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Roer om
Zoals roeien de geest reinigt en ruimte ontstaat
voor nieuwe inzichten, zo kan vakantie een
stroomversnelling zijn in vernieuwing die onderhuids broedt of broeit. Regen of zonneschijn…
beïnvloeden de keuzes.

recente scheiding, enkele rebelse kinderen. Zij
handelden op z’n Frans, wij op z’n Hollands. De
communicatie en begrip van de gastheer met zijn
spruiten liet al te wensen over. Het roer moest
dus om, maar hoe?

Parijs in de zon en dan weer in heftige regen.
Instabiel weer. Samen eropuit, logeren bij een
vriendin in Le Mans met als tussenstop een
ruim huis, bij een vriend aan de rand van Parijs.
‘Laissez-faire’ en ‘go-with-the-flow’, op zijn Frans.
Ook hier overvloed aan water, zoals in vele landen. Geen overstromingen, wel een natuur die
voor de tijd van het jaar erg fris en groen is met
een ongewoon lage, maar voor ons heerlijke
temperatuur. Geen roeien, geen bestuurlijke
zaken, geen verenigingsgedonder, gewoon helemaal niets. Ontspanning in Le Mans; ...dat was
de gedachte vooraf.

Ons hakkelend Frans maakte noodgedwongen
snelle progressie. Engels spraken de zonen slechts
half en hun logeervriendjes van 16 jaar geheel
niet en dat in deze tijd.
Wij, direct communicerend. Zij met, in hun
cultuur passend, uitweidende betogen. De verschillen werden snel overbrugd; uiteindelijk
gaat het toch om lichaamstaal en de intenties.
Zo wordt communicatie een uitdaging, want
onbegrip ligt voortdurend op de loer. Door hiaten
in de uitdrukkingswijze bleek een ‘ja’ eigenlijk
toch wel een ‘nee’ te zijn. Aan Le Mans, zijn we
niet meer toegekomen..

Bij het ontbijt, na onze eerste logeernacht, heerste
alom stress in het huis. De vader van de ‘amour’
van onze gastheer, bleek s’ nachts plotseling
overleden. Niet om de hoek, maar in Afrika.
Vertrek naar het buitenland met voorbereidingen
vergden de nodige afwezigheid van gastheer en
gastvrouw, zodat gevraagd werd om te blijven
logeren. De pubers, met steeds wisselende logeervriendjes, kregen we er gratis bij. Onze ‘ontspannen logeervakantie’ werd abrupt omgezet in een
‘oppasverblijf’ met, door de naweeën van een

Dat laatste kom je in het verenigingsleven evenzeer tegen. Ja, blijkt toch vaak een ja-maar... en
betekent soms een stil nee. Dan lopen rechte
lijnen opeens kronkelig en rijst de vraag ‘hoe het
roer om te krijgen’.
“Wat ik nou leuk vind”, sprak een lerende
roeier laatst; “dat het nooit hetzelfde is. De com
binatie wind, weer, boot en samenstelling van
de groep en zelfs de plek waar je zit in de boot,
maakt het telkens anders. Ik had dat niet zo
ingeschat. Altijd weer een uitdaging om er iets
van te maken”.
“Was het maar hetzelfde”, verzuchtte een
ander, “want het leek mij allemaal zo makkelijk.
Dan kon ik iedere week op automatische piloot
roeien, mijn hoofd ordenen en weer lekker verfrist uit de boot komen. Daar is de sport toch
voor?”
Een zomervakantie heeft beide met veelal een
geromantiseerde voorstelling daarvan. We hopen
op een voorspelbare ontspanning, op zon, maar
krijgen veelal andere situaties voorgeschoteld met
dikwijls stress tot gevolg. We laden op en hopen
weer te kunnen ontladen, om later met frisse blik
het roer weer op te hangen.
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De illustratie is een
remake van het werk
van Théodore Gericault
(1791-1824) ‘Vlot van de
Medusa’ door beeldend
kunstenaar Paul Smit uit
Wommels. Het origineel
is te zien in het Louvre te
Parijs.

Verwachtingen... helaas pakken ze veelal anders
uit en moet het roer om... ‘Soit.’

