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een schuifdeur willen openduwen, 
terwijl je die aan het kuisen bent. 
Afijn, als ik alles zou opschrijven wat 
er op een week gebeurt, ik zou al snel 
een boek vol hebben.”

Een ruitenwisser heeft ook wel 
eens af te rekenen met ongevalle-
tjes, zo blijkt. “Ooit ben ik door een 
veranda gevallen (lacht). Pijnlijk? 
Boh, dat valt wel mee. Dat glas ‘ont-
ploft’ en is veel te dik, dus echt snij-
den doe je je niet. Dat was wel het 
geval toen ik eens door ‘enkel glas’ 
gevallen ben. Toen stond mijn ge-
zicht vol schrammen, maar goed: 
over het algemeen heb ik nog niet 
veel meegemaakt. Al is het nooit te 
laat, natuurlijk (lacht). In de strui-
ken vallen, gebeurt ook, maar dat 
doet geen pijn. En af en toe moet ik 
eens over een poort klimmen, omdat 
de klanten vergeten zijn die open te 
zetten. Ja, je komt vanalles tegen.”

Liever werken dan op vakantie
Een ruitenwisser maakt blijkbaar Een ruitenwisser maakt blijkbaar 

veel mee. Zoveel zelfs dat een mens 
toch ook eens nood heeft aan vakan-
tie. Of toch niet? “Als ik verlof heb, 
zorg ik ervoor dat ik in het buiten-
land zit. Als ik in België blijf, begin 
ik sowieso te werken. Dan denk ik: 
hier is niks te zien of te doen, ik kan 
beter ramen wassen. Door naar het 
buitenland te gaan, behoed ik me-
zelf daar voor. Mijn vriendin wordt 
er soms lastig van: soms irriteert ze 
zich aan het feit dat ik nooit kan stil-
zitten. Maar dat is eigenlijk wat ik het 

liefste doe, op mijn gemak werken. 
Op zondag begint het te kriebelen, 
dan overloop ik mijn planning voor 

de rest van de week. En na mijn va-
kantie ben ik blij dat ik opnieuw mag 
beginnen. Ik doe dat gewoon graag.”

“Even nuanceren, ik moet ook 
hard werken, hé. Mensen denken 
dat we maar een paar klantjes per 
dag doen, maar we moeten doorwer-
ken, hoor. Toen ik pas begon, heb ik 
moeten vechten voor mijn job. Ook 
omdat ik als zelfstandige moest be-
ginnen: ik heb een cursus bedrijfs-
beheer moeten volgen en dat heeft 
me bloed, zweet en tranen gekost. Ik 
ben niet de man van de boeken en de 
cursussen, ik wil met mijn handen 

werken (lachje). Ik weet nog dat m’n 
pa zei: ‘Zelfstandige worden, doe het 
niet, jongen.’ Ik heb gezegd: ‘Pa, het 
leven is aan de durvers.’ En ik ben 
begonnen.”

“Als ik in de namiddag een pintje 
ga drinken op café, krijg ik vaak 
commentaar: ‘Daar is de man van 
het schone leven’. Maar ik ben wel 
al van 7u ’s ochtends bezig en het is 
vermoeiend, hoor. Die ladder op en 
af, op daken kruipen, de ladder rond-
dragen. Ik doe dit nu al tien jaar en 
heb al heel wat weddenschappen 
willen afsluiten: ‘Je mag één dag 
mijn job doen, je krijgt er zelfs geld 
bovenop.’ Maar in die tien jaar is er 
nog niemand meegegaan (lacht).”

In de vaart springen
Na een Leffe of twee laten we Jel-Na een Leffe of twee laten we Jel-

le gaan, want we willen niet dat hij 
klanten kwijtspeelt door te laat te 
komen. “Of er veel concurrentie is? 
Er zijn er veel, ja, maar van concur-
rentie kan je niet echt spreken. Inte-
gendeel: we kennen elkaar en er is 
wederzijds respect. Toen ik begon, 
waren er nog niet zoveel ruitenwas-
sers, ondertussen heb je er in elk 
dorp wel één. Anderzijds heb ik er 
ook veel zien afhaken. Omdat ze dat 
niet aankonden, altijd op hun een-
tje moeten werken. Dat is voor mij 
juist het grote voordeel. Als ik iets 
zou voorhebben, waardoor ik deze 
job niet meer kan doen, spring ik met 
een steen rond mijn nek in de vaart 
(bulderlach).” MARIJN SILLIS

Morgen deel 5:  
op pad met  
Morgen deel 5:  
op pad met  
vrachtwagenchauf-
feur Hendrik Lauwers 
uit Bonheiden.

●●

“Ik heb veel 
ruitenwassers zien 
afhaken, omdat het 
te eenzaam is.  
Voor mij is dat juist 
hét voordeel.” 

Jelle Rits doet niets liever dan ruiten wassen. Het is zijn grootste hobby
geworden. FOTO PATRICK HATTORI


