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Laatst ging ik op een zondagavond naar een concert van Van Dik Hout in theater Gooiland in
Hilversum.
Voordat ik bij het theater was, moest Philip, een vriend en tevens mijn ‘lakei’ van die avond,
nogal wat moeite doen om mij door de spoortunnel naar het centrum te rijden. De
duwondersteuning van mijn rolstoel deed het namelijk weer niet, dus Philip was vandaag niet
alleen de ‘lakei’, maar ook de duwondersteuning.
Toen we eindelijk bij het theater aankwamen, konden we niet direct naar binnen. We hadden
op z’n minst verwacht dat er een hellingbaan zou zijn. Maar nee, ze hadden alleen een
goederenlift die je op verzoek kon gebruiken. En dat verzoek moest je van tevoren indienen.
Wat wij niet hadden gedaan dus. Gelukkig mochten we de lift toch gebruiken.
Eenmaal binnen waren we er echter nog niet. Richting de zaal konden we namelijk kiezen
tussen een trap óf een ontzettend steile veel te smalle hellingbaan. De trap viel
vanzelfsprekend af, maar de helling was met een kapotte duwondersteuning een hele
hindernis. Met lood in de schoenen reed Philip mij achteruit de hellingbaan af. Nou ja, al die
dingen doe je gewoon als je een concert van Dik Hout wilt bijwonen. Hoe we later vanavond
de hellingbaan weer óp moesten komen, daar dachten we nog maar even niet aan. Gelukkig
was het een gaaf concert en hadden we dus wel een leuke avond.
Een paar dagen later hebben we contact gehad met Theater Gooiland. De manager bood
meerdere keren zijn excuses aan. Want natuurlijk moet ook iemand in een rolstoel gewoon
naar binnen kunnen en hoeft hij dat niet van tevoren te melden. Het is die avond helaas
misgegaan, omdat de gastheer ziek was en niemand zijn rol had overgenomen. Een absolute
misser en als compensatie voor het ongemak mogen we in het nieuwe seizoen een
voorstelling uitzoeken! Daar zijn we dan weer blij mee!
Marieke Jonkmans
(met dank aan Philip)

