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‘Voor mijn vriendin
die thuis zit te sippen’

(gesnapt) (

Jacco Vonk (36) elektrotechnicus, kocht gele roosjes (2,50 eu-
ro) en papegaaibloemen (4 euro) op de markt in Den Bosch.

Mooie bloemen, voor wie zijn die?
‘De roosjes zijn voor de buren. Die komen terug van vakantie, en
dan is het leuk als er een vaasje verse bloemen staat.’
Wat aardig!
‘Dat doen we altijd; zij ook voor ons. Dat is gezelliger thuiskomen.’
En die andere?
‘Dat zijn papegaaibloemen, voor mijn vriendin. Om haar op te vro-
lijken. Ze zit thuis te sippen, want ze is aan haar blindedarm geo-
pereerd.’
Vandaar dat jij nu de boodschappen doet?
‘Nee, dat doe ik altijd. Ik ga elke zaterdag naar de markt om
groente en fruit te kopen. Dat is echt mijn uitje. Mijn vriendin doet
de boodschappen bij de supermarkt.’
Wat doen jullie samen?
We reizen graag. Een beetje avontuurlijk, daar houden we allebei
van. We boeken een vlucht naar India ofzo, en gaan dan rond toe-
ren. Niets van tevoren regelen en dan maar zien. Dat is het mooiste.’
En als je niet op reis bent?
‘Ik ben witgoedmonteur. Ik doe de wasmachinereparaties voor
Bauknecht in de regio Brabant en Gelderland.’
Je komt bij de mensen thuis?
‘Ja, dat is het leuke. Elke dag naar hetzelfde adresje, daar moet ik
niet aan denken. Daar ben ik te onrustig voor.’
Vandaar ook die reislust.
‘Ik ben ook vaak verhuisd in mijn leven, ik heb geen bijzondere
band met een bepaalde plaats.’
Wasmachines heb je overal...
‘En ze gaan stuk. Wat het meest voorkomende euvel is? Dat komt
meestal door verkeerd gebruik van de machine.’
Wat kun je daar dan fout aan doen?
‘Te veel zeep gebruiken. De wasmiddelen worden steeds gecon-
centreerder, terwijl de machines juist steeds zuiniger met water
worden. Dus blijft er vaak zeep achter in de machine, en die slibt
dicht. De was wordt niet meer mooi schoon, er zitten van die
smeerplekken op. Dat zijn zeepresten.’
En hoe kun je dat voorkomen?
‘Eén keer per maand met heet water spoelen. En vooral niet te
veel zeep gebruiken. Dertig tot veertig milliliter zeep is genoeg.’
Dat is nog niet de helft van wat de fabrikanten aanbevelen!
‘Ja, die willen natuurlijk zo veel mogelijk wasmiddel verkopen.’
Jij doet zeker de was bij jullie thuis?
‘Nee, mijn vriendin. Het is haar machine! Ze had hem al toen we
acht jaar geleden gingen samenwonen. En hij doet het nog
steeds. Je weet nu ook waarom.’

Gerdy van der Stap
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