Voorwoord.
Alles hangt er van af hoe je het bekijkt. Alleszins vreemd voor mij is dat je zomaar spontaan
beslist om je aan te monsteren op een boot. Een jaar van te voren nog wel!
Nu moet je weten dat je cv van geen enkel belang is bij de uit te voeren opdracht. Dus kunnen
je mogelijke kwaliteiten schril afsteken bij de taken die van jou worden verwacht. De
opdracht klinkt eenvoudig: ‘je bent vrijwilliger een hele week lang. Je zal een groep
hulpbehoevende mensen verzorgen. Je staat er borg voor dat ze de vakantie van hun leven
beleven. Dansen naar al hun grillen en noden. Rechten heb je ook: kost en inwoon.’
Daarvoor de vinger opsteken en spontaan ‘ja!’ juichen lijkt mij een reactie van bewoners van
een peutertuin op de vraag wie meteen wil meekomen om monsters en draken te bevechten.
En toch gebeurt het allemaal onder mijn ogen. Wat een enthousiasme, wat een zin voor
avontuur, wat een al dan niet doordachte inzet! Dit is alleen maar mogelijk bij een
vrijwilliger.
Ikzelf voel me minder enthousiast als ik mijn totale onkunde op het vlak van verpleging als
wisselgeld moet gebruiken om die stap te zetten. Mijn eigen kont wassen, zelf eten, kleden,
mij verplaatsen… geen probleem, ik heb er nooit bij stilgestaan. Maar die eenvoudige dingen
bij iemand anders uitvoeren lijkt mij meteen andere koek.
Toch ga ook ik mee, gewapend met de gedachte dat de mij toevertrouwde perso(o)n(en) zelf
wel zullen vertellen wat van mij verlangd wordt. Hij of zij zal mijn late roeping valideren. Ik
sta of val dus met hen. Nu maar hopen dat de gasten geen afwachtende houding aannemen.
Witte raaf zal ik spelen.
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Maandag 13 augustus 2007 Willemstad
Het is maandag en we kunnen vertrekken. We zijn met z’n vieren vanuit Denderleeuw.
Lisette, Andre, Lieve en ik. In Brussel zijn we al met zes. Allemaal ‘anciens’ die dezelfde
taak als vorig jaar zullen uitoefenen. Het is een hartelijk weerzien. Het gesprek vlot en de
meest opvallende dingen van de vorige reis worden weer aangehaald. Een repetitie ter
voorbereiding van wat opnieuw te wachten staat. Alleen ik ben eigenlijk nieuw. Ik ga in de
zorg. Vorige reis stond ik er borg voor dat er een week lang geen spatje overbleef op bestek,
glazen, tassen en borden. Nu richt ik mij naar mensen. Of ik mijn vorig verblijf als een
voorbereiding mag beschouwen voor mijn huidige taak in de zorg, lijkt mij een uiterst
twijfelachtig vooruitzicht. Ik krijg het gevoel dat ik voor het eerst naar school moet, ik begin
aan een dag vol met onvoorspelbaarheden.
In het station van Antwerpen worden we met pak en zak opgevangen. Als we vanuit het
station te voet naar de boot opmarcheren zijn we
met een tiental. Dat is voldoende voor mijn
kuddegeest om gezwind mee op te stappen, het
verstand op nul.
Als we aan het Kattendijkdok komen, schittert de
boot in al zijn glorie wit in de zon als een
bloemenveld dat insecten aantrekt. Die insecten
zijn wij. Met een onweerstaanbare drang worden
we er naar toe gezogen. Hoe dichter we naderen,
hoe sneller we stappen.
Meteen als ik mijn naam zeg krijg ik cel 307 toegewezen. Ad, een Nederlander, wordt mijn
celgenoot. Ik ken hem nog van vorig jaar. Hij stond toen in de bar aan de tap. Als hij dit jaar
dezelfde taak heeft, zit ik goed. Hij is een vriendelijke man en het klikt dan ook meteen. Dag
Ad!
Ad verdwijnt en ik ben alleen in de kajuit. Ik pak mijn tas uit en kies voorlopig het hoogste
bed aan het raampje. De omgeving is mij geheel vertrouwd. Als ik door het raampje kijk,
rekt water zich tot op gezichtshoogte om mij te waarschuwen dat ik maar best binnen blijf.
Al goed dat het van buitenaf niet kan geopend worden.
Ik heb ook meteen door dat er hier voor mij alleen in de kajuit niets te beleven valt en stap op,
richting dek. Ik ken de weg nog. Wij zitten onderaan. Eén trap hoger logeren de gasten. Nog
één hoger is het onthaal, restaurant en ontspanningsruimte (bar). Nog één hoger kom je in de
vrije lucht. Het zonnedek! De zon verblindt mij door de weerkaatsing van al wat wit is. Wit is
het hier overal. Ik zie een vriendelijke dame zitten, ik herken haar
nog van uit het restaurant en begin een babbeltje. Ik krijg al haar
aandacht en voel mij voor het eerst als iemand die hier thuis hoort.
We worden verwacht in de zaal. De meeste vrijwilligers zijn
aangekomen. Het wordt een hartelijk weerzien. Ik herken de meeste
gezichten. Het is duidelijk dat het ‘personeel’ niet aan vernieuwing
toe was en dus in hoge mate voldeed. Dat belooft! Vorige keer
waren het goede vrijwilligers, nu zijn het goede vrijwilligers met
ervaring! We kunnen er met vertrouwen tegenaan gaan.
De verantwoordelijke neemt de micro. De uitleg, de info zijn
overvloedig. Wat mag, wat niet mag, wat moet en niet moet; het
wordt allemaal op een rijtje gezet. Een aantal verantwoordelijken
worden voorgesteld. Wie nieuw is (ik dus), krijgt nog een rondgang
op de boot. We worden ingelicht over het gebruik van alle
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toestellen waarmee je de passagiers in en uit bed en rolstoel kan tillen, hoe je te werk gaat in
de badkamer. De kleur van het te gebruiken materiaal is afhankelijk van wat dient gepoetst te
worden. Waar je met gebruikte pampers terecht kan, waar met de was, de dosering van de
producten, het komt allemaal aan bod.
Voor wie het niet mocht weten, natte luiers moeten in de ‘klipo’! Zo tussendoor wordt je
vocabulaire ook aangevuld. Het wordt allemaal met Hollandse precisie even meegedeeld. Wel
te verstaan, in het Hollands maar zonder onderschriften, zonder simultaanvertaling. Ik krijg
problemen met het opslaan van al die gegevens. Het onvermijdelijke geschiedt. We zijn nog
niet halfweg als mijn harde schijf crasht.
Om 12 uur is er een broodmaaltijd. Dat maakt veel goed omdat het verorberen ervan een
eerste taak is die ik zonder verdere uitleg aan kan. Het verteren ervan wordt alweer
gecombineerd met een nieuwe vergadering.
Ik word onderverdeeld in de categorie “groen “. Ik krijg een groene badge opgespeld. Het is
lang geleden dat ik nog eens gedecoreerd werd.
De ploeg zal instaan voor alle gasten die ook
een groen kenteken dragen. Zij bewonen de
kamers waar ook al een groen etiket op hangt.
Aan het hoofd staat Riet. Zij heeft de leiding
over een ploeg van zes. Hierbij zijn Lode,
Georges en Agna de anciens, de beroepskrachten. Marie-Claude, Jeanine en ik zijn de
groentjes onder de groenen.
Riet, het onbetwistbare hoofd, houdt briefing.
Opnieuw krijgen we een blitsopleiding. Het is
een soort herhaling, die er moet voor zorgen dat
er in het geheel niets kan mislopen. Veel heb ik
er niet van onthouden. Blijven luisteren is ook
een vorm van beleefdheid
“Als er iets niet duidelijk is, kom je maar naar
mij toe”, is zowat het belangrijkste wat ik onthouden heb.
“Mevrouw, je mag van mij heel wat bezoek verwachten”, denk ik hardop.
Ze reageert gepast door niet te reageren. Ik versta haar niet te best, maar als ze mij bij ieder
bezoek een Hollandse klare inschenkt, wordt alles wel duidelijk en komt het wel voor mekaar.
We worden verder nog opgesplitst in koppels. Ik krijg Agna als metgezel. Ik mag echt niet
klagen!
De gasten zijn voorlopig nog nummers. Ze hebben nog geen gelaat. Op het blad van Riet
staan wel geheime codes die de lading dekken. Ze hebben verband met de graad van hulp die
geleverd moet worden. De ‘zware gevallen’ worden verdeeld over de drie duo’s zodat het
werk evenredig verdeeld is. Daarmee zijn we klaar en wordt de zandloper vers omgekeerd. De
intensieve opleiding wordt verzilverd in een nieuwe job.
Het uur der waarheid is aangekomen. De gasten beginnen toe te stromen. Het onthaal en het
uitpakken maken deel uit van de job. Onder de gasten zijn er mij drie bekend. Wim, een
dorpsgenoot wiens vader een oud collega is en de gebroeders Minner, een tweeling. Die
laatsten zijn buren en kennissen van mijn dochter. Het enige verschil tussen beiden is het feit
dat de een linkshandig is en de andere rechtshandig. Verwarring tussen die twee kan je niet
kwalijk genomen worden. Het is de eerste keer dat ze op verlof gaan. Hun verwachtingen
staan hoog. Op het eerste gezicht zijn het twee stoere, vriendelijke knapen die alles behalve
hulpbehoevend zijn.
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Na al dat uitpakken is iedereen in de bar beland en wacht het verloop van de gebeurtenissen
af. Midden in een praatje komt Agna mij opzoeken.
“Ik heb je nodig, Martine moet verzorgd worden”. De boot is ondertussen vertrokken en
schuift de groene vlaktes aan ons voorbij. Vluchten kan niet meer. Ik volg Agna voor mijn
eerste opdracht. Martine heeft de verantwoordelijkheid gekregen over een lichaam dat ze van
meet af aan niet onder controle heeft. Vreemde impulsen hebben het in hun macht. Haar
woordenschat beperkt zich tot ‘ja’ en ‘nee’. Haar onderste
ledematen zijn volledig verkrampt. Haar handen zijn dit al
evenzeer. Ze heeft min of meer controle over haar armen
die ze uitsluitend gebruikt om je te laten weten
hoe ze zich voelt, toevallige uitschieters niet te na
besproken. Wat een afhankelijkheid! Haar voeding gebeurt
via een sonde rechtstreeks in de maag. Samen tillen we
haar uit de rolstoel en leggen haar op het bed. Elke
beweging brengt haar buiten adem. Terwijl ze verzorgd
wordt, leer ik ook meteen Agna kennen. Ze heeft
onmiddellijk contact met Martine, praat er mee terwijl ze
met kennis van zaken als een echte beroeps te werk gaat.
“Als we haar een bad geven ontspant ze zich volkomen” zegt Agna
“En waarom zouden we dat niet doen?”
“Niet zonder dat Riet akkoord gaat en de badkamer vrij is”
Ik zie Riet op de gang.
“Geen enkel bezwaar als de badkamer vrij is en het werk dit toelaat”
Ik meld het aan Martine en ze straalt van geluk. Het bad is voor deze avond. Ik ben ontroerd
door de oprechte dankbaarheid die ze uitstraalt. Ik ga mijn best doen om haar in de watten te
leggen!
Ik breng haar naar de bar. Ik voel mij zo nutteloos als ze mij plots iets tracht duidelijk te
maken. Ik versta het niet en voel mij zo lomp. Ik haal er een vrouwelijke vrijwilligster bij die
toevallig in de buurt is. Het mag niet baten. Hoe moet Martine zich voelen bij zo veel
onbegrip?
Wat kan ze wensen buiten het allerelementairste? bedenk ik .
“Heb je honger?” Domme vraag realiseer ik mij te laat. Maar tot mijn verbazing lijkt het dat
te zijn.
“ja” zegt ze
Die sonde gaat mijn bevoegdheid te buiten. Ik breng haar terug naar haar kamer.
“Ik zal een verpleegster verwittigen, die komt wel meteen”
Hoe dikwijls moet ze dat al meegemaakt hebben!
Ik breng mijn eerste bezoek aan Riet. Op dat bureeltje hebben ze het te druk. Maar het komt
in orde. Ik zit echt met Martine in. Dat is ook het geval bij Agna. We spreken af, we zullen er
samen het beste van maken. Ik heb er zin in gekregen.
Het is ondertussen tijd geworden om te eten. We eten samen met de gasten. De meesten onder
hen kunnen het zelfstandig. Ik sta versteld te kijken hoe sommigen er ondanks alles toch in
slagen. Het veronderstelt jarenlange intense training. Anderen kunnen niet zonder hulp.
We hebben Martine een bad gegeven. Ik leer hoe je de lift hiervoor moet gebruiken. Even
zweven om dan met stoel en al in het water gedompeld te worden. Het valt wat tegen omdat
ze steeds onderuit schuift en opnieuw rechter moet gezet worden ten koste van de bedoelde
ontspanning.
Als ik terug naar de bar wil gaan, word ik tot vier maal toe onderweg opgeëist omdat er
iemand wil slapen gaan of naar het toilet wil. Ik ga telkens kordaat mee en het werk begint
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echt naar routine te smaken. In de intieme ruimte van toilet en badkamer voel ik mij een
onderdeel van mijn gast. Keer op keer merk ik dat er in dat lichaam iemand schuilt waar je
mee praten kan en die achting afdwingt. Telkens krijg ik het bewijs dat geluk niet afhangt van
de staat van je lichaam en je in alle omstandigheden gelukkig kan zijn, als je maar weet hoe je
leven moet. Geluk wordt dus in je hersenen gemaakt en hersenen heb je zelf onder controle.
Wat is een mens toch een wonder wezen! Ik heb nooit begrepen wat een enorm voordeel je
hebt als je ook maar even recht kan staan. Voor wie dit niet kan, zijn er twee vrijwilligers
nodig en komt de tillift er aan te pas.
Ik moet nog even Vera vermelden. Ze is vrij corpulent, verdraagt geen enkele druk op haar
benen. Probleem is dus dat alles moet gebeuren met de tillift. Ook zij maakt een stuk van mijn
bootleven uit. Neem daarbij nog Lili en meteen ken je de drie gasten die de grootste zorgen
behoeven en aan ons zijn toegewezen.
Om 11u.30 liggen de meeste gasten in bed. Vera zit nog in de bar. We laten haar over aan de
zorgen van de nachtploeg.
Ik wil de dag niet sluiten zonder een woordje van bewondering voor de mensen van de bar.
Permanent gaan ze rond met koffie of thee, af en toe aangevuld met een versnapering. De bar
is dan ook de pleisterplaats van iedereen op de boot.
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Dinsdag 14 augustus 2007
Wijk bij Duurstede
Na, naar mijn gevoel, een te korte nacht word ik wakker om halfzeven. Het raampje is al
wakker en trekt zijn oog wijd open als ik het gordijntje opzij trek. Ik kijk er doorheen en het
water danst mij goede morgen toe. Een lichtspleet onder de deur van de badkamer meldt mij
dat ze bezet is zodat ik moet wachten tot de medegebruikers van de overkant er mee klaar
zijn. Het komt mij goed uit. Ik staar naar buiten. Er staat een nostalgieke, auhentieke
windmolen. Hij is blijkbaar in staking, de wieken bewegen geen vin. Misschien is hij te oud
om te merken dat er wind is. Wellicht is hij verontwaardigd omdat die moderne molens, die
wiekend elektriciteit moeten bijeenmalen, hem de loef afsteken. Mogelijk is hij beledigd
omdat er onder zijn vleugels een restaurant
wordt uitgebaat. Aan zijn voet steken talloze
masten slordig hun vinger hoog op om er op te
wijzen dat ze zeilboten zijn die varen willen
maar niet weg kunnen en op bevrijding
wachten. Zomaar op stal gezet!
Om zeven uur is het voor ons etenstijd. De
gasten ontbijten tussen acht en half tien. Na het
eten dalen we af naar de gastenruimte. Ik krijg
mijn volgende opdracht. Ik moet Bea klaar
maken om van haar eerste volle dag verlof te
genieten. Als ik de kamer binnenkom, zijn beide bewoners nog in een diepe slaap. Bea is een
vriendelijke kranige vrouw van 92. Haar dochter begeleidt haar.
“Goed geslapen, mevrouw?” Het is een dwaze vraag aan iemand die nog slaapt, het is eerder
een gemene manier om er een eind aan te maken. Het duurt enige tijd voor het bij haar
doordringt. Om het helemaal duidelijk te maken wat ik wil, haal ik de dekens weg en knip het
licht aan. Ik help haar recht. Eigenlijk verwacht ik een uitbrander voor zo veel onrecht, maar
ze beweert goed geslapen te hebben en wenst ook mij goede morgen.Zij obsedeert mij in
zoverre dat zij de eerste is die de vruchten zal plukken van mijn late spoedopleiding. Het lijkt
mij een weinig benijdenswaardig voorrecht. Ik heb geluk, ze kan een paar stappen zetten
zodat ik haar via haar rollertje naar de badkamer kan loodsen. We sukkelen over de
verkeersdrempel die aangebracht is tussen bad en slaapkamer en ik plaats haar op het toilet.
“Mevrouw, we gaan ons eens trakteren op een lekkere douche.” Ik verplaats haar naar de
douchestoel. Ze geniet duidelijk van het warme stromende water en rilt van welbehagen als
het over haar lichaam stroomt. Weer heb ik in deze kleine ruimte dat typisch gevoel een
onderdeel van haar te zijn. We voelen ons blijkbaar eigen aan elkaar. Ik word door haar
aanvaard. Haar dochter klopt even aan de deur, maar mama staat haar niet toe om binnen te
komen. De wasbeurt verloopt perfect. Ik droog haar af en sta er zelf versteld van dat alles zo
spontaan verloopt. Verse kleren liggen klaar en ik doe haar een hemd aan. Het zit
voorbeeldig. Ik voel mij juist op het toppunt van mijn glorie tot ik ontdek dat de bh het
volgende stuk is dat aan de beurt is. Even nadenken brengt mij op het vermoeden dat er iets
fout zit. De dame kijkt op omdat ik een pauze inlas die niet voorzien is. Ik sta daar onnozel
met dat ding hangend aan mijn vinger alsof het een moet ik mijn stommiteit in de verf
zetten en helemaal herbeginnen? Ik heb er twintig jaar opzitten als brandweercommandant en
stond al voor hetere vuren maar daar heb je een hele equipe ter beschikking met allerlei
specialisten. Hier sta ik er alleen voor! Ik weet dat de kordate aanpak soms de enige goede is.
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“Wij zijn iets vergeten, mevrouw” breng ik zo overtuigend mogelijk naar voor en trek
resoluut het hemd terug van over haar hoofd. Blijkbaar vindt ze het voor de hand liggend,
mogelijk heeft ze het niet eens gemerkt, ze blijft even vriendelijk. Niks aan de hand dus en
Riet komt het toch nooit te weten.
Fris gewassen en gekamd rollen we tevreden de slaapkamer binnen en ik laat haar als een
voldane klant achter.
De verzorging van Martine is een groter karwei omdat ze geen enkele medewerking kan
geven. Hier ben ik de assistent van Agna. Het moet met twee gebeuren. Wij tillen haar samen
op en leggen haar op het bed. Ook hier heb ik, aldus Agna, de proef doorstaan. Ik word beslist
verpleger in een volgend leven.
Ik houd er wel een bedenking aan over. Hoe geraakt men wijs uit al de medicamenten die
iedere gast bij zich heeft? Ik zie Agna bloed prikken om het suikergehalte te meten. Riet komt
aangesneld met pillen. Zalfjes komen er ook aan te pas. Allemaal specialistenwerk waar ik
wijselijk van af blijf. Ik heb al problemen genoeg met het dichthaken van een bh achter de rug
van een dame. Puur geluk is het als er één haakje van de eerste keer vast zit en… wanneer zit
het geheel echt goed?
Aan het opruimen van de kamers ontsnap ik omdat Riet mij naar boven stuurt om, indien
nodig, mensen te helpen bij het eten. Graag gedaan!
Al spoedig zit ik tussen twee dames in en help zowel links als rechts. Een ervan zegt geen
woord. Ik vernam dat ze Franssprekend is. Op mijn Frans reageert ze niet in het minst. Kan
dus ook aan mijn Frans liggen. Ze ziet er naar uit dat ze op ieder moment in tranen gaat
uitbarsten. De andere dame maakt dat dan weer goed. Ze praat honderd uit. Haar lijkt het van
geen tel of ik meeluister of niet. Toch heb ik er een aangename babbel mee. Ze wordt een van
mijn kennissen ter plaatse.Ze is ook lid van de groenen. Ik ben al meermaals met de neus op
het feit gedrukt dat er achter de duidelijke tekenen van mindervalide, een moedig iemand
schuilt. Deze dame in kwestie blinkt uit door vriendelijkheid en dankbaarheid. Dat laatste
hoeft echt niet maar ik krijg het er gratis bij. Iets gratis voor iets gratis dat is hier de huisregel
waarbij iedereen zich goed voelt.
Na het eten ga ik de bar binnen. Dat is ondermeer het gevolg van een strenge regel van Riet.
Ze wordt ‘pissig’ als ze niet ogenblikkelijk iemand vindt om hulp te bieden waar zij het nodig
vindt. Voor haar is iedere interventie levensreddend. In afwachting van nieuwe opdrachten
houd ik mijn praatje met de mensen die ik alleen zie zitten en breng hen zoveel mogelijk
samen. Dat laatste lijkt mij een vergeten werk van barmhartigheid.
Ik tracht tot een gesprek te komen met Vera. Zij is een van onze meest hulpbehoevende
gasten. Ze heeft zowat aan alles tekort maar heeft een teveel aan hormonen. Dat laatste moet
je met de nodige omzichtigheid verstaan. Ik leid dat af uit het feit ze een overvloed heeft aan
baardharen die om haar lippen en kin woekeren. Mij geen zorg maar Riet vindt dat deze
decoratieve verschijnselen niet kunnen en de oogst moet onmiddellijk geplukt worden. Ik rol
haar naar haar kamer en haal mijn scheerapparaat.
Epileren is ook een mogelijkheid. Gelaten neemt ze
afscheid van dat baardige gedoe dat door mijn toedoen
kwistig de vernieling in gaat. De haartjes vallen
zomaar op de vloer, een onbekende toekomst
tegemoet. Ze weet dat we na de middag gaan
‘passagieren’. Ze is vooruitziend en neemt alvast haar
handtas en jas mee en ik ga met een nieuwe Vera terug
naar de bar.
Eigenlijk vind ik het onrechtvaardig dat sommige
mensen niet zonder anderen kunnen. Toch voel ik er

mij goed bij dat men mij nodig heeft.
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Wij zijn in Wijk Bij Duurstede. Het is de regel dat, waar de boot stopt, er vrijwilligers van de
plaatselijke afdeling klaar staan om met de rolstoelpatiënten een wandeling te maken. Dat is
vandaag een mager beestje. Ik zie maar één iemand die ik niet ken en daarmee zijn ze
allemaal geteld. Het aantal rolstoelen is herleid tot enkele. Op de boot moet de dienst ook
verzekerd blijven.
Ik krijg Vera toegewezen om aan de wandeling deel te nemen en de streek te verkennen. Ik
heb nooit geweten dat Nederland op onze Ardennen lijkt. Hier is dat wel het geval.
De dame, die op haar eentje heel de plaatselijke afdeling vertegenwoordigt, is een lenig en
sterk iemand, wat af te leiden is uit de snelheid waarmee ze het parcours aflegt. Voortdurend
moeten we haar doen stoppen om het gezelschap bij elkaar te houden. Haar uitleg is dan ook
vooral beperkt tot de voorste rolstoelen. Vera in mijn rolstoel is bij die eerste maar lijkt niet
tevreden. Ze maakt mij duidelijk dat haar enige betrachting is een terrasje te doen
Als we dan ook nog een ijssalon voorbijgaan zonder stoppen is haar ontgoocheling compleet.
Ze is niet meer te genieten. Om vier uur zijn we terug en een tweede contingent kan op uitstap
vertrekken. Deze keer heb ik een meer geïnteresseerde passagier wat heel wat aangenamer is
en de vermoeidheid van het duwen is navenant.
Om zeven uur is er briefing. Iedereen wordt om zijn mening gevraagd. Het is mooi vast te
stellen dat iedereen enthousiast is. De sfeer is goed. Ik kijk nog steeds op naar Agna, Lode en
Georges die het klappen van de zweep perfect kennen en ons er volledig bij betrekken. Ik wil
het de komende dagen evengoed doen en blijkbaar, aldus de Agna, ben ik goed op weg. Mooi!
De avond brengen we door in de bar. De stemming komt er in omdat de meesten elkaar
gevonden hebben. Kennismaken en nog eens kennismaken. Plezant! Het pintje en het
babbeltje worden afgewisseld met gasten naar toilet te brengen en in bed te stoppen. Het is
duidelijk dat de bewoners het naar hun zin krijgen.
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Woensdag 15 augustus 2007
Nijmegen
Ik staar even uit het raam om de dag te groeten. Uit ervaring weet ik dat de boot niet vaart bij
nacht en slechts in de voormiddag het sop kiest. Ik kan mij maar moeilijk overtuigen dat de
boot stil ligt. Het water beweegt en dikke, gezwollen wolken haasten zich door de lucht. Ik
vind niet meteen een houvast en wijd mijn traagheid van begrip aan het merk van bier dat ik
gisteren in de bar gedronken heb. Ik kan nog wat uitslapen en hoef voorlopig alleen maar de
lichtstreep onder de deur van de waskamer in het oog te houden. Dat is de eerste realiteit van
de dag. Als ik in het restaurant kom staat er nog een file aan te schuiven. Eigenlijk ben ik te
vroeg. Morgen knijp ik beslist nog een oogje dicht nadat het eerste geluid uit het toilet mij
wakker zuigt.
Ik ben bevriend geraakt met Bea en noem haar mama net zoals haar dochter. Mooi gezinnetje
vormen we! Het wordt opnieuw een stortbad. Denk nu maar niet dat iemand een stortbad
geven geen problemen met zich brengt. Wie ooit met twee aan een stortbad deelnam, zal met
mij akkoord gaan dat het niet eenvoudig is om slechts één persoon nat te maken. Anderzijds is
het geen gezicht om in een regenmantel die klus te klaren. En… wie van beiden zou de
paraplu moeten vasthouden? Alleen zuiver vakmanschap is hier het parool! In mijn
beroepsopleiding van zovele minuten, is dat onderwerp nooit aan de orde geweest. Ook nog
een andere dame breng ik in hemelse sferen met een stortbad en sta verder ten dienste van
Agna, Lode en Georges.
Daarmee zit mijn taak er beneden voorlopig op en stap zomaar over in het beroep van
hulpeter. In het restaurant zit een dame die echt hulp nodig heeft. Ze is in het geheel geen baas
over wat er in haar mond gebeurt. ‘Ze is haar mond niet meester’, waar heb ik dat nog gehoord? In dit geval is dat wel heel letterlijk! Haar hoofd beweegt voortdurend. Heel kleine
stukjes brood, gespietst aan een vork breng ik langzaam aan haar lippen, althans waar ik
vermoed dat ze op het gepaste moment zullen zijn. Dan is het hopen dat ik naar binnen mag.
Plots, niet nader te bepalen wanneer, klapt de val dicht. Ben ik te ver of niet ver genoeg? Te
ver van de mond levert geen resultaat en de poging is te herbeginnen. Te diep in de mond
betekent een blokkade van de vork die je er dan krassend moet uittrekken. Wie dit met zijn
vingers waagt maakt een reële kans om hier de volgende keer als gast te zitten. Dat alles is
maar het begin van succes. Na wat kauwen is de kans dat het voedsel het einddoel bereikt
meer dan gehalveerd. Een deel komt terug naar buiten, de rest gaat naar binnen en loopt weer
grote kans om projectiel te worden bij een hoesbui. Na een half uur is er een halve boterham
verwerkt zoals het zaad in de parabel van de boer die zijn akker zaait. Het is beslist geen
geestig gezicht, noch voor de omzittenden, noch voor mij en zeker niet voor de dame zelf. Het
verwondert mij dat niemand er aanstoot aan neemt. Iedereen zit er gelaten bij en stoort er zich
blijkbaar niet aan.
Het zet mij toch aan het denken. Zitten we hier in een wereld waar verdraagzaamheid
vanzelfsprekend is? Had men mij vorige week gevraagd dit werk te doen ik zou geweigerd
hebben. Nu stoort het mij niet. Is verdraagzaamheid een zo elementair iets in deze
gemeenschap dat het iedereen inpalmt die er lid van is? Voor mij is het een echte verrijking.
Dank voor die les in menselijkheid.
Na het eten ga ik terug naar de bar. Ik schrijf postkaarten voor de gasten en fantaseer zelf wat
ik erop moet schrijven. Vreemd eigenlijk! Ik ben nu eenmaal meid voor alle werk.Ik zoek
bijvoorkeur het gezelschap op van Martine. Zo lief en moedig ken ik niemand.
Na het bad is ze naar de kapper geweest. Ik laat haar mijn bewondering blijken en laat haar
weten dat ik op zoek ga naar een lippenstift. Ze protesteert hevig. Ze weet dat het plagen is en
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speelt het spel mee. Ze amuseert zich kostelijk. Lachen kan ze en doet het veel. Pijn en last
houdt ze voor zich.
Er is hier een spel ‘4 op een rij’. Daar is ze niet in te kloppen ook al kan ze zelf het toestelletje
niet bedienen. Een jongeman komt erbij zitten en daagt haar uit. Ik leg de blokjes in het
gleufje daar waar zij ‘ja’ zegt. Keer op keer wint ze en barst uit in een euforie. Mooie
momenten! Ik twijfel er niet aan of ze beschikt over een helder verstand.
We zijn in Nijmegen en we gaan passagieren. Het is midden op de dag. Alle vrijwilligers van
de plaatselijke afdeling zijn blijkbaar aan het werk of zijn met hun caravan op verlof. Er is
niemand. Ik heb opnieuw Vera als passagier en bestijg
met haar de berg die naar de stadskern leidt. Het is een
zware klim. Het geluk zit aan onze kant. Onderweg zien
we een ijssalon. Ook zij heeft het gezien en ik stuur de
rolstoel recht op doel af. Twee hindernissen die op
ongelukkige afstand van elkaar staan beletten ons binnen
te rijden. Ik stap binnen en koop twee ijsjes. We likken
het op aan de deur. Hoogst nodig was dat ijsje. Ik hoorde
het haar menige keer vertellen dat dit vandaag op het
programma staat. Iedereen weet dat dus en teruggaan
zonder ijsje betekent voor mij het einde van mijn job.
Werkeloze vrijwilliger, ik mag er niet aan denken. Ik
denk trouwens dat ze mij al beu gezien is. In
aanwezigheid van Georges en vooral van Lode wordt ze
veel vlotter. Ik ben dan ook blij dat we nadien Georges
tegen komen en kunnen aansluiten bij het groepje van
drie rolstoelen. We volgen een pad langs het water. Daar beleeft ze het avontuur van haar
leven…Je moet er haar eens naar vragen als je ze ooit ontmoet…Dat verhaal durf ik niet op
papier zetten, het zou de werkelijkheid te kort doen.
Ik moet nog een tweede keer op wandeling. Om van de boot naar het centrum te gaan moet je
spek met eieren gegeten hebben. Zelfs in de straten van het centrum moet je steeds klimmen
en dalen. We hebben ontdekt dat er hier een casino staat. Het is zichtbaar van op de boot.
Vanaf de straat brengt een hellend vlak je aan de ingang ervan. Aan de voet van dat hellend
vlak kan je niet anders dan even in je haren te krabben bij de overweging welke kansen je
hebt om boven te geraken. Wie niet waagt, blijft maagd en we nemen de uitdaging aan. Het
lukt en de beloning in de hemel is groot. Er staat een lift die ons midden in de stadskern
brengt. De straten zijn er breed en dicht bevolkt. Terrasjes zitten vol. De mensen zijn
vriendelijk. Ze lijken onze inzet te waarderen. Mogelijk reageren ze zo om onze geleverde
krachtpatserij. De weg terug vinden is geen opgave. Je kan zelf kiezen hoe lang je de weg wil.
Hoe sterker de weg daalt des te korter hij is. Dalen is het gevaarlijkst. Ik mag er niet aan
denken moest de zwarte grepen, die ik in mijn handen houd, loskomen zoals het in
humoristische filmen steeds gebeurt.
Ik sta aan het onthaal als er plots vier mannen de boot op komen. Ze zijn geheel in het zwart
en lijken gehaast. Ik schrik ervan omdat ik geheel gewoon geraakt ben aan de rustige sfeer die
de boot eigen is. “Is dat een inval van de bijzondere belastingsinspectie op zoek naar illegale
zwartwerkers?” vraag ik aan een collega die daar ook juist in de buurt staat. “Ze zijn met te
weinig om er hier een vijftigtal in de boeien te slaan. Ik vrees dat er hier iemand plots
overleden is en dat het begrafenisondernemers zijn”.
Het is een opluchting als we ze de kant van het restaurant zien opgaan en zo een algemene
paniek in de bar voorlopig afgewend is. We lachen beiden om onze fantasierijke
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opmerkingen. Er is al een avond geweest waar een hoempa orkestje de zaal met muziek vulde,
die bij iedereen alle oerinstincten deed zinderen. Er werd toen gedanst en zingend en zwierend
doorheen de zaal gezwalpt, uitbundig en ontspannend.
Vanavond staat dat opnieuw op het programma. Wie toen niet de gepaste kledij of schoeisel
aan had om onbelemmerd aan de
stoeipartij deel te nemen, heeft daar nu de nodige voorzieningen voor getroffen. Heel wat
gasten met hun rolstoel deden er overtuigend aan mee. Ze hebben zich nu strategisch vooraan
aan de dansruimte opgesteld. Even later wordt alles duidelijk. De mannen, in het zwart
uitgedost, verschijnen plechtig en voornaam op het podium. Een ervan plaatst zich achter de
micro en kondigt hun aanwezigheid aan, alsof dat groot nieuws is en wij dat nog niet gezien
hebben. Het eerste stuk wordt aangekondigd en het wordt sereen en correct de ruimte
ingeblazen. Applaus voor zoveel kunst! Na een tweede melodie verdwijnen ze achter de
coulissen en verwachten duidelijk een staande ovatie als smeekbede om hen opnieuw aan het
werk te krijgen. Ze voorzien ruim voldoende de tijd om hun kunnen in ons te laten
doordringen alvorens met een nieuw en nog kunstiger stuk onze culturele honger te strelen.
Ik sta in de buurt van Katia de gemiste kansen te overpeinzen. Het moet van mijn gezicht
druipen. Ze moet het gemerkt hebben want bij de eerste melodie waarin ze het ritme van een
wals ontdekt, vraagt ze spontaan of ik mee dansen wil. We doen het en ik vraag mij af of het
applaus dat er op volgt voor ons bedoeld is dan wel
voor de ontroerende schoonheid van het gebrachte
stuk. Voor de muzikanten moet het een fatale onverantwoorde grofheid zijn van twee hooligans. Een
belediging die niet past bij hun gala optreden. Stel je
voor, Katia zonder hoepelrok en ik in T-shirt! Ik houd
er in ieder geval een goed gevoel aan over om samen
met Katia als een cultuurbarbaar door te gaan. Voor
mij blijft het een gemiste kans om er een dolle avond voor iedereen van te maken. Toch houd
ik een goede herinnering over aan deze avond. Riet is geheel ontspannen en wenst ons samen
aan tafel. Het pintje dat er bij hoort voedt de gezelligheid. Het siert haar trouwens als we haar
bezorgdheid merken hoe wij over haar denken en haar ervaren. We weten dat ze alles tot in de
perfectie wil. Zo veel mogelijk, zo stipt mogelijk, zo goed mogelijk en in zo weinig mogelijk
tijd. Dat staat duidelijk in haar wapenschild. Met ieder van deze dingen zijn wij het eens maar
alleen dat laatste komt wat paniekerig over. Immers, wij hebben dezelfde doelstellingen. We
doen het werk graag maar willen er ook plezier aan hebben door wat meer tijd te besteden aan
de gasten waar we op dat moment mee bezig zijn. Het komt wat fabriekachtig over als je een
gast aan het verzorgen bent en je wordt weggeroepen om ergens anders in te springen, zodat
je midden in een gesprek vervangen wordt. Dat stoort ook de vakantiesfeer bij de gasten.
Maar geloof me, Riet, we hebben je er graag bij en je maakt deel uit van een fantastisch
team!
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Donderdag 16 augustus 2007
Hellevoetsluis
Het water staat abnormaal hoog. Ik zou het niet gemerkt hebben maar men heeft er ons
gisteren op gewezen. Het water van de overstromingen in Duitsland is hier aangekomen. Het
normale water is dus overstroomd. Als je er op let, zie je het ook aan de oevers. Lantaarnpalen
die langs de paden aan de stroom staan om te voorkomen dat er mensen in het water belanden,
zijn nu zelf in het water gesukkeld. Het zal je maar overkomen!
Ik moet er aan denken dat Bea (mama) vandaag
zomaar 93 jaar wordt. Ik heb een speciale band
met haar en ik wil dat ook laten blijken.
Originaliteit kost niks en wordt hoog geprezen.
Alleen ik ben niet origineel! Het houdt mij in de
ban tijdens de was en de plas en diep denkend
kom ik het restaurant binnen. Ontbijt aan bed
schiet mij te binnen. Ik krijg een hemelse
ingeving en spreek de dames van het restaurant
aan. In geen tijd hebben ze mijn probleem
opgelost. Een speciaal schenkbord wordt
opgesmukt tot prachtig feestelijk kunstwerk.
Ondanks het feit dat ik weet dat mijn feesteling
nog te bed ligt, steven ik, fier als een geboren butler, naar haar kamer toe. Verrassing alom als
ik er toekom. De collega’s van de groenen hebben hetzelfde idee gehad. Ze hebben zelfs al
een feestlied gezongen haar ter ere. De kamer is langs buiten versierd met ballonnen en
guirlandes! Prachtig!
Riet weet dat ik de feesteling iedere morgen verzorg en haalt mij uit de badkamer waar ik een
andere dame aan het verzorgen ben. Doet ze het bewust of is er een andere reden, het speelt
geen rol. Ik moet naar mama toe. De verzorging van mama heeft een stuk langer geduurd dan
normaal. Zo gaat het nu eenmaal bij feestelijkheden, je begint maar weet nadien van geen
ophouden meer.
Die kleine geste van Riet, niet de moeite op zich, de wijze waarop Agna, Lode en Georges de
drie beginnelingen hebben opgevangen zijn onzichtbare impulsen die het voor iedereen van
ons aangenaam maken. Niemand staat er nog bij stil maar ik voel mij echt thuis bij hen.Het
gevoel van ‘werken ‘ is er al een hele tijd niet meer. We zijn gewoon onder vrienden.
Na het eten wordt er opnieuw gepassagierd. Uiteraard ben ik de stomende kracht achter de
rolstoel van Vera. Georges gaat ook mee en we zijn met twee rolstoelen en een voetgangster.
Rita is opnieuw geobsedeerd door een ijsje. We bezoeken een kerk en dat voert de drang naar
een ijsje nog op. De ontknoping heeft plaats in een soort frituur waar ze frisco hebben. Dat er
geen stokje in de frisco steekt, steekt geen stokken in de wielen. Dat lijkt van geen belang te
zijn en ze beloont ons op haar manier door zowaar erg spraakzaam te worden. Zo ken ik haar
niet. Als we terug op de boot komen beweert ze, niet zonder enige fierheid, dat haar pamper
nog droog is en dat ze dat zo wil houden. Dat betekent een bepaalde interventie van
onzentwege. Ik kom Marie-Claude toevallig tegen en roep haar hulp in. Twee nieuwkomers
dus die voor de ingewikkeldste tussenkomst staan, zonder een erkend specialist erbij. We
trakteren elkaar, nadat de hele operatie letterlijk vlekkeloos verliep, met een betekenisvol
knipoogje.
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Het is mooi weer vandaag. De watervogels steken hun witste pennen uit naar de zon die er
zich in spiegelt. Van zeer ver vallen ze op. Het lijkt een uitnodiging te zijn voor hun
soortgenoten om op bezoek te komen. In grote groepen zitten ze knusjes bij elkaar te zonnen.
Blijkbaar zijn ze in blakende gezondheid want geen enkele doet beroep op de zorgen van het
Rode Kruis dat, per boot zijn diensten aanbiedt.
Wat het meest opvalt tijdens de hele duur van de tocht zijn de honderden windmolens langs
de oevers. Ze molenwieken met hun lange armen zoveel elektriciteit samen dat we aannemen
kunnen dat Nederland rustig alle kerncentrales kan opdoeken. Dat is wel jammer voor de
politici. Kerncentrales zijn een geliefd debatonderwerp en zijn een kluif in het beloften
arsenaal bij de verkiezingen. Iedereen haalt gelijk met om het even welke uitspraak erover.
Over honderd jaar beginnen wij er bij ons ook aan. De Belgen zijn nog niet rijp voor witte
energie. Immers bij iedere aanvraag om zo een molen te plaatsen ontstaat er een petitie met
handtekeningen van mensen die er op tegen zijn. Alle argumenten zijn goed om het te
voorkomen. Ze ontsieren de natuur, zijn een gevaar voor de vogels en zijn hoogst ongezond
voor de bevolking. Ook economisch zijn ze broodroof voor de cafés. Mensen hoeven geen
bier meer te drinken om zat te worden als ze er maar lang genoeg naar kijken. Ondertussen
lachen de Hollanders zich rijk dank zij hun molenparken. Het is warm vandaag en een fris
windje is welkom. Volgens Lode is die wind te danken aan het draaien van die molens.
Vandaag worden we uitgenodigd voor een bingo spel. Alle gasten krijgen een bord met
nummers die je kan aanvinken door er een plastieken raampje over te schuiven. Frans doet het
spel uit de doeken met klare stem en de allure eigen aan een advocaat. De uitgetrokken cijfers
prijken rood verlicht op de katheder die voor hem geplaatst is.
Duidelijker kan niet. Ik zit tussen twee gasten. Eén ervan heeft zeer slechte ogen en de andere
heeft ook enige moeite om met de nodige snelheid de afgeroepen cijfers op te sporen. Ik heb
het er aardig druk mee. Links en rechts en daar en ginder klinkt ‘Bingo’ als een echte
overwinningskreet. Mijn gezellen echter komen niet tot het verhoopte resultaat en vragen mij
verwonderd hoe het kan dat juist zij altijd pech hebben. Het lijkt er op dat het mijn schuld is
dat zij niet winnen. Ik voel mij onbekwaam om daar een zinnige verklaring voor te geven. Ik
heb dan maar mijn toevlucht gezocht bij de grote slagzin van de Lotto die zegt ‘er is altijd een
winnaar in je buurt’. Wat dus betekent dat jijzelf niet tot de kanshebbers behoort.
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Vrijdag 17 augustus 2007
Bergen op Zoom
Juist nu we aan het leven op de boot gewend geraakt zijn is onze laatste volle dag
aangebroken. In het restaurant heeft Daniël het over valiezen maken, wat ik steeds ervaar als
een spelbreker zowel bij het gaan als het komen. Ik denk aan al die kasten bij de gasten en de
rommel die ik in eigen kajuit gemaakt heb. Jezus, dat wordt een rotte bezigheid! Hij maakt het
wel enigszins goed door op te merken dat het de hele namiddag groot feest is maar dat kan het
tij niet keren.
Voor Vera wordt het weer een hoogst voorname dag. Ad heeft haar beloofd dat ze bij de
kapitein mag en dat die met haar op de foto wil. Het tweede belangrijke evenement in één
week tijd. Het ijsje is nog niet vergeten of er is weer een dringende en belangrijke gebeurtenis
op til. Mijn opdracht is duidelijk. Ik moet dat realiseren.Het omgaan met de gasten is een
vriendengebeurtenis geworden en verloopt vlot.
We zitten in de bar als er plots doedelzakmuziek weerklinkt. Het klinkt alsof er een heel
peloton op komst is maar het beperkt zich tot één enkele, zij het
een flink uit de kluiten gewassen speler. Groot, sterk, dapper,
onstuitbaar maakt hij van de totale verrassing gebruik om de bar
in te nemen. Zijn stem klinkt als zijn instrument. Ik sta toevallig
in zijn buurt en toevallig is hij op zoek naar een toevallige
medewerker. Ik voldoe blijkbaar toevallig aan die toch wel
bijzondere eigenschappen. Ik word model Schot. Naarmate hij
zijn uitleg doet over de kledij heeft bij mij een metamorfose
plaats. Stuk na stuk krijg ik omgegord en naast de stoere man
ontstaat er stuk na stuk een Schot, zij het van geringere omvang.
Ook aan de kwaliteit lijkt er iets te schorten. Dat laatste uit zich
voornamelijk als ik mijn longen uitpers om doedelzak te spelen.
Een erbarmelijk geluid kan ik voortbrengen en dan nog maar heel
even. Het is opnieuw bewezen dat de kleren de man maken en bij
een trotse wandeling doorheen de zaal is men mij totaal vergeten
en krijgt de Schot in mij zowaar applaus. Twee mysteries kennen de Schotten namelijk : ‘het
bestaan van het monster van Log Ness’ en ‘wat zit er onder hun kilt’. Bij deze kan ik melden
dat een van die prangende vragen voor mij geen mysteries meer heeft.
De mensen van het restaurant hebben het druk. De tafels zijn op meesterlijke wijze versierd.
Ze stralen zowel honger als bevrediging uit. Het
wordt een echt banket. André en Lisette behoren tot
de kunstenaars die het verwezenlijkt hebben. Vooral
André is er fier op en vraagt mij om foto’s te nemen
nog voor de gasten binnenvallen en het kunstwerk
verwoesten. Het banket is zo rijk en attractief dat het
een marteling is voor de mensen op dieet. Tussen al
die weelde zit een dame voor mij te geilen op al dat
lekkers. Er komt een spelbreker opdagen die haar
dieet in een plastieken container voor haar plaatst. Er trekt een donkere wolk over haar
gezicht als zij het vaststelt. Het is een bijdehandse dame.
Ze opent de container en prijst het vervangende baksel voor vlees aan iedereen in de buurt
aan. “Moet je eens proeven!” zegt ze en kiepert een deel van de bleke ballen links en rechts
van haar op de borden en het lukt nog ook. Ik ben blij dat ik aan de overkant van haar zit.
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Ziezo, opgeruimd staat netjes en het feest kan beginnen. Ze smult lekker mee met ons en mijn
geweten is gesust omdat er geen groen in haar vaandel staat.
Mijn taak van vorig jaar indachtig sta ik toch wel in
bewondering voor de mensen van de keuken en de afwas.
Een dergelijk menu brengen voor zo veel gasten in zo’n korte
tijd is een echte prestatie. Alleen het afdienen schept een
kleine scheiding tussen de verschillende gerechten. Op
restaurant ben je er een hele dag zoet mee. Ik ben heimelijk
blij dat ik dit keer aan de juiste kant van de toonbank sta.
Er is deze avond groot bal. Een muziekband, deze keer
zonder smokings aan, brengt muziek aangepast aan de
tevreden stemming die alom heerst. De goed gekozen muziek
prikkelt iedere vezel van onze hersenen die het in vreugde en
plezier vertalen. Het wordt een dolle avond. Iedereen is er
door aangetast en alles wat bewegen kan beweegt. Hoofd,
ledematen, stembanden, niets is immuun voor de zwepende
muziek en het gejuich van de bewoners. Als de muziek stopt
en we de gasten naar hun ‘laatste rustplaats’ brengen zijn ze
stil, ingetogen, met één been op de plek waar ze zoveel dagen, jaren verblijven. Opnieuw in
de sleur van het alledaagse, terug van weggeweest. Het wordt druk morgen. Met een traan in
de ogen zeg ik u geen vaarwel, maar zien w’ elkander weer.
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Nawoord.
Ik ben al ingeschreven voor een volgende reis.

Met liefde gebrouwen door
Marcel De Bolle
Vrijwilliger Denderleeuw
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