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IN KAMERTJE VAN MARK RUTTE 
GEWEEST
Bij binnenkomst begroeten zijn twee 
honden mij enthousiast. “Ray is inmiddels 
gepensioneerd”, vertelt David. “Ik kon het 
niet over mijn hart krijgen om hem weg te 
doen.  Zo’n hond kost € 20.000, maar de 
immateriële waarde is veel hoger. Het is 
het verschil tussen wel of niet de straat op 
durven.” Palli, zijn opvolger, dankt zijn naam 
aan de minister- president. “Mark Rutte heeft 
haar symbolisch geadopteerd om het belang 
van blindengeleidenhonden te onderstrepen.”  
David heeft de aangeboren oogaandoening 
Retinitis Pigmentosa, de verzamelnaam van 
een groep erfelijke ziekten aan het netvlies. 
De staafjes en de kegeltjes - lichtgevoelige 
cellen in het netvlies - sterven af. Hierdoor 
wordt je blikveld steeds kleiner en ontstaat 
een kokervisus. “Ik was heel jong toen deze 
aandoening bij mij werd ontdekt. Mijn ouders 
merkten dat ik glazig keek als zij mij iets 
aanwezen en ik hield mijn speelgoed dicht bij 
mijn ogen.”

BLINDE VLEK
“Maar ook ziende mensen hebben een blinde 
vlek”, grapt David, die ervoor waakt om (te) 
cynisch te zijn. “Neem Sneek Noord, daar 
loopt een gidslijn (tegels met ribbels) van het 
perron naar de spoorovergang. Die gidslijn 
stopt bij de rood/witte hekken. Ik zie die 
hekken niet en de hond loopt eromheen.  Zo 
kon het gebeuren dat ik op het spoor stond 
toen de trein er aan kwam.  Naderhand heb 
ik gebeld met Prorail en toen is iemand 
komen kijken. Ik heb hun de tip gegeven om 
noppen tegels vóór de overgang te plaatsen. 
Dat maakt het verschil tussen wel of niet 
in de gaten hebben dat je moet stoppen.” 
Lopen door de stad is een hele ‘happening’. 
“Ik ben al een aantal keren bijna door een 
auto geschept. Als ik naar saxofoonles in het 
Atrium ga, staan er bij de Ierse Pub schermen 
en terrasmeubilair op straat. Waar moet ik 
dan langs?” 

KAMIKAZEPLEIN
Shared Space, is voor David een hel. “Het idee 
erachter is dat mensen beter opletten als 
ze de openbare weg moeten delen. Zienden 
hebben nog enig houvast doordat er kleuren 
worden gebruikt, maar die luxe heb ik niet. 
Ik zou de wethouder dan ook willen uitdagen 
om geblinddoekt en zonder begeleiding van 
de hoek Oosterdijk naar de Jumbo of Action 
te lopen. Ik noem die plek het Kamikaze 
plein. En dat terwijl ribbeltegels ‘geen drol’ 
kosten en ook voor oudere mensen iets 
zouden toevoegen. Ik heb wel eens aan de 
bel getrokken bij de gemeente over onveilige 
situaties in de stad, maar degene die erover 
gaat heeft niets meer van zich laten horen. De 
uitnodiging staat nog steeds open.” 

VOLLEDIG KRUISVERHOOR
Net als ieder ander zelfstandig deelnemen aan 
de samenleving is een groot goed voor David. 
“Maar soms is het een strijd om dat voor elkaar 
te krijgen. Ik woon zelfstandig en hou dat graag 
zo. Maar voor een aantal dingen heb ik iets 
extra’s nodig. Om zo’n maatwerkvoorziening 
te regelen is er het zogenaamde 
‘keukentafelgesprek’ met het Gebiedsteam. 
Dat klinkt gezellig, maar het voelde als een 
volledig kruisverhoor. ‘Schoonmaakhulp? Kan 
je je familie of de buren niet vragen? Je kunt 
toch zelf wel de stofzuiger hanteren’, vroegen 
ze. Ja, zei ik, maar ik zie niet of het dan ook 
schoon wordt. Familie en buren zijn vaak wel 
bereid om bij te springen, maar je kunt ze 
niet vragen structureel taken van mij over 
te nemen. Uiteindelijk is het goed gekomen 
en heb ik extra uren gekregen. Maar het 
bedrag dat ik krijg is te laag om bijvoorbeeld 
reiskosten te vergoeden van de persoon die 
hier ook schoonmaakt. Dat is iemand die ik 
ken via een familielid en die uit Leeuwarden 
komt. Want ik wil iemand over de vloer hebben 
met wie ik kan opschieten en die ik voor 100% 
kan vertrouwen. Ik zie het niet als iemand iets 
wegpakt.” 

ENIG SOELAAS
Technische oplossingen bieden enig soelaas. 
David laat zijn speciale horloge, smartphone, 
tablet en televisie zien. “Vroeger kon ik mij 
op bijvoorbeeld de pc nog redden dankzij 
vergrotingen. Nu moet ik het hebben van 
spraakaanpassingen. Als ik op het scherm 
van de smartphone of tablet druk hoor ik 
wat ik moet weten, bijvoorbeeld welke app 
ik geopend heb. Punt blijft dat anderstalige 
uitzendingen op TV vaak niet in het 
Nederlands nagesynchroniseerd worden. 
Terwijl deze voor doven en slechthorenden 
met gebarentaal worden ‘ondertiteld’.  Op 
zijn telefoon heeft David een speciale app die 
kranten en boeken voorleest. “Groot Sneek zit 
er nog niet bij. Kunnen jullie dat regelen?”

Kleine moeite, lijkt me.
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VISUEEL BEPERKTE DAVID WALINGA

David Walinga is het spoor soms letterlijk en figuurlijk bijster. Letterlijk, want kortgeleden stond hij midden op het spoor bij de 
Bolswarderweg, toen een vrouw hem waarschuwde dat de trein er aan kwam. Figuurlijk, want waarom is het zo lastig voor mensen met 
een visuele beperking om mee te doen aan de samenleving?  “Het leven is als een atletiekbaan. Je begint op dezelfde plek, maar eindigt 

niet op dezelfde. Het is maar net of je de binnen- of buitenbocht hebt.” Grootste droom is een gidslijn door Fryslân, te beginnen bij 
bijvoorbeeld de Oosterdijk. “Dan voel ik de afslag naar de Hema en hoef ik niet te vragen waar ik ben.”


