dus, 
nadelen: ‘niejet’!”

Vooral ook omdat hij zoveel waar-

dering krijgt van zijn klanten, zegt 
hij. “De mensen zijn altijd tevreden. 
En als zij tevreden zijn, ben je het zelf 
toch ook? Ik haal veel voldoening 
uit dat poetsen. Niet alleen wordt je 
werk gewaardeerd, je ziet ook echt 
dat je iets nuttigs gedaan hebt. Ik 
heb ook veel over voor de klanten: 
als straks iemand belt met een drin-
gende vraag, dan help ik die mens 
gerust verder. Als iemand dit week-
end een verjaardagsfeestje geeft en 
mij opbelt, dan zorg ik ervoor dat zijn  
ramen voor zaterdagmiddag proper 
zijn. Klant content, ik ook. Veel ple-
zanter toch dan te werken voor een 
baas die constant reclameert?”

Gezicht vol schrammen
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vraagt zich af hoe fijn het eigenlijk 
is om altijd bij de mensen te kunnen 
binnenkijken? “Je ziet vanalles, 
maar als ik dat allemaal moet vertel-
len… Neen, ik ga dat niet doen, mis-
schien dat sommige klanten zich wel 
herkennen (lacht). Maar het is wel 
een feit dat je een en ander opmerkt 
of meemaakt, natuurlijk: stommitei-
ten in het verkeer, mensen die per se 

●●

“Ruitenwasser? Ik 
dacht altijd: da’s iets 
voor vrouwen. Maar 
ik vond het zo tof dat 
ik er in bijberoep 
mee ben gestart.” 

●●

“Ooit ben ik eens 
door een veranda 
gevallen. Pijnlijk? 
Bah, neen!” 

Jelle Rits geniet pas als hij op zijn gemak kan werken. FOTO PATRICK HATTORI


