
Openbare toiletten. 
De naam zou de indruk kunnen 

wekken dat er ook ‘christelijke 

toiletten’ bestaan, net zoals 

er openbare en christelijke 

basisscholen zijn. Op zich het 

toppunt van christelijke dienst-

baarheid, dat je iedereen vrij-

willig met zijn blote kont op je 

laat zitten, maar die kant wil 

ik vandaag niet op. 

Tijdens een christelijk 

festival sta ik een paar 

minuten te wachten voor de 

rij plastic wc-hokken. Als 

er eindelijk één vrijkomt, 

maakt mijn voorganger 

zich met een stalen ge-

zicht snel uit de voeten; 

hij is drie kilo lichter en de doordringende 

stank die hij achterlaat, is daar het zonneklare bewijs 

van. Probeer nu maar eens een complete poepbeurt 

je adem in te houden – dat lukt je nooit! En een T-shirt 

voor m’n neus zet ook weinig zoden aan de dijk. Ik ga 

dus maar zitten, maar wél nadat ik de vlekkerige bril 

zorgvuldig heb afgedekt met mijn eigen wc-papier 

(nóóit vergeten op een festival!). Dat afdekken kan 

nog fl ink bemoeilijkt worden door de wind die onder 

het deurtje door waait; het vergt jaren training om de 

velletjes correct te verspreiden én erop te gaan zitten 

voordat de wind er vat op krijgt. Maar dan heb je ook 

wat: knietjes strak tegen het deurtje en húp – uit die 

heup hoesten!

Een interessant weetje: de stand van de voeten verklapt 

de grootte van de boodschap. Als je buurman met zijn 

voeten naar de deur wijst, is het foute boel. Daar zóú je 

natuurlijk de keuze van je toilethok van af kunnen laten 

hangen. Kwestie van vooraf bukkend de deurtjes langs-

lopen. “Oh, ik doe niks, ik ben wat kwijt.” 

Wat openbare toiletten zo bijzonder maakt, is dat ieder-

een weet dat het handjevol medepoepers naar elkaar 

luistert; links een waterval, rechts een voorzichtige 

plons, dan twee korte plonsjes na elkaar, wat gesteun en 

gekreun, een zucht van verlichting, gefrommel met wc-

papier… (En dan te bedenken dat zélfs de Koningin…) 

Als ik afgerond heb, loop ook ik met een stalen gezicht 

naar buiten. Ik kan een schuldbewust “sterkte…” nog 

net inslikken. Een medepoeper die tegelijk naar buiten 

komt, knikt me kort begrijpend toe. Openbare toilet-

ten… Het schept toch een band. Tegen wil en stank. 
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Je bent begeleider van een jongen met epilepsie. Vertel eens!

“Het is een jongen van vijftien jaar. Hij heeft een ernstige chromo-

soomafwijking waardoor hij het verstand en de motoriek van een 

eenjarige heeft. Daarnaast is hij autistisch en zwaar epileptisch. Hij kan 

niks terugzeggen, maar hij begrijpt me dondersgoed! Omdat hij 24 

uur per dag zorg nodig heeft, moet ik ’m continu in de gaten houden. 

Hij slaapt in een soort slaapkooi met overal zeil omheen. ’s Morgens 

zet ik zijn eten en medicijnen klaar. Na het eten gaat hij in bad; ik zet 

vaak een christelijke cd op, vindt-ie prachtig! Daarna maken we een 

autoritje, of we gaan naar Ouwehands Dierenpark.” 

 
Hoe ben je erbij gekomen om PGB-begeleider te worden?

“Via een vacature op een PGB-website. Ik heb de studie voor onder-

wijsassistent gedaan en dit ligt in het verlengde van mijn huidige 

SPH-studie.”

 
Werken voor de lol of werken voor het geld?

“Dit werk is ontzettend zwaar en zeker geen lolletje; na een dag 

werken ben ik kapot. Maar het is ontzettend dankbaar werk, en dat 

vind ik belangrijker dan geld. Ik werk twee dagen per week en verdien 

twintig euro per uur; dat is veel, maar het blijft zwaar werk.”

Is dit je droombaan? 

“Nee. Meer dan twee dagen dit werk doen is te zwaar. Ik wil iets met 

jongerenwerk, jeugdpsychiatrie of reclassering doen.”

Welke belevenis blijft je bij?

“Ik wilde een keer met ’m naar buiten, maar hij wilde in bad blijven. 

terd. Je zíét ’m dan genieten…” 

Ook met je baan(tje) in XiC? Mail naar redactie@xistinchrist.nl

Wilfred observeert graag, hij kijkt; met een scherpe blik, of juist door een roze bril. Hier lees je elke zes weken over alles wat niet aan zijn oog ontsnapt. 

Wilfred
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