
'ln het leven gegeven'
ln onze aÍlevering hebben wij reeds aangekondigd dat het in de bedoeling ligt om in de
komende nummers van Eckaftbode telkens een verhaal op te nemen uit de door Werner
van de Wouw geschreven bundel verhalen. ln deze aflevering: GOEI MENSEN.

Vijftien verhalen over ontmoetingen met bewoners geschreven door: Werner v.d. Wouw
(pastor). Vijftien verhalen uit het leven van onze bewoners. VijÍtien verhalen van wat niet
zoze$ met het oog, maar met het hart gezien is. ln ieder geval verhalen over wat bewo-
ners bij mij hebben opgeroepen. Ze mogen gelezen worden in de hoop dat zij kunnen
helpen onze bewoners, maar vooral onszelf beter te verstaan. De tekeningen werden
gemaakt door Gerard Verbrugge.

o Goei Mensen

Elke keer
als ik met collega's zit te eten
komt hij langs
Voor iedereen heeft hij een eigen woord,
maar vooral een eigen gebaar.
Met zijn handen als kolenschoppen,
waarmee hij ooit boomstammen
ontwofteld schijnt te hebben,
aait hij heel teder over het kale hoofd
van één van mijn collega's.
'Het is niet erg, het komt wel goed',
zegt hij troostvol
Soms geeft hij
er ook een kus op.
Bij m| aangekomen geeft hij decent
een klapje op mijn schouder.
'Gij bent ók'n goeie',
zegt hij hoopvol.
'Er zijn geen kwaaie mensen',
voegt hij er aan toe.
Veruolgens laat hij weten
dat hij gegeten heeft
en treedt in details.
'Goei eten',
laat hij tevreden weten,
om daarna zijn gladgeschoren gezicht
aan mij te presenteren
om te voelen.
Hij is geschoren
en hij heeft gebaad;
'ruik maar eens hoe Íris'.

Zonder géne besnuÍfel ik zijn gezicht.
Het is ooit anders geweest
omdat zijn glazen oog
en een stompje oor dat is overgebleven
mij aanvankelijk met afschuw veruulden.
Terwijl ik over zijn wangen aai,
spreek ik lovende woorden over zijn frisheid.
Tevreden vervolgt hij zijn route.
Terwijl hij en passant,
als wil hij een tegenprestatie leveren
voor de ontvangen pastorale belangstelling,
mijn tafelgenoten nog aanspoort
vooral goed te bidden.
Ëlke middag opnieuw
voltrekt zich hetzelfde tafereel
en vreemd genoeg heb ik nog nooit
tegen hem gezegd:
'Karel, nu is het wel genoeg.'
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